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LAKITELEKI KIRÁNDULÁS FÜRDŐZÉSSEL
Ismét lehetőség nyílik egy 40 fős fantasztikus buszos kirándulás-
ra Lakitelekre! Idén augusztus 28. vasárnap lesz a program, így 
többen jöhetnek el, és talán nem lesz annyira meleg, mint tavaly a 
június 22-i kirándulás idején volt. Nemcsak az időpont teszi von-
zóvá a vasárnapi kirándulást, hanem az is, hogy a Nemzeti Műve-
lődési Intézet székházának bejárását követően színházi előadással, 
ebéddel és háromórás fürdőzési lehetőséggel várják a látogatókat! 
A program jelképes önköltsége 500 Ft/fő, ebben a busszal történő 
utaztatás is benne van. Az érdeklődők Tóth-Tuba Erikánál jelent-
kezhetnek privát üzenetben, telefonon 06-29/493-244, illetve sze-
mélyesen a könyvtár nyitvatartási idejében. Tóth-Tuba Erika várja 
a kirándulni vágyó jelentkezőket!
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ÖNKORMÁNYZAT

HELYREIGAZÍTÁS
Előző lapszámunkban tévesen jelent meg, hogy a mini bölcsőde épí-
tése a Magyar Falu Program keretében valósul meg. Helyreigazítás: 
Az Európai Unio TOP Plusz pályázatának forrásaiból történik a két-
csoportos mini bölcsőde megépítése. A 100%-os támogatást, azaz 
288 millió Ft-ot az Európai Unio biztosítja a sportpálya mögötti mini 
bölcsőde megépítésére, melynek átadását 2023 őszére tervezik.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
DÖNTÉSEI
2022. június 20-án a rendkívüli képviselő-testületi ülésen újabb 
beruházásokról született döntés. „Az idei költségvetésben a terve-
zetthez képest több helyi iparűzési adót fizetnek be a vállalkozók, így 
a rendelkezésre álló összegből újabb beruházások megvalósítására 
rendelkezik az önkormányzat forrással. Döntés született arról, hogy 
az Iskola utca, a Rákóczi utca és az Izabella utca még az idei évben 
felújításra kerülnek, új útburkolatot kapnak, rendezve lesz a vízelve-
zetés és a padka is. Az Izabella utca kétoldali süllyesztett szegélyt 
kap. Már zajlik a Kossuth Lajos utca felújítása, és hamarosan kezdetét 
veszi az Ady Endre utca teljes felújítása, így az idei évben már 2,5 km-t 
meghaladóan újulnak meg településünk belterületi útjai. További sa-
ját forrásból finanszírozott beruházások is tervbe kerültek, ezekről 
később születik majd döntés” – tájékoztatta lapunkat Pulisch József 
polgármester.

NYÁRI TÁBOROK 
JÚNIUS 20-TÓL AUGUSZTUS 26-IG
A 2022. évben 2,2 millió forint összegben támogatja az önkormány-
zat a gyerekek nyári napközis táboroztatását, hogy a családok ter-
heit csökkentse és a gyermekek kellemesen tölthessék el a vakációt. 

Táborozási lehetőségek:
06. 20–24.  Balla Go a Balla Diákokért Egyesület 
 szervezésében.
06. 27–07. 01.  Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ  
 és Szolgálat nyári tábora alsósok számára.
07. 04–08.  Focitábor a Régió SC Csévharaszt és Szécsényi Pál  
 edző szervezésében.
07. 11–15.  Református tábor a Vasadi Református 
 Egyházköz ség szervezésében.
07. 18–22. Monor és Térsége Integrált Gyermekjóléti Központ  
 és Szolgálat nyári tábora a felsősök számára.
08. 22–26.  Sporttábor a Régió SC Csévharaszt és Szécsényi   
 Pál edző szervezésében.

KÖZMEGHALLGATÁS
2022. szeptember 5-én 18 órakor közmeghallgatás lesz Csévharaszt 
Községháza dísztermében. Várják az érdeklődőket!

KARBANTARTÓI ÁLLÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL 
Csévharaszt Község Önkormányzata teljes állású karbantar-
tó munkatársat keres. Feladatkör: településüzemeltetés, kar-
bantartás. Bérezés megegyezés szerint. Juttatások: ruhapénz, 
cafetéria, útiköltség-térítés, kedvezményes áron biztosított 
ebéd. Feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
B kategóriás érvényes vezetői engedély. Jelentkezés módja: 
személyesen az önkormányzatnál. Érdeklődni telefonon (06-
29/493-001) vagy e-mailben (hivatal@csevharaszt.hu) lehet. 
A munkaviszony határozatlan időre szól, leghamarabb 2022. 
augusztus 1-jétől tölthető be, 3 hónap a próbaidő.

NYÁRI ÜGYELET A CSICSERGŐBEN
Váraljai Lászlóné Nagy Éva intézményvezetőt kérdeztük az Csi-
csergő Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitvatartásáról. 

– Hozzánk minden gyerek jöhet nyáron. Azokat a szülőket, 
akikről tudjuk, hogy nem dolgoznak vagy gyesen vannak megkér-
tük, hogy ebéd után vigyék haza a gyermeküket, ennek a szülők 
99%-a eleget is tesz. Két csoportba összevontuk a gyerekeket, így 
3-4 dolgozó otthon tud lenni, és az óvoda összes dolgozója ki tudja 
venni az éves neki járó szabadságát. Júniusban 90-ből 50 gyerek 
járt óvodába, de hétről hétre csökken az óvodát igénybe vevők 
létszáma. Júliusban nyitva leszünk, augusztus 1-jétől augusztus 
26-ig zárunk be négy hétre. Augusztus 29-31-ig nevelés nélküli 
munkanapokon értekezletet tartunk, illetve ekkor készülünk fel 
az új gyerekek fogadására jelekkel, csoportnaplókkal. A bezárás 
négy hete alatt fertőtlenítő nagytakarítás lesz, továbbá a Nap-
sugár csoport festése – mondta el lapunknak Váraljai Lászlóné 
Nagy Éva. 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan vészelik át a nagy meleget. 
– Mindhárom csoportszobában légkondi van, nem a gyerekekre 
irányítva. Minden nap előre hűtött csoportszoba várja őket, a fe-
dett teraszon asztali játékok vannak, hiszen redukált időt töltenek 
kint a szabadban. Ha mégis kimennek, akkor van párakapu, a gu-
miszőnyegeket locsolják, fürdőruhát hoznak, mezítláb játszanak 
– így telik majd a július, amikor már egyre csökken a gyermekek 
száma az óvodában. A.T.

Lakiteleki termálfürdő
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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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KÖZÖSSÉG

Tizenhat nagycsoportos ballagott el a Csévharaszti Csicsergő 
Napközi Otthonos Óvodából 2022. június 3-án 16 órakor.

Jó hangulatban telt az évzáró ünnepség 
péntek délután a tűző nap ellenére is. 
Szó szerint felvonult valamennyi óvo-

dás a búcsúztatásra, hiszen szimbolikusan 
ezzel a rendezvénnyel zárult le a 2021/22-
es nevelési év. Nem csupán az óvodától bú-
csúzó gyermekek (a Süni csoport) rokonai 
vettek részt a rendezvényen, hanem a többi 
szülő is. 

Nagy volt a meleg délután 4-kor, de a 
gyermekeken alig látszott a fáradtság, hi-
szen ünneplőbe vágni magukat és közönség 

előtt szerepelni fegyelmezettséget követel. 
A pedagógusok még a műsor közben is te-
relgették őket. Volt, akit feszélyezett az ün-
neplő, szokatlannak találta a szoknyát és a rá 
szegeződő szemeket, ennek dacára vonultak, 
táncoltak, énekeltek, rövidebb mondókákat 
mondtak az óvó nénik és a dajkák felügye-
letében.

Az idei rendezvényen nem voltak han-
gosan rohangáló, kismotorozó gyerekek 
– hála az előkészületeknek –, de így is volt 
mit megfigyelni, például a különféle szülői 

magatartásokat. Min-
dig felhívják a figyelmet 
magukra azok, akik az 
óvodások helyett a ki-
sebb gyermekeiket he-
lyezik a középpontba, 
a babáknak követelnek 
figyelmet, ám az idén 
az epizódszerepet az a 
nagymama nyerte, aki 
berohant a színpadra, 
hogy unokái orrát meg-
törölje. Mi nem hara-
gudtunk rá, talán még 
az unokái sem, hiszen 
ő csak jelezte, hogy kik 

a nagyi szemefényei. Voltak olyan szülők is, 
akik a műsortól sem zavartatták magukat, 
hangosan kérték gyermeküket, hogy figyel-
jen oda, mert fotózzák. Remélhetőleg ők leg-
alább jó képet készítettek, nem úgy, mint a 
Csévharaszti Hírharang szerkesztője.

