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PÁLYÁZATI HÍREK
• A Magyar Falu Program keretében készült el a Deák Ferenc 

utca további szakasza. A 10 órakor kezdődő 2022. március 29-i 
útátadó rendez-
vényen Pogácsás 
Tibor országgyű-
lési képviselő, a 
Belügyminisztéri-
um Önkormány-
zati államtitkára 
és Pulisch József 
Csévharaszt pol-
gármestere vágta 
át a szalagot.

• A Magyar Falu Program keretében 45 millió forintos forrást nyert 
a település az Ady Endre utca teljes 700 m-es szakaszának a fel-
újítására és a kiszélesítésére 5 méteresre, továbbá a szegélyköve-
zésre. Az Ady Endre út felújításáról a kivitelezés megkezdése előtt 
lakossági fórumot fognak tartani, ennek időpontjáról a lakosokat 
levélben fogja az önkormányzat tájékoztatni.

•  A Magyar Faluprogram 10 millió forintnyi támogatást nyújt a 
Kossuth Lajos utca járdafelújítására, így a Csillagsaroktól a Jókai 
utcáig a páratlan házszámú oldalon lévő járdát felújítják. A munká-
latok 2022 júniusában indulnak.

•  A Magyar Faluprogram 100%-os támogatást, azaz 288 millió Ft-ot 
biztosít a kétcsoportos minibölcsőde megépítésére. A sportpálya 
mögötti minibölcsőde átadását 2023 őszére tervezik.
 „Csévharaszt fejlesztésére 2019 óta 400 millió forint összegben 

nyertünk meg sikeresen pályázatokat” – mondta lapunknak Pulisch 
József polgármester.

Amennyiben gondolkozik lakása,  
háza, telke eladásán,  

forduljon bizAlommAl 
Az ingAtlAnpiAci közvetítő 

irodához!

Tel.:
06-70-935-5181

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!

Kossuth téri Piac Üzletház  
Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.
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MAJÁLIS
A csévharaszti majális zenés ébresztővel 
indult, futballmérkőzésekkel folytatódott, 
majd három műsorszámnak lehettek tanúi a 
Szabadidőparkba látogatók 11 és 19 óra között.

M ájus elsején fél 8-kor 
a Signal zenekar 
zenés ébresztőjé-

re kelt a falu, legalábbis az, 
aki még nem volt fenn. 10-12 
óráig futballmérkőzések zaj-
lottak a Balla Károly Általá-
nos Iskola udvarán a Barátság 
nevében. Az Üllő SE Öregfi-
úk és a Csévharaszti Öregfiúk csapatai mérkőztek meg egymással, 
továbbá egy cséviekből és bényeiekből álló baráti társasággal. Az 
eredményhirdetésre 12-kor került sor. A tornát az Üllő SE Öregfiúk 
csapata nyerte. Az eredményhirdetést követőn mindenki megkós-
tolhatta a Naszvadi Sándorné csapata által készített forró gulyásle-
vest a Szabadidőparkban, ahol helyet lehetett foglalni az étkezéshez.

A május 1-jei rendezvényen Tóth-Tuba Erika, közművelődési asz-
szisztens konferált. 14 órakor színpadra hívta a Csévharaszti Nép-
dalkört, akinek a vezetője, Kallós Angelika elmondta, hogy a május 

elsejéhez sok öröm kap-
csolódik, jóízű ételek és 
italok. A dalcsokor az 
édesanyák köszönté-
sével, áldáskívánással 
kezdődött, majd italo-
zásra buzdító dalokkal 
folytatódott. A közös 
éneklés sajnos az invi-
tálás szintjén maradt.

15 órától a Csévha-
raszti Örömtánc-cso-

port lépett fel, illetve le, hiszen nem fértek volna el a színpadon, így 
a szabadidőpark betonos részén lejtettek táncot háttérben egy szép 

májusfával, mely a ter-
mészet újjászületésé-
nek a jelképe.

16 órakor lépett szín-
padra az Abba Sisters. 
A trió Abba-dalokkal 
szórakoztatta a közön-
séget, egy-két fotót is 
lehetett velük készíteni. 
Aki akart, maradha-
tott, hiszen voltak népi 
játékok is a parkban, 

a legnépszerűbb a fonott kosarakból álló körhinta, meg persze az 
ugrálóvár volt, mely előtt többen sorakoztak. 

Jó hangulatban telt a nap, melyen a DJ Bagó Norbert Bence képvi-
selő volt, aki a következő számban az augusztus 13-i XV. Ősborókás 
Falunapról mesél majd. 

Hirdetés

Laczkó Lóránt, Pulisch József, 
Pogácsás Tibor, Tóth György

úk és a Csévharaszti Öregfiúk csapatai mérkőztek meg egymással, 
Signal zenekar

A Csévharaszti Népdalkör

A Csévharaszti Örömtánc

Abba Sisters és Bagó Bence Norbert

ÖNKORMÁNYZAT
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ÖNKORMÁNYZAT

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

AkciósAkciósAkciós
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
TELEPÜLÉSÜNK MOCSÁRY BALÁZST 
(1955-2022) GYÁSZOLJA
Csévharaszt nyugalma-
zott polgármestere súlyos 
betegség következtében 
2022. április 22-én elhunyt. 
A gyászolók április 30-án 
délelőtt vettek tőle búcsút 
a csévharaszti köztemető-
ben.

Mocsáry Balázs Csen-
gődön született 1955-ben. 
Monoron érettségizett. 
Képesítés nélküli peda-
gógusként került Csév-
harasztra 1974-ben. Ma-
tematika-fizika szakos 
tanárként végzett Szege-
den levelező tagozaton, 
egy évig volt tanfelügyelő, majd a Balla Károly Általános 
Iskola tanáraként és igazgatóhelyetteseként tevékenyke-
dett. 1989-ben, a rendszerváltás évében az önállóvá váló 
Csévharaszt tanácselnöke lett, néhány hónap múlva pedig 
a település első polgármestere.

Mocsáry Balázs tanári érdemei elismeréseként került 
a közéletbe, és polgármesterként is jó pedagógus maradt. 
Hétszer választották polgármesterré 1990 és 2019 között. 
Csévharaszt az ő vezetése alatt vált elmaradott település-
ből vonzó, fejlődő, gyarapodó községgé. Az ős-Csévharaszti 
Hírharangot is ő hívta életre 1993 márciusában.

Osztozunk a család fájdalmában és gyászában, emlékét 
megőrizzük, munkáját folytatjuk! 

INGYENES 
FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

GARANCIÁVAL!GARANCIÁVAL!

18 éve a lakosság szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Árvai Richárd Árvai Richárd   •   06-30/475-2917

 www.ifarbau.com

Lapostetők szigetelése, javítása
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KÖZÖSSÉGLÁTOGATÓ

AZ UTOLSÓ INTERJÚ
A Mocsáry Balázzsal készült interjúsorozat első részét 
lapunk 2022. február 3-i számában kezdtük közölni. Mire 
a beszélgetések végére értünk, jött a tragikus hír, hogy a 
települést 30 éven át vezető nyugalmazott polgármester 
2022. április 22-én súlyos betegség következtében elhunyt. 
Álljanak itt múltat és jelent egybevető szavai útmutatásként.

– Az ön polgármestersége alatt mi volt az 
önkormányzat gazdaságpolitikája? 
Szerencséje Csévharasztnak, hogy a 
Monori Állami Gazdaság itt épített 
takarmányfeldolgozót a hetvenes években. 
Az üzem nyereségesen működött a privati-
zációig. Az utódja pedig nála is sikeresebb. 
Mi, az önkormányzat részéről 3-4 évig 
hagytuk megerősödni a cégeket és csak 
utána vetettük ki a helyi iparűzési adót. 
Az állami támogatások mértéke folyama-
tosan csökkent (pl. az iskola működtetési 
költségeit az első években kb. 70%-os mér-
tékben fedezték, 2011-ben pedig már alig 
30%-ban), a községnek égető szüksége volt 
(és van) a cégek iparűzési adójára. A helyi 
munkalehetőség szempontjából se mellé-
kes ezeknek a vállalkozásoknak a jelenléte, 
ezért jó kapcsolatot kellett velük kialakítani 
és fenntartani. Például a Helyi Építési Sza-
bályzatunk megalkotásánál konzultáltunk a 
cégekkel, és igény szerinti módosítása elől 
se zárkózott el a testület. Röviden: partneri 
kapcsolatban voltunk a cégekkel és a vál-
lalkozókkal. 

