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Felújítások a Ballában
Augusztus elején elkészültek az új csúszdaállványok, és felújításra 
került a négyszemélyes mérleghinta a Balla Károly Általános Iskola 
udvarában, továbbá kifestették a tornatermet. 

Az Ady Endre utcai szemétlerakó megszüntetése
Az indokolatlanul nagy mennyiségű szemétlerakás miatt meg-
szűnik a kommunális hulladékgyűjtés az Ady Endre utcában, az is-
kola mögött. Viszont a használt sütőolaj gyűjtésére használt sárga 
edényzet és az új, kék színű üveggyűjtő konténerek továbbra is el-
érhetők. A kommunális és a szelektív hulladék elszállítása, továbbá 
a speciális hulladékok elhelyezése díjmentesen megtehető a DTkH 
közszolgáltató által biztosított monori hulladékudvarban. Lakossá-
gi lomtalanításra is van mód évente két alkalommal, ha jelzik ezt a 
szolgáltató felé.

Fűnyíró traktor
Csévharaszt Köz-
ség Önkormány-
zata a képviselő-
testület döntése 
alapján 400 000 fo-
rinttal támogatta a 
Csévharaszti KSK-t. 
Így a saját forrásu-
kat kiegészítve egy 
új fűnyíró traktort 
vásároltak. 

Őszi programok a csévharaszti Községi Könyvtár 
és Közösségi Házban
• 2021. szeptember 2-án újraindult a Csévharaszti Népdalkör Kal-
lós Angelika zenepedagógus vezetésével. Szeretettel várunk minden 
énekelni vágyót csütörtökönként 15:30-kor a könyvtárban. A részvé-
tel díjtalan, a jókedv garantált!
• Szeptember 24-én, pénteken csatlakozunk a Kultúrházak éjjel-
nappal című országos rendezvénysorozathoz. Társasjátékokkal, 
vetélkedőkkel, csocsó- és dartsbajnoksággal töltjük az estét. Záróra 
nincs! Részletek a hamarosan megjelenő plakáton.
• Október első hetében zajlik az Országos Könyvtári Napok rendez-
vénysorozat, ehhez idén két programmal is csatlakozunk. 1961-ban, 
éppen 60 éve született az első bejegyzés a csévharaszti könyvtár 
leltárkönyvében, ezt az évfordulót ünnepeljük meg egy kis rendez-
vénnyel. 
• Október 8-án, pénteken író-olvasó találkozóra várjuk Baráth Vik-
tória írónőt, akit családi szálak is kötnek Csévharaszthoz: nagyapja, 
Naszvadi József (a Proliregény szerzője) innen származik, és gyer-
mekkora egy részét Csévharaszton töltötte. Balázs Istvánné Ildikó

HÍREK

Lezárult a Petőfi Sándor utca szélesítése és aszfaltozása
A Petőfi Sándor utcai buszfordulót követő közel 550 m hosszú út-
szakasz teljes felújítása 2021. augusztus 31-én elkészült. Az eredeti-
leg 3 méter széles aszfaltcsík 5 méteresre nőtt. A 38 millió forintos 
beruházáshoz 23 millió forint pályázati forrásból érkezett az önkor-
mányzati feladatellátás pályázat keretében, míg a fennmaradó 15 
millió forintot az önkormányzat saját költségvetéséből biztosította. 
Most már biztonságosan haladhat a kétirányú forgalom a Petőfi Sán-
dor utca ezen részén is. 

Deák Ferenc utca aszfaltozása
Sikeresen pályázott a Magyar Falu Program 2021. évi útépítési pá-
lyázatán Csévharaszt Község Önkormányzata. A 21  595  621 forintos 
támogatás a Deák Ferenc utca jelenleg még földutas – Zrínyi és a 
Dózsa György utca közötti – szakaszának aszfaltozására megy. Ezzel 
a település valamennyi belterületi utcája aszfaltburkolatot nyer. 

Megújult a Kossuth Lajos utca
Elkészült a Kossuth Lajos utca Petőfi Sándor és Jókai utca közötti 
szakaszának felújítása. A Harangláb nevű buszmegálló párja is át-
építésre került az önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
közös beruházásának keretében.

További útfelújítások
2021. szeptember 13-án hétfő reggel megkezdődött a Jókai utca 
felújítása. Korrigálják az útpadkát, új aszfaltréteget kap a jelenlegi 
kopott kátyús felület, megtörténik a vízelvezető árkok helyreállítá-
sa. Elkezdődik a Móricz Zsigmond, a Gyöngyvirág és a Zrínyi utca 
Kossuth Lajos utcai, valamint a Deák Ferenc utca Nyáregyházi úti 
torkolatának a felújítása, az Ady Endre utcában kátyúzás történik. A 
költségeket az önkormányzat saját forrásból biztosítja. Kérik a lakos-
ság türelmét és megértését a munkák okozta kellemetlenség miatt.

Elektronikai hulladékgyűjtés szeptember 24-én
Az elektronikai hulladékok esetében idén is megtartjuk szeptem-
ber 24-én az ingyenes begyűjtést. Ennek a sikeres akciónak köszön-
hetően tavaly 5 tonnányi elektronikai hulladék gyűlt össze Csévha-
raszton – tájékoztatta lapunkat Pulisch József polgármester. 

Petőfi Sándor utca 
a felújítás előtt

A megújult Kossuth Lajos utca

Petőfi Sándor utca 
a felújítás után

A tornaterem

Pulisch József és Kirták Róbert 
(Csévharaszti KSK új elnöke)

Balázsné Ildikó és lánya, Julcsi
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Évnyitó Ballában
2021. szeptember 1-jén elindult a 2021/2022-es tanév a csévharaszti 
Balla Károly Általános Iskolában. Az évnyitót Kalina Rebeka 7. osztá-
lyos és Ország Gergő 6. osztályos tanuló nyitotta meg egy-egy vers 
elszavalásával. Kedves pillanat volt, amikor Heil Zara 4. osztályos 
tanuló állt ki testvérével, a kis elsős Heil Márkkal közösen verset 
mondani. Családi Bettina beszédében először az első osztályosokat 
köszöntötte, akik megtették fogadalmukat, és így igazi ballás diákká 
váltak. A nevelőtestület új tagjai között üdvözölte Szeibertné Kucsák 
Ágnes elsős osztályfőnököt, Kaltenecker Tünde testnevelő- és angol-
tanárt, Mocsáry Balázsné Zsuzsa nénit, aki a kollégái és a gyerekek 
nagy örömére visszatért a Ballába napközis tanítóként – idén a két 
napközis csoport egy harmadikkal bővült – illetve Katona-Kapusi 
Izabellát, aki a Balla új pedagógiai asszisztense. Az iskola vezetősé-
gében történt változásokra is kitért Malik Károly nyugdíjba vonulása 
okán. Családi Bettina megbízott intézményvezetőként fog az őszi 
igazgatói pályáztatásig tevékenykedni, helyettese Szabóné Varga 
Klára lesz. 

Osztályfőnökök, osztálylétszámok:
1.o. Szeibertné Kucsák Ágnes, 13 fő, napközi: Mocsáry Balázsné.
2.o. Szabóné Varga Klára, 22 fő, napközi: Veszelkáné Ripp Renáta.
3.o. Tóthné Rakusz Julianna, 16 fő, napközi: Virágné Nemes Georgina, 
Katona-Kapusi Izabella.
4.o. Földháziné Lipcsei Gabriella, 15 fő, napközi: Virágné Nemes 
Georgina, Katona-Kapusi Izabella.
6.o. Tóthné Szőnyi Krisztina, 13 fő.
7.o. Galambosné Lovass Annamária, 16 fő.

Az évnyitó műsorát Földháziné Lipcsei Gabriella állította össze, a 
konferáló Kovács Bianka 7. osztályos tanuló volt. 

Közmeghallgatás október 4-én
Csévharaszt Község Önkormányzata közmeghallgatást tart 2021. 
október 4-én hétfőn 18 órai kezdettel a községháza dísztermében, 
erre az alkalomra szeretettel várják az érdeklődőket.

Halottak napja
November 1-jén hét-
főn van Mindenszentek 
napja, november 2-án 
kedden, Halottak napja. 
Fontos, hogy a lakosság 
időben gondoskodjon 
a sírok és környezetük 
rendbetételéről.