Színes lufik, ajándékok, izgalmas búcsú a 
még izgalmasabb tanévkezdés előtt. Egyelő-
re még csak óvodás kisemberek ballagásának 
voltunk tanúi, nem iskolásoké, továbbá bele-
pillanthattunk abba is, hogy milyen dalokat 
tanult meg az év során a kis-, a nagy- és a 
középső csoport, s talán megláttuk azt is, 
hogy mennyire nehéz a színpadon tartani és 
irányítani, fejleszteni ezt az apró korosztályt.

Artzt Tímea 

 Süni csoport 2019–2022

KIÉ LESZ A LEGFINOMABB POGÁCSA?
A 2022. augusztus 13-i falunapi pogácsa-
versenyre a Csévharaszt Kulturális 
Közössége című Facebook-oldalon vagy 
telefonon (06/29-493-244) Tóth-Tuba Eri-
kánál lehet jelentkezni. 

FALUNAPI FŐZŐVERSENY
A XV. Ősborókás falunapi főzőversenyre – az esélyegyenlő-
ség miatt – az önkormányzat biztosít sertéshúst az ételek 
elkészítéséhez. 

Mindenki a saját praktikája és tudománya alapján főzhet 
belőle bográcsos ételt, hozzá tetszőleges körettel. Nevezni a 
kovacs@csevharszt.hu e-mail címen vagy a hivatalban lehet 
jelentkezési lap kitöltésével. 

Határidő: 2022. augusztus 11. 12:00 óra. A főzőverseny 
szervezője: Kovács György alpolgármester.

Hirdetés

ELBALLAGOTT AZ APRÓNÉP



NEMEZKIÁLLÍTÁS
A Közösségek hete alkalmából nyílt nemezkiállítás 
a könyvtár olvasótermében 2022. május 23. és 
június 23. között. A kiállítási tárgyak között virágok, 
madarak, táskák, képek és takarók is voltak.

A nemez állatszőrből – Magyaror-
szágon leginkább gyapjúból vagy 
nyúlszőrből – készült anyag. A 

nemezelés során a forró vizes gyúrás 
hatására a szőrön elhelyezkedő pikke-
lyek összeakadnak és erős anyaggá tö-
mörülnek. Ennek az ősi technikának az 
elsajátításához a Nemzeti Művelődési 
Intézet pályázati lehetősége adta meg 
a kezdő lökést, amelyre Balázs Istvánné 
Ildikó pályázott. 

A szakkör kissé késve, csak 2022 ja-
nuárjában indult el, mert csak ekkor 
gyűlt össze a szükséges 5 fő. A pályázat 
keretében érkeztek alapanyagok, egy 

kézikönyv és online oktatóanyagok. Így 
a résztvevők otthon is készülhettek a 
kedd esti foglalkozásokra. A szakkörön 
végzett egyéni és közös munkákból áll-
tak végül össze a nemezkiállítás darab-
jai. Az alkotók: Pásztorné Füredi Andrea, 
Sólyom Erzsébet, Ország Gergő, Három-
széki Gitta (Babi), Rusz Katalin. 

A kiállított dísztárgyak a csoport 
tagjainak technikai fejlődését tükrözik, 
hiszen a kezdeti fázistól (a kötélsodrás-
tól) vezetnek bennünket a komplexebb 
és közösen készített alkotásokig – fák, 
madarak, táskák, képek, nemeztakarók 
és malomjátékok megcsodálásáig.

„A nemezszakkörön egy nagyon jó kis 
társaság kovácsolódott össze, sokat ne-
vettünk, sokszor saját magunkon, min-
denki másban teljesedett ki – mondta el 
lapunknak Sólyom Erzsébet. Mindenkit 
arra bátorítunk, hogy szeptembertől 
újra társuljon és tanuljon közösségben! 

A.T.

KÖNYVTÁR

4

 Az alkotók: Pásztorné Füredi Andrea, Sólyom Erzsébet, 
Ország Gergő, Háromszéki Gitta (Babi), Rusz Katalin. 

ÚJ SZAKKÖRÖK INDULNAK 
2022 SZEPTEMBERÉTŐL
A Nemzeti Művelődési Intézet ismét lehetővé 
teszi, hogy ősszel szakkörök induljanak, me-
lyekhez kézikönyvvel, online tananyagokkal és 
alapanyagokkal járul hozzá! A korábban meg-
hirdetett – Békés megyei hímzés, csipkeverés, 
gyöngyfűzés, mézeskalács-készítés, nemeze-
lés, vesszőfonás – mellett újabbak szakkörök 
jelentek meg. Választható még bútorfestés, 
csuhé-, éremgyűjtés, gyertyakészítés, kötés 
gyönggyel, makramé-, papírfonás, tojásfestés, 

quillingszakkör is! 
 „Aki kedvet érez a ne-

mezelés vagy más régi 
kézműves technika elsajá-
tításához, az jelentkezzen 
egy vagy akár több szak-
körre a Csévharaszt Kultu-
rális Közössége Facebook-
oldalon! Ötfős csapatokra 
van legalább szükség egy-
egy szakkör elindításához! 
A szakkörök jó lehetőséget 
biztosítanak azoknak, akik 
tanulni akarnak, akik sza-
badidejüket otthon vagy 
társaságban hasznosan 
szeretnék eltölteni. Az ok-

tatóvideók a könyvtárban és otthon is elérhe-
tők, visszanézhetők. Szeretettel várom a jelent-
kezőket a könyvtárban! (Tóth-Tuba Erika)

A SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL
Szeptember 17-én szüreti felvonulás és bál lesz 
Csévharaszton, mert nagyon szeretnénk, ha ez a 
hagyomány folytatódna! Jelenleg az igények fel-
mérése és a szervezés is zajlik, ezért kérjük, hogy 
Tóth-Tuba Erikának jelezzék részvételi szándé-
kukat azok, akik szeretnének a felvonuláson részt 
venni, beöltözni, illetve segíteni az utcai vendég-
várásban. 

Elérhetőségek: 29/493 244, +36/30 667 8179.
Közhírré tétetik, hogy a község könyvtárában 

rengeteg népviselet áll rendelkezésére. Annyi 
ruha van, hogy az egész falu népviseletbe tudna 
öltözni, a kisméretű ruháktól a felnőtt ruhákig. 
A kölcsönzés ingyenes! Kisbíró és bíróné már 
jelentkezett, de az őket szállító hintó még nincs 
meg.

Quilling
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KÖZÖSSÉG

KALLÓS ANGELIKA ÉS  
A CSÉVHARASZTI NÉPDALKÖR
ACsévharaszti Népdalkör 2020 ja-

nuárjában alakult. Első fellépése a 
2020. augusztus 20-i kenyérszentelő 

ünnepen volt még Rácz Gitta vezetésével, 
majd 2020 őszén Kallós Angelika vette át a 
népdalkör szakmai irányítását. November-
ben jött a pandémia újabb hulláma, és ezt 
követően 2021 májusától folytatódott a kö-
zös munka. 

– Mikor vette fel veled a kapcsolatot Ba-
lázs Istvánné Ildikó könyvtárvezető?
2020 szeptemberében keresett meg Ildikó 
azzal, hogy Gitta után átvenném-e a kó-
rust. 2020 szeptemberében kezdtem el fog-
lalkozni a népdalkörrel, de novemberben a 
pandémia miatt megszakadt a munka, pe-
dig már nagyon készültünk az adventre. 
Ezt követően 2021 májusában keresett meg 
Ildikó újra, hogy vigyem tovább az alkalma-
kat, azóta csütörtökönként 16 órakor ta-
lálkozunk a könyvtárban. Két órát töltünk 
együtt: beszélgetünk, énekelünk.