Az önkormányzat gazdálkodásának jel-
lemzésére két dolgot emelnék ki. Az ipar-
űzési adó beszedésének lehetősége – a 
cégek jó munkájának köszönhetően – biz-
tosított egy viszonylagos függetlenséget a 
mindenkori kormányzattól. Nem voltunk 
rászorulva pályázati forrásokra, de ha kap-
tunk, örültünk, mert több jutott például a 
helyi civil szervezetek támogatására, intéz-
ményekre, segélyekre. Önkormányzatunk-
nak nem volt soha működési hitele, fejlesz-
tési is csak a csatornaberuházás idején, a 
mérleg szerinti vagyona az 1990-ben lévő 
néhány millióról 2018 végére egymilliárd 
forint fölé emelkedett.

– A fejlesztéseken túl mire fektetett hang-
súlyt?
Igyekeztem mindenkinek segíteni, akinek 
tudtam. Meg persze képviselni a telepü-
lést, jó kapcsolatot ápoltam a szomszéd 
polgármesterekkel. Összességében szíve-
sen emlékszem vissza az eltelt három év-
tizedre nehézségeivel együtt is. A számlám 
pozitív. Azt mondtam mindig a testületnek, 
egy csónakban evezünk, én vagyok a kor-
mányos, de ez kevés, ha nem egyfelé eve-
zünk, akkor nem haladunk semerre.

– Milyen színtereken zajlott a helyi 
társasélet?
Az elmúlt három évtizedben a he-
lyi közösségek megalakultak, te-
vékenykedtek, megszűntek, aztán 
ismét megalakultak, tevékenyked-
tek és ismét megszűntek. A járvány 
miatt persze most komolyabb az elakadás. 
De mindig voltak csoportok, voltak közös-
ségek. Olyanok, mint például a Nőegylet, 
ezek mind valódi egyesületek voltak, tagjai 
rendszeresen összejártak, fénykorukban 
rendezvényeket szerveztek, szüreti, far-
sangi bálokat. Voltak olyan lokálpatrióták, 
akik, amikor a kilencvenes évek közepén a 
templom megépült, és egy újságcikk jelent 
meg tévedésekkel, pontatlanságokkal, ak-
kor kezdeményezték, hogy gyűljünk össze, 
vitassuk meg, s az újságíró igazítsa helyre 
a tévedését. Fénykorában a polgárőrség 
is nagyon jól működött. Én is alapító tag-
ja voltam a polgárőrségnek, saját autó-
val jártunk havonta. Rendszeresen voltak 
megbeszélések, összegyűltünk harmin-
can, negyvenen. Mi pedig, mint önkor-
mányzat, azon voltunk, hogy ezeket a civil 
egyesületeket támogassuk anyagilag is. A 
környéken Csévharaszt az egyetlen hely, 
ahol a kétezres években már több millió 
forintot osztottunk szét, mert megtehet-
tük. Nagyon jól működő néptánccsopor-
tunk is volt. A falunapokat is mi vezettük 
be. Csévharaszt település önállóságában, 
önálló arculatának kialakításában szerepet 
játszottak a civil egyesületek, és szerepet 
játszott az önkormányzat polgármesteré-
vel, testületével, hivatalával. Most csend 
van, ami egyrészt a Covidnak köszönhető, 
másrészt annak, hogy akik nagy szervezők 
voltak, vagy elkötöztek Csévharasztról, 
vagy elfáradtak. Ott voltam az adventi ün-
nepségeken, elég szép számmal gyűltünk 
össze. Szeretik ezeket a közösségi esemé-
nyeket a lakosok. 

– Hogyan értékeli a lakosság önhöz fűződő 
viszonyát?
Voltam más települések ünnepségein. Azt 
tapasztaltam, hogy a polgármester beszé-
dére nem nagyon figyeltek. Nálam meg 
csend volt. Figyeltek rám az emberek, ha 
ünnepi köszöntőt mondtam, vagy valami-
lyen alkalommal megnyilvánultam. Nagyra 

értékelem a lakosság hozzám való viszo-
nyát.

– Mivel tölti az idejét egy nyugalmazott 
polgármester, aki 30 évig majd kétezer em-
ber sorsában, mindennapi életében volt fon-
tos szereplő, hivatali időn túl is. Lényegében 
éjjel-nappal. Könnyű a terhek nélkül?
Bő 45 évnyi munka után jobban esik a pi-
henés, mint gondoltam. Már megbirkóz-
tam azzal a ténnyel, hogy csak egy vagyok 
a lakosok közül, és nem az, aki szervezi, 
irányítja, vezeti, képviseli szeretett telepü-
lését. A pozíció árnyoldalát jelentő stressz-
helyzetek, álmatlan éjszakák, kötöttségek 
nem hiányoznak. Viszont a község jelene 
és jövője érdeklődésem középpontjában 
maradt. Utódommal jó a kapcsolatom, tá-
jékoztatását nagy örömmel és megnyug-
vással veszem. Azokat a célokat, melyeket 
a következő évekre előrevetített, csak tá-
mogatni tudom. A választópolgárok se-
gítségével olyan felkészült ember kezébe 
került a kormányrúd, aki megbecsüli a hét 
ciklus eredményeit, arra építi a jövőt, azon 
az úton halad, amelyen elindultunk 30 év-
vel ezelőtt. Öröm számomra, hogy utódom 
, egykori tanítványom is azt az ideológiát 
vallja, amit én is követtem: jó gazda mód-
jára bánni az önkormányzat pénzével, va-
gyonával.

– Milyen jövőt képzel el Csévharasztnak?
A jelenlegi településfejlesztési terv isme-
retében, a várható beépítésre váró telkek 
száma alapján községünk 10-20 éven belül 
elérheti a 2500-as lélekszámot. Ez egy op-
timális lakosságszám, ami infrastruktúrá-
val még jól kezelhető. Bízom benne, hogy a 
szolgáltatások színvonala lépést fog tarta-
ni a technika fejlődésével (falusias lakóöve-
zetben városias szolgáltatás), tovább javul 
a lakosok környezet-tudatossága, nőni fog 
az összetartozás érzése, lesznek olyanok, 
akik tehetségükkel és tudásukkal öregbítik 
Csévharaszt jó hírnevét. Takács Géza
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Hirdetés

ÚJRA POLGÁRŐRSÉG ALAKUL CSÉVHARASZTON
2022 márciusában megtörtént a bírósági bejegyzése a Csévharaszti Közrendvédelmi 
és Polgárőr Egyesületnek, nemsokára feláll az új szervezet.

– 2021 novemberében már kez-
dett körvonalazódni a terv egy új 
polgárőr egyesület felállításáról, 
melyhez az önkormányzat meg-
adta a településnév és a község 
címerének használati engedélyét. 
Az elégséges tíz alapító taggal lét-
rehoztuk a Csévharaszti Közrend-
védelmi és Polgárőr Egyesületet 
– mondta el lapunknak Kovács 
György alelnök.

– Időközben három új tag is 
csatlakozott a már meglévő tíz 
alapítóhoz, de további önkénte-
sekkel szeretnénk bővíteni a tag-
ságot, és támogatókat is keresünk. 
A polgárőrség autóját is visszakapta az ön-
kormányzat a végrehajtás során, amit majd 
az új szervezet használatra megkap. A pol-
gárőrség a továbbiakban is közrendvédelmi 
tevékenységet lát el a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének a növelése érdekében. 
Kiterjed a figyelme a környezetvédelemre, 
együttműködik a hatóságokkal, önkor-
mányzattal, civil szervezetekkel. Ha kell, 

közreműködik a falunapi rendezvények 
biztosításában – nyilatkozta lapunknak 
Kovács György a Csévharaszt Közrendvé-
delmi és Polgárőr Egyesület alelnöke.

