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A PETŐFI UTCAI JÁTSZÓTÉR, A FITNESZPARK ÉS
A BALLA-SZOBOR KÖRNYÉKÉNEK RENDEZÉSE
A 2020-ban elnyert Országfásítási pályázat keretében tizennégy
facsemetét nyert a település. Ebből kettő közvetlenül a Balla-szobor mellé került, tizenkettő pedig a Petőfi utcai játszótérre, ahol
cserjéket is ültettek, és gyepesítettek április első hetében, valamint
öntözőrendszer is kiépítésre került. A területrendezés utolsó mozzanataként a szobor körüli gyöngykavicsot is kicserélik. Ezenkívül elkészült a játszótérhez vezető járda. Használatba vehető az új
gumiszőnyeggel ellátott fészekhinta, illetve a belső játékok között
is összekötő járda épült. „Ennek a játszótérnek a kialakítására az
elmúlt 5 év alatt már 10 millió forintot meghaladó összegben biztosított saját költségvetési forrást az önkormányzat. Körültekintően
jártunk el, hogy egy időtálló szerkezet kerüljön telepítésre, ami
hosszú ideig okoz örömet a gyerekeknek.” (Pulisch József)

PETŐFI UTCA ÉS A KOSSUTH LAJOS UTCA
FELÚJÍTÁSA NYÁRON VESZI KEZDETÉT
A Petőfi utcai buszforduló utáni útszakasz felújítása július elején
indul és nyárra befejeződik. Július második felében kezdődik a Kossuth Lajos utca újraaszfaltozása. A felújítás egy-egy kilométeres
szakaszokra bontva zajlik, és az a jövő évben fejeződik be. Kérjük a
lakosság türelmét a zaj és a por elviselésében!

AZ ÓVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
LEZÁRULT
2020 decemberében felkerültek a napelemek a Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda tetejére, márciusban pedig elkészült a födémek
szigetelése. A teljes energiatakarékos működéshez immár minden
biztosított, hiszen az elmúlt években megtörtént az épület külső
szigetelése, a nyílászárók cseréje, továbbá kondenzációs kazán
működteti és növeli a fűtés hatékonyságát. 2021 márciusában a födémszigeteléssel zárult az intézmény energetikai korszerűsítése.

A FÖLD NAPJA
Április 22-én, a Föld napján facsemeték, cserepes virágok és évelő növények érkeztek a Csicsergőbe. Nem csupán növényekről és
virágföldről gondoskodtak a szülők, de az ültetésében is részt vettek. A közös kertészkedés gyógyírt nyújtott arra is, hogy az öreg
és korhadt, balesetveszélyes akácfát, mely az udvar végében állt, ki
kellett vágni. Hat új fával pótolták a hiányt, méltóképpen ünnepelve
a Föld napját.
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DÍSZBOKROK ÉS MUSKÁTLIK
Az egészségház bejáratának két oldalán és a hivatal előtti járdaszakaszon immár új bokrok, a Díszudvarban pedig új virágok díszelegnek. A közterületeken lévő virágládákba és a település központjában lévő oszlopok tárolóiba is muskátlik kerültek.

MADÁRBARÁT ÓVODA
Május 10-e a madarak és fák napja. A Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvodában nagy figyelmet fordítanak a környezettudatos nevelésre, ennek sok jele fedezhető fel az óvoda madárbarát
kertjében. Különféle madáretetők, madárkeltető odúk láthatók a fákon és itató a fűben. A gyerekek a nevelés részeként gondoskodnak
az eleségről vagy a madárfürdőben lévő vízről. Az erdő közelsége lehetőséget nyújt a sokszínű madárvilág megfigyelésére, gondozására.
Ennek köszönheti az intézmény a „Madárbarát Óvoda” címet, melyet
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázati felhívásának eleget téve nyert el és őriz 2018 óta.

TÁBOROK

AZ ÓVODAI BEÍRATÁS LEZAJLOTT
A Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvodában március
20-án és 21-én volt a beíratás. Idén sajnos nem volt mód a két és
fél évesek felvételére, mert betelt a felvehető gyermekek létszáma,
ezért négy kérelmet el kellett utasítani. Ilyenre korábban nem volt
példa. A 2021/2022. nevelési évet 84 óvodás kezdi el, mindhárom
csoport létszáma 28 fő. Azoknak a gyermekeknek, akik esetleg év
közben érkeznek a településre törvényi előírás szerint még helyet
kell biztosítani.

ANYÁK NAPI KÉSZÜLŐDÉS A CSICSERGŐBEN
Május első vasárnapja,
anyák napja alkalmából, a
Csicsergő óvoda ablakai
piros szívvel vannak telerakva. Mivel a szülők a
járvány miatt nem vehetnek részt rendezvényeken,
ezért minden csoport egy
videófelvétellel készült.
Ez az anyák napi köszöntő minden csoport zárt
Facebook-oldalán elérhető.

MESETÁBOR ALSÓ TAGOZATOS DIÁKOKNAK
2021. JÚNIUS 28-TÓL
A Mesetábor hétfőtől péntekig tart, 06. 28. és 07. 02. között. A 7–10
éves gyermekeket változatos programok várják: játékos délelőtt a
Pótharaszti Sétaerdőben (hétfőn), Majorka Színház bábelőadása a
Balla Károly Általános Iskolában (kedden); társasjátékok és vetélkedők, délutáni filmvetítés a könyvtárban (szerdán). Csütörtök egy
különleges nap, melyen jó idő esetén kirándulni mennek busszal
a veresegyházi Medveotthonba és a Vácrátóti Nemzeti Botanikus
Kertbe, rossz idő esetén pedig a XI. kerületi Tropicariumba, majd
játszóházba. Pénteken játékos, tombolás búcsúzás vár a résztvevőkre a Balla udvarán.

ÖNISMERETI TÁBOR FELSŐ TAGOZATOS
DIÁKOKNAK 2021. JÚLIUS 5-TŐL

TOVÁBBTANULÁSI EREDMÉNYEK
A Balla Károly Általános Iskola 2020/2021. tanévének végzősei
januárban sikeresen megírták a központi felvételit. A 21 fős nyolcadikos osztályból 16 tanulót vettek fel az első helyen megjelölt
iskolába. A magyar nyelvből és matematikából írt felvételi és a vitt
pontszámok alapján 15 tanuló jutott be érettségit adó intézménybe, azaz gimnáziumba, szakgimnáziumba vagy technikumba.
(Családi Bettina)

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2010 ÓTA
Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírására emlékezünk június
4-én, mely 2010 óta a Nemzeti Összetartozás Napja. A koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezés 16.00-kor kezdődik a községháza díszterme előtti kopjafánál.

A családsegítő szolgálat második tábora felsősök részére 2021.
07. 05. és 2021. 07. 09. között lesz. Az Önismereti tábor a Mesetáborhoz hasonló mintát követ azzal a különbséggel, hogy a 1014 éves korosztály érdeklődéséhez és igényeihez alakítják a foglalkozásokat. Az Önismereti tábor különleges csütörtöki napja a
Tisza-tavi Ökocentrum meglátogatásával telik, ahol van mini állatkert, állatsimogató, vidraetetés, kilátó, valamint jó idő esetén
csónakázási lehetőség. Sok szeretettel várnak minden jelentkezőt a táborok szervezői: Perjés Katalin és Gyarmati Ildikó (iskolai
segítő)! Kérdéseikkel forduljanak Perjés Katalin családsegítőhöz
(+36-30/430-8059)!

REFORMÁTUS TÁBOR 2021. JÚLIUS 12-TŐL
Újra lesz református tábor 2021. július 12-től 16-ig, melyet Király
János Vasadon és Csévharaszton szolgáló tiszteletes vezet. A tábor
új helyszíne a Nyáregyházi út 46. szám alatti régi iskola, mely az
önkormányzat tulajdonában áll. Részvételi díj nincs, a költséget az
önkormányzat vállalja. A jelentkezési lapokat május 17-től a hittanórákon osztják ki. „A tábor célja: maradandó értéket közvetíteni,
úgymint az Úr Jézus szeretetét és hívogatását.” (Király János)
Bibliai történetek feldolgozása, éneklés, vetélkedők és kirándulás vár a gyerekekre.