– Mi vonz téged az idősebb generációhoz 
az éneklés terén?
Én olyan családból jövök, amelyikben az 
időssekkel való együttlét az tiszteletteljes, 
minőségi időtöltés. Amikor a főiskola alatt 
idősekkel kezdtem el foglalkozni, akkor az 
olyan volt, mintha hirtelen sok nagyma-
mám és nagypapám lett volna. Az élmények 
nagyon fontosak számomra, és ezt láttam 
meg Csévharaszton, hogy hátha tudnék az 
lenni, akire szüksége van egy közösségnek. 
Amikor a Nagycserkeszi Asszonykórusnak 
lettem a vezetője, akkor velük is hetente 
csak egyszer találkoztunk, a fellépésekre 
hozták a párjukat, bejártuk az országot. 
Szerettem velük együtt lenni, élményeket 

szerezni. Máig előttem van, amikor az egyik 
néni azt mondta, hogy most látta először 
a Balatont. Ez akkor volt, amikor elhívtak 
bennünket az Arany Páva Nagydíj verse-
nyére.

– Mi volt a gondolatmeneted, amikor ta-
lálkoztál a tízfős kórussal?
Nekem nagyon szimpatikusak voltak, de 
látszott némi tartózkodás, hiszen arra vár-
tak, hogy olyan lesz, mint Gittával. Én meg-
kérdeztem, hogy mi a vágyuk, miért jönnek 
össze, mi a szándékuk. Mesélték, hogy ré-
gebben (az Ősborókás Nyugdíjas Klubbal, 
majd Egyesülettel) voltak fellépéseik, na-
gyon jó volt együtt lenni, egy megszokott 
társaságra vágytak. Azt hiszem, hogy hi-
ányzik nekik, amit egykor megéltek. 

– Hogyan alakítod az alkalmak menetét?
Én a ráhangolódásra nagy hangsúlyt fekte-
tek, kell egy megérkezés, hogy együtt re-
zonálva tudjunk énekelni. A nehézségeket 
először le kell tenni. Figyelek arra, hogy el-
feledjék, ami kint történik. Ameddig valaki 
másra koncentrál, nem tud tisztán énekelni.

– Milyen elvek mentén választasz dalt?
Csak tiszta forrásból, hiteles publiká-
ciókból, hangfelvételekből választok. Olyan 
dallamanyagot hozok, ami a korosztálynak 
megfelelő. Arra figyelek, hogy az alkalom-
hoz és a képességeikhez illő legyen, és hogy 
a férfiakhoz is passzoljon a hangmagasság. 
A somogyi, a szatmári, a felvidéki, a Gal-
ga-menti tájegységgel foglalkoztunk már, 
egy-egy népdalcsokrokba három-négy dalt 
illesztek össze. Közös csiszolódás, formá-
lódás eredménye, hogy a hozott dalok kö-
zül melyikek működnek. Volt olyan, amit 

elvetettek. Ezek gyakorlásán túl a fellépé-
sekre készülünk.

– Hol lépett fel a Csévharaszti Népdalkör 
először a te vezetéseddel?
2021 októberében az ’56-os megemléke-
zésen, 2021 decemberében az adventi mű-
sorban, majd 2022-ben a magyar kultúra 
napjára készítettünk egy somogyi boros 
népdalcsokrot, mely rögzítésre került. 
Egyébként a Csévharaszt Népdalkörnek 
van már egy CD-je, amit Gittával készítet-
tek. Utoljára 2022. május 1-jén, a majálison 
szerepeltünk, majd júniusban a nemzeti 
összetartozás napján. 

– Hol láthatjuk a Csévharaszti Népdalkört 
legközelebb?
Az augusztus 13-i falunapon lépünk fel. 
Továbbá a vasadi polgármester meghívott 
bennünket az augusztus 20-i műsorra. Ezt 
a felkérést a kórus nagyon boldogan éli 
meg, megtisztelő a számunkra, főként an-
nak örülünk, hogy azért kaptuk ezt a felké-
rést, mert jó híre kelt a kórusnak.

– Sok sikert kívánok! A falunapon találko-
zunk! Artzt Tímea
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TANÉV VÉGI KALENDÁRIUM
Veszelkáné Ripp Renáta az Év Pedagógusa 
(május 31.)
 Az Év Pedagógusa elismerést pedagógus-
nap alkalmából osztják ki június 3-án. Idén 
korábban, május 31-én a Vigadó Kulturális 

és Civil Központ 
adott helyet a 
rendezvénynek. 
A Monori Tan-
kerületi Köz-
pont 2022-ben 
h a t v a n k i l e n c 
pedagógus ré-
szesített elisme-
résben, köztük 
Veszelkáné Ripp 
Renáta nyerte el 

a díjat a Balla Károly Általános Iskola tantes-
tületének a javaslatára. – Veszelkáné Ripp 
Renáta 2019 decembere óta bizonyítja rá-
termettségét, elhivatottságát, kreativitását 
a Ballában. Az élményszerű oktatás híve, aki 
a délelőtti órákban készségtantárgyakat ta-
nít, délután pedig napközis nevelő. Az iskolai 
rendezvények lebonyolításában aktív szere-
pet vállal, ő a tankönyvfelelős is. Kis közös-
ségünk nélkülözhetetlen tagja – összegezte 
lapunknak a felterjesztés okait Családi Bet-
tina Dorottya intézményvezető.
 
Kültéri osztályterem raklapokból 
(június 07.)
Dr. Pasteán Noémi felajánlásának köszön-
hetően raklapbútorral gazdagodott a Balla 
udvara 2022. június 7-én. – A gyerekeknek 
annyira tetszenek a bútorok, hogy arra gon-
doltunk, kültéri osztálytermet készítünk 

nekik, ehhez kérnénk a lakosság segítségét! 
Szívesen fogadunk raklapokat, csavarokat, 
szögeket, festéket, minden olyan eszközt, 
amivel a kültéri osztályterem kivitelezését 
meg tudnánk valósítani a nyár folyamán 
iskolánk karbantartója segítségével – tette 
meg felhívását Facebook-oldalán a Balla Ká-
roly Általános Iskola. 

Önismereti előadás (június 10.)
2022. június 10-én Horváth Erika meghívott 
előadó tartott 4 órás önismereti tréninget a 

6–7. osztályos tanulóknak. A diákok csopor-
tokban dolgoztak egy előzetesen kitöltött 
személyiségteszt kiértékelését követően. 
Játékos feladatokon keresztül nyertek bete-
kintést önmaguk és mások személyiségje-
gyeinek megismerésébe.

Dióhéjban a tanév (június 14–15.)
Fagyizással, közös filmnézéssel és szabad-
téri programokkal telt az utolsó két nap a 
Ballában, Dióhéjban áttekintették az él-
ményekkel teli évet, melyről egy kisfilm is 
készült. 

Június 14.  a gyermeknap jegyében telt, 15-
én pedig visszatekintéssel zárták a ballások a 
2021/2022-es tanévet. Volt néptáncbemutató 
Szeibertné Kucsák Ágnes vezetésével. Ki mit 
tud? – melyre a diákok saját produkciókkal 
készültek. A színes repertoárban szerepelt: 
ritmikus sportgimnasztika, modern tánc, ön-
védelmi bemutató, viccmesélés, népdalének-
lés kánonban és elhangzott a Mary Poppins 
című musicalből a kéményseprők dala. 

A Ballában hagyomány, hogy az osztályok 
kisfilmet készítenek az adott év osztálykirán-
dulásáról vagy a tanév során átélt élmények-
ről. Ezeket az alkotásokat, továbbá a május 
9. és 13. között zajlott Határtalanul pályázat 
keretében tett közös utazásról szóló kisfilmet 
vetítették le a tornateremben június 15-én.

Az utolsó tanítási nap a Balla-kupa kiosz-
tásával zárult. Idén csak a felső tagozatosok 
küzdöttek a kupáért – a fiúk kosárlabdában, 
a lányok zsinórlabdában mérkőztek. A rang-
idős 7. osztály nyerte el a Balla-kupát.
 
Tanévzáró a Ballában (június 17.)
Ballagó osztály idén nem volt, de szép ered-
mények igen. Június 17-én 17 órakor vehet-

ték át a bizonyítványaikat a díszudvarban a 
ballás diákok.

A tanulók június 15-ig jártak iskolába, majd 
igen gyorsan elkészültek a tanév végi zárások 
és a kézzel írt bizonyítványok, amit a tanulók 
június 17-én 17 órakor vehettek át. A tanévzá-
ró ünnepségre idén szűkebb körben a dísz-
udvarban került sor, amelyet keresztül-kasul 
bejártak a Legyetek jók, ha tudtok című dalt 
éneklő gyerekek. A legvidámabbak a kitűnő 
és a jeles eredményt elért tanulók lehettek, 
akik könyvjutalmat és dicsérő oklevelet kap-
tak. 