HÍREK
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A pogácsák otthon készültek, de a hely-
színen kellett leadni őket 13 óráig a 
program szervezőjénél, Balázs Ist-

vánné Ildikónál. Ő vette át a pályaműveket 
a könyvtár kis pavilonjánál és adta tovább 
kóstolásra a háromtagú zsűrinek. Az értéke-
lést a nem csévharaszti – Takács Géza, Kollár 
Tamás – mellett a zsűri elnöke, dr. Veres Il-
dikó ismertette. Ildikó a monori Ami Süti tu-
lajdonosa és cukrásza, aki 2020-ban elnyer-
te az Ország Cukormentes Tortája címet és 
2021-ben is bejutott csapatával a döntőbe. Ő 

adta át mindenkinek az 
oklevelet, végül kihir-
dette a legjobbakat. A 
3. díjat Dobos Kata, a 2. 
díjat Dragonya Istvánné 
kapta egy-egy vásárlási 
utalvánnyal. A fődíjat 
a tizenkét éves Ország 
Gergő vitte el megle-
petten, boldogan és 
büszkén.

- Kedves Gergő, hogy ju-
tott eszedbe benevezni a 
versenyre?
Hallottam, hogy a 
mama is csinál pogá-
csát, és amikor jelent-
keztünk a könyvtárban, 
akkor megkérdeztem, 

hogy hány éves kortól lehet nevezni. Ildikó 
néni azt mondta, hogy kortalan.

- Mikor és hogyan készült ez a pogácsa? Ezt 
azért kell, megkérdezzem, mert nem fogják 
elhinni neked, hogy egyedül készítetted. Bár 
a nagymamádat is lekörözted.
Tegnap este begyúrtam. Este 7-8-kor bele-
öntöttem a lisztet egy edénybe, margarint, 
tejfölt, sót. Tejfölbe kicsi lyuk, élesztő, leken-
tem tojássárgájával a tésztát. Pihent, aztán 
átgyúrtam. Beindítottam a sütőt, sütőpapírt 
tettem a tepsibe. Kiszaggattam, megszórtam 
sajttal. 

- Akkor ez egy hagyományos sajtos pogácsa 
lett. Honnan értesz te a sütéshez?
Otthon szoktam segíteni anyukámnak.

- Hogy hívják anyukádat, s miben segítesz 
neki? 
Országné Sólyom Orsolyának hívják, és cuk-
rász. Tésztát gyúrok, tortát díszítek. Jó anyá-
nak segíteni, élvezem, és így ő is előbb kész 
lesz.

- Izgultál-e a verseny miatt?
Már délelőtt nagyon izgultam, hogy mi lesz. 
Le tudjuk-e adni a pogácsát? Otthon mond-
ták, hogy nem baj, ha utolsó leszek, mert 
megpróbáltam. Arra azért nem gondoltam, 
hogy első leszek. Az osztálytársaimmal ül-

A 2021. augusztus 14-ei Ősborókás Falunap a pogácsaverseny 
győzteseinek a kihirdetésével kezdődött 15 órakor 
a csévharaszti sportpályán. Tíz helyi lakos nevezett. 
Végül meglepetten láttuk, hogy egy tizenkét éves fi ú 
sütötte meg Csévharaszt legjobb pogácsáját!

POGÁCSAVERSENY 
PIMASZUL FIATAL GYŐZTESSEL

Hirdetés

tem az eredményhirdetésnél, és még mindig 
nem mondták a nevem, és még mindig nem 
mondták a nevem. Amikor végre kimondták, 
akkor a mama is ujjongott, s alig akartam 
elhinni. Kaptam egy oklevelet és egy 10 000 
forintos utalványt.

- Gratulálok, és további sikereket kívánok a 
gasztronómiában! 

Végül Takács Géza összegezte lapunk 
számára, hogy milyen szempontok alapján 
folyt a zsűrizése: – A pogácsák zsűrizé-
se alighanem a legszakszerűbben történt. 
Volt egyszerű szemrevételezés a mutatós-
ság szerint. Két ujjal való ropogtatás. Tö-
rés, hogy vannak-e rétegek? Épp úgy sült-e 
meg, hogy nem hullik morzsákra, de nem is 
áll túlságosan egybe. Volt aztán szín szerin-
ti sorrend, mármint hogy a tészta színe mit 
is jelez, miféle tartalmakat. Aztán persze a 
leghangsúlyosabb szempont következett, az 
íz, az ízlelés, a kóstolás. Volt-e a pogácsának 
valamilyen egyedisége, kaportól, fűszerek-
től, sonkától? Hol van a pogácsa a ropogósság 
és az omlósság skáláján? A főszereplő persze 
a zsűriben cukrászmesterünk, Veres Ildikó 
volt. Mi férfiak, Kollár Tamás és én, igyekez-
tünk tanulni tőle. Megérteni, hogy mi is a 
titka annak, ami annyira ízlik. Artzt Tímea

Ország Gergő

FALUNAP
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HIRDETÉS

Vecsési nagyüzemi konyha  

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel.

Vecsési nagyüzemi konyha 
AlApANYAG rAKTÁrbA
munkatársat keres!

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

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

Jelentkezéseket   
fényképes önéletrajzzal  várunk.  
karrier.city@gmail.com
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A főzőverseny résztvevői

FALUNAP

6

csökből épített csendélet honolt, régi kor-
só, pálinkástégely díszítette asztaluk. Mot-
tójuk, hogy adni jó, tehát, aki arra járt, az 
kóstolhatott, hiszen harminc főre főztek. 
Valóban boldogságot loptak a szívünkbe és 
az ízlelőbimbóinkba.

AHasimádók a tápióbicskei Ubran-
kovics Mihály vezetésével csülkös 
kolbászt készítettek. Első fogásként 

húslevest gazdagon, sok zöldséggel, majd 
füstölt és nyers csülköt főzött egybe és 
töltött kolbászbélbe. Ez a könnyűnek nem 
mondható étel kapott még egy sólet kö-
retet. A Hasimádók rutinos versenyzők. 
Ubrankovics Mihály és csapata rendszeres 
résztvevői a falusi gasztronómiai verse-
nyeknek. A falunapi főzőversenyről pedig 
úgy értesültek, hogy ők dolgoztak a Kos-
suth Lajos utcai buszmegálló felújításán. 
Saját ételük megítélésével kapcsolatban azt 
emelték ki, hogy a kolbász roppanóssága 
még hiányzik, mert nem volt idejük rop-
panósra sütni, emiatt Mihály a vaddisz-
nópörköltet tartotta a győzelemre esélyes 
ételnek.

Immár nincs közösségi esemény Bánó 
Gusztiék nélkül. A Csipet csapat Guszti ve-
zetésével vörösboros vaddisznópörköltet 
készített magyaros, gombás-borókás íze-
sítéssel és kapros nokedlivel. Guszti kedé-

lyesen mesélt a vadról, mely „tegnap sza-
ladt, máma kalap”. Tehát ezt a 30 kilós süldő 
malacot a verseny előtti este lőtte. Gusztiék 
15 kg húst készítettek el tízfős társaságuk 
és a négy fős zsűri részére. A főzőversenyre 
8-kor érkeztek a csapatok, volt egy eligazí-
tás, kiosztották a területeket, s megkezdték 
az előkészületeket. Az volt a szabály, hogy 
13:55-re legyen kitálalva az étel.

A csévharaszti „Boldog család” Kun Edith 
vezetésével lett a főzőverseny 2. helyezett-
je. Ez a gyönyörű csapatnév a család általá-
nos attitűdjét tükrözi. Edith végigtekintett 
a segítőin, akik egyenpólóban jelentek meg, 
s elmondta nekünk, hogy négy generáció 
van itt most jelen, a 71 éves dédnagymamá-
tól az 5 éves unokáig. 

Na, de mit is főztek? Rókagombás ser-
téspörköltet puliszkakörettel, amit reszelt 
uborkasalátával tálaltak. A csapat a beval-
lása szerint, nem nyerni jött, inkább egy 
minőségi családi programként élte meg a 
főzést. A Boldog család gondot fordított a 
tálalásra, illetve a standjuk előtt gyümöl-

A Re-Zo csapat bográcsában főtt a pörkölt

A Boldog család rókagombás sertéspörköltje I. helyezett II. helyezett III. helyezett

Felvonultak a magyaros ízek, a csülkös kolbásztól, a rókagombás, borókás, magyaros 
pörkölteken át a babos lecsóig. Látni lehetett a főzőverseny résztvevőin és Kovács György 
szervezőn a közös főzés és várakozás örömét.  A falunapi főzőversenyen öt csapat vett részt.
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pontosan érkeztek, szervezetten dolgoz-
tak. Minden csapattagra jellemző volt a 
lelkesedés, a közösségi részvételi szán-
dék. Szívvel-lélekkel készültek erre az ese-
ményre.” Az alpolgármester úr szívügyé-
nek tekinti a falunapi főzőversenyt, azt 
szeretné, hogy a jövőben még több részt-
vevő bevonásával folytatódjon. Legyen jó 
hangulat, és erősödjön a közösségben az 
összetartozás érzése! Artzt Tímea

Plavecz Ildikó irányítása alatt készítették 
el két óra alatt a babos lecsójukat, s ezzel 
ötödik helyezettek lettek. Ám nem csak 
a kolozsvári szalonnás babos lecsó főtt a 
bográcsukban aznap. A civil szervezet ön-
kéntesei hét kilogramm lisztet kevertek 
be, hogy a frissen, helyben sütött gofrival 
a látogatókat is megkínálják. Estig is ki-
tartott a gofri. A Csévharaszti Hírharang 
falánk tudósítója kétszer is beállt a sorba, 
hiszen tavaly kihagyta a palacsintát.