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT KÉT TÁBORRAL SPORTTÁBOROK 2021. JÚLIUS 19-TŐL
ÉS AUGUSZTUS 23-TÓL
KÉSZÜL 2021 NYARÁRA
Két korosztálynak hirdetett egy-egy tematikus tábort a Monor
és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, továbbá Csévharaszt önkormányzata. Mesetábort alsósoknak
és Önismereti tábort felsősöknek. A táborok reggel 7.45-től délután 4-ig tartanak, kivéve pénteken (14 óráig). Háromszori étkezés
biztosított, a meleg ebédet a monorierdői Tanyacsárda szállítja. A
kirándulás napján pedig hideg élelmiszercsomagot kapnak a gyerekek.
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Két hatnapos tábornak ad helyet a Balla Károly Általános Iskola az önkormányzat finanszírozásával. Egy focitábornak július
19-e (hétfő) és 24-e (szombat) között; illetve egy sporttábornak
augusztus 23–28. között. Ezekre maximum 20-20 fő jelentkezését várják. A háromszori étkezést és a programokat a csévharaszti
gyerekek számára az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.
Fennmaradó helyek esetén a külsősök számára 10 000 Ft a részvételi díj. Érdeklődni Szécsényi Pál (+36-70/608-5385) edzőnél lehet,
aki augusztus 2–9. között egy 10 fős csoportot Hajdúszoboszlón is
nyaraltat. Az utóbbi tábor már önköltséges.

2021. II. NEGYEDÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
REND HELYREIGAZÍTÁSA
2021. április 1-jei lapszámunkban hibásan jelentek meg a sárga
zsákos csomagolási hulladék elszállításának az időpontjai. A házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés korrigált időpontjai: május
28., június 11., június 25. A zöldhulladék elszállításának ismert időpontjai: május 26. és június 23.
2021. május | CSÉVHARASZTI HÍRHARANG
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JÁRVÁNYÜGY

HELYZETJELENTÉS A CSÉVHARASZTI
CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁBÓL
Váraljai Lászlóné Nagy Éva intézményvezetőt kérdezte
lapunk a járványhelyzet hatásairól, a megbetegedések
számáról és a 2020/2021-es nevelési év rendjéről?
nem hozzák be a gyerekeket.
Amikor valamelyik családban felmerült a fertőzöttség
gyanúja, egy szülő sem várta
meg a teszteredményt, nem
küldte vissza a közösségbe a
gyermekét. Ha kiderült, hogy
vírushordozóval vagy kontaktszeméllyel
találkoztak,
szintén otthon tartották őket.

- Mennyien voltak érintettek
személyesen vagy kontaktszemélyként az óvodában?
A gyerekek között tíz fő alatt
van eddig azoknak a száma,
akik a családtagok érintettsége miatt nem jöttek óvodába.
Váraljai Lászlóné Nagy Éva, Buzás Mariann (dajka)
Négy kolléga maradt otthon
- Hogyan éreztette a hatását a járvány a karanténban, két fő a párja miatt, két fő a
távolabbi családtagja miatt. Igazoltan egy
2020/2021. nevelési évben?
kolléga sem volt covidos.
2020 szeptemberében még lendületesen
indultunk el. Járványmentes évre íródott - Mennyire rónak plusz terhet a személya munkaterv. De az őszi Tökjó nap már a zetre a fertőtlenítési feladatok?
járványügyi szigorítások miatt elmaradt.
A farsangot még megtartottuk, de zárt kö- A fertőtlenítésnek, tisztaságnak mindig
rülmények között. Az intézkedéseket be- kiemelt figyelmet szenteltünk. A dajkák és
tartottuk és betartjuk, ezért nálunk nem a szülők maszkot hordanak, fertőtlenítik a
érezteti a hatását a járvány. Ebben óriási kezüket, ha belépnek az intézmény terüleszerepe van a szülőknek és a dolgozóknak. tére. A március 8-i kéthetes zárást köveA szülők a kezdetek óta nagyon komolyan tően nagytakarítás folyt és az intézmény
veszik a járványügyi szabályokat. Betegen teljes területének a fertőtlenítése.
Hirdetés
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- Március 5-én bejelentette a kormány, hogy
március 8-tól bezárnak az óvodák, és rendkívüli szünetet rendelnek el, ennek értelmében
nem lesz gyermekfelügyelet sem. Majd 6-án
kijött egy újabb EMMI-határozat (18/2021.),
melynek értelmében a gyermekfelügyeletet
mégis biztosítani kell. Mi történt itt nálatok?
A polgármester úrral megegyezve két hétig
zárva voltunk. Nagy örömünkre a szülők
nem emeltek kifogást ez ellen, sőt nagyon
együttműködők voltak. Március 22-én pedig kinyitottunk. Tizenöt család élt a felügyelettel. Tizenöt gyermekkel könnyen
eleget lehetett tenni a csoportbontás kívánalmának, három csoportba osztottuk őket.

- Megkapták-e már a pedagógusok az oltásokat?
Április 1-jén kapták meg az első Pfizer-vakcinát. Május 8-án kapják a másodikat.

- Mennyi gyermek tért vissza az óvodába a
járvány csúcsán? Változnak-e azóta a számok?
A 2021. április 19-i, hétfői nyitáskor 60 óvodás érkezett vissza a 81 gyermekből. De javulnak a mutatók, hiszen fogynak a szabik
és a home office lehetőség, látják a szülők,
hogy nem jelenik meg a betegség az óvodában, és a gyerekek egyre jobban vágynak a
közösségbe. Május 3-tól, hétfőtől már 70 fő
lesz jelen a 81-ből.

– Lesz-e gyereknap és ballagás?
Mindkettőre készülünk, több forgatókönyvünk is van.

JÁRVÁNYÜGY

HELYZETJELENTÉS A
CSÉVHARASZTI BALLÁBÓL
VÍRUSHELYZET IDEJÉN

1. osztály online anyák napi műsora

A vírushelyzet fokozódása miatt 2021. március 8-án az alsó tagozaton is online
oktatásra kellett váltani. Majd 3 millió beoltottnál az a határozat született, hogy 2021.
április 19-én az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos diákjai térjenek vissza
az intézményekbe. A felsősök tehát otthon maradtak május 10-ig. Az óvodások és az
alsósok többsége április 19-én visszatért az oktatási intézményekbe.

Igen, voltak. A szülők elektronikus kérvényt nyújtottak be, és
megkapták erre az igazgatói engedélyt.

picit alakítottunk az órarenden is, hogy ne kelljen a kollégáknak
az iskola és az otthon között rohangálni. A pedagógusok előnyben
részesítik az otthonról tartott online órákat, mert ott van a megszokott technikai felszerelésük, stabilabb az internet, és nyugodtabb a környezet.

- Párhuzamosan folyik felsőben a digitális és alsóban a jelenléti
oktatás. Hogy sikerült ezt áthidalni?

- Volt-e olyan tanár, aki nem vette fel a munkát vagy betegség miatt
maradt távol?

Szerencsére kevesen vannak azok, aki alsóban és felsőben is tanítanak. Aki igen, ott egy-egy órás tantárgyakról van szó. Ezeket
úgy oldottuk meg, hogy van, aki hazamegy, és onnan jelentkezik
be arra az egy-egy órára, van, aki a tanteremből. Ahol kellett,

Nincs ilyen tanár. Teljes létszámmal folyik az oktatói-nevelői munka. A tanárok 75 százaléka beoltatta magát.

- Voltak-e olyan szülők, akik nem engedték vissza április 19-én a
jelenléti oktatásba az alsós gyermeküket?

Hirdetés

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság szolgálatában!

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

Árvai Richárd

06-30/475-2917

- Megkapták-e már a pedagógusok a második oltást?
Egyelőre még csak az első oltást kapta meg mindenki, május első
és második hetében kapják a másodikat, május végére a védettség
is kialakul.