Kitűnők: 1. osztály: Papp Veronika, Szabó 
Sándor Zalán. 2. osztály: Vas Jázmin, Mitás 
Jázmin, Mészáros Petra, Kis Fanni, Szabó 
Nóra. 3. osztály: Bokros Hanna, Farkas Ma-
ximilián, Kovács Szabolcs, Kövesi Ildikó, Tóth 
Bendegúz, Tönköl Noémi. 4. osztály: Kecske-
méti Nóra, Vas Barnabás. 6. osztály: Kovács 
Dorina. 7. osztály: Rabi Dominik, Kovács Bi-
anka. 

Jelesek: 1. osztály: Szilágyi Richárd, 
Heil Márk, Herman Péter, Gólián Attila. 2. 
osztály: Halmi Zsófia, Kovács Diána, Papp 
Korina, Bozsó Dávid, Hugyecz Mercédesz. 3. 
osztály: Kovács Vanessza, Nagy Luca Sára. 
4. osztály: Varga Péter, Gados Vivien, Heil 
Zara.

Balla Go (június 20–24.)
A tanévzárás hetét követően június 20-
tól június 24-ig tartott a Balla Go tábor az 
általános iskolában tanító pedagógusok 
felügyeletével. A tábort támogatta az ön-
kormányzat, a programok szervezésében 
és lebonyolításában aktív szerepet vállal a 
Balla Diákokért Egyesület. 

A Balla Go programsorában változatos 
élmények vártak az 54 fős diákságra. Hétfőn 
a monori uszodát és a mellette lévő játszó-
teret látogatták meg. Kedden erdei túrára 
indultak a Pótharaszti Sétaerdőbe. Szerdán 
Komjáti Vivien Zsófia rendőr törzsőrmester 
tartott kutyásbemutatót az udvaron, majd 
agyagozni indultak a gyerekek. A kézműves-
foglalkozást Kanczler Klára és szobrászta-
nuló lánya, Ottinger Jázmin vezette. Csütör-
tökön, a buszkirándulás napján meglátogat-
ták a Tisza-tavi Ökocentrumot Poroszlón. 
Az utolsó nap a sport nevében zajlott. Volt 
légvár, darts, pingpong és új elemként meg-
jelent a játékok sorában a homorú asztali já-
ték, a teqball.

Önismereti tréning Horváth Erika 
és Tóthné Szőnyi Krisztina

Kitűnők, jelesek

Tanévzáró

Az Év Pedagógusa - 
Veszelkáné Ripp Renáta

Raklapbútorok



A Balla teljes nevelőtestülete részt vett 
a tábor lebonyolításában. Volt jégkrém, há-
romszori étkezés az önkormányzatnak és 
a Balla Diákokért Egyesületnek köszönhe-
tően.  

Személyi változások
2022-ben kicserélődött a Balla vezetősége. 
Januárban vette át Malik Károlytól az intéz-

mény vezetését 
Családi Bettina 
Dorottya, február-
tól pedig Szabóné 
Varga Klára lett az 
intézményvezető-
helyettes. Az idei 
tanév végén elbú-
csúzott Földháziné 
Lipcsei Gabriella 
tanítónő, aki tizen-
két évig dolgozott 
eredményesen a 
Ballában; a helyé-

re érkezik  Horváthné Börzsönyi Barbara 
(csévharaszti lakos) a leendő első osztályo-
sok osztályfőnöke. Keresnek: matematika 

és magyar szakos tanárt, továbbá napközis 
tanítót.

Szabadságolás (július 5.)
A Balla Károly Általános Iskola pedagógusai 
számára július 5-ével zárult a 2021/22-es 
tanév, és augusztus 22-én veszi kezdetét az 
új. Ez a 33 nap alkotja a pedagógusok éves 
szabadságát, amely máskor nem adható ki.

Hirdetés

Kutyásbemutató Komjáti Vivien Zsófia 
rendőr törzsőrmester 

Tisza-tavi Ökocentrum

Szabóné Varga Klára 
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HATÁRTALANUL
Május 9-13. között történelmi 
helyeket és természeti 
csodákat látogatott meg 
huszonhárom ballás diák 
három tanár kíséretében. 
Erdély és Székelyföld felé  
5:25-kor indult el a Mercedes 
kisbusz a Határtalanul 
pályázat ötnapos utazásának 
keretében, melyről lapunknak 
Családi Bettina Dorottya 
intézményvezető számolt be.

A Z ELSŐ NAP  megtekintettük a Nagy-
váradi római katolikus székesegyhá-
zat és Szent László szobrát, sétáltunk 

a botanikus kertben, majd megcsodáltuk 
a belváros szecessziós stílusú palotáit, mi-
közben a helyi idegenvezető Ady nagyváradi 
élményeiről (Ady és Léda kedvenc kávéházá-
ról) mesélt, megálltunk a Körös-parton is. A 
Királyhágón át folytattuk utunkat Kolozsvár 
felé, miközben eleredt az eső. A melanko-
likus idő még varázslatosabbá tette a Há-
zsongárdi temetőt, ahol megálltunk Apáczai 
Csere János és Kós Károly írók sírjánál emlé-
kezni a múltra. 

Míg Nagyvárad Ady életéről mesélt, Ko-
lozsvár Mátyás királyról. Meglátogattuk 
Mátyás szülőházát és szobrát, majd a Szent 
Mihály-templomban csendesedtünk el egy 
rövid időre, miközben kint ránk szakadt az 

idő zuhataga. Az első nap végén Torockón 
finom vacsora és kényelmes szállás várt min-
ket. Akinek volt ereje, az egy rövid sétát tett, 
hiszen a kistelepülés csodálatos esti fényei a 
faluba vonzottak minket.

A MÁSODIK NAPON csodálatos reggelre 
ébredtünk Torockón, ahol „kétszer kel fel a 
nap”, majd Homoródfürdőn megállva elfo-
gyasztottuk az úti csomagjainkat. Csíksze-
redára érkezve megtekintettük a Makovecz 
Imre által tervezett Milleniumi templomot, 
majd a Mikó-várban töltöttünk el néhány 
órát, ahol nemcsak a múltbéli életmóddal, 
híres magyarok történelmi hőstetteivel is-
merkedtünk meg, hanem a vidámság kedvé-
ért korabeli ruhákba is beöltözhettünk.

A második úticélunk a búcsúhelyként is-
mert Csíksomlyói kegytemplom volt, ami 
a csodatévő Madonnáról híres. Hozzá za-
rándokolnak el a hívők kívánságaikkal. Idén, 
mivel éppen mise zajlott, nem járulhattunk 
a Mária-szobor elé, de azért bepillantot-
tunk a templomba. Ez a vidék híres még a 
gyógyító hatású borvízforrásáról is, ebbe 
a vízbe, ami még pezsgett is, belelógatták 
néhányan a lábukat, a hatás azóta is tart. 
Felkerestük a búcsújáróhelyet, majd meg-
álltunk Madéfalván, hogy székely vértanúk 

emlékművét koszorúzzuk meg, itt láttunk 
először népviseletbe öltözött székelyeket. 
Este 8 után foglaltuk el a korábban már 
kipróbált gyergyószentmiklósi szállást, a 

Hétvirág Panziót, melyben vendégszeretet 
és meleg vacsora várt minket.

A HARMADIK NAP délelőttje a Har-
gita megyei Kós Károly Általános Isko-
la meglátogatásával telt. Rájuk már test-
vériskolaként tekintünk, hiszen három 
éve indult a jó kapcsolat. Idén játékos 
sportvetélkedővel készültek számunk-
ra, a csévharaszti és a gyergyószentmik-
lósi diákok vegyes csapatokat alkottak, 
majd táncba hívtak minket a szabadban. 
A gyerekek azóta is tartják a kapcsolatot az 
interneten keresztül. Az iskolalátogatás után 

megnéztük a település örmény katolikus 
templomát, majd lementünk a Gyilkos-tó 
partjára a helyi túravezetővel. Az 1300 mé-
ter magas, felhőkbe burkolózó Kis-Cohárd 
megmászása igazi fizikai teljesítményt kí-
vánt, de a lenyűgöző látvány feledtette a fá-
radalmakat. 