A bográcsverseny eredményhirdetésé-
re és díjazására fél négykor került sor: első 
lett Ubrankovics Mihály csapata a csü-
lökkolbásszal, második Kun Edith Boldog 
családja a rókagombás sertéspörkölttel, 
harmadik a Bánó Gusztáv Csipet csapata 
a vaddisznópörkölttel. Nyereményük aján-
dékutalvány volt.

Csévharaszt község nevében köszönjük 
a zsűri és a rendezvény szervezője, Kovács 
György alpolgármester munkáját és köz-
reműködését. A zsűri tagja volt Herczegné 
Csilló Erzsébet (élelmezésügyi szakember), 
Gábor Gyula (bényei lángos- és kürtöska-
lács-készítő), Naszvadi Sándorné (Ősboró-
kás Nyugdíjas Egyesület elnöke) és Lomen 
Lászlóné (szociális ügyintéző). Az első díjat 
Pulisch József adta át a Hasimádóknak, akik 
itt léptek versenybe először ezzel a recep-
túrával. 

Kovács György összegzésképpen el-
mondta lapunknak, hogy: „a jelentkezők 

Marhapörkölt főtt a negyedik helyezett 
Re-Zo csapat bográcsában. A csapatnév 
eredetét firtatva kiderült, hogy Renáta és 
Zoé nevéből ragasztották össze, és semmi 
közük nem volt a rezsóhoz. A Málvai–Már-
ton–Zatykó családból álló baráti társaság 
egy hónappal ezelőtt döntötte el, hogy be-
neveznek a versenyre. Nem volt kérdéses, 
hogy mivel, marhapörkölttel.

Az egyetlen civil szervezet, amelyik 
részt vett a főzőversenyen, a Csévharaszt 
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány volt. 
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Balázs Andrea gofrit készít

Kovács György alpolgármester

Hirdetés
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Délután háromkor nyitotta meg a XIV. Ősborókás Faluna-
pot Pulisch József polgármester úr. A szervezők Nagyné dr. 
Jankovics Krisztina jegyzőasszony konferálásával azonnal 

a dolgok közepébe vágtak. A pogácsaverseny eredményhirde-
tését követően Balázsné Istvánné Ildikó lépett az emelvényre, aki 
jutalmazta a könyvtár által hirdetett online játékok legaktívabb 
és legeredményesebb résztvevőit, majd a főzőverseny öt csapatát 
hívták színpadra. Oklevelet kapott a Csévharaszt Gyermekeiért, 
Ifjúságáért Alapítvány és a Re-Zo csapat; ajándékutalványt a Has-
imádók, a Boldog család és a Csipet csapat. Hogy kik ők, és hogyan 
folyt a nemes vetélkedés a szabadtéri főzőversenyen, hogy mi főtt 
a bográcsban és kié volt az első helyezett sajtos pogácsa, arról la-
punk külön is beszámolt.

15:45-kor állt színpadra a csévharaszti Örömtánc-csoport ki-
lenc tagja. Lépéseiket kellemes, nosztalgikus zene kísérte, és a 
legjobb hangulatot kétségkívül a Mamma Maria sláger keltette. 
Mint később kiderült, ez volt a legjobban begyakorolt táncuk. 

Ennél a dalnál többen felszabadultan énekeltek. Színpadon lát-
hattuk a csoport vezetőjét és oktatóját, Horváth-Kodaj Rékát és 
a fellépők között volt Háromszéki Gitta, Kajos Ilona, Kövesi Ká-
rolyné Ilike, Malik Zsuzsi, Naszvadi Sándorné Zsuzsi, Sólyom Ró-
bertné Erzsi és Varga Istvánné Katika. Idén nem jelentek meg a 
falunapon hagyományőrző programok, se dal, se néptánc, se népi 
hangszer, de az Örömtáncot és a Game Dance tánccsoport bátor-

ságát értékelni kellett, hiszen a frissen felállított színpadon nem 
volt mód előzőleg gyakorolni. Ezért tűnt nagyon jó ötletnek, hogy 
a népszerű Jerusalema című számra – mely a közösség erejét és az 
összetartozást megmutató tánckihívássá vált – kicsik és nagyok a 
szabadban táncoltak.

16:30-kor lépett színpadra Pintér Timi, aki discoalapra énekel sa-
ját pop-, népszerű operett- és mulatós dalokat. Mulatós mixével az 
énekesnő kétségkívül nagy hangulatot teremtett, hiszen többen vele 
táncoltak és vonatoztak. Megtalálta a közvetlen hangot a közönséggel. 

Pintér Timi produkcióját két táncoslány kísérte, arcukon töretlen 
mosollyal. A közönség tetszését leginkább Rakita Sándor nyerte 
el, aki felesége, Évike jóváhagyásával táncolhatott az énekesnővel. 

A XIV. Ősborókás Falunap 2021. augusztus 14-én a csévharaszti sportpályán zajlott. 
Gasztronómiai versenyekkel és táncosokkal indult a délután, este fellépett Pintér Timi és 
a Bon-Bon együttes. A tánczenéről hajnali kettőig a Fortissimo zenekar gondoskodott.

A XIV. ŐSBORÓKÁS FALUNAP
FALUNAP

Örömtánc-csoport

Game Dance tánccsoport

Pintér Timi és Rakita Sándor

Vonatozás Pintér Timivel

Jerusalema tánckihívás
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A félórás produkció végén Pulisch 
József virágcsokorral köszönte 
meg a szereplését, s egy újabb 
meghívást is kilátásba helyezett. 

18:10-kor lépett színpadra 
a Bon-Bon együttes két tagja 
Szolnoki Péter (énekes) és Török 
Tamás (gitáros), akik 26 éve si-
keresek a zeneiparban. Minőségi 
produkciót nyújtottak, előad-
ták legismertebb slágereiket és 
a Farsangi funky című legújabb 
dalukat is bemutatták. Szolnoki 
Péter megdicsérte a közönséget, 
mondván, hogy mindenhová őket 
fogja vinni. Valaki bekiabálta, 
hogy inkább Bódi Guszti jöjjön, 
de hát ilyen a falunap, kinek ez, 
kinek az. 

Bár Szolnoki Péter igencsak rohant, mert Csévharasz-
tot elhagyva Keszthelyre tartott, azért nem tudott nemet 
mondani a rajongóknak. Volt, akinek napszemüveg nélküli 
kép is jutott, de a többség a napszemüveges, sármos, mo-
solygós profilképet kapta. 

19:00-kor köszöntötte az önkormányzat egy-egy aján-
dékkal Csévharaszt 70 éves lakóit. Este nyolctól kettőig a 
Fortissimo zenekar biztosította a tánczenét. A kisvonat 
és az ugrálóvár szakadatlan üzemelt, ahogy a gofriból, a 
kukoricából és a fagylaltból sem fogytunk ki. Aki mégis le-
maradt a programról, az a Gemini Televízió háromrészes 
összefoglalójában megnézheti, illetve megtekintheti Kol-
lár Tamás falunapi fotóit a könyvtár és a község honlapján.

FALUNAP

Nagyné dr. Jankovics Krisztina 
és Szolnoki Péter 70-esek köszöntése

Fortissimo zenekar

T udósítónk Mátrai Zoltán és Tóth András Zoltán önkéntes tűz-
oltókat szólította meg.

- Meglepetés, hogy a nyáregyházi önkéntes tűzoltók itt vannak a 
csévharaszti falunapon, de sokan abban reménykedtünk, hogy már 
az új tűzoltóval érkeznek!
Sajnos még tart a gyűjtés, ami némileg el is akadt. Nem jött össze 
elegendő pénz, ezért egyelőre nem tudjuk lecserélni ezt az IFA-fecs-
kendőt egy korszerűbbre. 