- Minek köszönhető ez a kiemelkedően jó statisztika?
Kis létszámú közösség vagyunk. A vírus eddig sem volt intenzíven jelen az intézményben, hiszen éves szinten is igen kevés volt
az igazoltan fertőzött. Jelenleg sem tudunk olyanról, hogy a szülő
vagy a tanuló karanténban volna. Kis létszámú csoportokkal dolgozunk, így továbbra is kontrollálhatónak tűnik a helyzet. Az első
osztály 25 fővel, a második 14 fővel, a harmadik 15 fővel működik.

- Ebből a tanulói létszámból mennyien maradtak otthon? Hiszen
a 3 millió beoltott elérésekor, több mint 250 honfitársunk halt meg
naponta. Ez megijeszthette a szülőket.
Az alsó tagozatos tanulók 12 százaléka maradt otthon igazgatói
engedéllyel, de ez az arány egyre csökken. Május első hetében már
5 százalék alatt lesz a hiányzók száma.

- Milyen intézkedések történtek, milyen mindennapi szabályok
vannak életben?
Nyitás előtt megtörtént a teljes fertőtlenítés. Belépéskor kötelező
a kézfertőtlenítés, a hőmérőzés, a közösségi terekben a maszkviselés. Az osztályteremben a maszk levehető, ott távolabb ülnek
egymástól a gyerekek. A testnevelésórák szabadtéren vannak általában. Nincs közös öltözőhasználat, a saját tantermükben öltöznek
a diákok. Két ózongenerátoros géppel folyamatosan fertőtlenítjük
a termeket. Szülők nem léphetnek be az intézménybe.

- Lesz-e ballagás és tanévzáró?
A hatályos szabályok alapján keresünk rá majd megoldást.
2021. május | CSÉVHARASZTI HÍRHARANG
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PORTRÉ

BESZÉLGETÉS
KANCZLER KLÁRÁVAL

Bármennyiszer ütközöm Csévharaszt
történetével kapcsolatos kérdésbe, azt a
tanácsot kapom, hogy forduljak Kanczler
Klárához. Beszélgetésünk a Balla-szobra
előtti padon vette kezdetét.

- Miért választottad éppen ezt a helyszínt, mitől kedves a számodra?
Szembe velünk áll az anyai dédszüleim háza, itt éltek a nagyszüleim,
itt nőtt fel az édesanyám (Bán Margit) a húgával, Bözsikével, és mi is a
Balla közben építkeztünk a férjemmel. Jobbra az a kopjafa, az unokatestvérem kisfiának, a halálra gázolt Bokros Ricsikének (1995–2002)
állít emléket. Balra a régi, úgynevezett haleszi iskola is sok mindenről
mesélhetne. Előttünk pedig Balla Károly szobra. Bármerre nézünk
házak, természeti értékek és történetek vesznek körül bennünket.

- Mondanál néhány példát a megőrzendő értékekre?
2014-ben született egy jelentés az önkormányzat megbízásából,
hogy mit kellene Csévharaszton védettség alá vonni, és a következők
voltak rajta: a Polyák Ferenc által készített Balla-szobor, a Balla-major Öreg tölgye, Balla Károly síremléke; a Wekerle-kastély, a Kossuth
Hirdetés

vízszerelés,

duguláselhárítás,
csatornatelepítés
földmunkával,
közműhálózat kiépítése
fűtés, radiátor, bojler,
mosdó, csaptelep
cseréje, beszerelése

06 -70/635-7804
http://vizetszerelek.hu/
6

CSÉVHARASZTI HÍRHARANG | 2021. május

Balla köz 1. régen

Lajos utcai tájjellegű lakóház és melléképületei; a Rákóczi utcai és a
külterületi kőkereszt és a pótharaszti gémeskút. De a nagyszüleim
háza is ide sorolható volt a Balla köz 1.-ben.

- Akkor beszéljünk kicsit a gyökereidről! Mit lehet tudni az őseidről?
Dédszüleim a Felvidékről jöttek, majd Pótharaszton telepedtek le.
Édesapám, Kanczler Mihály (1933–2013) a Kalocsa melletti Foktőről
származik, nekik paprikaőrlő malmuk volt. Szüleim a Kossuth Lajos
utcában vettek egy parasztházat, ott nőttünk fel a nővéremmel, Ildikóval (1966). Én 1967-ben születtem. Családunk zöldségtermesztéssel és fűszerpaprika-készítéssel foglalkozott, a kertészeti vonalat a
nővérem vitte tovább nagy tehetséggel.

- Te milyen pályára készültél?
Festőművész és illusztrátor szerettem volna lenni, de mivel nem vettek fel a Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájába, ezért porcelánfestőnek tanultam (1981–1984) Hódmezővásárhelyen a 602. számú Ipari Szakmunkásképző Iskolában.

- 1987-ben, húszévesen férjhez mentél. Mi lett a művészi ambíciókkal?
A férjem jóvoltából lett egy műtermem a padláson. A harmadik
gyermekünk születése után a József Attila Gimnáziumban érettségiztem, majd beiratkoztam a Népi Mesterségek és Művészetek
Szakközépiskolájába, így „közművelődési szakember, népi játszóházi
foglalkozásokat vezető” képesítést szereztem 2000-ben. A könyvtárban is tartottam kézműves-foglalkozásokat karácsonyra és húsvétra készülve.
Testvérem, Fülike
(Kanczler Klára
festménye)

- Elkötelezettséged a helytörténet iránt mikor és miben mutatkozott
meg?
1992-ben életre hívtam a Csévharaszti Faluszépítő Egyesületet azzal
a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet Csévharaszt értékeire. Ismereteket akartunk közölni a régi épületekről, védetté nyilváníttatni őket.
A tizenkét tagú egyesület kétéves működése alatt kétszer nyertünk
pályázatot.

Az első pályázati forrást 1994-ben a haleszi játszótér megépítésére nyertük. Hajdú János készítette a játékokat, és a szülők tartották
karban 2002-ig, amikorra elhasználódtak. A második pályázatot a
Pótharaszti Pusztatemplom műemlékmegóvásáért nyújtottuk be.
Végül ásatások is történtek, és átvette az irányítást az Országos
Műemlékvédelmi Hivatal. Ők kezelték a pályázati forrást, és az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ munkatársaival
együtt 1997-ben felújították. Még éppen az utolsó percben, hiszen
már a végóráit járta. Önjelölt kincskeresők lyukakat fúrtak a falakba,
a fiatalok rendszeresen megmászták. Végül szakszerűen történt az
állapotmegóvás.

- A Balla-szobor felállításában volt bármi szereped?
Az előző polgármester, Mocsáry Balázs javaslatokat várt a településrendezési tervhez, s így került az ötletem egy ebből a célból kitett
dobozba 1999-ben. Három
év múlva, 2002-ben fel is
avatták a szobrot, aminek
nagyon örültem.

- Az életedben 1999 fontos
fordulópont volt, miért?
„Isten itt állt a hátam mögött, s én megkerültem
érte a világot.” Ez a József
Attila-vers nagyon visszatükröz engem. Én ugyanis
felnőttként tértem meg.
1999-től vagyunk a férjemmel a monori evangélikus közösség tagjai. A
hitem a grafikáimban is
megmutatkozik.

Mónus Béla: Cantata profana című szobra

Takács Géza fotója

- Milyen pályázatok voltak ezek?

- Most hogyan határoznád meg magad?
Gondoltam már magamra festőként, grafikusként, közművelődési
szakemberként, helytörténészként, de leginkább anyaként, hiszen
négy gyermekem van, akikre nagyon büszke vagyok. A gyermekeim és a férjem, Ottinger Tibor az életem főszereplői, őket semmiképp ne hagyjuk ki! Virág (1988) szakácsként végzett, még tanul, és
már két unokával ajándékozott meg. Tibor (1989) fuvarszervezéssel
foglalkozik, perfekt beszél angolul, van egy kislánya. Viola (1996)
festőművészként diplomázott, Jázmin (2004) szobrásznak tanul.
Ők azokon a területeken bontakoztatták ki a tehetségüket, amelyekről én is álmodtam. Férjem távközlési hibaelhárító technikus,
ő segít nekem a helytörténeti kutatásokban is, főként a térképek
megfejtésében.