– Márciusban megtörtént az egyesület 
bírósági bejegyzés, és az adóhatósági re-
gisztráció is megvan. Bankszámlát, ügy-
félkaput nyitunk, bélyegzőt késztünk. Fo-
lyamatban van a Pest Megyei és Országos 

Polgárőr Szövetséghez törté-
nő csatlakozás és a rendőr-
séggel történő együttműkö-
dési megállapodás megkötése 
– egészítette ki lapunk értesü-
léseit Bánó Gusztávné Márti 
az egyesület ügyintézője, gaz-
dasági vezetője, aki megemlí-
tette, hogy a jegyzőasszony, 
Dr. Jankovics Krisztina is so-
kat segített a dokumentumok 
előkészítésében.

A megbeszélések egyelőre 
Bánó Gusztáv (elnök) portáján 
lesznek, aki 2020 ősze óta a 
Nemzetőrök Országos Szövet-

ségének tagjaként látta el ezt a szolgálatot, 
melyre az önkormányzattal szerződött. – 
Gusztiéknál lesz a szolgálatlebonyolítás, 
a gépkocsiátadás. Egy ütőképes tagság áll 
majd össze az alakuló ülésen. Egy össze-
tartó minőségi csapatot szeretnénk létre-
hozni, akik lelkiismeretesen akarnak tenni 
a településért – zárta tájékoztatását Kovács 
György.
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OKTATÁS

HÍRCSOKOR A BALLÁBÓL
Pályaorientációs nap a Ballában
2022. március 26-án (szombaton) különbö-
ző szakmák képviselői jöttek el iskolánkba 
és mutatták be diákjainknak, mivel is fog-
lalkoznak. Igen színes és változatos hivatá-
sokkal sikerült megismertetni a gyerekeket 
a felkészült előadóknak. Eljött hozzánk: 
Makay–Dévai Sarolta őrmester a Magyar 
Honvédség Toborzó Irodájából, a monori 
tűzoltóság, Kalocsa Imre és Zakariás And-
rás ácsok (Tető Építők Egyesülete), Sándor 
Pál esztergályos, Leé Sándor asztalos, Sző-
ke Judit és Balogh Adrienn virágkötő, Balázs 
Ildikó könyvtáros, Kövesi Krisztina pos-
tás, Guzsván Zsolt erdész, Tóth-Keszei Jú-
lia könyvelő, Nagy Zsolt nyomdász, Lengyel 
Renáta kereskedő, Heil Gergő közgazdász, 
Hadasné László Ilona szakács-cukrász-pék, 
Szíjgyártó Attila festő. Szabóné Varga Klára 
hidegkonyhai bemutatóval készült. Köszön-
jük vendégeinknek, hogy szakmájuk bemu-
tatásával megtiszteltek minket!

No Backpack Day – Bolondok napja
Április elsején a felsősök „no backpack 
day“ - t, azaz „nem hátizsákos napot” tar-
tottak. Volt, aki bevásárlókocsival, kukával, 
bőrönddel, festékesvödörrel, szerszámos-
ládával helyettesítette az iskolatáskáját. Az 
alsósok sem maradtak alul a bolondozásban, 
ők kifordított ruhákban jártak-keltek ápri-
lis 1-jén egész nap. A jó hangulat garantált 
volt, a kreatív megoldásokról készült videó 
– Sváb Benjamin 7. osztályos tanuló felvé-
tele – megtekinthető a TikTokon (ballakisk 
https://vm.tiktok.com/ZML9E6YSf/ ). 

Iskolába hívogató
Idén új rendezvénnyel bővült a Balla éves 
programsorozata. Mivel egyre több az újon-
nan beköltöző család a településen, az iskola 
vezetősége szükségét érezte, hogy kifeje-
zetten az iskola bemutatását szolgáló ese-
ményt szervezzen a leendő elsős nebulók-
nak és szüleiknek.

2022. április 6-án 17 órakor Családi Bet-
tina Dorottya intézményvezető köszöntötte 
az aulában az érdeklődőket, majd rövid időre 
szétválasztotta őket. A szülőket a leendő el-
sősök tanítója, Börzsönyi Barbara és Családi 
Bettina megismertette a Meixner-féle mód-
szerrel, amivel tanulni fognak, ismertették 
a tankönyveket, a tanszerlistát, és képekkel 
illusztrált bemutatót tartottak az iskola éle-
téről. A gyermekeket Szabóné Varga Klára 
intézményvezető-helyettes és Szeibertné 
Kucsák Ágnes tanító néni foglalkoztatta kü-
lönböző játékos feladatokkal a leendő osz-
tálytermükben. 

A program végén az intézményvezető 
körbevezette a látogatókat az iskolában. A 
„hívogatót” követően 17 elsőst írattak be a 
2022/2023-as tanévre. 
 
Tápióbicskei csata hadibemutató
Igazi élő történelemórán érezték magukat 
a Balla Károly Általános Iskola 3., 4., 6., és 7. 
osztályos tanulói 2022. április 4-én a Tápió 
partján. Korhű ruhákban, lóháton, korabe-

li fegyverekkel elevenedett meg előttük az 
1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat részét 
képező tápióbicskei csata, amely 173 éve zaj-
lott. A látogatás alkalmával megtekintették 
a hagyományőrzők hadi bemutatóját, melyet 
Prof. Dr. Csikány Tamás Péter dandártábor-
nok kommentált. 

Balla-napok  
Áprilisban 11-én és 12-én iskolánk névadó-
ja, Balla Károly 1792. április 2-i születés-
napjára emlékezve tartottuk meg a Balla-
napokat. 

Április 11-én hétfőn iskolánk tanulói kö-
zösen kisétáltak Balla Károly (1792-1873) sír-
jához, majd megkoszorúzták. Az erdei túra 
után a kellemes tavaszi időben a játszótéren 
töltöttünk néhány órát, és az ebédet is a sza-
badban piknikezve költöttük el. 

Április 12-én szavalóversenyt rendez-
tünk – a magyar költészet napjára is emlé-
kezve. A szavalóversenyre 54 diák nevezett 
be iskolánk 101 tanulója közül, ami igen szép 
részvételi aránynak mondható. A nevezők 
mindegyike díjazásban részesült, arany-
ezüst-bronz fokozatot lehetett szerezni. Ám 
a két abszolút győztes gyémánt fokozatot 
nyert: alsó tagozaton Bozsó Dávid 2. osztá-
lyos, felső tagozaton pedig Benke Bence 7. 
osztályos tanuló. 

Idén először közönségdíjast is avattunk. 
A nézők szavazhattak a szerintük legjobb 
teljesítményt nyújtó tanulóra. Ennek alapján 
alsó tagozaton Kis Fanni 2. osztályos tanuló, 
felső tagozaton pedig a saját versével neve-
ző Szalisznyó Szidónia 6. osztályos tanu-
ló nyerte el a különdíjat. A szavalóversenyt 
Kaldenekkerné Sipos Mária tanárnő szer-
vezte. A dekoráció József Attila Mama című 
versét idézte meg.
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Fenntarthatósági témahét
Április 22–29. között iskolánk ismét csatla-
kozott az országos Fenntarthatósági téma-
héthez.

A Föld napján (április 22-én pénteken) a 
gyerekek szemetet szedtek. A kisebbek az 
iskola udvarán és környékén, a nagyobbak 
pedig a Kossuth Lajos, Dózsa György, Arany 
János, Ady Endre utcát és a Nyáregyházi utat 
tisztították meg. A szemétgyűjtés során lát-
hatósági mellényt és gumikesztyűt viseltek.

Az autómentes napon (hétfőn) tanu-
lóink gyalog és kerékpáron érkeztek isko-
lába. Zuckermann Gergő 7. osztályos tanu-
ló annyira komolyan vette a feladatot, hogy 
Monorról biciklizett le. A szelektív hulladék-
gyűjtést népszerűsítése érdekében sokan 
hoztak műanyag kupakokat a település gyűj-

tőjébe, továbbá használt elemeket, sütőolajat 
az iskola gyűjtőedényébe.