A Békás-szoroson áthaladva betértünk 
egy tejgazdaságba is Gyergyóújfalun. Itt 
bocit simogattunk és finom helyi sajtokat 
kóstoltunk, utána pedig busszal mentünk 
vissza a szállásra, aminek a tehénlepények 
miatt nem örült a sofőrünk. A gyergyó-
szentmiklósi szálláson Robi konyhája látott 
el minket vacsorával. Itt egy helyi tanáccsal 

Mátyás király szobra, Kolozsvár

Mikó vár

Borvízforrás

Nagyvárad

Gyergyószentmiklós Kós Károly 
Általános Iskola

Csíksomlyó

Házsongárdi temető

Torockó

Kis-Cohard
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is gazdagodtunk: kintre nem teszünk ételt a 
medveveszély miatt!

A NEGYEDIK NAP reggelén Erdély egyik 
természeti látványosságához, a zeteváraljai 
víztározóhoz utaztunk el. Szentegyháza felé 
szebbnél szebb székelykapukat fotóztunk. 
Majd a buszunkat lecseréltük egy traktor-
ral vontatott szekérre. Így folytattuk utunk 
felfelé a Madarasi-Hargitára, a székelyek 
szent hegyére. Egy kürtöskalács-készítő 
műhelyébe érkeztünk, ahol elsajátítottuk a 
kalácskészítés fázisait. Majd szigorúan hét-
perces sütés után mindenki megkapta a saját 

ízesítésű édességét. A traktor felvitt minket 
a Madarasi-Hargitán lévő menedékházig. 
A másfél órás út végén átléptünk a télbe, hiszen 
a Hargitán havas táj fogadott és krókuszok. 
A háromórás gyalogtúra során felmásztunk 
az 1801 méteres hegy csúcsára, elhaladtunk 
az emlékezés kopjafái mellett. Fáradtan és vi-
zesen szálltunk be a buszba, hogy utolsó szál-
lásunkra, a parajdi Csűr Panzióba érkezzünk.

AZ ÖTÖDIK NAPON a finom reggelit 
követően Szovátára mentünk. Körbejártuk 
a híres Medve-tavat, ismerkedtünk az élő-
világával. A Sóhegy megtekintése sem ma-

radhatott el. Utolsó állomásunk Torda volt, 
messziről láthattunk a Tordai-Hasadékot, itt 
felidéztük Szent László királyunk legendáját. 
A sóbánya sok érdekességet tartogatott a ta-
nulóknak. A visszhang egy kis honvágyat csalt 
a szívünkbe (azt kiabáltuk, hogy Cséééééév). 
A bánya mérete, látványvilága és a benne 
lévő tó lenyűgözte a gyerekeket. Néhányan a 
bányában lévő óriáskerékre is felültek. Sajnos 
minden jónak vége szakad egyszer, így ebéd 
után hazaindultunk. Felejthetetlen napokat 
töltöttünk Erdélyben! Visszavágyunk! 

Hirdetés
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telefonszámon.

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

kereseti lehetőség!

HENTEST, SZAKÁCSOT,  
és KONYHAI KISEGÍTŐT 

Vecsési nagyüzemi konyha  
muNKATÁrSAKAT KErES!

konyhai kisegítőknek akár 260 000–310 000 HUF 
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• napi több adag étel extra juttatásként  
• munkaruha  
•  akár 300 000 HUF kereseti lehetőség!

A 2022-es program Tóthné Szőnyi 
Krisztina és Családi Bettina Doroty-
tya tapasztalatai alapján állt össze. 
A gyerekeket Tóthné Szőnyi Kriszti-
na projectvezető, Földháziné Lipcsei 
Gabriella tanítónő és Családi Bettina 
Dorottya intézményvezető kísérte. 
Már most júniusban készül a jövő évi 
pályázat, amelyet az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumához kell benyújtani. 
A pályázatírásnál minden magyar vo-
natkozású emlékhely meglátogatása 
pontot ér, hiszen a program célja a 
Trianon előtti Nagy-Magyarország 
megismerése, a magyarságtudat erő-
sítése, a határon túli magyarokkal való 
kapcsolat építése.

Tejgazdaság Gyergyóújfalun

Májusi hó a Hargitán Tordai sóbánya Családi Bettina Dorottya és szerk.
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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJA TŰBE FŰZVE
A Balla Károly Általános Iskola hetedikesei a nemzeti 
összetartozás napjára készült műsor részeként beszámoltak 
erdélyi élményeikről. A rendezvényre június 3-án 17 órakor  
a díszterem előtti kopjafánál került sor, ahol ők is elhelyezték 
az emlékezés koszorúit. A műsort, amelyből részleteket 
olvashatnak – Takács Géza és Tóth-Tuba Erika szerkesztette.

„2010 óta nevezzük a trianoni békeszerző-
dés aláírásának napját a nemzeti összetar-
tozás napjának. A trianoni tragédiáról nem 
lehet nem megemlékezni, amíg magyar szó 
él a Kárpát-medencében, hiszen a magyarság 
egyharmada Magyarország határain túlra 
került, új államok polgárai lettek, sokszor és 
sokféleképp másodrangúként kezelt polgárai. 

Trianon. Mit mondhatnánk róla? Úgy lát-
szik, Isten kedvelt népe volnánk, mert ránk 
jobban tudott haragudni, mint más népekre. 
Ahogy Kölcsey mondja: „Hajh, de bűneink 
miatt / Gyúlt harag kebledben, / S elsújtád 
villámidat / Dörgő fellegedben.” 

Hát Trianon is efféle villám volt. Ezer 
villám. Nem békülhettünk meg vele? Mégis 
meg kell vele békülnünk! Nyelvünkbe, múl-
tunkba, kultúránkba kapaszkodva, szívünket 
megerősítve össze kell tartani, immár önma-
gunkért, egymásért. És soha senki ellen!” – 
hangzott el Tóth-Tuba Erika konferálásában.

Miközben a Csévharaszti Népdalkör Er-
délyről, hitről és a szülőföldről énekelt, a 
műsor kezdetén felvételről Radnóti Miklós 
Nem tudhatom (1944) című költeményét két 
felvidéki művész (Kicsi hang) előadásában 
játszotta le Bagó Norbert Bence, aki a techni-
kai feltételeket biztosította a rendezvényen. 

A nemzeti összetartozás napján elhang-
zott, hogy „egy kis falu iskolásai a határon túl 
jártak, a nagyvilágban, és mégis, mintha ott-

hon jártak volna, nem a táj volt ismerős nekik, 
hanem az őket fogadó erdélyi magyar világ.” A 
romániai útról hozott emlékeket 7. osztályos 
diákok mesélték el.

A megemlékezésen a műsor szívében egy 
pöttyös ruhás kislány állt, aki Beregszászon 
született, Ukrajnában. Ő elmondta, hogy a 
nemrég kirobbant háborús helyzet miatt 
került Magyarországra. Édesanyja itt dolgo-
zik Csévharaszton körülbelül egy éve már. A 
család terve az volt, hogy pénzt gyűjtenek, 
mindent eladnak Beregszászon, majd ide-
költöznek. Csakhogy a háború közbeszólt; és 
jelenleg édesapját nem engedik át a határon, 
mert hadkötelezett férfi. Csak telefonon tart-
ják a kapcsolatot. Nóri – aki kettős állampol-
gársággal rendelkezik – biztonsága érdeké-
ben jelenleg itt tanul a Balla Károly Általános 
Iskola 7. osztályában.

Elgondolkodva Radnóti életén és Trianon 
kapcsolatán eszünkbe juthatott, hogy a zsidó 
származású Radnóti Miklós II. világháborús 
tapasztalatai és a hazaszeretet nehézsége 
valahol párhuzamba állíthatók a Trianon-él-
ménnyel, hiszen sokféleképpen lehet a hazát 
és az életet elveszíteni.  Lehet úgy, hogy el-
csatolt országrészen marad az ember (ilyen 
a határon túli magyarok sorsa), vagy úgy, 
hogy saját hazájában válik ellenséggé, mint a 
cigányság vagy a zsidóság, akiket a II. világ-
háború idején tömegesen kivégeztek, köztük 

Radnóti Miklóst és az európai kultúra más 
jeles képviselőit.

Nóri tehát nem az erdélyi út élményeiről 
mesélt, ő Csévharasztra nem kirándulni jött, 
hanem a háború elől menekült el Ukrajnából 
2022-ben, 102 évvel az 1920. június 4-i triano-
ni döntés után. Azon is elgondolkodhattunk, 
mi, a közönség soraiban, hogy mennyire lehet 
traumatikus élmény, amikor részt kell venni 
egy olyan háborúban, amit nem érez magáé-
nak az ember, mert Kárpátalján sokan gon-
dolkodnak így az ukrán-orosz háborúról.