- Jelenleg helytörténeti bloggerként is működsz. Mit jelent ez?

Fehér kereszten

A Pusztatemplom Pótharaszt Facebook-oldal társszerkesztője vagyok. Az oldalt Soós Orsolya (újlengyeli lakos) indította 2012-ben.
Először csak képek jelentek meg, majd elkezdtük gyűjteni a Pusztatemplomhoz kapcsolódó cikkeket, illetve az utóbbi időben kis történetekkel (posztokkal) színesítem az oldalt.

- Pályád elején a képzőművészet állt a középpontban.

- Milyen témáknak eredsz a nyomába?

Sokáig a festészet és a grafika érdekelt, 2000 és 2003 között a Magyar Nemzet illusztrátorként foglalkoztatott. Volt kiállításom Monoron (1997, 2008), Csévharaszton (2007), Hódmezővásárhelyen
(Sokszínűség, 2018). A Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola
előadótermét 2017 óta az én grafikáim díszítik. Rendszeresen jelentek meg grafikáim a Monori Evangélikus Egyházközség Alapkő című
lapjában. Az Art’Húr Irodalmi Kávéház kiadványaiban többször publikáltam, sőt díjazott is lettem.

A II. világháború helyi áldozatainak. Ezeknek a tragédiáknak a megírása sürgős feladat, ebben segítenek azok, akik elmesélik az emlékeiket. A régi házak is nagyon érdekelnek. Célunk az ismeretterjesztés,
az emlékek összegyűjtése és megőrzése.

Kanczler Klára Katalin

- Mivel itt ülünk a Balla-szoborral szemben, adja magát a kérdés, hogy
mennyi esélyt látsz arra, hogy Balla Károly hagyatéka nem csak a
helyieknek jelent majd értéket?
Én úgy látom, hogy egyre többen érdeklődnek Csévharaszt iránt, hiszen történetekben gazdag és nagyon szép a környezete, ez a Petőfi
utcai játszótér is folyamatosan szépül.
Ellátogatunk még egy homokos részhez a Petőfi utca végén, ahol
Klára megmutatja a tartós szegfűk hűlt helyét, majd az Erdőőri laknál is megpihenünk egy-két órára, miközben Klára mesél. Gondolatai
ide-oda szökellnek, mintha csak A kilenc csodaszarvast venné az ember üldözőbe. Még szerencse, hogy Mónus Béla szobrát is egy törzsből
faragták ki!
Artzt Tímea
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7
7

CIVIL SZERVEZET

A BALLA DIÁKOKÉRT EGYESÜLET
TÁMOGATÁSI RENDSZERE
Rakusz Julianna 2012–2018-ig volt a csévharaszti általános
iskola igazgatóhelyettese. 2019-ig – egy ciklus kivételével –
huszonöt éven át képviselő. Öt évig elnökölt a kulturális
ifjúsági sportbizottság élén, és az önkormányzat pénzügyi
bizottságát is erősítette. Szakértelméhez és precizitásához
nem fér kétség. Jelenleg a másodikosok osztályfőnöke és a
tíz éve működő A Balla Diákokért Egyesület elnöke.
- Mi volt az egyesület célkitűzése az alakulásakor, azaz 2011-ben?
A cél az volt, hogy törvényes keretek között
tudjunk segítséget nyújtani. Az alakuló közgyűlés tizenkét fő részvételével történt 2011ben. Az alapítók Ács Gáborné, Benkőné Dankó
Lilla, Földháziné Lipcsei Gabriella, Kabay Józsefné, Malik Károly, Malik Károlyné, Prikrilné
Pataki Zsuzsanna, Szabóné Varga Klára,
Mocsáry Balázsné, Szeremet Krisztina, Tóthné
Szőnyi Krisztina és jómagam, mind pedagógusként tevékenykedtünk. A kezdeményezést
az önkormányzat is támogatta, sok tanácsot
és segítséget kaptunk az akkori polgármestertől, Mocsáry Balázstól és Billinger Erzsébet
jegyző asszonytól.

- Milyen pontokon tud az egyesület jótékonyan
beavatkozni az iskolai életbe?
Szeptember elején megajándékozzuk az elsősöket egy 2-5000 forintos tanévkezdő
csomaggal. Szeptember végén az erdészet
területén vagy a sportpályán akadályversenyt
rendez az iskola. Ezen a vidám napon a szülők
főznek, az egyesület pedig hozzájárul az eszközök megvásárlásához és a jutalmazáshoz.

- Az iskolák finanszírozása a tankerületeken
keresztül történik. Az egyesület milyen célokra
biztosít pluszforrást?
Az iskolák finanszírozása jelenleg a KLIK feladata, az egyesület hol nagyobb, hol kisebb
mértékben járul hozzá a rendezvények, a
versenyek, a kirándulások költségeihez. A
ballásoknak az egyesület fizeti a tanulmányi
és a sportversenyek teljes nevezési díját, továbbá az utaztatásban is segít. Az október 23-i
vagy a március 15-i műsorok rendezése során
a ruha, a dekoráció, a koszorú megvásárlása
az önkormányzat és az egyesület segítségével zajlik, mivel ezek az egész települést érintő
ünnepségek.

- Melyek azok a versenyek, amelyeknek a jutalmazását színesítik?
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Novemberben az alsósok mesemondó versenyén gondoskodunk gyümölcsről, csokiról,
különféle jutalmakról. Ezt követően pedig
a Táplálkozási vetélkedőhöz járulunk hozzá. Ekkor a tanító nénik gyakran különleges
zöldségeket és egzotikus gyümölcsöket vásárolnak ajándékként.

- Milyen iskolai programok igényelnek anyagvásárlásra fordítható összeget?
Tipikusan ilyen tevékenység a kézműveskedés
decemberben és húsvétkor. Advent idején a
gyerekek eladják az iskolai vásárban az ajándéktárgyakat, ebből osztálypénz lesz, míg a
húsvétkor készített festett tojásokat hazaviszik. De egymás megajándékozásában is
segítjük őket. Karácsonyfadíszek, koszorúk,
ajándéktárgyak alapanyagával vagy gipszformákkal. Tavaly olíva- és repceolajat töltöttünk üvegekbe, és különböző fűszerekkel
díszítettük.

- Miből származik az egyesület bevétele?
Jelentős rendezvény februárban a farsangi
bál, melyre az osztályok jelmezes táncokkal,
rövid, vidám műsorokkal és egyéni jelmezekkel készülnek. A farsangi bál megszervezése
hatalmas szülői segítséggel történik. Ennek
teljes költségét a szülők és az egyesület állja. Ilyenkor adományokat is kap az egyesület,
vállalkozók és magánszemélyek is támogatják. Az adók 1 százaléka mellett ez a legjelentősebb bevételi forrás. 2020-ban a farsangi
bál a járvány miatt elmaradt, de csodák csodájára annyi támogatást kaptunk az adók 1
százalékából, ami pótolta a kiesést. Ezúton
is szeretnék köszönetet mondani azoknak,
akik A Balla Diákokért Egyesületet munkájukkal, anyagiakkal, adójuk 1 százalékával
segítik, s kérem, hogy támogassanak bennünket továbbra is!

- Hogyan élénkítik a tanulók szabadidős tevékenységét?
A 8.-osok táncruháját negyven ezer forinttal

Tóthné Rakusz Julianna

támogatjuk. Tavasszal a 8.-osok kirándulásához fejenként kétezer forinttal járulunk hozzá, más évfolyamokon ezer forint/fővel; és
további tízezer forinttal rendelkezik minden
osztályfőnök. Ezt a tízezer forintot azok között osztja szét, akik leginkább rászorulnak.
Így mindenki el tud menni az egy-két napos
kirándulásra. A napközis csoportok is kapnak
összesen harmincezer forintot, ezt többnyire
játékvásárlásra fordítják.