Kedden Varga Pista bácsit látogatták meg 
az osztályok, aki rengeteg érdekességet me-
sélt a méhekről, a mézről és a méhészetről. 
Egész héten szorgosan gyűjtögették diák-
jaink a mézhez kapcsolódó dolgokat az au-
lában elhelyezett kiállításra. A meghirdetett 
rajzpályázatra is színvonalas pályaművek 
érkeztek. Továbbá minden osztály készített 
egy kaptár alakú tablót arról, hogyan dolgoz-
ta fel a projektet a héten.

Szerdán környezetvédelemmel foglalkozó 
kvízen vettek részt az osztályok, csütörtö-
kön pedig táplálkozási vetélkedőn. A vetél-
kedő egyik feladata zöldség- és gyümölcs-
kóstolás volt. Ezeknek a növényeknek a nagy 
része az iskola konyhakertjéből származott. 
Csütörtökön is megtisztelt minket jelen-

létével Varga Pista bácsi, akinek ezúton is 
köszönjük a hét során nyújtott segítséget. A 
vetélkedő végén a szülők által sütött mézes 
süteményeket fogyasztották el az osztályok, 
így zárult a tartalmas programsor, melyet 
Szabóné Varga Klára intézményvezető-he-
lyettes szervezett. Ezúton köszönjük neki a 
színvonalas és tartalmas Fenntarthatósági 
témahét lebonyolítását is.

Hírcsokor szerzője: Családi Bettina Dorottya

Hirdetés
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BARÁTSÁGOS FUTBALLTORNA
A május 1-jei zenés ébresztőt követően barátságos mérkőzések 
zajlottak tíz órától délig a Balla Károly Általános Iskola udvarán. 

B arátság nevében vette kezdetét a futballtorna 2022. május 
1-jén tízkor a Balla udvarán. A zenés ébresztő után így nyílt a 
május 1-jei rendezvény. A torna szervezője Szécsényi Pál edző 

köszöntötte elsőként a játékosokat, majd Pulisch József polgármes-
ter. Ezt követően a sárga-kék mezes Kovács György alpolgármester 
arra kérte a jelenlévőket, hogy adózzanak egy perces néma csenddel 
a megboldogult Mocsáry Balázs nyugalmazott polgármester emléké-
nek, majd a Csévharaszti Teremfocisok csapatkapitányaként barát-
ságos mérkőzést kívánt.

Még az első mérkőzést 
jelző sípszó előtt begördült a 
zenés ébresztőt szolgáltató 
zenekar a pálya mögötti Ady 
Endre utcába.  Miután láttuk 
és hallottuk, hogy „újra itt 
van, újra itt van a nagy csa-
pat” – elkezdődött az első 
húsz perces mérkőzés. A 
Csévharaszti Öregfiúk és a 
Csévharaszti Teremfocisok 
küzdelme 0:0-lal zárult vol-

na, ha két perccel a sípszó előtt Vári Gábor gólt nem szerzett volna. 
Ezzel a Csévharaszti Teremfocisok győztek 1:0-ra.

A második 20 perces mérkőzést az Üllői SE Öregfiúk zöld mezes 
csapata vívta a Csévi-bényei Baráti Társaság kék mezeseivel. A bará-
ti társaság vegyes válogatottját 14–17 éves fiúk és szülők alkották. A 

legtehetségesebb fiatal labdarúgók, Gutai Dániel és Rózsa Levente 
eredményesen kerültek gólszerző pozícióba, habár nem volt könnyű 
dolguk az Üllői SE zöld csapata ellen. Az Üllői SE két gólt szerzett, a 
másodikat négy perccel a mérkőzés vége előtt. Így az eredmény 2:2 
lett.

A harmadik meccset a teremfocisták vívták a kék mezes baráti tár-
sasággal. Az első gólt a csévharaszti Majzik Illés (aliasz Gyula) rúgta. 
Nagy Sándor hárított egy gólhelyzetet kirúgással és teremtett egyet 
bal lábbal. Kissé kíméletlenek voltak a teremfocisták a fiatalokkal, akik 
40 percet játszottak egyhuzamban, viszont tartották magukat a csa-
patkapitány legfőbb tanácsához: „Csak a passz!”. Így az eredmény 3:0 
lett a Csévharaszti Teremfocisok javára.

A negyedik meccset az 
Üllő SE játszotta a Csév-
haraszti Öregfiúk ellen, itt 
azért már kijöttek a kor és a 
kondíció miatti különbségek. 
Az Üllő SE 3-1-re nyert. A 
csévieknek Baranyai Gábor 
szerezte meg a becsületgólt. 

Az ötödik meccsen az 
Üllő SE még vehemenseb-
ben támadta a Csévharaszti 
Teremfocistákat, akik 4:0-ra 
szenvedtek vereséget. A to-
vábbi károk elszenvedését a 
csévi kapus, Kalina István 
eredményes védéseinek kö-
szönhették. Az üllőiek fel-
erősödtek a cséviek teljesít-
ményén az élénkítő italok nem segítettek.

A hatodik mérkőzést a Csévharaszti Öregfiúk a kék mezes Csévi–
bényei Baráti Társasággal vívták. A kissé bíróhiányos meccs idejére 
elég sok alkohol is lefolyt egy-egy játékos torkán. A kékek új erőre 
kaptak. Az első és az utolsó gólt Rózsa Levente rúgta, a másodikat a 14 
éves Gutai Dániel szerezte. A Csévharaszti Öregfiúk legszebb akciója 
a 68 éves Naszvadi István védése volt. A harmadik gólt a 16 éves Rózsa 
Dominik irányította a hálóba. A végeredmény 4:0 lett a Csévi–bényei 
Baráti Társaság javára.

Az eredményhirdetésre a szabadidőparkban került sor. A kupákat 
Pulisch József, Kovács György és Széchényi Pál adta át. Ezt követően a 
labdarúgók elfogyasztottak egy gulyáslevest. Szécsényi Pál lapunk-
nak elmondta, hogy havi jelleggel szeretnének barátságos mérkőzé-
seket tartani a senior korosztálynak Üllőn vagy Cséven.

Eredmények:
1. helyezett az Üllő SE Öregfiúk csapata
2. helyezettek a Csévharaszti Teremfocisok
3. helyezett a Csévi–bényei Baráti Társaság
4. helyezettek a Csévharaszti Öregfiúk

KÖZÖSSÉG
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Üllő SE Öregfiúk

Csévharaszti Öregfiúk

Csévi-bényei Baráti Társaság_

Csévharaszti Teremfocisok

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt  

termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes, 

bazsalikomos 
és ánizsos.

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

termelői 
mézdiszkoNt

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

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes, 

bazsalikomos 

Nyitvatartás: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

virág-
méz:

990  
Ft/ ½ kg

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Hirdetés
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REKORDMAGAS BEIRATKOZÁS A CSICSERGŐBEN
A 2022/2023. nevelési évre a gyermekek óvodai beíratása 2022. április 21-én és  
22-én volt. Váraljai Lászlóné Nagy Éva intézményvezetőt kérdezte lapunk  
a jelentkezési mutatókról a Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvodában. 

– Az előző interjúban nyíltan beszéltél a gyer-
mekek fejlettségi szintjéről, a pedagógus- 
hiányról. Milyen visszacsatolást kaptál?
Nyíltan negatív visszajelzést nem kaptam, 
ám volt olyan pedagógus, aki azt mondta, 
hogy végre valaki őszintén beszél a nehéz-
ségekről.

– Mi foglalkoztat most a leginkább, mi a leg-
aktuálisabb megoldandó vezetői feladat?
Jelen pillanatban nem tudom elképzelni, ho-
gyan fogjuk elosztani a 87 gyereket, a szep-
temberi létszámunk ugyanis ennyi. Túl va-
gyunk a beíratáson! A legnagyobb fejtörést 
az okozza, hogy hat iskolaköteles gyerek ma-
radt itt. 81 gyerek helyett 87 óvodásunk van. 