Nóri beszélt a kárpátaljai magyarok – kü-
lönösen a kettős állampolgárok – nehéz hely-
zetéről a nyelvhasználat és a munkavállalás 
terén. Miközben határon túli magyarként 
az iskolában magyar nyelven folytathat ta-
nulmányokat, addig a hivatalokban – hiszen 
egy olyan állam hivatalos nyelvéről van szó, 
amelyik a Szovjetunió szétesését követően 
nyerte vissza szuverenitását – csak az uk-
ránt fogadják el, amit a kárpátaljai magyarok 
nem beszélnek: „A családom mindig is Kár-
pátalján élt. Ott születtünk, az őseink is min-
dig ott éltek. Trianon után csatoltak minket 
a mai Ukrajnához. Beregszászon lakunk, de 
a dédszüleim Darócon éltek, nagyszüleim 
Kisbégányról és Nagybégányról származnak. 
Nálunk az egész családban mindenki magyar 
anyanyelvű, nem keveredtünk soha az ukrá-
nokkal.” Vannak, akik így őrzik a magyarsá-
guk a trianoni döntés után.  Tehát vannak, 
akiknek a helyzete 2022-ben duplán sújtott, 
hiszen a saját jogaik helyett most Ukrajna 
szabadságáért kell harcolniuk. A határon túli 
magyarok identitásának kettősségét Nóri így 
fogalmazta meg: „Mi ott magyarok vagyunk, 
itt ukránok.”

Takács Géza Facebook-bejegyzését idéz-
ve: „Reméljük, Csévharaszt úgy fogadja őt is, 
és a hasonló sorsúakat, ahogy az erdélyiek a 
csévharaszti fiatalokat, mintha otthon volná-
nak. Hiszen közös a nyelvünk, közös a kultú-
ránk, ez jelenti a mi közös otthonunkat. Volt 
is, legyen is.” 

A nemzeti összetartozás érzése már nem 
adódik magától, meg kell küzdenünk érte. 
Van, aki sok küzdelemre képes, van, aki a 
legkisebb erőfeszítésre sem. Sajnos volt két 
tényező az ünnepi műsor során, amit nem le-
hetett figyelmen kívül hagyni: azt, hogy ke-
vesen voltunk együtt a községháza előtt ma-
gyarázhatja, hogy az óvodában éppen akkor 
ért véget a ballagás, ám az a modortalanság 
már nehezen menthető, hogy a megemléke-
zés során nevetés, hahotázás szűrődött át a 
szomszédos fagyis standtól. 

Miért is nem jöttek közénk? – teszi fel a 
kérdést Takács Géza – hiszen az összetarto-
zás kicsiben, helyben kezdődik, amíg ez nem 
működik, addig nagyban is csak illúzió. Tű-
pontos meglátás.

(A cikk forrásai: Takács Géza írása a Csévha-
raszt történetei Facebook-oldalról, Családi Bettina 
interjúja Nórival, Tóth-Tuba Erika és Takács Géza 
ünnepi forgatókönyve.) 

Artzt Tímea



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. 

karrier@bfbplus.hu

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú munka

lehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző 

bónusz
•  Bejárás támogatás

• Szépkártya juttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Raktári  
targoncavezető  
Három műszak vállalásával, 
érvényes 3312, 3313, 3324 
gépkategóriás targoncavezetői 
engedéllyel, scanner használattal, 
magasemelésű gyakorlattal 

Üzemi Operátor
betanított munkás 
Gyártóüzembe, többműszakos 
munkarendben

Üzemi  
targoncavezető
Homlokvillás targoncavezetői gyakorlattal, 
többműszakos munkarendben

FESZTIVÁLHANGULAT VÁRHATÓ 
A XV. ŐSBORÓKÁS FALUNAPON 

Immár 15. alkalommal szervezi meg az 
önkormányzat az Ősborókás falunapot 
a csévharaszti sportpályán. A 2022. au-

gusztus 13-i rendezvényt 15 órakor Pulisch 
József polgármester nyitja meg. A kora dél-
után a hagyományőrző programoké (főző- és 
pogácsaversenyé, amelyre bárki nevezhet), 
fellép a Csévharaszti Népdalkör és a helyi 
Örömtánc csoport is. A gyerekeket 11 órá-
tól este 8-ig különböző lehetőségek várják: 

arcfestés, lufihajtogatás, légvár, rodeóbika, 
íjászat és körhinta. Idén is be lehet ülni a 
nyáregyházi tűzoltók gépjárművébe, még 
emelőkosaras daru is lesz, ami a magasba re-
píti a látogatókat egy panorámafotó erejéig.

A délután és az este fellépőkben bővelke-
dik. 17 órától Solymos Tóni retro slágerekkel 
szórakoztatja a látogatókat. Őt az X-Faktorban 
feltűnt tehetségek követik. 17:45–18:15-ig a 
csodálatos hangú és hajkoronájú Opitz Bar-

bara lép szín-
re. 18:30–19:00 
óráig a népsze-
rű dalszerző, a 
22 éves rapper, 
Manuel. Az est 
csúcspontja 
Völgyesi Gabi 
együttesének 

90 perces nagykoncertje lesz, ugyanis 
20 órától lép színpadra a Unique zenekar. 
Látványos színpadkép, fényeffektek, óriási 
ledfal és egy komplett stáb szavatolja az igé-
nyes szórakoztatást. A koncert után dedikál-
tatni is lehet.

Akit maradásra bír a megvilágított foci-
pálya és a falunap hangulata, az még részese 
lehet egy retro partinak, DJ. Szamák hajnali 
kettőig szolgáltatja a táncra ingerlő dallamo-
kat. A rendezvény biztosításáról tízfős sze-
mélyzet gondoskodik, továbbá a helyi pol-
gárőrség tagjai. A nap ellen védelmet nyújt 
majd egy nagysátor székekkel és padokkal 
berendezve. 

Aki lemarad az augusztus 13-i 
csévharaszti falunapról, az megtekintheti 
a Gemini Tv összefoglalójában, hogy mit 
hagyott ki. Artzt Tímea

ManuelOpitz Barbara

 Unique

SZÓRAKOZÁS

Immár 15. alkalommal szervezi meg az arcfestés, lufihajtogatás, légvár, rodeóbika, 90 perces nagykoncertje lesz, ugyanis 

Bagó Norbert Bence képviselő és szervező szerint sztárfellépőkben bővelkedik 
majd a XV. Ősborókás Falunap, amit augusztus 13-án, szombaton rendeznek 
meg Csévharaszton. Fellép Solymos Tóni, Opitz Barbara, Manuel, továbbá 
90 perces nagykoncertet ad a Unique együttes, Völgyesi Gabi zenekara.
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GYEREKNAP
Május 29-én gyereknapi 
programok várták a családokat 
12–18 óráig Csévharaszton a 
Szabadidőparkban. 
A rendezvény kiadásaira az 
önkormányzat biztosított 
forrást, a programok 
szervezését és lebonyolítását 
a Csévharaszt Gyermekeiért, 
Ifjúságáért Alapítvány 
önkéntesei végezték.

L égvárral, óriáscsúzlival, lufihajtoga-
tással kedveztek május 29-én a gye-
rekeknek. A Bóbita együttest 16 óra-

kor ismerősként köszönthették, 14–17 óráig 

25 percenként kisvonat szállította az utaso-
kat körbe a településen. Németh Margó az 
ötlettől a kivitelezésig Angry Birds-csúzlit 
gyártott. Nem csak játékok kerültek ki a 
Szabadidőparkba, de frissítő szörp, pogá-
csa és a Fodor-ostyától kapott nápolyi is. A 
pogácsa mellett zsákbamacskával is készült 
a civil szervezet. A játékokat felajánlásokból 
gyűjtötték össze, ezek mind egy szálig el is 
fogytak. Az óvodások és az iskolások két-
gombócos fagyikupont kaptak. A Csévha-
raszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány 
kilenc tagja mellett a hozzátartozók és az 
ismerősök is bekapcsolódnak a kínálásba 
vagy a kézműves foglalkozásokba, amelyek 
a gyerekprogramokon rendszeresen meg-
jelennek.

Az alapítvány jelenlegi tagságát: Balázs 
Andrea (elnök, képviselő), Bagó Norbert 
(képviselő), Bernáthné Bényei Mónika, Czira 
Andi, Dézsiné Szabó Ildikó, Kádár Anikó 
(képviselő), Németh Margit, Országné Só-
lyom Orsolya, Plavecz Ildikó alkotja. A ren-
dezvény műsorvezetője Balázs Andrea volt, 
a zenét Bagó Norbert szolgáltatta. A.T.