- Van-e az egyesületnek saját rendezvénye?
A Családi nap, melyre meghívjuk a nagycsoportos óvodásokat és a szüleiket, hogy alkalmuk nyíljon megismerkedni az iskolával. Az
osztályok főznek, vannak foglalkozások: festés, ügyességi játékok, bábkészítés. Népszerű az ugrálóvár, a fagyis kocsi. Mindenki kap
zsíros kenyeret lilahagymával, uborkával és
ásványvizet. Továbbá büfé is üzemel.

- Marad-e még támogatnivaló a nyárra?
Igen, a „Ballago” tábor, amit szintén az önkormányzattal együtt támogatunk. 2019-ben
380  000 forintot kaptunk erre a célra a hivataltól, és 300  000 forintot adott az egyesület.
2020-ban a pandémia miatt az egyesület önállóan nem szervezett tábort. Az önkormányzat viszont igen, így ez a fiatalabb pedagógus
kollégák segítő felügyeletével valósult meg. Az
idén nem lehetett pályázni. Amennyiben lesz
Ballago, akkor azt az előző évhez hasonlóan
tervezzük megoldani.

- Kik segítik jelenleg az egyesület munkáját,
hány fős a tagság?
Jelenleg velem együtt tizenhat főből áll a tagság: Földháziné Lipcsei Gabriella (alelnök),
Bán István, Bán Erzsébet, Családi Bettina,
Galambosné Lovass Annamária, Malik Károly,
Malik Károlyné, Mocsáry Balázsné, Prikrilné
Pataki Zsuzsanna, Rozsályi Julianna Mónika,
Szabóné Varga Klára, Tóthné Szőnyi Krisztina (titkár), Virágné Nemes Georgina, Veszelka
Aranka, Veszelkáné Ripp Renáta. Van közöttünk pedagógus, technikai dolgozó, iskolatitkár és igazgató, az iskola minden szereplője képviselteti magát.
A. T.

KÖRNYEZETÜNK

(A fénykép utólag készült, ezért nem szerepel
rajta Gados Vivien és Heil Zara).

SZÉCSÉNYI PÁL 2021-BEN
BEINDÍTOTTA A CSÉVHARASZT
TISZTASÁGÁÉRT MOZGALMAT
Szécsényi Pál, a Régió SC–Csévharaszt Focisuli edzője elhatározta, hogy felveszi a harcot a Csévharaszt utcáin lévő hulladékkal,
és mozgalmat indított. A Pali bácsi által toborzott csapat először
március 27-én (szombaton) járta végig Csévharaszt utcáit, áprilisban pedig négy alkalommal: 2-án (pénteken), 10-én, 17-én, 24-én
(szombaton). A munka további két felnőtt – Mayer Bernadett és
Fejes Krisztián – irányításában zajlott. Szécsényi Pál önkéntesei a
Régió SC-ben játszó U7-es és U9-es korosztály tagjaiból kerültek ki.
A törzsgárda tagjai: Gados Vivien, Heil Zara, Heil Markó, Kövesi
Dóri, Kövesi Ildikó, Leé Roland, Nagy Nóri, Németh Alex. Egy-egy
alkalommal: Mészáros Péter, Pintér Attila, Sándor Roland.
Két-három óra alatt az utcák mindkét oldalán összegyűjtötték
az eldobált hulladékot, kiseperték a buszmegállókat, és különféle
fertőtlenítőszerekkel letisztították a padokat és a hirdetőtáblákat.
A 9-11 éves gyerekek bejárták a Kossuth Lajos, az Ady Endre, a Petőfi Sándor és az Arany János utcát, továbbá a Nyáregyházi utat.
Sőt a közbeeső keresztutcákat is átnézték. Összességében 14 nagy
zsák szemetet gyűjtöttek, ezek elszállításáról Leé-anyuka (Mayer
Bernadett) gondoskodott. Többen örömmel nézték az önkéntesek
munkáját, kávéra invitálták a felnőtteket, és nyalókával kínálták a
gyerekeket. „A jól végzett munka megünneplése minden alkalommal közös pizzafogyasztással ért véget a Szabadidőparkban. Szerencsére ehhez már nem kellett gumikesztyű, elég volt a tiszta kéz”
– meséli Szécsényi Pál.
Munkájuk elismeréséért oklevelet és emlékérmet kaptak a Régió
SC alelnökétől, Kövesi Károlytól, és Pulisch József polgármester úr
is kifejezte köszönetét. A legközelebbi akciót Szécsényi Pál nyárra
tervezi, szeretne mozgalmat teremteni és évente három alkalommal
– tavasszal, nyáron és ősszel – munkára hívni önkénteseit.
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KÖZÖSSÉG

REFORMÁTUS TÁBOROK A FODOR-PORTÁN

Fodorék portája sok közösségi programnak adott otthont, hat református tábornak,
két óvodások számára rendezett gyereknapnak és két augusztus 20-i ünnepségnek.
Fodor Imre és Erzsike kertjében van annyi főző- és ülőalkalmatosság, ami hatvan fő
ellátását is vígan biztosítja.
- 2020. augusztus 20-án egy asztalnál ültünk
a Szabadidőparkban. Kenyérrel, pogácsával
és forró levessel kínáltatok, majd a közvetlen
beszélgetések során össze is tegeződtünk. A ti
kertetekben főtt az étel, és később derült ki
számomra, hogy a református kisközösségnek is tagjai vagytok. Mit jelent számotokra
az ünnep, a vendégvárás?
Imre: Én mindig szerettem a közösségért
dolgozni, ha úgy adódott, akkor társadalmi
munkában, felajánlások révén vagy öt cikluson át képviselőként. Szeretjük az embereket, a társaságot. Sokat jelent számunkra a
református közösséghez tartozás is.
- Csévharaszton 1996 óta áll a Jézus Szíve és
Mária Szíve-templom. De hova járnak a reformátusok?
Erzsike: Amikor a településen a templomra
gyűjtöttek, akkor úgy volt, hogy katolikusok
és reformátusok egyaránt használják majd.
Ez egy ideig nem teljesült, majd a Nyáregyházáról átjáró katolikus pap és a Vasadon
és itt is szolgáló református lelkész között
megegyezés született. Így kéthetente van
református istentisztelet 8.30-tól, ha nincsen éppen járvány. Egyébként májustól már
újra lesznek istentiszteletek.
- Mennyi főt számlál az aktív református közösség? Korábban hol gyűltek össze a hívek?
Imre: Habár a településen sok református
van, mindössze tíz-tizenkét fő jár rendszeresen templomba. Korábban egy-egy háznál
gyűltünk össze a Haleszban, olykor-olykor
nálunk, vagy Vasadra jártunk. 2009 óta Király János lelkipásztor vezeti a közösséget
Vasadon és Csévharaszton is.
- Király Jánossal több ízben működtetek
együtt. Mi volt a cél, milyen tevékenységekben vettetek részt?

6 és 14 év közötti, aztán a
felnőtt segítők és a lelkész
családja. Az első két évben
teljességgel felajánlás volt
részünkről a táboroztatás
összköltsége, a harmadik
évtől pedig már az önkormányzat is hozzájárult
250 000 forinttal.

Tóth Krisztián fogatja

Imre: A cél a közösségépítés volt, ennek
érdekében szerveztünk 2012 nyarától hat
tábort. Ezekhez sok kedves emlékünk kapcsolódik. Mi biztosítottuk a helyet, az eszközöket és az étkezéseket. Király János és a
felesége pedig a foglalkozásokról gondoskodott.