– Akkor most örültök a létszámnak vagy nem?
A magas gyermeklétszámnak és a jelentke-
zési kedvnek igen. Ám szűkösek a lehető-
ségeink, hiszen az óvodának hivatalosan 75 
férőhelye van, ez 90 főre emelhető fenntar-
tói engedéllyel. Jelenleg 87 fő iratkozott be, 
ebből 3 sajátos nevelési igényű, ők 2 főnek 
számítanak. Továbbá, ha év közben újabb 
beköltözők érkeznek a harmadik életévüket 
betöltött kisgyermekkel, akkor nekik is he-
lyet kell biztosítanunk. Ezért szoktunk 3-4 
üres helyett fenntartani, amit most nem tud-
tunk megtenni.  2019 óta fenntartói engedély 
kell ahhoz, hogy a 25 fős csoportlétszámot 
20 százalékkal felemelhessük. Ezzel élnünk 
kell idén is, bár 25 fős csoportlétszám fölött 
nem túl egészséges dolgozni.

– Milyen létszámúak lesznek a csoportok?
A nagycsoport létszáma 35 fő. A középsőben 
30-an lesznek, a kiscsoport pedig úgy tűnik, 
hogy 22 fős lesz. Az ideális csoportlétszámon 
jóval túl vagyunk, hiszen a kicsik dupla fi-
gyelmet igényelnek. Mindhárom csoportban 
lesz 1-1 sajátos nevelési igényű gyermek, így 
jön ki a 90 fő.

– Mi az oka a magas gyermeklétszámnak?
Sok a beköltöző, ezért hiába kapom meg a 
harmadik életévüket betöltő gyerekek szá-

mát, nem tudok számolni, hiszen év közben 
jöhetnek olyan gyerekek, akik életvitelszerű-
en itt tartózkodnak, fel kell vennem őket. 

– Kiket vagytok kötelesek fogadni?
Azok a gyermekek óvodakötelesek, akik 
adott év augusztus 31-ig betöltik a harmadik 
életévüket és Csévharaszton laknak. Most 
már nemcsak a lakcímkártyához kötődik a 
felvétel, hanem ahhoz is, hogy hol tartóz-
kodik a gyerek életvitelszerűen. Korábban 
az volt a szabály, hogy minimum 3 hónapnál 
régebbi lakcímkártya kellett, de ez ma már 
nem elégséges megszorítás.

– Volt olyan idén, hogy el kellett valakit uta-
sítani?
Hét gyereket utasítottunk el, továbbá két 
szülő már be sem adta a papírokat, mert nem 
lett volna értelme. Nekik azt javasoltuk, hogy 
Vasadon próbálkozzanak. Oda fel is vették a 
két gyermeket.

– Mi okozza a legnagyobb szervezési gondot, 
hiszen a csoportokat el kell látni?
Az bonyolítja a csoportösszeállítást, hogy 
hat iskoláskorú gyermek itt maradt. Nincs 
arra kapacitásunk, hogy ők külön csoportot 
alkothassanak. Mi eddig tiszta csoportokkal 
dolgoztunk, nem vegyessel. Ez az óvoda így 
működik, számunkra ez a komfortos. Volt 
már fél vegyes csoportunk, de abban sem 
szülő, sem pedagógus nem érezte jól magát. 
Számomra az lenne a legrosszabb megoldás, 
ha teljesen vegyes csoportokat kellene alkot-
nom.

– Van, akinél bevált a vegyes csoportos okta-
tás?
Sok óvoda erre esküszik, a vegyes csoportra, 
mondván, hogy a kicsiket húzzák a nagyok. 
És vannak, akik csak a tiszta csoportra es-
küdnek. Mi az utóbbihoz tartozunk. Közel a 
hatvanadik életévhez és a nyugdíjhoz telje-
sen újba belefogni nagyon nehéz. Egy fiatal 
pedagógusnak ez könnyebben menne. Azt 
is látni kell, hogy 20-22 fős csoportlétszám-
nál lehet inkább kísérletezni, ahol ráadásul 
mindig van 1-2 hiányzó, de 30 gyerekre nem 
lehet differenciáltan figyelni. Az óriási peda-
gógushiány miatt ez nem kivitelezhető.

– Hány óvónővel vágsz neki a szeptembernek?
A legoptimálisabb forgatókönyv szerint há-
rom óvónővel kezdjük a szeptembert hat he-
lyett, és délután három pedagógiai asszisz-
tens vigyáz a gyerekekre.

– Mit csinálsz, ha valaki betegállományba 
megy?
Azt még nem tudom! Ilyenkor délelőtt be 
szoktam menni abba a csoportba, ahol  
hiányzik az óvó néni.

– Milyen kedvezményekkel csalogatja az ön-
kormányzat a munkaerőt?
Havi 100 000 forint albérlettámogatást biz-
tosít öt évig, illetve öt éven keresztül havi 
100 000 forint hiteltámogatással segíti az 
óvodánkba jövő pedagógust. Az önkormány-
zat felemelte az éves cafetéria összegét 
200 000 forintra. Most vásárolt itt lakást egy 
óvó néni, őt várom. Ő talán szeptemberben 
tud már kezdeni. Csonkáné Adamecz Fannit 
is nagyon megszerettük, de ő a kisbabája el-
látásával lesz elfoglalva. Áprilisban volt eb-
ben az évben utoljára.

– Mi a közvetlen oka nálatok a fogyatkozó 
óvónői létszámnak?
Vagy nyugdíjba mennek az óvónők vagy 
szülni, ezen az alapon veszítjük el a dolgo-
zókat.

– Óvodabővítés jelenleg nem lesz, mert a Ma-
gyar Falu Program keretében egyelőre még 
nem ítélték meg rá az összeget. Változott-e a 
véleményed a minibölcsőde vonatkozásában?
A kilenc elutasított gyermek számra már 
idén is megoldást jelentene a mini bölcsőde, 
bár bölcsőde helyett minióvodaként működ-
ne. A minibölcsőde ugyanis egyéves korú 
gyermekből 8 főt, háromévesből 10-12 főt 
vehet fel.

A Csévharaszti Hírharang szerkesztősége 
kiemelten fontosnak tartja, hogy a pedagó-
gusok nehézségeiről, az égető létszámhiányról 
beszámoljon, és bemutassa a település intéz-
ményeiben folyó gazdag, gyermekbarát neve-
lő-oktatói munkát, továbbá a civilektől érkező 
sokrétű támogatást. Artzt Tímea szerk.
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KÖRNYEZETÜNK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGYŰJTÉSI 
NAP AZ ERDŐK, MEZŐK, UTAK MENTÉN
Civilekből álló csoport gyűjtötte össze az út menti szemetet április 19-én a 
Környezetvédelmi és hulladékgyűjtési napon, amit 2016 óta Kovács György 
alpolgármester szervez. Néhány napra felszámolták az illegális szemétlerakatokat is. 

– Kinek a szervezésében zajlottak korábban 
a Környezetvédelmi és hulladékgyűjtési na-
pok?
2002-től Bárányné Billinger Erzsébet szer-
vezte, ő volt a település jegyzője. 2016-ban 
vettem át tőle ezt a feladatot. A Covid-
járvány miatt kimaradt két év, de 2022. már-
cius 19-én már megtartottuk.

– Mikor kezdődött a munka?
A gyülekező 9-kor volt. Tartottam egy rövid 
munka- és balesetvédelmi eligazítást. Csa-
patokat alkottunk. Az önkéntesek átvették 
a zsákokat, a védőfelszerelést: láthatósági 
mellényt és kesztyűket; útravalónak pedig 
egy kis pogácsát és ásványvizet. Az eligazítás 
után mindenki kapott egy térképet, felosz-
tottuk a területet, hogy ki mit tisztítson meg. 
A csapatok egy-egy gépjárművel elindultak 
a kijelölt területre, ha pedig végeztek, akkor 
egy újabb helyszínre.

– Mire kellett a hulladékgyűjtés során figyel-
ni?
Főként arra, hogy vágó, szúró, fertőző dol-
gokhoz (például állati tetemekhez) ne nyúl-
janak! Az út mellett dolgozók mindig látható-
sági mellényben legyenek! Figyeljenek arra, 
hogy ne történjen baleset!