- Miért lenne nagyon fontos az új munkaeszköz?
Tény, hogy megváltoztak az időjárásviszonyok. Gyakoribb az avar- 
és erdőtűz, az árvíz, a belvíz és a viharkár. Cél az erősebb, stabilabb, 
fiatalabb autó vásárlása. Olyan kell, aminek jobb a terepképessége, 
például, ha homokon vagy csúszós úton kell haladni, de leginkább a 
gyorsaságot kell növelni. Ehhez lenne szükség a korszerűbb tűzol-
tóautóra.

- Melyik településeken teljesítenek szolgálatot?
Pilis, Csévharaszt, Dánszentmiklós, Nyáregyháza. Óriási külterüle-
ten dolgozunk. A folyós sárga homokon kell az összkerékmeghajtás. 
Növelni kell a vízteret. Egy nagyobb víztérrel rendelkező autót sze-
retnénk, ami már fel lenne szerelve gyorsbeavatkozó készülékkel. Ez 
azt jelenti, hogy nem kell a fecskendőt összeszerelni.

- Azért gyönyörű állapotban van ez az IFA is. 
Ennek a fecskendőnek valóban lelke van. Jobban kell udvarolni neki, 
mint az asszonynak. Az újak nem is tudják vezetni. Az a titka, hogy 
csak annyit lehet tőle követelni, amennyire képes. Több évtizede 
szolgál, még Devecseren is mentett, a devecseri vörösiszap-kataszt-
rófa idején. 

- Jó lenne, ha a következő falunapon már az új tűzoltóautó mellett 
találkoznánk vele! Közös érdek, hogy ez a cél megvalósuljon!

Takarékbank: 65100101-11346588.

A Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
amelyik Csévharaszton is hatékonyan végzi a tűzoltó és 
kármentő munkát, azzal lepte meg a gyerekeket az Ősborókás 
Falunapon, hogy alaposan szétnézhettek az IFA W50 fecskendő 
nevű tűzoltóautóban, sőt még szirénázhattak is.

MÉG MINDIG AZ IFA-FECSKENDŐ 
ÉRKEZETT A FALUNAPRA

Ifj. Tóth András István, 
Tóth András Zoltán, 
Mátrai Zoltán
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- Klementina, te hogyan érezted magad a tá-
boroztatás során?
Számomra az öt nap gyorsan elrepült, még 
szívesen maradtam volna egy hetet, de ezzel 
szerintem a gyerekek is így voltak. A külön-
böző önismereti foglalkozások a korosztá-
lyuknak megfelelőek voltak, viszont az elején 
kissé nehezen vették fel a ritmust. Ahogy ész-
revettem, sokuk számára újdonság volt, hogy 
nyíltan beszélhetnek a belső gondolataikról. 
Különösen a fiúknál volt ez megfigyelhető, 
akiknek a csoportfelügyeletét külön kértem 
Katától, mivel már az első napon sikerült va-
lamiféle bizalmi kapcsolatot kialakítanom az 
öt fiúval. Az elején zárkózottak voltak, hiszen 
„a fiúk nem beszélnek érzelgős dolgokról”, ezt 
az egyik fiú mondta, de a hét végére szépen 
feloldódtak, és ez volt az egyik ok, amiért 
kissé hiányérzetem volt, ugyanis a jég meg-
törése után lehetett volna igazán dolgozni a 
gyerekekkel, de erre jövőre remélhetőleg lesz 
még alkalmunk. 

- A legfiatalabb kollégaként milyen programo-
kat hoztál?
A csoportvezetés mellett különböző játékok-
kal készültem. Activityvel és a vizes pólóval, 
azaz a vízhez kapcsolódó ügyességi játé-
kokkal. Utóbbi nagy sikert aratott az utolsó 
napon. A tábor főként a gyerekekről, illetve 
nekik szólt, de a foglalkozások alatt és a velük 
töltött idő közben én is kikapcsolódtam, fel-
töltekeztem az élményekkel és a jó hangulat-
tal. Szívesen jönnék jövőre is segítőként.

- Kata, hogyan összegeznéd az Önismerti tá-
bor tapasztalatait?
Ezzel a korosztállyal más volt, mint a kiseb-
bekkel, meg a létszám is kezelhetőbben ala-
kult. A gyerekek azt mondták, hogy szívesen 
maradtak volna még egy hetet, hiszen néhá-
nyaknak a BallaGo és ez a tábor jelentette a 
nyaralást. Korán jöttek, későn mentek. Velük 
bármikor részt vennék más programokon is. 
A Tisza-tavi kirándulást például jó lenne be-
pótolni, főleg, ha Tóth-Tuba Erika mint köz-
művelődési asszisztens is a segítségemre 
lenne, akkor még több efféle programot is 

kitalálhatnánk közösen. Látható, 
hogy igény lenne rá, de a prog-
ramok teljes költségét az önkor-
mányzat támogatása nélkül sokan 
nem tudnák kifizetni. Köszönet 
tehát az anyagi támogatásért a 
polgármester úrnak, és köszönet 
a szülőknek, hogy elengedték a 
gyermekeiket!

- Kedves Kata, 
mennyien vettek 
részt az Önismereti 
táborban?
Végül 16 résztvevő 
jött el, egy nyolca-
dikos diák mellett 
mind 5-6. osztá-
lyosok.

- Kik voltak a segí-
tőid?
Szerencsére min-

den nap volt segítségem. Gyarmati Ildikó az 
én bástyám. Kléger Györgyi is több napon át-
jött Monorról. Klementina, aki a pilisi általá-
nos iskolában és óvodában látja el a szociális 
munkás feladatkörét szintén hétfőtől pénte-
kig hozta a lelkesedését és az ötleteit.

- Megvalósultak-e a tervezett programok?
Készültünk önismereti és személyiségfejlesz-
tő tesztekkel. A társasjátékokban minden-
ki részt vett, emellett a fiúk sokat fociztak. 
Miközben Gyarmati Ildikó gitározott vagy 
hegedült, többen népdalokat is énekeltek. 
Voltunk a pótharaszti sétaerdőben, Balázsné 
Ildikó is készült egy könyvtári programsorral. 
Vártuk a Majorka Színház bábelőadását, akik 
azért eléggé megleptek bennünket, mert egy 
pajzán népmesét adtak elő.

- Mennyire volt pajzán?
A királylánynak két kérő közül kellett válasz-
tania. A próbatételek egyike arról szólt, hogy 
a csillagszemű juhász is meg a másik fiú is be-
feküdt a leány mellé. Ez eléggé zavarba ejtett 
minket. Aztán ezt a szálat szerencsére nem 
fejtették ki alaposabban. Persze a gyerekek 
nagyon kíváncsiak voltak a mese folytatására. 
Végül a csillagszemű juhász nyerte el a lányt.

- Előző interjúnk során kissé csalódott voltál 
az olvasási képességek miatt.
Most nem volt ilyen tapasztalat. A szerdai 
könyvtári nap jobban sikerült. Olvasottabb 
volt a társaság. A lányok igen talpraesetten és 
gyakorlatiasan megoldották a feladatokat.

- Milyen volt az étkeztetés, illetve az ellát-
mány?
Egész héten kajadömping volt. A konyhások 
folyamatosan gondoskodtak szörpről, kuko-

ricát pattogtattak, kiszolgálták a gyerekeket, 
csupán a varázsszóra, „köszönöm szépen” 
kellett figyelmeztetni őket, meg hogy hova 
vigyék vissza a tányérjukat. Egyébként Vidák 
Misi segített nekem a Tanya Csárdával való 
egyeztetésben.

- Éltél-e a programváltoztatás jogával?
Csütörtökön a Tisza-tavi Ökocentrum meg-
látogatása helyett strandolni mentünk. A 
döntésben több tényező is szerepet játszott. 
A Tisza-tó távolsága miatt az utazás ideje 
hosszúra nyúlt volna, a magas buszköltség-
ről nem is beszélve, no meg a jegyárakról. De 
mindenekelőtt a 40 fokos hőmérséklet-elő-
rejelzés tántorított el minket ettől a prog-
ramtól. A végső lökést az adta meg, hogy 
beszélgettem a gyerekekkel, és azt mondták, 
hogy inkább mennének strandra, s nem olyan 
messzire. Végül Albertirsát céloztuk meg 
reggel 9-kor. Volt hidegélelem, fagyi, üdítő, 
vidám csúszdázás. Szerintem ez volt az év 
legmelegebb napja. Rettentően elfáradtak. 
Néhány gyermek kivételével mindenki haza-
ment 15 órakor. Csak páran maradtak négyig. 
Ők minden pillanatot ki akartak élvezni.

- Történt-e bármilyen baleset, rosszullét?
A körülbelül 41 fok miatt előre kértem a gye-
rekeket, hogy hozzanak kalapot, naptejet. 
Utóbbiról én is gondoskodtam. 50 faktoros 
krémmel kenegettem őket, de azért lepirul-
tak. Egy lány talán napszúrást is kapott.