- Hogyan képzeljük el a táborokat? Hány naposak voltak?
Imre: Volt két sátor, egyik a miénk, a másik
az önkormányzaté itt az udvaron felállítva,
egyikben a programok zajlottak, a másikban
a tálalás és az étkezések.
Erzsike: Hétfőtől péntekig tartottak a táborok, reggel 8-tól délután 5-ig. A gyerekek
szülei és néhány barátunk is segített, hozzávalókat hoztak. A kisebbik lányom veje terítéket szerzett, és bár este már hideg vízben
kellett áztatnom a lábaimat, nagyon jó szívvel adtuk át magunkat ennek a szolgálatnak.
- Mennyi főt láttatok vendégül, és milyen forrásból gazdálkodtatok?
Imre: Körülbelül 60-an voltunk. 50 gyermek

- Milyen ételekkel készültetek?
Erzsike: Reggel ötkor
behűtöttem a napi jeges
teaadagot, hogy 8-ra kész
legyen. Más italt nem
mertünk a gyerekeknek adni a meleg miatt.
A felnőttek megkenték a szendvicseket, előkészítették a bográcsételeket. Mindig volt
egy ragu- vagy egy gyümölcsleves, a második pedig rizseshús vagy valami húsos tészta. Délután 4-kor még uzsonnáztattunk. Addigra mindig kisült valami: pogácsa, lángos,
bukta, fonott kalács vagy palacsinta; felajánlásként kürtöskalácsot is kaptunk. Ezeket
szerették a legjobban a gyerekek.
- Voltak-e extraprogramok?
Imre: Volt buszkirándulás az Országházba, egyszer fürdőzni mentünk Albertirsára.
Tóth Krisztián mindig elhozta a fogatját,
amire felülhettek. A kertünk végébe lévő
dombon pedig leterítettem egy hosszú linóleumcsíkot, amin folyt a szappanos víz,
a gyerekek ott álltak sorban csúszdázni. Ez
volt a csúszdapark.
- Hogyan zárultak ezek a református táborok?
Erzsike: Utolsó napon a vendégvárásra készültünk a gyerekekkel. Eljöttek a szülők és
a lelkész úr vezetésével egy kis műsort adtak elő az addig tanultakból. Egyik évben
szombatra nyúlt át a zárás. A gyerekek még
mindig gyakran kérdezik, hogy Erzsi néni
lesz-e tábor?
- Mikor szakadt meg a folyamat?
Erzsike: 2018-ban a vasadi parókia építése
miatt a lekész úr nem vállalhatta, 2020-ban
pedig a pandémia miatt.
Hogy lesz-e folytatása a református táboroknak 2021-ben, erre a kérdésre már Király
János tiszteletes felelt: Igen, és ennek megvalósulásáról az önkormányzattal egyeztetnek.
Artzt Tímea
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MÚLT-FAGGATÓ

FODOR OSTYA

„Imre értett a gépekhez,
és a sütéshez is volt némi
érzéke, de az édességet
annyira nem szerettük,
különösebben sok nápolyi
sem fogyott otthon.”

F

odorék Gyöngyvirág utcai háza egy
kiserdő szélén áll, a nápolyiüzemnél
vezet hozzájuk egy leágazás.
Nagyszegi Erzsébet 1948-ban született,
tősgyökeres csévharaszti lakos. „Férjecskéje”, ahogy Imrét nevezi, Hajdú-Bihar megyéből származik. Fodor Imre 1944. november
6-án született, szinte az orosz katonák bevonulásával együtt, ahogy édesanyja (Fülöp
Róza) gyakran megjegyezte. Imre elérzékenyül, amikor a határ menti falujára, Fúrtára
és gyermekkorára emlékezik. A nagyváradi
hegyek látványától és rokonaitól nehezen
szakadt el a 14 éves fiú, amikor a kilencgyermekes család Csévharasztra költözött.
Itt fejezte be az általános iskola 8. osztályát,
majd Pesten szobafestő-mázoló szakmát tanult. Erzsébet eközben három műszakban
dolgozott a kőbányai textilgyárban.

A kollégista diák hazalátogatásai során
gyakran találta Petőfi utcai otthonukban
húga barátnőjét, a 16 éves Erzsikét. A szerelem hamar szárba szökkent, két év múlva, 1966-ban házasság lett belőle, majd két
leánygyermek, Ági (1969) és Judit (1974),
később négy unoka is. Imre elvégzett egy
autószerelő iskolát, majd az állami gazdaságban sofőrként dolgozott. Erzsike a gyermeknevelés mellett ellátta a háztáji állatokat.
Imre sofőrként 1972-től dolgozott, leghosszabban a Hungarocamionnál, hazánk
egyetlen, állami tulajdonban lévő nemzetközi közúti fuvarozást végző cégénél. 15 évig
vezetett kamiont, több mint 40 országban
járt, köztük a Közel–Keleten Irak, Irán, Szíria területén; nyugati irányban Portugáliáig
jutott. Harmincegy napos teheráni kiküldetése, próbára tette a családot. Érett a döntés, hogy jó lenne valami másba kezdeni.
Imre ekkor majd’ 50 éves volt, Erzsébet 45.

A családi vállalkozás – 27 évvel ezelőtt,
1993. október 11-én – egy apróhirdetéssel
kezdődött, amire az Express újságban bukkantak. Egy kecskeméti nápolyiüzem felszámolásakor kiárusításra került a sütősor.
A hirdetés elolvasását követő estén kocsiba
ültek, és lementek Kecskemétre, hogy tájékozódjanak. Noha korábban semmi effélével nem foglalkoztak, a második napon már
a foglalót is letették. Vettek egy tészta- és
egy krémkeverő gépet és egy kézi lapsütőt,
továbbá megvásárolták a kecskeméti üzem
receptúráját is. Három napig, három ember
segítette őket, egy péteri üzem dolgozói,
akik megtanították az alapvető munkafolyamatok elvégzését. Így indult az első
műhely – a Móricz Zsigmond utcában –
egy 80 négyzetméteres ikergarázsban.
Ebben az időben még vezetékes gáz sem
volt, tehát gázpalackokkal üzemeltették az
ostyalapsütőt. Volt mit tanulni! Gyakran éjfélkor végeztek és hajnali 3-kor keltek. Öt
alkalmazottjuk volt. A cég gyarapodott, a
hasznot építkezésbe és a gépek fejlesztésébe forgatták.
A második műhelyük már a Gyöngyvirág
utcában épült, mögötte a családi házzal. Ezt
az üzemet 2003 nyarától vejük, Szaller Csaba vezeti sikeresen. Ma már nyolcféle ízben
készül a nápolyi, továbbá csokiparány és
különféle linzerek. Sokféle terméket értékesít a Fodor Ostya.
A.T.

Hirdetés

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

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

• Kiemelkedő fizetés
+ pótlékok
• Biztos, hosszútávú
munkalehetőség
• Ajánlói és egészségmegőrző
bónusz
• Bejárás támogatás: 15 Ft/km
• Összetartó csapat,
támogató vezetők
Érdeklődni lehet a
+36-30/792-1319-es
telefonszámon vagy helyben a
2212 Csévharaszt,
Nyáregyházi út 51. alatt.

A BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga
tulajdonban lévő, prémium kisállateledelgyártással és forgalmazással foglalkozó
vállalatcsoport tagja, melynek Csévharaszton
működő telephelyére keressük csapatunk új tagjait
az alábbi munkakörökbe.

Gépbeállító

többműszakos munkarendben
– több üzemünkbe.

Targoncavezető

többműszakos munkarendben
– több üzemünkbe.

Karbantartó

többműszakos munkarendben.
Géplakatos/villanyszerelő/mechanikai
műszerész végzettséggel.

Operátor

többműszakos munkarendben
– több üzemünkbe.

Présgépkezelő

többműszakos munkarendben.
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KERTBARÁT

HOGYAN NEVELJÜNK GYÖNYÖRŰ DÁLIÁT?

A dáliák a nyári virágágyások csodás növényei, és vágott virágként is
tartósan szépek maradnak. Színpompás virágok, amelyek júniustól egészen
októberig megbízhatóan nyílnak, és nem sok figyelmet igényelnek. Nagy
előnyük, hogy kifejezetten élvezik a nyári forróságot és szárazságot,
mivel vaskos földalatti gumójuk sok nedvességet raktároz el.