– Kik és mennyien vettek részt a takarítás-
ban?
A helyiek és a civil szervezetek: a Csévha-
rasztért Független Egyesület, a Csévharaszt 
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány, továb-
bá a Homokpuszta Vadásztársaság Egyesü-
let, ők nyáregyháziak, de itt is van illetékes-
ségük. A törzsgárda körülbelül 15-16 főből 
áll, de sikerült megszólítani új lakosokat is, 
illetve voltak, akik előre bezsákolták már a 
szemetet, csak el kellett szállítanunk. Ösz-
szesen 24 fő vett részt az akcióban.

– Milyen előkészítést kívánt a nap?
Már korábban be kellett járni a közigazgatá-
si területet, feltérképezni, hogy hol vannak 
illegális szemétlerakatok az erdők, mezők, 
utak menték, egyébként ezt az év során is 
folyamatosan figyeljük.

– Kik segítenek a feltérképezésben?
Szabó Attila, aki gombász, erdőjáró, gazdál-
kodó és nagy erdőismerettel rendelkezik 
mindig óriási segítség a felmérésben. Attila 
rendszeresen jelzi, ha szemétlerakatot lát. 
Van egy kialakult szokásrend, vannak lakos-
sági bejelentések, amelyek az önkormány-
zathoz vagy személyesen hozzám futnak be. 
A környékbeli gazdálkodók is mindig jelzik az 
ilyen cselekményeket.

– Idén hol halmozódott fel a legtöbb hulladék?
A Monori út melletti rész a legszennyezet-
tebb, az autóból kidobált szemét miatt. A 

másik probléma, hogy az áthaladók 
kiteszik a szemeteszsákokat, és kü-
lönféle helyeken hulladékhalmok 
keletkeznek.

– Mit lehet tenni az illegális leraka-
tok ellen?
Több esetben tudtuk már azonosí-
tani a szemetelőket bejelentés alap-
ján vagy a zsákokban talált hivatalos 
levelek alapján. Ha ugyanaz az em-
ber teszi ki a zsákot, az a csomago-

lás módjából is látszik. Volt, hogy felvettük a 
kapcsolatot a tulajdonossal. Volt olyan visz-
szakeresett személy is, aki Érden elvállalt 
egy lomtalanítást és a 12 köbméter lomot 
rakott le a Gulya rét közepére. Felszólítottuk 
őt telefonon és két nap múlva elvitte a hulla-
dékot. Ha nem vezet eredményre a „kutatás”, 
akkor rendőrségi eljárás lesz belőle. 

– Meddig tartott a munka, mennyi hulladé-
kot gyűjtöttetek össze?
9-kor kezdtünk és fél négykor fejeztük be. 
Ez idő alatt 23 köbméter szemetet szedtünk 
össze. Egy 15 és egy 8 köbméteres tároló telt 
meg.

– Hol tették le a konténert? 
Minden csapatban volt kocsi, utánfutó, ezek 
szállították a Petőfi utca sarkán lévő konté-
nerhez a zsákokat. Az erdészettel nagyon jó 

a kapcsolat, idén is ők biztosították a kon-
ténert. Kindla Norbert erdészetigazgatóval 
vettem fel a kapcsolatot ez ügyben, aki kész-
ségesen segített a Nagykunsági Erdészeti és 
Faipari Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság (NEFAG Zrt.) képviseletében. Sajnos 
S.O.S. egy második konténert is rendelni 
kellett, mivel annyi szemétre bukkantunk, 
hogy betelt az előre megrendelt. De sikerült 
még aznap hozatni egy másikat is. Ez okozott 
némi izgalmat.

– Volt-e valami extrém dolog, amit a szemét-
ben találtak?
Nem túl hálás feladat más szemetét ösz-
szegyűjteni, ezért jó, hogy felnőttek végzik 
a gyűjtést. Találtunk az út szélén eldobott 
vibrátor, egy zsákban pedig halott nyuszit.

– A település megtisztításán túl milyen sze-
repe van egy ilyen napnak a közösség életé-
ben?
Egy ilyen közösségi megmozdulásnak nagy 
jelentősége van, felhívja a figyelmet a meg-
valósítandó közös célokra, hogy a közösség 
erejével végzett munka mennyivel hatéko-
nyabb. Öröm volt látni, hogy a lakosok időt 
szakítottak erre, mert fontosnak érezték. 
Üzenetértéke volt annak is, hogy a polgár-
mester úr a munka elejétől a végéig együtt 
dolgozott a csapattal. Én mindenképp siker-
ként élem meg az ilyen akciókat, és ezúton 
szeretnék köszönetet mondani Csévharaszt 
Község Önkormányzata nevében fő támo-
gató partnerünknek, a NEFAG Zrt.-nek, aki 
több éve biztosítja a konténer bérleti költsé-
gét. Szeretném mindazon lakosok és civil 
szervezetek munkáját és segítségét meg-
köszönni, akik 2002 óta aktív részesei az 
eseménynek.
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Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra 

dolgozni!a BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga 
tulajdonban lévő, prémium kisállateledel-gyár-
tással és -forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport 
tagja, melynek Csévharaszton működő telephelyére 
keressük csapatunk új tagjait az alábbi munkakörökbe.

JElEntKEzz:
+36-30/792-1319
+36-20/402-4477

Csévharaszt, 
nyáregyházi út 51. 

hr@bfbplus.hu

Targoncavezető  
Három műszak vállalásával, 
érvényes 3312, 3313, 3324 gépka-
tegóriás targoncavezetői engedély-
lyel, scanner használattal, magase-
melésű gyakorlattal 

Karbantartó 
Géplakatos, villanyszerelő VAGY me-
chanikai műszerész végzettséggel, 
többműszakos munkarendbe

Gépbeállító 
Több üzemegységünkbe, 
több műszak vállalásával

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú munka

lehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző 

bónusz
•  Bejárás támogatás

• Szépkártya juttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Céges buszjárat 
(Cegléd–Ceglédbercel–Albertirsa–

Pilis–Monorierdő–Monor–BFB plus 
Kft és vissza útvonalon)
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VALLÁS

KIÉ MA A PÜNKÖSD?
„Isten nincs messze tőled, csak egy sóhajtásnyira.”

A z év folyamán főként három ha-
rangszónak van különös varázsa. 
A karácsonyi éjféli harangszó a téli 

hidegben is olyan melegen járja át szívün-
ket… A Megváltó születését hirdeti meg 
újra és újra a világnak. A másik a húsvé-
ti harangszó a feltámadási szentmisén. 
A harmadik pedig a pünkösdi harangszó, 
amely a Szentlélek eljövetelét és az egyház 
születésnapját zúgja bele a világba.

Pünkösd színe a piros, hiszen a Szentlé-
lek lángnyelvek alakjában szállt le Jézus ta-
nítványaira, s ezek a tüzes nyelvek megtü-
zesítették az ő félénk szívüket is. A tűznek 
jelen esetben három jelentése van: világít, 
tisztít és melegít. A tűz világít: a Szentlé-
lek tüze megvilágosítja értelmünket. Így 
felismerjük az alapvető igazságot: mi az 
életünk célja, honnan jövünk, és merre 
tartunk… A Szentlélek tüze megtisztítja 
szívünket a gonosz vágyaktól és a bűnös 
szenvedélyektől, amelyek olyan mélyen 
belegyökereztek életünkbe… A Szentlélek 
tüze átmelegíti, megforrósítja kihűlt szí-
vünket, hogy szeretet égjen benne Isten 
és embertársaink iránt.

A szomorú tapasztalat sze-
rint a nem hívő ember mind-
ezeket megmosolyogja, valójá-
ban semmibe veszi. Az is része 
a szomorú tapasztalatnak, ahol 
nem adnak teret Istennek, ott 
hamar teret nyer a harag, a 
gyűlölködés, a széthúzás, a 
szeretetlenség. A ma embe-
rének nagy többsége néma 
kétségbeesésben éli le életét. 
Mindemellett az embernek ön-
magától sosem sikerült, hogy 
elűzze a félelmet, az irtózatot, 
melyet a halál ültet a nyakába.