- Hogyan zárult a tábor?
Pénteken a jól bevált tombola napján Ottó, 
Kléger Gyöngyi fia szolgáltatta a zenét. Volt 
vizes-vödrös verseny is Klementina vezeté-
sével.

- Klementina, te hogyan kerültél a segítők 
csapatába? 
Én magam is a Monori Család- és Gyermek-
jóléti Központ alkalmazásában állok, így ér-
tesültem a táborról. 
Régebben sokat tá-
boroztattam, főként 
általános iskolásokat, 
emellett az önisme-
ret a szívemhez közel 
álló téma, úgyhogy 
örömmel mondtam 
igent a felkérésre. 

A felsős korosztály számára meghirdetett Önismereti tábort 2021. 
július 5. és 9. között zajlott a családsegítő szolgálat jóvoltából. 
Perjés Katalin, Gyarmati Ildikó és Kléger Gyöngyi családsegítő 
mellett Keresztes-André Klementina frissen diplomázott szociális 
munkás is bekapcsolódott a programok lebonyolításába és a 
felügyeletbe. Lapunk Katalint és Klementinát kereste fel.

ÖNISMERETI TÁBOR

Perjés Katalin

Bodor Szilvia,, Gellen 
Réka, Ország Gergő

Keresztes-Aandré 
Klementina
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örömmel fújták. Hogy mondjak egy konk-
rét példát: „Amivel csordultig van a szív, azt 
szólja a száj.” Ehhez az igéhez kapcsolódóan 
készült egy kinyitható szív, amelyből egy 
száj lett, benne az aranymondással. 

- Hogyan szerveződött egy-egy nap?
Reggel 8-tól volt gyermekmegőrzés 9-ig, 
ekkor kezdődtek a tevékenységek alapve-
tően a reggeli, ebéd, uzsonna, azaz a gye-

rekek alapvető szükségletéhez igazodva. 
Minden nap volt egy félórás énektanulás, 
egy történet, egy kiemelt igeszakasz és 
ehhez kapcsolódó feladatok. A tanító részt 
csoportos beszélgetés követte, ahová kor-
osztályok szerint osztottuk be a gyerekeket. 
Itt kibeszélhették mindazt az örömet, fáj-
dalmat, sérelmet, ami a történetek kapcsán 
felszínre tört bennük. Délelőtti és délután is 
volt egy-egy játékblokk, ügyességi felada-
tokkal, sorversennyel. Figyeltünk arra, hogy 
legalább 2-3 fő dolgozzon együtt, ezzel az 
együttműködést erősítettük bennük, hiszen 
Isten arra hív el bennünket, hogy megta-
pasztaljuk, milyen jó közösségben, a má-
sikkal együtt megoldani egy-egy feladatot. 
A napot egy visszaemlékezéssel, elmélyítés-
sel zártuk le fél 5-kor.

- Mivel zárult maga a tábor?
Minden táborhoz hozzákapcsolódik egy ju-
talomkirándulás. Idén szombaton Szarvas-
ra mentünk. Sétáltunk az arborétumban és 
megnéztük a Mini Magyarországot. A va-
sárnap reggeli istentiszteleten beszámoltak 
a gyerekek a szülőknek a héten tanultakról. 
Ebben újra megjelentek az aranymondások, 
a történetek és az énekek.

- Lesznek-e még református táborok?
Szeretnénk ezt továbbvinni. Azok a gyere-
kek, 13 fő, akik hajdanán kisiskolásként elő-
ször jöttek, most 8.-osok voltak. Kialakul 
egy közösség, egy kötődés. Ahogyan először 
hozzánk ragaszkodnak, az a ragaszkodás 
később az Isten felé irányul majd. Mi közve-
títők vagyunk, akik szeretnénk felragyog-
tatni nekik a Krisztust. A hittan, a tábor, a 
gyülekezeti alkalmak min-mind ezt a célt 
szolgálják. Olyan ez, mint egy magvetés; és 
nem mindig az arat, aki vet. Artzt Tímea

- Miért fontosak ezek a nyári alkalmak?
A tábor célja a misszió. Gyerekek között 
szolgálni, Isten igéjéről és erkölcsi értékek-
ről beszélgetni velük. Jó tapasztalat, hogy 
örömmel jönnek a táborba azok is, aki ed-
dig nem találkoztak Isten igéjével. Először 
meg is lepődnek néhány dolgon, például 
hogy imádkozunk étkezés előtt. Ilyenkor 
el kell mondani, hogy miért imádkozunk, 
s mit jelent az ima. Minden évben látom a 
táborozásban rejlő közösségfejlesztő erőt, 
mert miközben a gyerekekkel foglalkozunk, 
közösséggé formálódnak, összekovácsolód-
nak.

- Hogyan lett idén a Balla Károly Általános 
Iskola a református tábor színtere?
Amikor indult a tábor, akkor éveken át Fo-
dor Imre és felesége, Erzsike adtak otthont 
ennek. Tavaly a járvány miatt maradt el. A 
nápolyiüzem bővülése miatt is szűkült a 
porta, s mivel 50-60 gyerek is összejött a tá-
borokban, ezért az önkormányzatot kértük 
meg, hogy segítsen új helyet keresni. Az ön-
kormányzat megbeszélte az iskolavezetés-
sel, hogy az iskolaudvarban megtartható a 
tábor. Ott van mosdó, fedett rész, játszótér, 
alkalmas erre a célra.

- Kik segítették önt az előkészületekben?
A napi háromszori étkeztetéshez voltak se-
gítőim, négy házaspár: Márk Árpád és fele-
sége, Marietta; Mészáros László és felesége, 
Katalin, továbbá Deutsch József és felesége, 
Klára. A főzés helyszínét pedig idén is Fodor 
Imre és felesége, Erzsike biztosította. Bevá-
sároltak, főztek, odahozták az ételt. Mivel 
az étkezések megoldásával nem kellett fog-
lalkoznom, teljes figyelmemet a tábor lelki 
tartalmára tudtam fordítani. A játékokat az 

ifisek bonyolították le. 10 segítő volt, vasadi 
és csévharaszti fiatalok. Idén feleségemmel, 
Csillával együtt tanítottuk a bibliai történe-
teket.

- Mennyi gyerek vett részt a táborban?
28-30 gyermek vette igénybe a tábort, volt 
olyan, aki nem jött mindennap. Az önkor-
mányzattól kaptunk anyagi támogatást a 
kiadásokra, ami infrastrukturálisan hiány-
zott, azt a gyülekezett hozzátette. Csév-
haraszton nem volt regisztrációs díj, mivel 
a támogatásból mindent ki tudtunk fizetni, 
ezért a szülőkre nem hárult költség.

- Hogyan épült fel a hét tematikája?
Minden tábornak van egy témája. Idén ez 
a „Kövess engem!” üzenete volt. Krisztus 
szavainak gyermeknyelvi átiratában: Gyere 
utánam! Pál azt mondja Timóteusnak írott 
levelében: „Senki a te fiatalságodat meg ne 
vesse, hanem légy példa a hívőknek a be-
szédben, a viselkedésben, a szeretetben, a 
hitben és a tisztaságban.” (1Tim 4:2) Ezen az 
erkölcsi tanításon belül került kibontásra 
egy-egy kulcsfogalom az öt nap során. Légy 
példa a magatartásban! Hogyan viselkedem, 
hogyan szólítom meg a másikat, milyen sze-
retetre vágyom, mit jelent a hit, a tiszta er-
kölcs. Készültünk feladatlapokkal és minden 
nap volt egy kis barkácsolás a tanításhoz, az 
aranymondáshoz kapcsolódóan.

 - Említsen néhány példát?
Ahogyan a krisztusi példázatban áll, épí-
tettünk házat homokra és kavicsra. Készí-
tettünk háromdimenziós házat papírból, 
szőlőfürtöt, mely azt szimbolizálta, hogy a 
szeretet a lélek gyümölcse. Így a napi arany-
mondást a gyerekek, az igehellyel együtt, 

Király János református lelkipásztort Vasadon kereste fel lapunkat, 
hogy beszámolhassunk a 2021. évi református táborról, melynek a 
Balla Károly Általános Iskola adott otthont július 12. és 16. között. 
A tábor teljes költségét Csévharaszt Község Önkormányzata 
biztosította. Az ifis segítőkkel együtt 40 iskoláskorú gyermek 
vett részt a 2013 óta megrendezett programsoron.

„KÖVESS ENGEM!”
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vannak. Mindezért fontos a könyv, mégis 
többről van szó. 