A

Labdavirágú dália

dáliák Mexikóból származnak, gumós lágyszárú évelő növények, az
őszirózsafélék családjába tartoznak.
Lenyűgözően sok virágformájú, méretű és
színváltozatú fajtájuk ismert.
A dáliákat gumókról tudjuk legkön�nyebben a kertünkbe telepíteni, melyek
hipermarketekben, kertészeti árudákban
beszerezhetők. Ám figyeljünk rá, hogy ne vásároljunk sérült, összezsugorodott vagy kiszáradt állapotú gumót! A májusi fagyok elmúltával ültethetjük közvetlenül a végleges
helyükre. Ássunk egy 20-30 cm-es gödröt,
szórjunk bele egy-két marék komposztot
vagy más szerves trágyát, majd egy lapát földet! Helyezzük rá a gumót, rügyekkel felfelé,

szórjunk rá 5-6 cm földet, majd alaposan öntözzük meg! Csoportos ültetésnél a kisebb
növényeket 20-40 cm-re, a nagyobbakat
50-80 cm-re helyezzük el egymástól! Ügyeljünk a színharmóniára!
Másik módszer, amikor a megvásárolt
gumókat előneveljük, így korábban lesz virágzó növényünk. Válasszunk egy nagyobb
cserepet, helyezzük bele a gumókat, és úgy
szórjuk meg földdel, hogy koronájuk a föld
szintjével egy magasságban vagy valamivel
alatta legyen! Öntözzük meg alaposan, tegyük a cserepet világos, fagymentes helyre,
földjét a későbbiekben is tartsuk nyirkosan!
Néhány hét múlva megjelennek a hajtások,
ezekből csak négyet, ötöt hagyjunk meg!
Akár ezeknek is kicsíphetjük a hajtáscsúcsát,
így nyáron bokrosabb növényt kapunk. Május második felében végleges helyére ültethetjük az előnevelt növényt.
A dáliákat nagy melegben rendszeresen
öntözzük, lehetőleg reggel, így elkerülhető a
csigák kártétele. Kerüljük a pangó víz kialakulását, mivel ez gyökérrothadáshoz vezet.
Fontos, hogy a növény tövét és ne a leveleit
öntözzük, így elkerülhetők a gombás fertőzések! A magas növényeket érdemes karóval
megtámasztani. Az elnyílt virágokat, sérült
beteg részeket rendszeresen el kell távolítani.
Ősszel az első fagyok beköszöntével ásóvillával emeljük ki a gumókat, a földet óvatosan rázzuk le, majd a szárakat 10 cm-re
vágjuk vissza! Néhány napig hagyjuk száradni, majd rakjuk forgáccsal, szalmával, vagy
Dekoratív virágú dália
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Kaktuszvirágú dália

száraz falevéllel bélelt ládába! Tárolás száraz
hűvös fagymentes sötét helyen történjen.
A dáliákat többféleképpen szaporíthatjuk. Legismertebb módszer, amikor az átteleltetett gumókat tavasszal ültetés előtt
szétválasztjuk, ügyelve arra, hogy minden
különválasztott gumórészen legyen egy kis
hajtáskezdemény.
Az egyszerű virágú dáliákat kertészeti
árudákban megvásárolható magról is szaporíthatjuk. Ez esetben márciusban egy
cserepet megtöltünk morzsalékos földdel,
rászórjuk a magvakat és sekélyen meghintjük homok és föld keverékével. A cserepet
világos meleg helyre állítjuk, óvatosan öntözzük. A kikelt növényeket az első valódi levél megjelenése után egyesével szétültetjük.
Nyár elején már balkonládákba ültethetjük,
így a nyár folyamán akár virágozhat is az új
növényünk. Ősszel eltávolítjuk a föld feletti szárrészt, és a ládában hagyva visszük a
teleltetőbe. Télen ne öntözzük! A következő
tavasszal már úgy ültetjük, mint a többi dáliagumót.
Remélem, hogy ezekből a csodás növényekből évről évre egyre többet ültetünk a
kertjeinkbe, virágládákba, kaspókba, hiszen
nagy előnyük, hogy csak egyszer kell őket
megvásárolni, a szaporulatból cserélhetünk barátainkkal, ismerőseinkkel, így
egyre szebb és különlegesebb virágaink
lehetnek.
Pulisch Józsefné

HIRDETÉS

Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres
kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

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

Vecsési nagyüzemi konyha

AlApANYAGrAKTÁrbA
munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com

Vecsési nagyüzemi konyha
éjszakai műszakba

HűTŐrAKTÁrOS–
KOmISSIóZó

munkatársat keres!
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HELYTÖRTÉNET

AZ EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT ISKOLA
Kalandozások Csévharaszt múltjában, jelenében 1.

K

ikerekeztem a falu végére Nyáregyháza felé, körülnézni, rég jártam
erre, néhány éve többnyire csak Pótharasztra megyek a sétaerdő felé, a Kossuth
utcán végig. Jobbról, balról felfrissült, megújult, csinosan öltöztetett, ápolt kertekkel,
otthonos udvarokkal övezett házak sora, az
egyéni igyekezetek, a gyarapodó, lehetőségeket adó évtized bizonyítékai, némileg
keveredve a boldogulás ellentmondásaival,
a veszteségekkel, a leépülésekkel, az elhagyottsággal. Szóval vegyes a kép. Ahogy
még az ország szerencsésebb vidékein is,
melyekhez egyre inkább látszik tartozni
Csévharaszt is.
Megállok az utolsó házaknál, egy furcsa, láthatóan elhagyott nagy épület előtt,
de elsőre nem is az épület tűnik fel, hanem
egy fakereszt. Vajon mi a csudát keres itt
az udvaron? Annál ideiglenesebbnek tűnik,
hogy azt feltételezzem, ez az állandó helye,
de ahhoz meg elég feltűnő, hogy komolyan
vegyem, próbáljam megérteni, mi dolga van
itt. Kik állíthatták, hogyan kerülhetett ide?

Belesve a kerítésen a kereszt tövében egy
vésett fatáblát látok. Csak a felirat végét tudom elolvasni: „szigete”. Hát ez meg miféle
sziget lehetett, vigasságoké aligha, ahhoz
nem illik a kereszt, birkózom a felirat első
felével, végül a táblát félig-meddig takaró
növényzet ellenére kibetűzöm a rajta lévő
írást: „Irgalmasság Szigete”. Soha nem
hallottam a kifejezést, kérdezősködöm hát
utána.
Az épületről hamar kiderül, hogy iskola
volt valaha, hiszen, ha valaki Nyáregyháza
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felől néz rá, másra nem is gondolhat, az ablaksor egy tágas, közösségi termet jelez, egy
igényes hazai történet maradandó bizonyítékaként. Száznégy évvel ezelőtt, ugyanebben a hónapban, májusban egy miniszter,
Klebelsberg Kunó népiskolai programot fogalmazott, hogy eltűnjék az írástudatlanság, hogy fordulat következzék be a vidéki
népesség műveltségében. Ennek megvalósításaként elindult egy többéves program,
melynek keretében 1926 és 1929 között,
három év alatt háromezer falusi és tanyasi iskola épült fel Magyarországon. Kiváló
minőségben, típustervek szerint. Ezáltal
minden gyermek néhány kilométeren belül,
gyalog eljuthatott az iskolába. A máig nagyjából egységes, nyolcosztályos alapiskola
terve is ebből a korszakból való. Hogy aztán
ezen belül mikor készült el a Nyáregyházi
út 46. szám alatti iskolaépület, milyen emlékek vannak az iskola indulásáról, ez még
kutatásra vár.
Ebben az épületben, és a falu más épületeiben is 1970-ig, a mai központi általános
iskola átadásáig folyt oktatás. Hogy aztán
mi volt a rendeltetése az elmúlt ötven évben,
erről még keveset tudok, csak a körvonalak
rajzolódtak ki. Volt birkózók edzőterme, talán a padlószőnyeg akkor került a nagyterembe, volt Jehova tanúi Királyság Terme,
ők igyekeztek az épület gondját viselni, de
el kellett menniük. Aztán jött Antal András
Nyáregyházáról, aki állandó diakónusként
önálló plébániai hivatalt és vidékfejlesztési
irodát rendezett itt be, majd a hivatal keretében, vagy talán már annak előzményeként
is az iskolaépület, az udvar és a kert az Irgalmasság Szigete Jótékonysági Alapítvány
programjainak az otthona lett 2015-től
2018-ig.
A program sajátos sikere, hogy 2017ben „három levágott húsvéti bárányt és
hetvenkét sonkát vittek Ferenc pápának
csévharaszti zarándokok, az ételadományt
az április 5-i, szerdai általános kihallgatáson
adtak át a katolikus egyházfőnek” – ahogy az
egyházi krónikák írják. Majd Csévharaszton