Amikor Jézus keresztülvonult hazája vá-
rosain és falvain, igen sok szükséget szen-
vedő embert látott, és mélyen megsajnálta 
őket. Az emberek, mint a pásztor nélküli 
juhok, fáradtak és meggyötörtek voltak. A 
helyzet hasonló volt a mostanihoz: össze-
tört házasságok, elhanyagolt gyermekek, 
testet-lelket nyomorító munka, meggon-
dolatlan élet, kísértés és bűn, Istenük elől 
menekülő emberek. Manapság még súlyo-
sabb a helyzet. Az élet rohanó folyammá 

vált, azt is elsodorja, aki ellenállna. Látjuk: 
emberek sokasága zuhant egy Isten nélkü-
li, imádság, remény és szívbéli béke nélküli 
életbe. 

Kié tehát ma a pünkösd? Üzen-e neked 
valamit? Lángra gyújtja-e szívedet? Szent 
Bernát mondja: „Hogyan világítson az, aki 
maga sem ég.”

Áldott pünkösdöt kívánok minden ked-
ves csévharasztinak!

Szakállas Lajos diakónus

Áldó Krisztus (Tarcal)



ÖNKORMÁNYZAT
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Hirdetés

HELYTÖRTÉNET

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

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 

AlApANYAGrAKTÁrOST

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

• napi több adag étel extra juttatásként  
• munkaruha  
•  akár 300 000 HUF kereseti lehetőség!

BÚCSÚ ERZSIKE NÉNITŐL
Március 15-én, néhány héttel 98. születésnapja előtt el-
hunyt Varga Sándorné Aschenbrenner Erzsébet (1924-
2022), Csévharaszt legidősebb lakója. Tőle búcsúzunk!

S okan szerették az örökké ked-
ves Erzsike nénit. Lányai, uno-
kái, dédunokái és ükunokái 

révén nagy család gyászolja. Bú-
csúztatta őt három, még élő húga is, 
ha személyesen nem is lehettek jelen 
a temetésen. 

Erzsike küzdelmes, szép éle-
tet élt. Amíg bírta, dolgozott, ezt 
tanulta édesapja gazdaságában, 
Tornyoslöbön (Pusztalöbön), aztán 
fiatal lányként, cselédként Buda-
pesten szolgálva, majd Csévharasz-
ton, öt gyermek édesanyjaként és 
két gyermek nevelőanyjaként is. Két 
évvel a halála előtt még mosoga-
tott, ragaszkodott hozzá, készítette 
a tésztákat, mert ez volt az ő nagy 
tudománya, „két pillanat alatt beke-
verte a lángost és kisütötte”, kiváló 
pogácsáját a régebbi falunapokon 
többen is kóstolhatták. S amíg győz-

te, látogatta népes családját, kedves 
szomszédait. Idős asszonyként is 
táncra perdült, ha alkalom volt rá, 
úgy lehet, táncszeretetét legkisebb 
lánya, aki gondját viselte az utolsó 
években, megörökölte édesanyjától, 
hiszen lelkes tagja a csévharaszti 
örömtánccsoportnak.

Életéről, gyermekkoráról, ifjúsá-
gáról, két házasságáról, gyermekei-
ről a Csévharaszti Hírharang 2020. 
novemberi lapszámában beszéltünk 
A szépkor titka című cikkben. 

Ereje fogytán csendesen, tiszta 
elmével készült a távozásra. Meg-
hagyta, hogy a vejét búcsúztató Zsu-
zsika (Gohér Zsuzsa) emlékezzék meg 
majd róla a sírjánál. 

Búcsúzik Csévharaszt Erzsike né-
nitől, dolgos élete, vidámsága a kö-
zösség jövőjének aranyfedezete.

Takács Géza A hét Brenner-lány
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KÖNYVTÁR
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RÉGI ÚJ ISMERŐS A KÖNYVTÁRBAN
Beugrottam a Csévharaszti Községi Könyvtár és Közösségi Házba, 
hogy a készülő programokról kérdezzem Balázs Istvánné Ildikó 
könyvtárvezetőt. Helyette Tóth-Tuba Erika fogadott, aki közművelődési 
asszisztensként már dolgozott itt. Balázs Ildikó tartós távolléte 
idejére őt bízta meg az önkormányzat a feladatok ellátásával.

- Korábban a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársaként dolgoztál 
itt, most viszont határozott idejű szerződést kaptál az önkormányzat-
tól, mettől meddig szól a szerződésed?
2022. április 25-én vettem át a könyvtár és közösségi ház teljes te-
vékenységi körét. Heti 20 órában dolgozom a jelenlegi megállapodás 
szerint 2022. október 31-ig.

- Mi hasznuk a könyveknek és a könyvtárnak? Mi jó származhat az 
olvasásból?
Az olvasás egyik legnagyobb előnye, hogy tájékozottabbak és mű-
veltebbek leszünk. Ha sokféle témában, műfajban elmerülünk, akkor 
szélesedik a látókörünk. Mindezek mellett a takarékosságról se fe-
ledkezzünk meg! A könyvtárba való beiratkozás díja sokkal kevesebb, 

mintha az összes számunkra tet-
szetős könyvet megvásárolnánk. 
Ráadásul, ahogyan a polcok között 
bóklászunk, olyan olvasmánnyal 
is találkozhatunk, amelyről nem 
rendelkezünk előzetes ismeretek-
kel, mégis elnyeri a tetszésünket. 
Különféle kluboknak és foglal-
kozásoknak ad helyet az épület, 
ahol hasonló érdeklődésű olvasók 
találkozhatnak és folytathatnak 
eszmecserét. Érdemes tehát fi-
gyelni a programokat is, hiszen 

többféle kikapcsolódási lehető-
ség várja a kedves látogatókat!

- Kiknek kínál programokat a 
közösségi ház?
A Baba-mama klub nagyon kel-
lemes időtöltést kínál kisma-
máknak, édesanyáknak pén-
tekenként 10 órakor. Alkalmuk 
nyílik tapasztalatcserére, együtt babázni és megismerkedni egymás-
sal. Szerencsére sok fiatal házaspár költözött az utóbbi időben a tele-
pülésre, akik hamarosan gyermeket vállalnak, vagy már van pici ba-
bájuk, számukra ez kiváló lehetőség lehet, hogy barátokra találjanak. 
Szeretettel várjuk őket péntekenként 10 órától a kellemes hangulatú 
olvasóteremben! Az iskolás korosztályra is gondoltunk, csütörtökön-
ként 16 órától Társasjátékparti néven indítottunk kikapcsolódási le-
hetőséget. A fiatalok jól szórakozhatnak, versenyeket is rendezhetnek 
ajándék fejében. Egyébként a könyvtár egész nyitvatartási idejében 
lehetőségük nyílik egy kis játékra. A nemezelés szakkör már hama-
rosan a végéhez érkezik. Miután megismerkedtek a résztvevők a ne-
mezelés alapjaival könnyen elkészíthető és korunkhoz is jól illeszkedő 
játékokat és kiegészítőket nemezeltek. 

- Folytatódik-e a dal és a tánc?
A Csévharaszti Örömtánc-csoport Kodaj–Horváth Réka vezetésével 
csütörtökönként 12:30-kor tart táncórákat. A Csévharaszti Népdalkör 
Kallós Angelika zenepedagógus vezetésével csütörtökönként 15:30-
kor gyűlik össze. Fellépésekre is készülnek, legutóbb a majálison vol-
tak láthatók, és a falunapon is fellépnek. Mindkét csoport szeretettel 
várja a hozzájuk csatlakozni kívánókat, a részvétel ingyenes. 

- Milyen programok várhatók májusban és júniusban?
Május 23-29. között lesz idén a Közösségek hete, ennek alkalmából 
egy kiállítást szervezünk, május 24-től május 31-ig lesz megtekinthető 
az olvasóteremben. Nagyon sok érdekes, szép dolgot készítettek a 
kiállítók: Sólyom Erzsi, Rusz Katalin, Pásztorné Füredi Andrea, Há-
romszéki Gitta, Ország Gergő. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket 
majd! Készülünk még a Nemzeti Összetartozás Napjára. A trianoni 
megemlékezés június 3-án pénteken 17 órakor kezdődik a díszterem 
előtt és koszorúzással zárul.