A csévharaszti bekezdések, emlékek egy 
élethosszig kitartó jellem formálódásának 
első jelenetei is. Éppen azáltal, ahogy a tíz-
tizenkét éves kisfiúnak fogát összeszorítva, 
egy panaszszót sem szólva végig kellett dol-
goznia a nyarait az állatokkal, gyerekekre fel-
ügyelni, segíteni az asztalosműhelyben. Vagy 
éppen az erdőben, vizet hordva a csemeteül-
tetéskor. S csak lopva olvashatott, és éhes is 
maradt akárhányszor. És nem gonoszságból, 
figyelmetlenségből történt így, hanem a pa-
raszti életmód akkori kemény törvényei sze-
rint. Életképeket kapunk tehát a csévharaszti 
negyvenes évekből, a leghitelesebbet. 

Másrészt látjuk, láthatjuk, miről is kell 
tudnia Csévharaszt hetedikeseinek, nyolca-
dikosainak, hogy ha szerencsére nem is kell 
megtapasztalniuk az író gyermekkorának 
keserveit, de azt látniuk kell, miként alakult 
itt az élet, hogy becsülete legyen előttük az 
egykoriaknak, a falu minden házának, kert-
jének, az erdő minden fájának, hiszen akkor 
fogják majd óvni a meglévőt és gyarapítani 
azt. Az erőpróba, ami azért elkerülhetetlenül 
és szerencsére gyakran kaland is, így vagy 
úgy alighanem minden gyermek számára 
nélkülözhetetlen.
„Megint Csévharaszton vagyok a családdal, 
apám hétvégeken lejön hozzánk, alig férünk a 
kis présházban, gyakran vagyunk ingerültek, 
néha veszekszünk is, de hát el kell viselnünk 
egymást, nagy baj azért nincs, napközben 
mindenki dolgozik, ismerősöknél, rokonok-
nál. Nem pénzért, csak úgy hallgatólagos 
megegyezéssel, terményben fizetnek.”

A regény kigyűjtött csévharaszti részleteit 
a könyvtárban bárki elolvashatja, és termé-
szetesen a könyv is kikölcsönözhető.

A fenti könyvismertetést azzal a tudattal 
írtam, hogy a folytatást, a további gyermek-
kori csévharaszti emlékek felidézését sze-
mélyesen folytatjuk majd Naszvadi Józseffel. 
Légipostán (interneten) már terveztük a ta-
lálkozót, augusztus 13-án írta: „Semmit sem 
szeretnék jobban, mint valakinek elmonda-

ni, ami még ehhez a témához 
tartozik.” Aztán jött a váratlan 
hír, Naszvadi József augusz-
tus 28-án meghalt. Csende-
sen megtért az emlékeihez, 
az örök időkbe. Immár tehát 
csak égi postával köszönhe-
tünk el tőle és köszönhetjük 
meg csévharaszti történeteit. 

Takács Géza

A2017-ben megjelent Naszvadi József-
könyvet 2019-ben már bemutatták 
a falusi könyvtárban, de ott a szer-

ző volt az érdekesebb, a csévharaszti szár-
mazású, Pesten élő idős munkásember, aki 
nyugdíjasként egyszer csak elszánta magát, 

és éveken át tele-
írva sok-sok füze-
tet, megírta az élete 
történetét. Egyúttal 
persze a családjáét is. 
Valamint azt a vilá-
got is bemutatta, a 
saját sorsa tükrében, 
melyben igyekezett 
boldogulni: a magyar 
történelem tragiku-
san mozgalmas kor-

szakát, a háborút, az ötvenes éveket, majd a 
Kádár-korszak szorongató békéjét.

Hogyan lesz valaki író egy küzdelmes mun-
kásélet évtizedei után? A képlet egyszerű, bár 
valóra váltása már  legkevésbé sem. A könyvek 
már gyermekkorában elbűvölték, az olvasás 
egész életében a szenvedélye volt. Továbbta-
nulásról – dadogása keltette szorongásai mi-
att – gondolni sem mert, szakmát tanult, majd 
évtizedeken át a munka következett, a csalá-
dért, a gyerekekért, az unokákért. Többszöri 
költözéssel, a szokásos, olykor eléggé elvisel-
hetetlen munkakörülmények között. 

De a könyvek gyújtotta szellemi tűz mind-
végig parázslott Naszvadi József lelkében, s 
amikor fellobbanhatott, mert munkáspályá-
ja végére ért, magától értetődő volt, hogy a 
megélt sors elbeszélése lesz ez elégtétel a fél 
évszázados némaságért. Hiszen ifjú éveiben 
próbálkozott írással, aztán szinte élethosszig 
nem. Megírta hát a regényt, munkáséletének 
történetét, önmagát vállalva, megmutatva, 
egyúttal azonban a nagy elbeszélők igényes-
ségével, gondosságával, pontosságával. Nem 
engedve az önfeledt szóáradat csábításának. 
Mintha gondosan félrerakosgatta, gyűjtögette 
volna a megfelelő mondatokat. Minden szóra, 

minden kifejezésre, minden részletre ügyelt. 
Párbeszédben az olvasóval, megosztva vele 
gondolatait az írás, az emlékezés nehézsé-
geiről.

A fikciónak, a kitalált történeteknek ezer 
receptje van, szakkörökön is elsajátítható, de a 
dokumentumregénynek egy megélt élet a fel-
tétele, és nincs hozzá semmiféle fogódzkodó, 
közvetlen kapcsolatot feltételez saját lelkünk-
kel, s egyúttal meglehetős távolságot is saját 
életünk mindennapjaitól, hogy ne csak kibe-
széljük, hanem megmutassuk, megértsük és 
megértessük azt, ami velünk történt. Mintha 
akárkivel megtörténhetett volna, de mégis 
csak a sajátunk, az egyetlen életünk.

„Mikor felkelt a nap, nagyanyám szelíden 
megfogta a vállamat: „Józsikám, bőg a tehén”. 
Azt jelentette, hogy éhes a „jószág”, ki kell haj-
tanom a ház mögötti kiserdőbe legelni, volt, 
amikor máshová, de soha nem túl messze a 
háztól. Órák múlva nagyanyám kitotyogott 
hozzám, mert a reumától alig tudott járni, egy 
bögre tejeskávét hozott jókora darab rozske-
nyérrel, azt gyorsan meg kellett ennem, mert 
ő ment vissza. Dolga volt. Mindig, minden-
kinek dolga volt. Sokszor éhes maradtam, de 
ott ismeretlen volt az, hogy kérek még. Nem is 
próbálkoztam.”

Proliregény. Miért is ez a lekezelő cím? 
Hiszen mintha a szerző minősítené a saját 
sorsát! De hiszen éppen ezt teszi, tudatosan, 
sőt öntudatosan, hogy bizony olyan élet jutott 
neki, ami az anyaggal való örökös birkózás-
sal telt, és nem szeretne másnak látszani. Ha 
mégis felemelő, mert az, akkor éppen ennek a 
vállalásnak a mélye, annak megmutatása vál-
toztatja érdemes és igaz életté.  Proliregény? 
Igen, a cím figyelmeztetés önmaga számára, 
hogy ne feledkezzék meg róla az írás során, 
ne változtassa irodalommá, ne kerekítse, ne 
öltöztesse. A munkásélet drámájának is van 
világraszóló tétje, de csak akkor, ha valódi 
verejtékkel íródik.

A csévharasztiaknak miért lehet külö-
nösen fontos ez a könyv? Azon túl, hogy a 
szerző szülei itt éltek, s a Naszvadiak a falu 
egyik jeles családját adják, s hogy Naszvadi 
József gyermekkorában több 
nyarat töltött a nagyszüleinél, 
keresztszüleinél. Sőt a háború 
utolsó évében az egész család 
leköltözött néhány hónapra 
egy présházba, Pest háborús 
szorongattatásából menekül-
ve. S ezekről a csévharaszti 
hónapokról pontos, izgalmas, 
fájdalmas és szép történetei 

„Esténként anyám egy 
lavórban megmosta a lábamat, 
mire végzett már aludtam 
az eperfának dőlve” - írja 
csévharaszti gyermekkorára 
emlékezve Naszvadi József 
a Proliregény (2017) című 
önéletrajzi könyvében.

Kalandozások Csévharaszt múltjában, jelenében 4.