került megrendezésre június 24-én a XIII.
Váci Egyházmegyei Találkozó. A falu ezekben a pillanatokban úgy tűnhetett, mintha
az angyalok szigete lett volna. Hiszen ezeknek a jeles eseményeknek a hátterében,
vagy még inkább az előfeltételeként az alapítvány afféle szeretetközpontként működött, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy akként
és csak akként működik. De a jótékonysági
program összeomlott, elvadult a kert, ahol
nemrég még állatsereglet volt, kiürültek a
termek, elhagyatottá vált az épület kívülbelül, ahová nemrég még kamionok hordták
az adományok tömegét. Az alapítvány működtetője pedig még a feliratot sem vette le,
az rövidesen a porban hevert, az irgalmassággal együtt. Amit amúgy nem egy faluszéli teleknek, hanem egész földrészeknek
is viselniük, vállalniuk kellene. (Antal András
alapítványával, ambícióival együtt Csépára
költözött.)
A valaha volt iskola pedig ma is él, ha
csak az emlékekben is. Vannak még idős
csévharasztiak, akik itt kezdték az elemit,
az első osztályt a Nyáregyházi út 46.-ban.
Az utca túlsó oldalán, a Csernai nagycsalád legidősebbje, a 75 éves Csernai Sándor
például úgy beszél az elsős tanítónőjéről,
Willing Margitról, mintha még mindig tartana egy kicsit tőle, hogy jön majd a büntetés, meg persze nevetve is idézi valahai
tanítónője alakját, hiszen rosszaságok voltak ők, „a három Sándor”, így szólította a
gyermek Sándorokat az elszámoláskor a
tanítónő.

Az volna jó, ha az egykori iskolának jövője
is volna, ne csak egy megkopott épületként
nézzenek rá az itt élők, erre járva, vállat
rándítva, hanem lássák benne a múltjához
méltó megújulás esélyét is, mondjuk Balla
Károly vendégházként, szolgálati lakásként,
tanműhelyként, tangazdaságként, erdei iskolaként, akárhogy, csak a tisztelet őrződjék
meg az egykori építők közösségi szándékai
iránt. Hiszen ezzel az itt élők magukat becsülik meg.
Takács Géza

OLVASÓI LEVÉL

BALLA KÁROLY SÍREMLÉKÉNEK
GONDOZÁSA
Balla Károly 1792. április 2-án Nagykőrösön született és Pótharaszton halt meg 1873. május 16-án. A csévharasztiak többsége
tudja, hogy a jogász, író, publicista, pótharaszti bérlő síremléke
a pótharaszti erdő egyik csendes zugában található. Nyughelyét – végakarata szerint – négy vadkörtefa őrzi. A síremléket
Kampfl János monori kőfaragó mester készítette, ezt újíttatta
fel Kerekes Károly erdész, csévharaszti lakos 2004-ben. A síremléket a Balla Károly Általános Iskola tanulói minden tavas�szal rendbe teszik, 2002 óta koszorúval tisztelegnek a névadó
előtt.
Kedves barátommal, Bagó Norbert Bence önkormányzati
képviselővel, úgy gondoltuk, hogy az idén mi vállaljuk Balla Károly síremlékének gondozását. Azt terveztük, hogy lehetőségeink szerint helyreállítjuk és lefestjük a síremléket körülvevő
kerítést, továbbá a helyére emeljük a talapzat egyik oldaláról
leborult és kettétört márványlapot. A kerítésfestésből sajnos
nem lett semmi, mivel a leesett kerítéselemek visszacsavarozása során a stabilabbnak tűnő lécek is lepotyogtak. A márványlapot – ha két darabban is – visszaragasztottuk. Az elszáradt
koszorúkat leszedtük, majd megtisztítottuk a síremlék környékét. A munkában segédkezett Herman Petike, leendő „ballás”
kisdiák is.
Fontos, hogy a faluba érkező kirándulók lássák, érezzék,
hogy a csévharasztiak őrzik és tisztelik a múltat és annak értékeit.
Juhász Éva
Hirdetés

Monor
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Egészségház
– Dr. Honti János háziorvos rendelője: 06-29/493-004
– Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos rendelője:
06-29/493-026
– Parádi Rozália védőnő rendelője: 06-29/493-027
– Dr. Palotai Stefániát helyettesítő dr. Kávási Kinga
fogorvos rendelője: 06-30/244-0344
Család-és Gyermekjóléti Központ: Perjés Katalin.
Tel.: 06-30/430-8059
Ügyfélfogadás: kedd: 13-16-ig, csütörtök 8–12-ig.
Nyitvatartás: hétfő–csütörtök: 8–16-ig, péntek: 8–12-ig.
Készenléti ügyelet 0–24 órában: 06-30/663-2580.
Önkormányzat :
www.csevharaszt.hu, 06-29/493-001
		
vagy 06-29/693-220
Könyvtár: www.csevharasztkonyvtar.hu, 06-29/493-244
Óvoda: www.csicsergo-ovoda.hu, 06-29/493-013
Iskola: www.balla-csharaszt.sulinet.hu, 06-29/493-010
Szemétszállítás, DTKH ügyfélszolgálata
www.dtkh.hu, 06-53/500-152 vagy 06-53/500-153
Víz- és csatorna szolgáltatás, DAKÖV ügyfélszolgálat
www.dakov.hu, 06-29/412-372 vagy 06-29/499-261
Gyepmesteri szolgálat: Herczig József 06-20/9643-025
Hibabejelentés:
– víz: 06-29/412-372
– szennyvíz: 06-29/412-264
– áram: 06-62/565-881
– gáz: 06-80/300-300
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ElkülönítEtt családi
és fElnőtt wEllnEss részlEg

nadastoparkhotel.hu • +36-21/233-3032 • 2211 Vasad, Monori út 100.

Újhullám az autóiparban! Csatlakozz MOST!
Munkalehetőség
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg
helyi és környékbeli munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
• Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
• Teljes körű betanítás
• Stabil munkahely és megbecsülés
• Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés
• 12 órás munkarend 6–18/18–6
2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban
FOLYAMATOSAN
• +80% éjszakai pótlék
• Buszjáratok:
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye,
Gomba, Monor
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Monorierdő
• Jelenléti bónusz
• Toborzási bónusz
• Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
• Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük
érdeklődését lépjen
kapcsolatba velünk
e-mailen az
allas@shsec.hu
címen bármikor,
vagy telefonon
hétköznap
8.00 és 16.00 között a
+36-70/3259091
telefonszámon!
Jelentkezés menete:
24 órás portaszolgálaton
jelentkezési lap kitöltése,
rövid önéletrajz leadásával
vagy e-mailben kérésre
megküldjük a jelentkezési
lapot.
Többet megtudhat
rólunk a következő
weboldalakon:
www.shsec.hu
http://lokacio.hu/
shinheung-seceu-kft/
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Jelenleg felkínált pozíciók:
Gépsori operátor/Présgép kezelője
Főbb feladatok:
A gyártósor működtetése:
• Előkészített tálcák behelyezése
• A gépek beállítása, karbantartása
• Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
• Rendszeres minőségi önellenőrzés
• Jegyzőkönyvezés
• Szerszámok javítása, cseréje

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