- Aktív vagy a közösségi oldalakon is. Folytatod a képek gyűjtését?
A Facebookon újraindítottam Csévharaszt Kulturális Közössége né-
ven egy oldalt, azzal a céllal készítettem, hogy az aktuális programok-
ról tájékoztatni tudjam a lakókat. Újra 
elkezdtem gyűjteni a régi fotókat 
„Nosztalgia fotóalbum” néven. Vá-
rom a Csévharaszton élők régi fotóit, 
egy szép emléket felidéző esemény-
ről, helyről, barátról. Remélem, sike-
rült bebizonyítanom, hogy legyen 
az ember gyerek, felnőtt, családos, 
vagy magányos farkas, mindenki-
nek érdemes ellátogatni a könyv-
tárba.  A.T.

Nyitvatartás
Hétfő: zárva
Kedd: 16:00–20:00
Szerda: 10:00-14:00
Csütörtök: 14:00-18:00
Péntek: 09:00–13:00
Szombat: 09:00–13:00
Vasárnap: zárva

Tóth-Tuba Erika

Baba-mama klub

EGY RÉGI NÉPHAGYOMÁNY MEGIDÉZÉSE
A kiszebábu egy szalmából készült bábu, mely általában egy 
leányt ábrázol. A télűzéshez, a tavasz eljövetelének ünnepéhez 
kapcsolódó népszokás kelléke.

Február 28-án egy régi népi hagyományt elevenítettek fel a 
Csicsergő óvodában. A kiszebábu égetés egy tavaszváró, télűző 
rituálé, amit már csak elvétve ismernek vidéken. Bár elsőre félel-
metes, pogány szokásnak tűnik, semmi megbotránkoztató nem 
történt a szalmabábu tűzre dobása során. A gyerekek szalmabá-
but készítenek, tarka ruhába öltöztetik, majd egy kicsi rakásra 
ültetik és elégetik. 

A télűző rigmusok mellett hangot adó eszközökkel készültek a 
Csicsergőben is, ásványüvegbe tett kaviccsal, gyógyszeres üveg-
gel riogatták a telet, hogy jöjjön már a tavasz. „Kisze, kisze szal-
mából, perzselődj a lángoktól! Vörös táncban hamvadj el! Nekünk 
most már tavasz kell!” 

A készülődés során apró kiszebábot is készítettek, kurjongat-
tak, és azokat is tűzre vetették hatalmas sikongatások közepette. 
11 óra felé tették ezt. Elég borús, szeles idő volt, úgyhogy jól esett 
a tűz melege, felszabadító volt. Senki nem félt, nem rémült meg. 
Pontosan tudták, hogy mindez csak játék, egy régi népszokás fel-
elevenítése, egy újdonság a hagyományőrző napok között. Mielőtt 
a tevékenységet bárki boszorkányságnak bélyegezné a pedagó-
gusok elmondták, hogy a tűz hozzátartozik a gyerekek mágikus 
fantáziájához, és egy szokatlan élménnyel tértek haza.  A.T.



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 

Hirdetés

Érd: 06-70/779-4447

Átlag bruttó bér: 
452 000 Ft

RaktáRosokat és 
taRgoncavezetőket 

keresünk
3 műszakos 8 órás munkarendbe Gyálra. 

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

151515152022. május | CSÉVHARASZTI HÍRHARANG 

OLVASÓI LEVÉL

HAZAFIAS NEVELÉS
Az 1848–49-es forradalomról és szabadságharc eseményeiről 
március 11-én, pénteken 17:00 órakor emlékezett meg a falu 
apraja-nagyja a Balla Károly Általános Iskola tornatermében.

E gondolatok megírására az inspirált, 
hogy kisunokám tanító nénije írás-
ban mondott köszönetet azon elsős 

szülőknek, akik elhozták gyermekeiket a 
megemlékezésre, annál is inkább, mivel az 
első osztály is szerepet kapott az ünnep-
ségen. A tanító néni azt is megírta a szü-
lőknek, hogy a résztvevő gyerekek dicsé-
retben fognak részesülni.

A Balla kiváló drámapedagógusának kö-
szönhetően gyermekeink csodálatos per-
cekkel ajándékozták meg a jelenlévőket. És 
igen, dicséret illeti valamennyi résztvevő 
gyermeket, de nem azért, mert részt vett a 
megemlékezésen, hanem mert értékes él-
ménnyel ajándékozták meg a jelenlévőket. 

Amikor a kisgyermek bekerül a közös-
ségbe, foglalkozik vele a bölcsődei gondo-
zó, az óvónő, a tanár, a napközis nevelő, a 
pedagógiai asszisztens, a konyhás néni. 
Mindenki hozzátesz valamit a gyerekhez, 
aki tanul, formálódik, igazi közösségi em-
berré válik. Megtanulja elfogadni a másikat 

és saját magát is. Óriási szerepe van a kö-
zösségnek abban, hogy gyermekünk milyen 
emberré válik, és abban, hogyan áll helyt. 
Mégis mindez természetesnek tűnik a szü-
lőknek, miként a hazafias nevelés is.

Mondunk mi köszönetet az óvó néninek, 
a tanítónak, a tanárnak? Megdicsérjük őket 
azért, hogy az első osztályos kisgyermek 
a megemlékezésre készülődve megtanulta 
és elénekelte a Himnuszt? Egy-egy ilyen 
megemlékezés részesének lenni több, mint 

szerepelni, több, mint kiállni sok ember elé 
és előadni valamit. Minden ilyen megemlé-
kezés a hazaszeretet pici csírájának elülte-
tése, mely a hazaszeretet bensővé válását 
segíti elő. 

Tudom, hogy a szülők otthon mesél-
nek a gyereknek egy-egy esemény, ünnep 
kapcsán, de együtt megélni a forradalom 
hangulatát, semmivel nem pótolható. Ne 
engedje hát egy szülő sem, hogy a gyere-
ke kimaradjon ebből az élményből! Vannak 
dolgok, amiért érdemes megállni. 

Péntek délután, már-már kora este volt, 
és biztosan mindenki nehéz hetet tudott 
maga mögött. De, aki eljött, elhozta gyere-
két a megemlékezésre, ha fizikailag nem is, 
de lélekben töltekezve, gyermekével a közös 
élményen osztozva tért haza. Ezért a dicsé-
ret és a köszönet a Balla Károly Általános 
Iskola tanítóit, tanárait, segítőit illeti meg.

Juhász Éva
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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
•  Teljes körű betanítás
•  Folyamatos fejlődési és előre lépési 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 értékben
•  Toborzási bónusz bruttó 30 000 Ft/fő értékben
•  Feladatkörökhöz járó bruttó 20 000–50 000 Ft 

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

házat
•  Utazási hozzájárulás 15 Ft/km
•  Céges buszjárat

mEGFElElŐ lÉtSzám 
ESEtÉn Új buSzjáratot 

inDítunK!

buSzjáratoK:
i. Monorierdő, Pilis, 
Nyáregyháza, Csévharaszt, 
Vasad
ii. Tápiószentmárton, 
Tápiószele, Farmos, Nagykáta, 
Tápióbicske, Pánd, Káva, 
Bénye, Gomba
iii. Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Pilis, Monorierdő
iV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti 
pu., Bp. Kőbánya-Kispest, 
Vecsés, Üllő, Péteri
V. Bp. X. ker., Bp. VIII. ker., 
Vecsés 

ElÉrhEtŐ  
FizEtÉS 

nEttó 

450   000 Ft

• cserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, 

ereszcsatorna 
javítása, cseréje

Alpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

kedvező árAk! 

iistván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.

  Generál-

         kivitelezÉS   
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez

AlAptÓl
A tetőiG

ácS-tetőFedő 
tetőtetőtetőtetőFFedőedőedőedő

SzAkkÉpzett

MeSterek

06-30/919-4694

NYUGDÍJASOKNAK 

KEDVEZMÉNY!