EGY ÉLETREGÉNY CSÉVHARASZTI 
GYERMEKKORI EMLÉKEI A HÁBORÚ IDEJÉBŐL

Takács Géza

† Naszvadi József
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Hirdetés

INGYENES 
FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd        06-30/475-2917

18 éve a lakosság szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

06-70/635-7804

vízszerelés,  
duguláselhárítás,
csatornatelepítés  

földmunkával,
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
      cseréje, beszerelése

http://vizetszerelek.hu/

A hosszú magas pultot szinte 
alig értem föl. Emlékszem az 
olajozott gumipadlóra, egy 

különös illatra, mely a bicikligumik 
emlékével együtt ugrik be, merthogy 
gazdaboltként is működött Lajos bá-
csi üzlete. A gazdaboltban a húsdará-
lótól a háromliteres ruszliig minden 
megtalálható volt, amire egy falusi 
embernek szüksége lehetett. Ami 
meg nem volt, például hűtő, azt ké-
résre beszerezte. Mi gyerekek csak 
ámuldozva nézelődtünk, Bényik bá-
csiban meg azt szerettük, hogy min-
dig nagyon komoly vevőként bánt 
velünk is.

Ami aztán még különösen ámulat-
ba ejtett minket, hogy az erdő köze-
pén lakott egy olyan meseházikónak 
tűnő épületben, ami körül mindenfé-
le jószágok voltak, sőt még kecskéket 

A másik boltos bácsink Bényik Lajos volt. Ő a Kossuth Lajos 
utca végén működtetett boltot, és ő is éppolyan becsületes 
kereskedő volt, mint Aladár bácsi. Bár nem pont ugyanúgy, 
de gyerekként az ő boltjába is varázslat volt belépni. 

AZ IGAZI BOLTOS BÁCSIK – II. RÉSZ is tartott. Akkoriban ez már ritkaság-
nak számított errefelé. Lajos bácsi 
Zebegényből érkezett hozzánk, az ő 
édesapja községi pásztor volt, talán 
innen eredt a jószágok szeretete.

Volt egy ikonikus csacsija is, aki 
gyakran szabadságolta magát, és ki-
szakadt a nem kis állatseregletből. 
Hol derültséget, hol izgalmat, hol ije-
delmet okozott a helyieknek, amikor 
csörgő lánccal a nyakában csatangolt. 
Egyszer az üllői állomásról hozták 
vissza rendőri kísérettel.

Amikor apukám kiment Lajos bá-
csi tanyájára, engem is magával vitt. 
Akkor aztán sokáig elbeszélgettek az 
élet komoly dolgairól, szerették egy-
más társaságát. Nekem pedig öröm 
volt látni, hogyan árad Lajos bácsiból 
a másik ember iránti tisztelet, és nem 
csak édesapám felé. 

Bényik Lajos bácsi boltja az egy-
kori Varga kocsma helyén működött. 
Csévharaszt után Vasadon vezette a 
vegyesboltot, volt, aki tőle tanulta a 
szakmát, az emberekkel való bánás-
módot, s többen oda is átjártak hozzá 
vásárolni, mert tisztelték és szeret-
ték őt.

A fotót köszönjük Kertiné Bényik Editnek.
A cikket Kanczler Klára Katalin készítette a 

saját és a falubeliek emlékei alapján
Bényik Lajos
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LÁTOGATÓ

lom, a harmadik a közösség. Egy-, de akár 
kétlábú széken sem lehet kényelmesen ülni. 
Ennek ellenére biztató, hogy sok gyerek a 
hittanórán mégiscsak megkapja azokat a nél-
külözhetetlen ismereteket, amelyeket nem 
is olyan régen még a családban kaptak meg, 
hiszen ezek alapvetően fontosak egy kitelje-
sedett, szép emberi élet megéléséhez.

- Milyen gyakran találkozhatnak önnel a hí-
vek vagy az éppen most „ébredezők”?
Heti rendszerességgel, hiszen kéthetente 
szombat esténként szentmise, minden va-
sárnap délelőtt istentisztelet, igeliturgia 
van. Csütörtök délután pedig szentségimá-
dás. Ezeken felül gyakran bekapcsolódnak 
a hívek a plébániai eseményekbe is. Így pél-
dául sokan jelen voltak a plébániatemplom 
búcsúi ünnepségén vagy a püspök miséjén. 
Mindemellett igyekszem minden temetési 
beszédben megszólítani minden jelenlévőt. 
A házszentelések alkalmával sok családdal 
ismerkedem meg. Első pénteken látogatom 
azokat a betegeket, akik már nem tudnak 
eljönni a templomba, bár a vírus miatt sok-
sok alkalom kimaradt. Július 24-én zarán-
dokúton voltunk közösen Mátraszentimrén, 
mely egy Mária-kegyhely. Szükségünk volt 
és van a közös együttlétre, hiszen a hitünket 
is közösségben éljük meg.

- Mit jelent az Oltáriszentség imádása? Ho-
gyan képzeljük el ezeket az alkalmakat?
XXIII. János pápa mondta egykor: az ember 
akkor a legnagyobb, amikor térdel. Mert 
amikor imádkozik, a végtelen és hatalmas 
Istenbe kapaszkodik. De csak a hívő ember 
tud letérdelni és imádkozni. A keresztény hit 
egy fölsőbb világ értéke. Jézus velünk van. Az 
Oltáriszentség ezt erősíti bennünk. Eljövünk, 
hogy beszéljünk vele, hogy hódoljunk neki, 
hogy tanácsot és erőt kérjünk tőle, hogy hoz-

- Mit jelent a diakónusi szolgálat az egyház-
ban?
A diakónus szolgálat az ősegyházban kezdő-
dött, és a nyugati kereszténységben a közép-
kor első harmadáig fennállt. A keleti, ortodox 
kereszténységben a mai napig töretlenül lé-
tezik. A II. Vatikáni Zsinat állította vissza az 
állandó diakonátust. A diakónusok temetnek, 
esketnek, keresztelnek, kiosztják az euka-
risztiát (úrvacsorát). Ezen túl igét hirdetnek, 
betegeket és haldoklókat látogatnak, litur-
giát vezetnek, és ha szükséges, akkor plébá-

niát is irányítanak. 
A diakónus a szol-
gáló Krisztus sajá-
tos megjelenítője az 
egyházban és a vi-
lágban. Az erre je-
löltek érettebb korú 
házasemberek, hi-
szen 35 éves kor 
az alsó korhatár. A 
papi rendben há-
rom fokozat van: a 
püspök, az áldozó-
pap és a diakónus. A 
diakónusoknak fon-
tos szerepük van 
abban, hogy meg-
jelenítsék az egyház 
szolgáló szeretetét 
a világban.

- Hogyan valósul meg Nyáregyházán a szegé-
nyek szolgálata?
A katolikus hívekből alakult helyi karitász 
csoport a lehetőségeihez képest támogatja a 
rászoruló családokat Nyáregyházán és Csév-
haraszton is a Magyar Élelmiszerbank és a na-
gyobb karitász szervek hathatós segítségével. 
A plébánia tanodát is működtet nehéz sorsú 
gyerekek részére, a pandémia miatt azonban 
ez jelenleg szünetel. Amikor működik a tano-
da, akkor itt készítik el a házi feladatot a gye-
rekek, itt tanulnak és uzsonnáznak. Sokat be-
szélgetünk, játszunk. Elismerjük, bátorítjuk 
és szeretjük őket, próbáljuk megcsillantani 
előttük egy másik, értékesebb, szebb élet le-
hetőségét. Évente általában kilenc–tíz gyerek 
jár ide. A pandémia előtt egytálételes konyhát 
is működtettünk, ezt azonban a régi formájá-
ban nem tervezzük újraindítani. 

- Miért nem?
Több nehézségünk is van vele, ám egyik 
lényeges oka az, hogy több embernek, aki 
idejárt a konyhára, észrevehetően meggyen-
gült a felelősségérzete önmaga és a családja 
iránt. Talán ez a több ezer éves közmondás 
segít megértetni, mire gondolok: „Ha valaki 
éhes, adj neki egy halat! Ha valaki éhezik, 
tanítsd meg halászni!” 

- A nyáregyházi szolgálat mellett ön vezeti a 
csévharaszti katolikus közösséget. Milyen vé-
lemény alakult ki önben a helyiekről?
Nem ismerek mindenkit személyesen a fa-
luban, ám akikkel már megismerkedtem, 
mind-mind kedves, gyorsan megnyíló em-
bereknek bizonyultak. Olyan messzebb látó, 
nyitott szívű emberek, akik a jó cél érdeké-
ben hamar lángra gyújthatók. Egészen kicsi, 
de nagyon jó közösség jár a templomunk-
ba. Csak szeretettel tudok róluk beszélni. 
Számottevően költöznek az utóbbi időben 
Csévharasztra, mint külső agglomerációba. A 
sok fiatal család reményt ad arra, hogy gya-
rapodni fog a közösségünk. Jelentősen meg-
emelkedett a keresztelések száma is. Az óvo-
dával és az iskolával nagyon jó a kapcsolat. Az 
általános iskolában Telepóczki Jánosné Edina 
hitoktató tartja a hittanórákat heti egy alka-
lommal, a gyerekek szeretik őt.