CILVIL SZERVEZET
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A SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL SZERVEZÉSE IS ELINDULT
Előző beszélgetésünkkor Bagó Norbert Bence képviselő, 
A Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány 
tagja elmondta, hogy szeretné belevetni magát a 
település rendezvényeinek szervezésébe. Kívánsága 
teljesült, mert a XV. Ősborókás Falunap mellett aktívan 
szervezi a szeptember 17-i felvonulást és bált.

– Mit lehet tudni a szüreti felvonulásról?
A felvonulás gyülekezési pontja a Petőfi ut-
cai buszforduló lesz 13 órakor. A felvonulás 
állomásai: Petőfi utca, Kossuth Lajos utca, 
Nyáregyházi út, Móra Ferenc utca, Széche-
nyi István utca, Monori utca, Vasadi út, Ady 
Endre utca, Iskola utca és a Balla Károly Ál-
talános Iskola tornaterme a célállomás.

– Régebben volt a házak előtt megvendége-
lés, idén hogyan lesz?
Sajnos én bizonytalannak látom, hogy a la-
kosok olyan módon megvendégeljék a fel-
vonulókat, mint régen. Ezért én szerintem 
idén előre kijelölt megállók lesznek a Petőfi 
és a Kossuth Lajos utcán a buszmegállók-

nál, továbbá a Nyáregyházi úton (Morvai 
Zsolték boltja előtt), a Széchenyi és az Ady 
utca közepén. Ezeknek a pontoknak termé-
szetesen kellene, hogy legyenek felelőseik, 
előre kellene tudni, hogy kik várják a ven-
dégeket. Ezeken a helyszíneken történne a 
megállás, a tánc és a megvendégelés. Ki kell 
majd tenni sörpadokat is, de ezek kihelye-
zéséről az önkormányzat gondoskodik.

– Akkor egy-egy stand több kézben is lehet-
ne, csak kellene valaki, aki összefogja?
Igen. Én arra biztatnám a lakosságot, hogy 
az adott utcában élők fogjanak össze, le-
gyen a megállóhelyeken lévő standoknak 
egy-egy felelőse. Őket arra kérjük, hogy 
szeptember 6-ig jelezzék Tóth-Tuba Eri-
kának a könyvtárban, hogy melyik standot 
vállalják el. 

– Lesz-e közös eszem-iszom és dínomdá-
nom?
A felvonulás végén a tornateremben a ha-
gyományokhoz híven megvendégelés tör-
ténne: hurka, kolbász, virsli szokott lenni. 
A Signal zenekarral már megegyeztünk. 
13:00-tól traktoron vontatva vezetnék a 
zenés felvonulást. A szüreti bál 20:00-
kor kezdődne és 02:00-kor lenne vége. A 
belépő áráról még nem született döntés. 
Egyelőre ennyit tudok. Továbbá segítséget 
szeretnék kérni lovas hintó biztosítására, 
erre ülne a kisbíró és a felesége, akiket már 
megtaláltunk. 

Kérnénk tehát a lakosság aktivitását: 
jöjjenek, öltözzenek be, vállaljanak szere-
pet a megvendégelésben, vegyenek részt a 
szüreti bálon, hogy ne szakadjon meg ez a 
hagyomány! Artzt Tímea

Balázs Andrea és Czira Gáborné Andrea



13132022. július | CSÉVHARASZTI HÍRHARANG 

KÖZÉRDEKŰ

A KÖRNYEZET MEGÓVÁSA NÁLAD KEZDŐDIK 
Mi kerülhet a SÁRGA fedelű edényzetbe? 
4 papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, 

élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fe-
kete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.

4 műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET-
palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítósze-
rek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklám-
szatyor, nejlonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), 
joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok, 

4 fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém 
italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdí-
tők dobozai (TetraPack), konzervdoboz.

Lapítsd, taposd, tömörítsd!
FONTOS, hogy a lehető legkisebb térfogattal helyezd el a műanyag 
palackokat, flakonokat, dobozokat az edényzetbe! Lapítsd ki az ita-
los kartonokat, a palackokat is! A műanyag kupakokat nem szüksé-
ges visszacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag 
férjen az edényzetbe, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

Hidd el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozz meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladé-
kokat összeöntjük! Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat 
válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utó-
lagos különválogatása. A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt 
gazdaságossági okai vannak, illetve a korábban a gyűjtőszigeteken 
alkalmazott frakciónkénti különgyűjtés csekély mértékben való-
sult meg, ezért minden esetben így is szükséges volt az utólagos 
válogatás!

Kiöblítve? IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg 
el kellene mosogatni, mielőtt az edényzetbe kerülnek. Sokakban 
megfogalmazódik, hogy a mosogatással azonban vizet pocséko-
lunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy mégsem? 

Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy 
makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például 
a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség 
szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket! Mivel ugyan-
abba az edényzetbe kell rakni az összes szelektíven gyűjtött hul-
ladékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém együtt) és ha más 
anyagokkal szennyeződnek, sajnos nem hasznosíthatóak újra! 
Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek 
az edényzetben az elszállítás időpontjáig.

Mit ne tegyél az edényzetbe!
NE tegyél a SÁRGA fedelű edényzetbe üveget, használt 
papírzsebkendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hunga-
rocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak 
ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális edénybe 
kell, hogy kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére keresd a 
településen kihelyezett üveggyűjtő konténereket! Köszönjük!
Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy szelektíven 
nem gyűjthető hulladékot helyeztél a szelektíves edényzetbe, ne 
aggódj, az utólagosan a válogatás során a hasznosítható anyagoktól 
elkülönítve, a háztartási hulladékokkal együtt került ártalmatla-
nításra! Segítsd munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas 
hulladékokat gyűjtsd szelektíven!

Ne aggódj, hamarosan rutinná válik!
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu oldalon 
tájékozódhatsz. További kérdések esetén ügyfélszolgálataink elér-
hetőségein állunk szíves rendelkezésedre! DTkH Nonprofit Kft.

A PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS 
ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanon, a telekhatá-
ron és az úttest közötti zöldterületen a gyomtalanítás elsősor-
ban az ingatlantulajdonos kötelessége. A parlagfű pollenjei sú-
lyos allergiás reakciót válthatnak ki, a növény irtása törvényileg 
előírt feladat, közérdek, melynek elmulasztása bejelentés nélküli 
helyszíni ellenőrzést és bírság kiszabását vonhatja maga után.
A parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése esetén az 
erről szóló határozat hirdetményi úton is közölhető és azonnal 
végrehajtható. A közérdekű védekezés során felmerülő költsé-
gek (pl. kiszállási díj, kaszálás díja, lezárt ingatlan felnyitásának 
díja) az ingatlan birtokosát/használóját terhelik. A parlagfű el-
leni védekezés elmulasztója növényvédelmi bírsággal sújtandó, 
melynek kiszabására a Pest Megyei Kormányhivatal Talaj- és 
Növényvédelmi Osztálya jogosult, a bírság mértéke 15 000 Ft-tól 
5 000 000 Ft-ig terjedhet.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampol-
gár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös 
felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget a fenti 
jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figye-
lemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki leka-
szálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfűmentes 
állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Pulisch József polgármester

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

Hirdetés
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CSALÁD

AMIT A HÁZASSÁGRÓL MINDENKINEK 
TUDNIA KELLENE
Gyakran elhangzik, a mondat, hogy bárcsak tudtam volna… De mit is 
kell tudni a házasságról? Milyen szeretetnyelvet kíván a jó kapcsolat?

A házasság az egyik legnagyobb hord-
erejű döntés, amelyet életünk során 
hozunk. Sokan mégis úgy vetik bele 

magukat a házasságba, hogy szinte egyál-
talán nem tájékozódnak azzal kapcsolat-
ban, hogy mi teheti sikeressé, tartóssá az 
együttélést. A párok nagy része sokkal na-
gyobb figyelmet szentel az esküvő előkészü-
leteinek, mint az utána következő éveknek, 
pedig az esküvő csupán néhány óráig tart, 
a házasság viszont – reményeink szerint – 
életük végéig.

Teljes biztonsággal kijelenthetjük, hogy 
a házaspárok későbbi csalódásaikat, küz-
delmeik nagy részét elkerülhették volna, ha 
alaposabban felkészültek volna a házasságra.

Jegyesoktatáson általában azzal kezdjük, 
hogy megkérdezem a pároktól, miért sze-
retnének összeházasodni. A válasz szinte 
mindig ugyanaz: „Mert szeretjük egymást.” 
„Ezt, hogy értik?” – teszem fel ilyenkor a kér-
dést, általános megdöbbenést keltve. Amikor 
felocsúdnak, egymásra néznek, nevetgélnek 
és olyasmiket felelnek, hogy nagyon mély 
érzéseket táplálnak egymás iránt, s ez lé-
nyegesen különbözik attól, amelyet korábbi 
partnereik iránt éreztek. S ezekkel a vála-
szaikkal bizony azt mutatják, hogy nem tud-
ják – végül is ebben az időszakban még hon-
nan tudnák? –, hogy a szerelem önmagában 
nem elég biztos alap a jó házassághoz. 

A szerelem végtelenül csodálatos, de be 
kell látnunk, bizony az érzelmek változnak, 
s a szerelem nem tart örökké. Az emberiség 
tapasztalata szerint a szerelem átlagos idő-
tartama páronként más és más, de általában 
két év körüli. Amikor azután leszállnak er-
ről az érzelmi magaslatról, az életnek azok a 
vonatkozásai, amelyeket az addigi eufórikus 
állapotukban figyelmen kívül hagytak, visz-
szanyerik valódi jelentőségüket. Egyre nyil-
vánvalóbbá válnak különbözőségeik, s azon 
kapják magukat, hogy veszekszenek azzal az 
emberrel, akit korábban tökéletesnek hittek. 
Ekkor már a saját bőrükön is megérzik, hogy 
a szerelem nem biztosít elég alapot a jó há-
zassághoz.

A szerelem a szakemberek szerint két 
szakaszból áll. Az első szakasz egyáltalán 
nem kíván erőfeszítést a szerelmesektől, 
hiszen itt még fülig szerelmesek egymásba. 
Mindent a partnerük kedvéért tesznek, anél-
kül, hogy ezt áldozatnak vagy erőfeszítésnek 
éreznék. A szeretett személyt tökéletesnek 
látják, legalábbis számukra tökéletesnek. Két 

szerelmes számára egyáltalán nem fontos, 
hogy mi történik körülöttük a világban, csak 
az foglalkoztatja őket, hogy egymást boldog-
gá tegyék.

Amikor beköszönt a második szakasz, 
tudniuk kellene, hogy ez már sokkal inkább a 
tudatos igyekezet eredménye, nem úgy mint 
az első. Itt már erőfeszítéseket kell tenniük 
annak érdekében, hogy a szeretet érzése 
fennmaradjon. Sok esetben az a mód, aho-
gyan a házastársak kifejezik szeretetüket, 
nagyban különbözhet egymástól, és gyakori 
probléma, hogy az érzelmi magaslatról le-
szállva nem értik egymás eltérő kifejezés-
módját. A feleség nem érzi a férj szeretetét, a 
férj pedig értetlenül áll a problémával szem-
ben: - „Megteszek mindent, nem tudom, 
hogy mit kéne még tennem.” 

A megértést szülő házastársi nyelv 
ismérvei dióhéjban

Elismerés: az elismerő szavak megerősí-
tést, biztonságot nyújtanak a szeretett sze-
mély számára.

Szívességek: a tettek erősebbek a szavak-
nál, jobban kifejezik a figyelmes törődést.

Ajándékozás: sokan akkor érzik leginkább 
a szeretetet, ha ajándékot kapnak, akármi-
lyen apróságot is.  Az ajándék közvetíti szá-
mukra, hogy partnerük gondolt rájuk akkor 
is, amikor nem voltak együtt.

Párunkra fordított idő: itt az együttlét a 
fontos, mert szeretnek együtt lenni. Ne le-
gyen bekapcsolva a tv, beszélgetés közben 
nézzenek egymásra. Sok párnál az együtt 
töltött idő fejezi ki a szeretetet.

Testi érintés: régóta tudjuk, milyen ha-
talmas erő rejlik a testi érintésben. Akiket 
sokat dajkáltak és simogattak gyermekko-
rukban, azok jobban boldogulnak az érzelmi 
életükben. Egy ölelés, a kéz megsimítása, egy 
puszi életre kelti a bennünk szunnyadó cso-
dálatos érzelmi energiákat.

Nem esik messze az alma a fájától… 
A legtöbben sokkal jobban hasonlítunk a 
szüleinkre, mint gondolnánk. A mai felgyor-
sult kultúránkban a párok kevés időt tölte-
nek egymás szüleinek társaságában. Gyak-
ran úgy kötnek házasságot, hogy fogalmuk 
sincs arról, milyen szülői minta mellett ne-
velkedett társuk. Mindig biztatom a párokat, 
igyekezzenek jól megismerni partnerük szü-
leit, személyiségüket, értékrendjüket, külö-

nösen azt, hogy milyen viszonyban állnak 
egymással. Tudniuk kell, hogy ez alapvetően 
meghatározza partnerük – abban a bizonyos 
második szakaszban bekövetkező – maga-
tartását. Ha olyan vonásokkal szembesülnek, 
amelyek zavarók számukra, feltétlenül és ko-
molyan beszéljék meg az együtt járás ideje 
alatt, előre vegyék el a később beköszönhető 
gondok élét.

A nézeteltérések veszekedés nélkül is 
megoldhatók 
Sok fiatalt senki sem világosít fel arról, hogy 
a nézeteltérések az együttélés természetes 
velejárói. Nincs olyan pár, amelynek tag-
jai ne kerülnének konfliktusba egymással, 
azon egyszerű oknál fogva, hogy mindany-
nyian egyedi személyiségek. Más-más vá-
gyaik vannak, különböző dolgok tetszenek 
nekik, másban lelik örömüket és más dolgok 
zavarják őket. Más a gondolatmenetük, más 
érzelmek vezérelik őket. Fel kell tehát erre 
és a konfliktusok egységes kezelésére is ké-
szülniük. Mindenekelőtt meg kell hallgatniuk 
egymást.

Ha nézeteltérésük támad, a legtöbben 
rögtön el akarják mondani azt, ami a be-
gyükben van, ám, ha csak beszélnek, de nem 
hallgatják meg egymást, abból biztosan vita 
keveredik. A házasságban senki sem mehet 
csupán a maga feje után, kölcsönösen elő-
nyös megoldásokat kell keresniük.

Találkozni félúton, találkozni később, 
esetleg találkozni a másik oldalán. Már ezek 
is a konfliktusok megoldásának különféle 
módjai. S ha valódi, a kapcsolatot nem szét-
feszítő megoldást akarnak a párok, ezeket 
igen is meg kell tanulniuk.

Szakállas Lajos diakónus



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
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Lilla 
Liget

Virágméz

További információért keressenek bizalommal!
Balázs Lilla agrármérnök, lovastúra-vezető 

06-30/515-3772
Lilla Liget Lovarda Monor

Egy kis ízelítő a táborról:

• Lovaglásoktatás egyéni tudásszinthez igazítva,
• tízórai, ebéd (étteremben), uzsonna, innivaló korlátlan 

mennyiségben,
• lovas elméleti és gyakorlati oktatás 

(minden, amit a lovak körüli 
tevékenységekről, lovaglásról 
tudni érdemes),

• lovas ügyességi feladatok, vetélkedők,
• lófürdetés, medencézés,
• kézműves-foglalkozások,
• meglepetésprogramok,
• testvérkedvezmény 10%.

Napközis Lovas tábor  
MoNoroN

 fríz, andalúz és shetland póni fajtájú lovakkal 
augusztus 24-től 28-ig.

7-től 17 éves korig várjuk a lovakat, lovaglást, és 
állatokat kedvelő, valamint irántuk érdeklődő 
gyermekeket (nemcsak lányokat, hanem fiúkat is)

akár kezdő, akár haladó szinten.

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

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.

ju
t A l É k t Ó

l1%
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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!

ElÉrhEtŐ  
FizEtÉS 

nEttó 

450   000 Ft

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
pu., Bp. Kőbánya-Kispest, 
Vecsés, Üllő, Péteri
pu., Bp. Kőbánya-Kispest, 

V. Bp. X. ker., Bp. VIII. ker., 
Vecsés 
Vi. Bp. X. ker.

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

ereszcsatorna 
javítása, cseréje

Alpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

kedvező árAk! 
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