- Örül annak, hogy a hittan az órarend része, 
ha nem az etikát választja a szülő?
A fakultatív hitoktatás volt igazán a szívem 
szerinti, hiszen akkor a hitükben elkötelezett 
családok gyermekei jártak hittanra. A hittan-
oktatás olyan, mint egy háromlábú szék. Az 
egyik lába a hittanóra, a másik lába a temp-

2018. március 16-án szentelték fel diakónusi szolgálatra 
Szakállas Lajost. A diakónus úr a Nyáregyházi plébánián él, ám 
miséző helyként a csévharaszti Szentháromság-templom is 
hozzá tartozik, itt is szolgálatot teljesít. Nyáregyháza önálló 
plébánia, Csévharaszt 2018 nyara óta fi lia, azaz miséző hely. 
A katolikusok néhány éve előzékenyen, testvéri szeretettel 
megosztják templomuk használatát a református gyülekezettel.

MESSZEBB LÁTÓ, NYITOTT SZÍVŰ EMBEREK

Szakállas Lajos diakónus

Szentháromság-templom

Szentháromság-templom
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LÁTOGATÓ

KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Egészségház

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

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

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

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

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

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

Hirdetés

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 
A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

zámeneküljünk és elsírjuk neki szorongató 
bajainkat. Ezek az alkalmak a csendes imád-
kozás, a valódi jelenlét alkalmai.

- Mekkora a csévharaszti templom befogadó-
képessége és ehhez képest a látogatottsága? 
Igazán nagy létszámban esküvők, keresz-
telők, temetések alkalmával jelenünk meg a 
templomunkban. Évente hat-nyolc keresz-
telő, egy-két esküvő, tíz-tizenöt temetés 
van. Sok gyerek csak a keresztelő alkalmá-
val fordul meg a templomban, akkor is csak 
azért, mert a nagymama így akarta. Mi a 
keresztelők és a megemlékező gyász-isten-
tiszteletek alkalmával is a húsvéti örömhírt 
adjuk át: a halál az új élet kezdete, a hit az 
élet legszebb kiteljesedése. Ilyen alkalmak-
kor legtöbbször megtelik a 40 ülőhelyes 
csévharaszti templom. A közös imáknak, az 
elhunyt lelkéért mondott közös könyörgé-
seknek nagy ereje van.

- Az ön kezdeményezésére készült el Nyár-
egyházán a Wekerle-sírkert, amit 2021-ben 
adtak át. Van-e valami terve a csévharaszti 
Szentháromság-templom környezetére vo-
natkozóan?
2021 nyarán készen lett a templomépülethez 
csatlakozó vendégház teljes közművesítése. 
Ez a vendégház 24 fő befogadására alkalmas, 
s így már lakható, használható, azaz műsza-
kilag már megfelelő az állapota a vendégek 

fogadására, de pályázati forrásokat további 
fejlesztésekre az idén nem volt mód bevonni. 
Az interneten is hirdetjük, a katolikus hír-
portálon, diákok számára, bármely évszak-
ra. Mindezek mellett az épület szükségszál-
lásként is használható, például ha valakinek 
leég a háza, az önkormányzat fordulhat hoz-
zánk segítségért. Valamikor ősszel (még nem 
tűztük ki az időpontját) összejön az egész 
egyházközség, udvartakarításra, emlékfák 
ültetésére és egy finom vacsorára, kellemes 
kötetlen együttlétre. Közös templomtakarí-
tásra soha nincs szükség, hiszen a sekres-
tyésünk, Dosztál Veronika példás rendet és 
tisztaságot tart. Ősszel tervezzük tehát a 
templomudvar rendbetételét, három emlék-
fa: tölgy, vadgesztenye és platán ültetését.

- A járvány előtt minden év januárjában volt 
egy ökumenikus imatalálkozó. Lesz ennek 
folytatás 2022-ben?
Ha a vírus nem szól közbe, mindenkép-
pen. Nyáregyházán minden év januárjában 
megtartjuk. Három felekezet van jelen, re-

formátus, evangélikus és 
katolikus. A közös imáink 
megerősítik bennünk a 
testvéri összetartozást, 
ezért fontosak ezek a kö-
zös alkalmak. Csévharasz-
ton ezidáig nem volt, töre-
delmesen be kell vallanom 

a református lelkész urat személyesen nem 
is ismerem, annak ellenére, hogy a templo-
munkat közösen használjuk. 

- Mi jut eszébe először a mai közéletről, köz-
beszédről? Mit helyezne a szívünkre? 
Minden tekintély le van rombolva. Tönkre 
tették a szó erejét. A mai világ azt támadja 
a legjobban, ami után a legjobban sóvárog, 
a családot. Főleg a védtelen gyermekek van-
nak veszélyben. Van olyan gyerek, aki nem 
él együtt az édesanyjával, van, aki az ötödik 
apjával él, és van, akit a nagymama nevel. 
Így ezeknek a gyerekeknek nincs megfelelő 
érzelmi élete. Rideg, sivár, állandó szoron-
gást okozó környezet veszi őket körül. Azért 
rosszalkodnak, mert arra vágynak, hogy 
észrevegyék őket, hogy „én is itt vagyok, 
szeress engem is”! A szeretet a kovásza az 
emberi kapcsolatoknak. Azt tudjuk adni, 
ami bennünk van. Ha valaki után szeretet-
tel nézünk, az többet ér, mintha egész nap 
imádkoznánk érte. 

Szakállas Lajos és Artzt Tímea

Wekerle-sírkert
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A képen látható autó illusztráció.
Magas felszereltség

Hatalmas helykínálat
Egyedülálló ár-érték arány

Grand Tivoli

Érdeklődjön  
márkakereskedésünkben, 

várjuk szeretettel!

MEGÉrkEzETT 
A MEGújulT koMbi  

GÉpkocsink 

bevezető ár: 5 999 000 Ft-tól

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

  +36 1 280 1533, +36 20 318 3760 • Facebook: SsangYong Délpest

Az első gépkocsik már megérkeztek! Ne maradjon le róla,  
válassza ki és legyen az elsők között, aki átveheti új autóját! 

Finanszírozási feltételek: FIX 3,99% THM: Az akciós finanszírozás 2021. augusztus 4-től visszavonásig érvényes új SsangYong Grand Tivoli gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 3,87%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, 
önerő: minimum 35%, futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft-5 500 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 2 999 000 Ft, futamidő: 60 hónap, THM: 3,99%, 
kamat összege: 310 911 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 310 911 Ft, havidíj: 55 182  Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módo-
sulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek 
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen 
sulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek 
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen 
sulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek 

hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Újhullám az autóiparban!   Csatlakozz MOST!
Munkalehetőség
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg 
helyi és környékbeli munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
•  Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•  Teljes körű betanítás
•  Stabil munkahely és megbecsülés
•  Elérhető havi bruttó fizetés: 350 000 Ft – pótlékokkal
•  12 órás munkarend 6–18/18–6

2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban 
FOLYAMATOSAN

•  +80% éjszakai pótlék
•  Buszjáratok:

I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, 
Monor
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Monorierdő
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, 
Üllő, Péteri, Monor
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, 
Üllő, Péteri, Monor
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, 

Szükség esetén további buszjáratokat indítunk!
•  Jelenléti bónusz
•  Toborzási bónusz
•  Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a

Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a

Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
•  Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•  Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük 
érdeklődését lépjen 
kapcsolatba velünk 

e-mailen az 
allas@shsec.hu 

címen bármikor, 
vagy telefonon 

hétköznap  
8.00 és 16.00 között a 

+36-70/3259091 
telefonszámon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton 
jelentkezési lap kitöltése, 

rövid önéletrajz leadásával 
vagy e-mailben kérésre 

megküldjük a jelentkezési 
lapot. 

Többet megtudhat 
rólunk a következő 

weboldalakon: 
www.shsec.hu

http://lokacio.hu/
shinheung-sec-

eu-kft/

Főbb feladatok:
A gyártósor működtetése:
•  Előkészített tálcák behelyezése
•  A gépek beállítása, karbantartása
•  Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
•  Rendszeres minőségi önellenőrzés
•  Jegyzőkönyvezés
•  Szerszámok javítása, cseréje

Főbb feladatok:
Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés 
biztosítása:
•  Be- és kimenő áruellenőrzés
•  Folyamatellenőrzés
•  Mérőműszerek használata
•  Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

Gépsori operátor/Présgép kezelője

Minőségellenőrzés

Jelenleg felkínált pozíciók:


