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HÍREK

Vásárlási utalvány
A 65 év felettiek számára megszavazott vásárlási utalvány idén 
5000 Ft-ra emelkedett. Az utalványok 2021. december 16-ig használ-
hatók fel a település üzleteiben.

Ingyenes tüdőszűrés
2021. december 6-án (hétfőn) és 7-én (kedden) 8:00–17:30-ig tüdő-
szűrő vizsgálat lesz a Községháza Dísztermében. A szűrővizsgálat a 
40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor 
alatt a vizsgálat díja 1700 Ft lenne, ez a hivatalos,  OEP által országo-
san elrendelt összeg. Ennek kifizetését az önkormányzat átvállalja, 
így a helyi lakosok szűrése térítésmentesen történik. 

A 14–18 év közötti gyermekek vizsgálatához beutaló és szülői be-
leegyező nyilatkozat szükséges. A 18 évesnél idősebb tanulóknak, 
akiknek ezt az oktatási törvény előírja, a vizsgálat szintén ingyenes. 
A nem csévharaszti lakosok a szűrőállomáson csekket kapnak.

A személyi igazolványt, tb-kártyát, valamint az előző évben kapott 
tüdőszűrő igazolást mindenki hozza magával! Maszk viselése kötelező!

Fogászati rendelés
A fogászati rendelés az Ady Endre utca 39/A szám alatti Egészség-
házban hétfőn 12–20 óráig. Csütörtökön 7–16 óráig van.

Felújítások
2021 október elejére elkészült 
a Jókai utca felújítása. A Deák 
Ferenc utca 200 méteres föld-
utas szakasza aszfaltburkola-
tot nyer, az október közepétől 
kezdődő munkálatok novem-
ber végéig lezárulnak.

Terveztetés alatt egy kétcsoportos mini bölcsőde
Uniós források váltak elérhetővé bölcsődék terveztetésére, majd 
újabb sikeres pályázat esetén bölcsődék építésére. Csévharaszt is 
egyike annak a 15 Pest megyei településnek, amelyik uniós pályázat 
keretében nyert lehetőséget kétcsoportos mini bölcsőde tervez-
tetésére. 

A mini bölcsődék új intézménytípusában a csoportok létszáma 
7-8 fő lehet, akikre egy fő kisgyermeknevelő és egy fő bölcsődei 
dajka felügyel csoportonként. A mini bölcsődék 20 hetes kortól 3 
éves korig fogadják a kisgyermekeket. 

Csévharaszton kétcsoportos mini bölcsőde kerül terveztetésre 
a sportpálya mögötti területre. A nyert pályázat keretében az épü-
let engedélyezési és kiviteli terveit a Pest Megyei Önkormányzat 
készítteti el. Ezzel a dokumentációval lehet majd a következő uniós 
pályázaton elindulni. A pályázás feltételei: a megfelelő gyereklét-
szám, az önkormányzat tulajdonában lévő terület és kész tervek. 
Ha mindez adott, akkor bátrabban lehet benyújtani a kivitelezés 
finanszírozására irányuló pályázatot.

Óvodabővítés
Az óvoda is bővül egy csoportszobával, így négy csoportszobás 
lesz. Ennek tervezése az év végén készül el. Az önkormányzat ta-
vaszra tervezi a pályázat benyújtását, hogy mindez meg is valósul-
hasson egy sikeres Magyar Falu Program keretében.

Tűzifa igénylése
2021-ben 70 köbméter tűzifát kapott pályázati úton a Belügymi-
nisztériumtól Csévharaszt. A szociális alapon igényelhető juttatás 
kedvezményezettjeiről november 24-én dönt a képviselő-testület. 
A kiosztandó tüzelőanyagot az önkormányzat saját költségén jut-
tatja el a rászorulókhoz.

2021. november 28.
13:30-15:30 óra: Kézműves foglalkozás

Helyszín: Községi Könyvtár
15:30 óra: Csévharaszti Csicsergő Óvoda 

műsora
16:00 óra: Szakállas Lajos atya köszöntője

Első adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Szabadidőpark

2021. december 5.
13:30-15:30 óra: Kézműves foglalkozás

Helyszín: Községi Könyvtár
14:30 óra: Mikulás ünnepség
16:00 óra: Király János református 

lelkipásztor köszöntője
Második adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Szabadidőpark

2021. december 12.
13:30-15:30 óra: Kézműves foglalkozás
Helyszín: Községi Könyvtár
15:30 óra: Csévharaszti Örömtánc-csoport 

műsora
16:00 óra: Sánta József evangélikus lelkész 

köszöntője
Harmadik adventi gyertyagyújtás
Kézműves vásár
Helyszín: Szabadidőpark

2021. december 19.
13:30-15:30 óra: Kézműves foglalkozás
Helyszín: Községi Könyvtár
14:30 óra: Falu karácsonyfájának díszítése
15:00 Csévharaszti Népdalkör műsora
15:30 óra: Balla Károly Általános Iskola műsora
16:00 óra: Pulisch József polgármester úr 

ünnepi köszöntője
Negyedik adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Szabadidőpark

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a rendezvényekre!

Jókai utca felújítása
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Jókai utca felújítása

A tökfaragás, a töklámpáskészítés és a halloweeni jelmezekbe bú-
jás immár harmadik éve népszerű tematikus nap a Balla Károly Ál-
talános Iskolában. Idén október 13-án rendezték meg a diákok által 
kedvelt és egyre színesebb tevékenységekre épülő programsort. A 
projektnap eseményeiről Szabóné Varga Klára intézményvezető-
helyettes számolt be lapunknak.

„A gyerekek nagy izgalommal készültek erre az angolszász és 
magyar hagyományokat ötvöző napra. A szülők jelmezt terveztek. 
Az osztályfőnökök megismertették a tanulókat a tökök fajtáival és a 
felhasználási módjaikkal. Recepteket és dekorációs ötleteket gyűj-
töttek. Idén elhatároztuk, hogy minden tanuló kap ajándékba egy 
tököt, amit kedve szerint dekorálhat. Ennyi tök beszerzése nem volt 
egyszerű, de Szeibertné Kucsák Ágnes tanítónő és családja közre-
működésével sikerült megoldani. Majd elérkezett a várva várt nap! 
Iskolánk diákjai és pedagógusai 2021. október 13-án jelmezbe öl-
tözve érkeztek. Minden osztály töklámpást készíthetett. Tanulóink 
festettek és faragtak, sőt a szülők is részt vettek a rendezvényen, 
segítségükkel még tökmagot és sütőtököt is sütöttek a gyerekek, 
amit jóízűen elfogyasztottak. Köszönjük a közreműködőknek a se-
gítséget!” Szabóné Varga Klára intézményvezető-helyettes és a szerk.

GÖNCÖLJ A FÖLDÉRT! 
Védjük a környezetet és közben 
gyűjtsünk pénzt az iskolánknak! 
2021. december 2-ig várjuk a külön-
féle textilekkel megtelt zsákokat a 
Balla Károly Általános Iskolában. 

Amit elfogadunk begyűjtéskor: női, 
férfi - és gyerekruha, sapka, kalap, sál, fehérnemű, zokni, le-
pedő, függöny, törülköző, cipőfűzővel összepárosított cipők, 
kézitáskák. Amit NEM tudunk átvenni: paplan, párna, takaró, 
szőnyeg, munkaruházat, anyagdarabok, szakadt, lyukas, ko-
szos, nedves ruhák.

3. osztály

EGY TÖK JÓ NAP 



zata: „a nyugati demokráciák magára hagy-
ták a magyart”, „emlékezni, ez a legkevesebb 
s a legtöbb is, amit tehetünk.”

A műsor zárásaként aláfestő zenére Má-
rai Sándor Mennyből az angyal című verse 
következik, melynek során mindenki meg-
ismétli az örök kérdést: „Ilyen nagy dolog a 
szabadság?” – és ezzel vissza is térünk a nyi-
tóképhez a jelenbe.

- Kedves tanárnő, kikkel dolgozott együtt 
ezen a műsoron?

Tizenöt színjátszó szakkörös tanulóval, 
akik szép versmondással, igazi átéléssel je-
lenítették meg nemcsak a játékot, hanem a 
komoly mondanivalót is. Megérdemlik, hogy 
a nevük itt szerepeljen. A 6. osztályból Bodor 
Szilvia, Gellen Réka, Kovács Dorina, Ország 
Gergő, Pintér Viktor, Szalisznyó Szidónia. A 
7. osztályból Benke Bence, Jangyik Luca, Ka-
lina Rebeka, Kovács Bianka, Magda András, 
Naszvadi Bianka, Pintér Vivien, Rabi Domi-
nik, Tóth Kinga.

A hangosításban segítségünkre volt Kato-
na–Kapusi Izabella pedagógiai asszisztens, 
az iskola dolgozói pedig a jelmezek terén 
és az énekek betanításában. Köszönet illeti 
Családi Bettina igazgatónőt a mindenre oda-
figyelő támogatásáért. Köszönjük a szép szá-
mú közönségnek az érdeklődését, és hogy az 
önkormányzat megrendelésére az előadásról 
felvételt készített a Gemini Televízió.

Kaldenekkerné Sipos Mária tanárnő és a szerk.

KÖZÖSSÉG
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- Kedves Mária ismertetné a műsor koncep-
cióját, mert igazán friss volt, játékos és mai!

Azon gondolkodtam el, hogyan lehet egy 
ilyen ünnepet gyerekközeli élménnyé tenni; 
mi az, amit a gyerekek számára 1956 jelent. 
Így jutott eszembe, hogy induljunk ki a jelen-
ből, egy osztályteremből, és tételezzük fel, 
hogy Az én hősöm a lecke címe.

Micsoda lecke! Ki legyen az én hősöm? – 
teszi fel a kérdést tanácstalanul az előadást 
nyitó diák. Telefonos segítséget kér a társai-
tól, mire a többiek visszajönnek a tanulószo-
bára énekelve, bolondozva, mígnem elhang-
zik az első ötlet: Én Nemecsekről írok! Hogy 
miért éppen Nemecsekről? Erre válaszkép-
pen eljátsszák a jelenetet, amikor a kis hős az 
ellenséges vörösinges csapat közepén szem-
beszáll az áruló Gerébbel, s visszautasítja Áts 
Feri ajánlatát.

Majd záporoznak az ötletek: Cecey Éva, 
a Baradlay fiúk… Bár ezzel kapcsolatban 
megjegyzik, hogy könnyű annak, aki olvas-
ta a kötelező olvasmányokat. Van, aki a hét-
köznapi hősökről szeretne írni, az ápolókról, 
az orvosokról, a mentősökről, azokról, akik 
a gazdaságot, az országot működtették eb-
ben a járványos időszakban. Van, akinek a 
paralimpikonok helytállása a példamutató.

Az ötletelés közben bejön a tanárnő, és 
azt mondja: – Ugye milyen könnyű volt a 
lecke, hiszen a magyar történelem bővelke-
dett szabadságharcokban, példamutató hő-
sökben! – Ennek ellenére van, aki azért is a 
Harry Pottert választaná, hiszen ott nem kell 
elsiratni a hőst a végén. 

Egyáltalán minek kellenek a hősök, mi-
ért kell mindig annyi embernek meghalnia? 
– teszi fel a kérdést az egyik diák. A válasz 
egyszerű: azért, hogy elhiggyük, van még 
hazaszeretet, igaz szerelem, barátság, önfel-
áldozás és szabadságvágy. 

„Szerintetek mi a szabadság?” – kérdezi a 
tanárnő. A diákok más-más választ adnak: a 

végtelen ég, a tenger, az alföld tengersík vi-
déke, s ahogy József Attila fogalmazott: „Ahol 
a szabadság a rend, mindig érzem a végte-
lent.”

Itt fordul komolyra a beszélgetés, az Anyu 
tüntetni megyek vers kis hőse elgondolkod-
tatja a gyerekeket: – Tényleg ilyen korú gye-
rekek harcoltak, és haltak meg akkor? – Mi 
is történt ’56-ban? Újabb ötlet merül fel: – A 
vízilabda válogatottról fogok írni, ők akkor 
verték el a szovjeteket, amikor a szovjet tan-
kok lerohanták Pestet!

A tanárnő továbbfűzi a gondolatot: „Ilyen 
egyszerű, nekünk már természetes dolog 
miatt, mint a szabadság, haltak meg annyian, 
hagyták el menekültként a hazájukat 1956-
ban. Jól figyeljetek! Visszaforgatjuk a törté-
nelem időkerekét 65 évvel.”

„Játsszuk el, 65 éve volt!” A történelem fo-
gasáról a szereplők felveszik a korhű kabáto-
kat, a vezető kiosztja a tüntetőtáblákat, elő-

kerülnek a nemzetiszín 
lobogók, indul a zene: 
„56 izzó ősze volt”, majd 
az állókép Faludy György 
versének hátteréül szol-
gál, s feleleveníti a 13 nap 
történéseit. 

Folytatódik a dal:  
„Európa mélyen hallga-
tott”. Sortűz, menekülő 
emberek, a szabadság-
harc leverésének példá-

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójáról a Díszudvarban emlékeztek meg  
a Balla Károly Általános Iskola tanulói és a 2021. október 22-én 16 órakor összegyűlt közönség.  
A Micsoda lecke! című korszerű előadást Kaldenekkerné Sipos Mária tanárnő írta és rendezte. 
A próbák is az ő irányításával folytak. A megemlékezés során az iskola színjátszó szakkörös 
tanulói valódi tartalommal töltötték meg az ünnepet! Hűen tolmácsolták a leckét!

„MICSODA LECKE!”

CSÉVHARASZTI HÍRHARANG | 2021. november



CIVIL SZERVEZETEK

– Mióta készül az alapítvány programokkal a 
halloweennaphoz kapcsolódóan?
Az első ilyen rendezvényt 2019-ben tartot-
tuk az új tagság ötlete alapján. 2020-ban is 
készültünk rá, de a Covid-járvány miatt el-
maradt. Idén október 24-én, vasárnap ren-
deztük meg második alkalommal a bevált 
helyszínen, a Pótharaszti Sétaerdőben.

– Milyen csatornán keresztül jutott el a meg-
hívás a gyermekes családokhoz?
Kihirdettük a Csicsergő óvodában és a Bal-
la Károly Általános Iskolában, készítettünk 
plakátot, szórólapot, megjelenítettük a hon-
lapunkon 

–  Hogyan lehetett felmérni a résztvevők szá-
mát?
A Facebook-oldalunkon létre hoztunk egy 
„eseményt”, így a visszajelzések alapján kal-
kuláltunk, mindezek mellett a csévharaszti 
óvodások és az alsósok létszámát vettük ala-
pul. Ezek után 120 gyermeknek készítettünk 
ajándékot.

– Milyen előkészületeket tettetek?
Megbeszéltük, milyen dekorációra lehet 
szükségünk, összeírtuk az ehhez szükséges 
anyagokat, eszközöket. Az alapítvány tag-
jai megtervezték a saját jelmezeiket, és az 
internetről gyűjtött ötletek alapján otthon 
előre elkészítették a dekorációkat, a tűz kö-
rül táncoló szellemeket, az utat jelző festett 
üvegmécseseket, a célbadobónál levő festett 
konzervesdobozokat, esernyős szellemeket. 
A helyszíni dekorációnál előkerültek a pók-

hálók, szellemek, csontvázak, minden, ami 
Halloweenhez kapcsolódik.

– Milyen programokat tartogatott ez a nap?
A regisztrációt követően egy kis füzetbe 
aláírást gyűjtöttek a gyerekek mind az öt 
állomáson, ahol különféle feladatokat ol-
dottak meg. Az érkezők kaptak egy almát 
is, amit egy narancssárga szalvétával bo-
rítva tökké változtattak át. A célba dobás 
során konzervdobozokból rakott tornyot 
döntöttek le. A bátorságpróbán három do-
bozba kellett belenyúlni úgy, hogy nem 
tudták, mi rejtőzik bennük. Volt tökfaragás 
és töklámpáskészítés. De nagyon élvezték a 
tökgurítást is a kilátó melletti dombról. Az 
esőbeálló alatt pedig kvízzel, zsíros kenyér-

rel és teával vártuk a gyerekeket és a kísé-
rőket.

– Kik voltak jelen az alapítvány tagjai közül? 
Bagó Norbert, Bernáthné Bényei Mónika, 
Czira Gáborné Andrea, Kádár Anikó, Németh 
Margit, Országné Sólyom Orsolya, Plavecz 
Ildikó és én.

– Végül is mennyi látogató vett részt a pótha-
raszti halloweenen?
Körülbelül 160 résztvevőt fogadtunk, ebből 
80 gyermeket, akik kísérővel érkeztek, né-
hányan még a közeli településekről is. Sokan 
öltöttek jelmezt: volt farkasember, tüllszok-
nyás boszorkányok és ötletes sminkek, ame-
lyek abszolút hozták a horrorhangulatot.  A.T.

A Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány jelmezes családi napot szervezett halloween 
kapcsán 2021. október 24-én a Pótharaszti Sétaerdőben. A programok 14 órakor kezdődtek és 
17 óráig tartottak. Balázs Andreát, az alapítvány elnökét kérdeztük a nap lebonyolításáról.

HALLOWEEN A PÓTHARASZTI SÉTAERDŐBEN

A PETŐFI UTCAI FAJÁTÉKOK 
ÚJ SZÍNT KAPTAK
A Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért 
Alapítvány kisebb faluszépítő akciót szerve-
zett 2021. október 9-re. Céljuk a Petőfi  ut-
cai játszótér fajátékainak a csinosítása volt. 
A toborzás ellenére az alapítvány munkára 
kész tagjain kívül csak egy fő érkezett. Végül 
ők heten láttak neki a társadalmi munkának. 
Szombaton 11-14 óráig lecsiszolták és átfes-
tették a Petőfi  utcai játszótér fajátékait. A 
festékekről és az eszközökről Balázs Andrea 
(az alapítvány elnöke) gondoskodott: – Mi-
vel én festékgyárban dolgozom, így a sérült 
csomagolású dobozokból összeválogattam 
a megfelelő színeket, amelyek hasonlítottak 
az eredetihez, tehát adományfestékekkel 
végeztük a csinosítást.

Dézsi Ildikó, Kádár Anikó, Plavecz Ildikó, aztán Czira Gáborné Andi, Bernáthné 
Bényei Móni, Balázs Andrea, továbbá Bernáth Balázs és Tóth Botond a két 
nagylegény.

Balázs Andrea, Németh Margit, Országné Sólyom Orsolya, Plavecz Ildikó, Kádár Anikó, 
Bagó Norbert, Czira Gáborné Andi, Bernáthné Bényei Mónika
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Hirdetés

Ezt követően a 12. D osztály rábaközi ug-
rós, lassú és friss csárdás előadásával szó-
rakoztatta a közönséget, melyet osztály-
főnökük, Bukai Tibor és az őt helyettesítő 
megbízott of. Kiss Attila is örömmel nézett. 
A koreográfiát készítette és betanította 
Mosóczi István, Örökös Aranysarkantyús 
táncos és Bukai Márti. 

Az osztálytáncok sorát a 12. G látvá-
nyos kalózos írtánca zárta Kovács Zsanett 
szereplésével. Bár a kalózoktól sokan ret-
tegnek, ahhoz, hogy sikeresek legyenek, 
nagyon jól össze kell dolgozniuk. „A 12. G 
osztály a hat év és különösen a digitális ok-
tatás alatt bebizonyította, hogy képes erre” 
– hangzott el a konferálás során –, és hogy 
mi vár azokra, akik szembeszállnak velük, 
azt osztályfőnökük, Kun Sándor példáján 
okulva, mindenki megláthatta.

A parádés fináléhangulat a bécsi ke-
ringőkkel csendesedett el és emelkedett 
fel újra. A modern bécsi keringőben meg-
csodálhattuk Fenesi Diánát, a klasszikus 
bécsiben pedig Kovács Zsanettet. Mindkét 
bécsi keringőben huszonkét pár szerepelt, 
az utóbbi zenéje különösen rabul ejtette a 
közönséget, hiszen az Oscar-díjas Sir Ant-
hony Hopkins varázslatos Waltz Goes on 
című szerzeményére siklottak a parketten. 
A JAG szalagavató ünnepsége 2021. novem-
ber 13-án 20 óra után zárult közös fénykép-
készítéssel.

Artzt Tímea (12.A of.)

A JAG végzős diákjai formaruhában 
vonultak be osztályfőnökeik veze-
tésével a monori sportcsarnokba. 

A tehetséggondozó hatosztályos (G), az 
ötévfolyamos nyelvi tagozatos (A), a négy-
osztályos humán (B), a reál (C) és a közgaz-
dasági szakgimnázium (D) tanulói helyet 
foglaltak a játéktéren, majd meghallgatták 
Balatoniné Sárosi Márta intézményvezető 
beszédét, és megtekintették a 11. évfolyam 
zenés irodalmi műsorát, amit Lukács-Szabó 
Edina tanárnő szerkesztett és rendezett.

A szalagavató ünnepség első részében 
felcsendült Pásztor Anna: Kezdjetek el élni 
című dala Kröpfl Dorina 11. G osztályos ta-
nuló előadásában, s ezzel az életérzéssel, 
melyet hűen tolmácsolt az ifjú előadó mind-
annyian tudtunk azonosulni, hiszen tavaly 
ilyenkor nagyon sok diák volt szomorú a 
Covid-járvány miatt meghiúsult rendezvény 
miatt. 

Az irodalmi műsort a szalagtűzés kö-
vette. A hosszú, méltóságteljes ceremó-
niát, mely minden apró mozzanatában az 
évek során kicsiszolt forgatókönyv szerint 
történt az osztálytáncok követték. Az idén 
rendhagyó módon három keringő került be-
tanításra Körősné Vizi Zsuzsanna koreográ-
fus és tánctanár segítségével.

Így az ünnepség második részében a 
végzősök táncaiban gyönyörködhettünk, 
melyet két és fél hónapos próbafolyamat 
előzött meg. A nyitótáncban, az angolke-

ringőben ötvennégy diák előadását cso-
dálhattuk meg a népszerű James Bond film 
Skyfall című betétdalára. A koreográfia kü-
lönlegességét a párcserék, a páros és hár-
mas mozdulatok adták, hiszen harmincnégy 
tündöklő lányt húsz fiatalember kísért, köz-
tük Borus Dávid és Mondok Attila. 

Az osztálytáncok élén a 12. C életigen-
lő szemlélete jelent meg kubai köntösben, 
minden latin tánc esszenciájaként. A „Nosz-
talgikus álmot” osztályfőnökük, Major Eni-
kő álmodta meg. Ezt követően a 12. B egy 
diszkó tánc-remixet hozott, amelynek zenei 
alapanyaga a Neoton Família dalaiból lett 
összeválogatva. A Neoton slágerei táncos 
kedvvel töltötték fel a közönséget, mindezt 
emelte a ragyogó kék ruhában lévő lányok és 
osztályfőnökük, Demeter Sarolta látványa. 
Majd a fiúk is színre léptek a Don Quijote 
című dalra. 

A csévharaszti fiatalok a 12. A és a 
12. G osztálytáncában tűntek fel. A 12. A egy 
népszerű filmből a Tengerparti tini mozi-
ból merített inspirációt és zenéket. A szelíd 
szörfösök és a vagány motorosok nem csak 
a tánc végén, de már a tánc elején is érez-
hetően egy csapatot alkottak. A koreográfi-
ában láthatók voltak rocky, disco és hip-hop 
elemek és egy kis akrobatika. Még osztály-
főnöküket is a levegőbe repítették, és precí-
zen el is kapták. Ebben a produkcióban tűnt 
fel Babics Zoltán, Borus Dávid, Fenesi Diána 
és Mondok Attila. 

A Monor Városi Sportcsarnok adott otthont 
a József Attila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnázium szalagavató ünnepségének 
2021. november 13-án. Ezen az ünnepségen a 
csévharaszti végzősök is szalaggal gazdagodtak, 
a közönség pedig örömmel csodálta a keringő-
és osztálytáncokat.

CSÉVHARASZT DÍSZEI

Kovács Zsanett, Borus Dávid, Babics Zoltán Lajos, 
Mondok Attila, Fenesi Diána
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Vecsési nagyüzemi konyha  

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel.

Vecsési nagyüzemi konyha 
AlApANYAG rAKTÁrbA
munkatársat keres!

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

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

Vecsési nagyüzemi konyha 
éjszakai műszakba 

HűTŐrAKTÁrOS–
KOmISSIóZó
munkatársat keres!

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

- Kedves Zsuzsan-
na, Csévharaszton 
kapta ezt a szép ke-
resztnevet?
A szüleim szabol-
csi származásúak, 
a keresztnevem 
apai nagyanyám 
után kaptam, aki-
vel nem is találkoz-
tam, mert apám 
16 évesen árva 
lett, nagyon ha-
mar önállóan kel-
lett boldogulnia. 
Apám végzettsége 
szerint mezőgaz-
dasági agronómus, 

így kerültünk 1970-ben Csévharasztra, az 
Állami Gazdaságban kerestek növényter-
mesztési vezetőt. Én 15 éves voltam ekkor. 
Ezt követően Nagykőrösre jártam élelmi-
szeripari szakközépiskolába. 1974-ben már 
egy húsnagykereskedési vállalatnál dolgoz-
tam Pesten. 1976-ban esküdtünk össze Sán-
dorral. 1978. május 6-án született nagyobbik 
gyerekünk, Gábor, 1982. október 6-án a lá-
nyom, így ő viszi tovább a Zsuzsanna nevet.

– A 70-80-as években hol találkozhattak egy-
mással a csévharaszti fiatalok? 
A régi Herczeg-iskolában lett kialakítva egy 
klubhelyiség, ahol KISZ-es összejövetelek 
voltak, zenehallgatás, filmvetítés, bálok. 
Kezdetben én is szívesen jártam ide, a Bolyi 
Sanyi KISZ-titkár által összefogott társa-
ságba. Majd bekapcsolódtam a programok 
szervezésébe, és itt ismerkedtem meg a 
csévharaszti fiatalokkal. 1981 és 85 között 
már a Herczeg-iskolában dolgoztam, mely 
nemcsak klubhelyiségként működött, ha-
nem Vasadhoz tartozó fiókkönyvtárként is. 
Báloknak adott helyszínt, és 1985-ben innen 
indult újra a szüreti felvonulás. Varga Eszti-
ke, Czira Magdi, Tippai Lászlóné személyé-
ben találtam társakat a szüreti felvonulások 
szervezéséhez.

– Mikor vállalt először bármiféle tisztséget?
1980-ban Malik Károlyné azzal keresett meg, 
hogy legyek a közös községi tanács tagja. Az 

1990-es első szabad választás idején képvi-
selőjelöltként indultam, s két ciklus kivéte-
lével a mai napig tagja vagyok a képviselő-
testületnek, illetve a pénzügyi bizottságnak. 

– A 90-es években milyen közösségi progra-
mok szervezésében vett részt?
Amikor a gyerekeim óvodások, majd iskolá-
sok lettek, akkor SZMK-vezetőként folytam 
bele a bálok szervezésében. De akkoriban a 
majálisok sem jártak nagy költséggel, mégis 
mindenki jól érezte magát. Készültünk csa-
ládi vetélkedővel, volt lufifújás, -borotválás. 
Mindig nagy sikert aratott a lángos, amelyet 
Dammerné Erzsike, Sulánné Terike, Máténé 
Marika néni dagasztott és sütött. A szüre-
ti felvonulások hagyománya is folytatódott 
Bokrosné Kocsis Vali, Jeruska Ági, Fodor Eszti 
segítségével, majd Bán Lászlóné szervezésé-
ben. Ám mindezek sikeréhez nagyon kellett 
az iskolával ápolt jó kapcsolat.

– 2018 óta az Ősborókás Nyugdíjas Egyesület 
elnöke, hogyan jött a felkérés?
Már az én anyukám is benne volt, mint aktív 
tag. Én is elkezdtem velük énekelni, kirán-
dulni. Apám is nótás kedvű volt, így lettem 
a közösség része. Aztán, amikor Kiss Sán-
dorné Nagy Marika (elnök) 2017-ben lebete-
gedett, ő és a tagság megkért, hogy vegyem 
át a vezetést. Marika véleményét korábban 
is tiszteletben tartottam, így elfogadtam a 
megbízatást, és azóta is folyamatosan tájé-
koztatom Marikát az egyesület életéről.

– Mi történt az elmúlt négy évben?
2018-ban és 2019-ben nyugdíjastalálkozót 
szerveztem Monorierdőre 180 fő részére a 
Tanya Csárdába, ahová meghívtuk a kör-
nyező települések (Nyáregyháza, Monori-

erdő, Dánszentmiklós, Pilis, Csévharaszt) 
nyugdíjasait. Mi már sok ilyen találkozón 
vettünk részt korábban, de visszahívásra 
nem került sor. Ellátogattunk a tiszakécskei 
és az albertirsai nagy nyugdíjastalálkozókra 
busszal. A tavalyi falunapon főztünk. Amikor 
meg nem főztünk, akkor étkezési jegyet biz-
tosítottunk a tagoknak. A szeniorkorosztály 
táncoktatását finanszírozta az egyesület. 
2020 decemberében nem tarthattunk kará-
csonyi összejövetelt, így férjem segítségével 
csomagot szállítottunk ki nyugdíjasaink ott-
honába. Egy-egy koszorút is elhelyeztünk a 
nemzeti ünnepek alkalmával az emlékhelye-
ken.

– Mi történt 2021-ben és mik a tervek?
Az egyesület 400 000 Ft-os támogatást kap 
az önkormányzattól, amit négy részletben 
vehet fel. De 2021-ben a járvány miatt nem 
igényeltük a támogatást. Tavaly és idén is 
voltunk strandolni. A 2020-ban kapott ösz-
szeg az utolsó nagykátai kirándulással fo-
gyott el. Most a várakozási időszak van, majd 
tavasszal újra lesz lendület, hiszen a tagság 
is ezt akarja.

– Könnyebb vagy nehezebb ma közösséget 
formálni?
Manapság nehezebb megszólítani az embe-
reket, a kapcsolatok jóval lazábbak, nincse-
nek azok az igazi közösségek, nincs az a kö-
zösségformáló szellem. Régebben még nem 
volt annyi autó, jó volt csapatostul elmenni 
egy buszkirándulásra. A színházlátogatá-
sok előtt füzettel jártuk a falut, hogy ki akar 
eljönni a Marica grófnőre vagy a Csárdás-
királynőre. Sokszor a személyes kontaktus 
többet ér, mint egy telefonbeszélgetés.

– Nem unja a szervezést, a sok társadalmi 
munkát, amiben nem mindig van köszönet?
Én már azt mondom, hogy menjenek és csi-
nálják inkább a fiatalok, de ha megkérnek va-
lamire, mert kell a tapasztalatom, akkor nem 
mondok nemet. Volt olyan időszak, amikor 
ellaposodott minden. Ha elment a kedvem, 
akkor mindig kaptam egy lökést, kellett egy 
csapat, egy húzóerő.  A.T.

Naszvadi Sándorné Dévai Zsuzsanna egész élete a tevékeny-
ségekről szól: családanya, nagymama, dolgozó nő, képviselő 
és az Ősborókás Nyugdíjas Egyesület elnöke. A közösség sor-
sának, szellemének formálása szívügye. Fiatalon megtanul-
ta, hogy mi az a társadalmi munka, és nem is ijed meg tőle!

KELL AZ IHLET, A LÖKÉS, 
A TÁRSAK A SZERVEZÉSHEZ

Naszvadyné, Varga Ferenc-
né, Jeruska Ágnes, Bokros-
né Kocsis Valéria lent

Szüreti felvonulás

Naszvadi Sándorné Dévai Zsuzsanna
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Hirdetés

A Balla Károly Általános Iskolában a gyerekek egyik kedvenc programja a diákönkormányzati 
nap, melyre 2021. szeptember 24-én került sor a csévharaszti sportpályán.

M ár kora reggel kitelepedtek a szü-
lők a kijelölt bográcsozó helyekre 
és nekiláttak a főzésnek, miköz-

ben a tanárok előkészítették az akadálypá-
lyához a kellékeket. 

A diákok az osztályfőnökeik vezetésével 
együtt vonultak ki az iskolából 9 órakor. 
A csapatok már előzetesen összeálltak, 
egy-egy kinevezett csapatkapitánnyal. Az 
előkészületek során indulót találtak ki, 
menetlevelet rajzoltak és csapatzászlót ké-
szítettek. Ez utóbbiak kreatív kivitelezését 
is pontozták a verseny során. Iza néni tájé-
koztatója után a csapatok elindultak telje-
síteni az akadálypályát. Az alsósok a sport-

pályán, a felsősök pedig a közeli erdőben 
mentek végig az ügyességi játékokból álló 
állomásokon. 

A program az Európai Diáksport Nap-
ja alkalmából megrendezett 2021 méte-
res futással folytatódott, amit Szabó Sán-
dor 4. (!) osztályos tanuló nyert meg. A 
diákönkormányzati napra kilátogattak a 
nagycsoportos ovisok is, akik szintén kipró-
bálhatták az alsós akadálypályát. Reméljük, 
jövőre már ők is ballás diákként vesznek 
részt ezen a rendezvényen, amelynek min-
den résztvevője és szervezője egy nagyon 
hangulatos napot töltött együtt, hiszen eb-
ben a közösségben jól érezhette magát.

A nap zárásaként a tanárok és a diákok 
közösen fogyasztották el a szülők által fő-
zött ízletes bográcsos ételeket. A győztes 
csapatok a Fodor-ostya által felajánlott 
édességeket kapták jutalmul, ezúton is kö-
szönjük, hogy felajánlásaikkal mindig támo-
gatják az iskolát. A futóverseny első három 
helyezettje arany-, ezüst- és bronzérmet 
kapott a felsős fiúk, a felsős lányok, az alsós 
fiúk és az alsós lányok kategóriában. 

Köszönjük a szülőknek az aktív részvé-
telt és a finom falatokat, a nyugdíjas dol-
gozóinknak és az óraadóinknak pedig a 
segítséget az esemény előkészítésében és 
lebonyolításában!  Családi Bettina

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉS 
AZ EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA
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LÁTOGATÓ

– Hogyan választott pályát? 
Informatikát tanultam, majd besoroztak, de 
a 9 hónapos sorkatonai szolgálat után rájöt-
tem, hogy a gazdasági informatikus végzett-
séggel nem sokra megyek. A családban két 
javaslat merült fel: tűzoltó vagy katona. Végül 
azért döntöttem a tűzoltóság mellett, mert 
ők – a katonasággal szemben – támogatták 
a továbbtanulásomat. Végül a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Kato-
nai Műszaki Kar Védelmi Igazgatási Szervező 
alapszakán végeztem.

– Milyen lépések vezettek a parancsnoki kine-
vezéséig?
1999. október 1-jén szereltem fel a Fővárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság XVII. ke-
rületi állományába. 2006-ban beosztott tűz-
oltóból szerparancsnok lettem. Egy év múl-
va szolgálatparancsnok-helyettes, 2010-től 
pedig a szolgálatparancsnok. Pályafutásom 
15. évében, 2014-ben érkeztem Monorra pa-
rancsnokhelyettesként. 2018. június 1-jétől 
töltöm be a tűzoltó-parancsnoki beosztást.

– Hány településen teljesít szolgálatot a Mo-
nor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság?
Tizenöt település és 94 000 lakos tartozik 
a működési területünk alá, Maglódtól, Pili-
sen és Csévharaszton át Káváig. Önkéntes 
tűzoltóegyesületek is segítik a munkánkat 
Nyáregyházán, Gyömrőn és Üllőn.

– Mi a véleménye a csévharaszti esetszámok-
ról?
A tavalyi évben 10 riasztás volt mindössze, 
abból 5 téves. Volt 1 szabadtéri tűz, 3 viharkár, 
továbbá 1 rosszul bekötött kályhából vissza-
áramlott a szén-monoxid. Az elmúlt évben 
csökkent az esetek és a téves riasztások szá-
ma. A Nyáregyházi út 51-ből jöttek korábban 
téves riasztások, hiszen a tűzjelző-berende-
zések érzékenyek voltak a porra, de cserélték 
a rendszerelemeket, pénzt fektettek a fejlesz-
tésbe, így elhárult a probléma. 

– Milyen most a Monor Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság szerállománya? 
Öt gépjárművel rendelkezünk: két gépjármű-
fecskendővel, egy erdőtűz oltására felszerelt 
különleges szerrel, egy vízszállítóval, továb-
bá egy műszaki mentésre alkalmas járművel, 

amelyen többek között van hidraulikus feszí-
tő-vágó, csörlő, láncfűrész, illetve veszélyes 
anyagok felitatására alkalmas anyagok, és 
ezek tárolására alkalmas hordók.

– A tűzoltók munkaideje negyed hétkor kez-
dődik, majd minden délelőtt 4 órás képzésen 
vesznek részt. Mi ennek a tartama?
8-tól 12-ig elméleti és gyakorlati képzések 
folynak a szolgálatparancsnok vezetésével. 
Foglalkozunk égéselmélettel, taktikával, kü-
lönböző földi és légi járművek oltásával és 
mentésével, veszélyes anyagokkal, jogsza-
bályok ismeretével. A gyakorlati képzésben 
van roncsvágás, buszemelés. Gyakran járunk 
Csévharasztra a NEFAG jóvoltából fát vágni. 
Gyakoroljuk a fűrészkezelést, átvesszük a 
biztonsági szabályokat. Helyismeretszerzés 
céljából látogatunk meg iskola-, raktár- és 
gyárépületeket. Feltérképezzük, hol kell le-
kapcsolni áramot, gázt. Fel kell mérnünk a 
gyakorlatban is, hogy például egy mélyhűtve 
tároló raktárban hogyan viselkednek az esz-
közeink, a kommunikációs berendezéseink, 
szükség lehet-e erősítő berendezésre.

– Vannak-e speciális helyzetgyakorlatok?
Vannak ellenőrző gyakorlatok. Ilyenkor meg-
kapja az egység a riasztást. Megérkezik egy 
előre berendezett helyszínre, egy kitalált 
esethez. A parancsnok ilyenkor megfigyeli az 
eseményeket, értékel, korrigál. Ha hibát ész-
lel, akkor megismétlik a gyakorlatot. 

– Kikből áll egy raj?
Egy gépkocsivezető, négy beosztott tűzoltó 
és egy parancsnok alkot egy rajt.

– A képzési rendbe mennyire szólhat bele a 
parancsnok?
A helyi parancsnok is beleszól a képzési terv-
be. A működési területünkön például nincs 
börtön vagy magas épület, ezek helyett in-
kább a pincetüzek, a tanyavilág vagy az erdők 
oltásával foglalkozunk. Az M4-es gyorsfor-
galmi út is új kihívást jelent. Az utazóknak, a 
lakosságnak nem mindegy, hogy hol zárok, 
honnan közelítem meg az adott pontot, mit 
okozok ezzel a forgalom szempontjából. Az 
elmúlt 20 évben a felére csökkent a közös 
gondolkodásnak és a fejlesztéseknek kö-
szönhetően az esetek száma.

– Mi a különbség egy bátor civil és a hivatásos 
tűzoltó között?
A rutin és a felszerelés.

– Milyen védőruhában dolgoznak a tűzoltók?
Vannak tűzmegközelítő és tűzbe lépő ruhák, 
ezek akár 600 fokos láng ellen is védenek, 
de a vízsugár is pajzsként szolgál. A ruházat 
része a savtól, lúgtól, olajszennyezéstől óvó 
csúszásgátlós, acélbetétes csizma; tűzoltó-
védőnadrág és -védőkabát, amely kifelé el-
vezeti az izzadtságot, befelé pedig nem ázik 
át. Kesztyű betéttel, sisak nyakvédővel, ami 
a sérülések ellen véd. A légzőkészülékekben 
pedig van 20-25 percre elég friss monori sű-
rített levegő.

– Hogyan védi a tűzoltó a lelki épségét?
A tűzoltók segítőkész, empatikus emberek, 
de a munkánk során kerülnünk kell a szemé-
lyes bevonódást. Ez akkor a legnehezebb, ha 
sokáig tartózkodunk egy olyan helyszínen, 
ahol haláleset is történt, főként, ha még a 
hozzátartozóval is találkozni kell. Nem tehe-
tünk mást, a mentéseket követően az esetek 
szakmai és lelki oldalát is kibeszéljük, feldol-
gozzuk.

– Kiből lehet tűzoltó? Milyen követelmények-
nek kell megfelelni?
Minden érettségivel rendelkező, 18. életévét 
betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár 
jelentkezhet hivatásos tűzoltónak. De, hogy 
alkalmas-e, azt az egészségügyi, fizikai, pszi-
chológiai vizsgálat dönti el. Nem lehet a jelölt 
krónikus- vagy szenvedélybeteg, tökéletesen 
kell működnie az érzékszerveinek. Elég nagy 
a lemorzsolódás, főként a pszichológiai vizs-
gálat szór. 

– Jelenleg nem vonzó a tűzoltók bérezése. Mi 
mással lehet kedvet csinálni ehhez a hivatás-
hoz?
Már az érettségi után be lehet állni hozzánk. 
Aki újoncként idekerül, már felülhet autóra is. 
A képzés ideje alatt jár a munkabér, utána pe-
dig a szolgálati törvény alapján megállapított 
illetmény. Több képzési lehetőség is van. A 10 
hónapos szerparancsnoki képzés ideje alatt 
nem kell dolgozni, csak tanulni. Ahhoz, hogy 
tiszt legyen valaki, főiskolai végzettség kell.

Béres Károly 2021. október 23-án lett tűz-
oltó őrnagyból tűzoltó alezredes tűzoltópa-
rancsnok. Gratulálunk a kinevezéséhez! 

Artzt Tímea

Lapunk felkereste a Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2018-ban kinevezett parancsnokát, Béres Károly tűzoltó alezre-
dest, aki kiváló kommunikációs képességei és példaértékű elő-
menetele miatt mások számára is vonzóvá teheti ezt a hivatást. 

BESZÉLGETÉS BÉRES KÁROLY  
TŰZOLTÓPARANCSNOKKAL

Béres Károly tűzoltó alezredes 
tűzoltóparancsnok
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Hirdetés

INGYENES 
FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd        06-30/475-2917

18 éve a lakosság szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

15% 

kedvezmény!

06-70/635-7804

vízszerelés,  
duguláselhárítás,
csatornatelepítés  

földmunkával,
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
      cseréje, beszerelése

http://vizetszerelek.hu/

TIPPEK

S egélyhívás esetén egy operátor felveszi 
a jelzést, beazonosítja a címet, majd az 
információ befut a Katasztrófavédelem 

Műveletirányítási Központjába. A művelet-
irányítás minden beszélgetést rögzít. Szá-
mítógépes rendszer értékeli a jelzést, ehhez 
rendelik hozzá a megfelelő felszereltségű 
gépjárművet és csapatot.  A segítség néhány 
percen belül elindul a helyszínre. Hogy ne 
legyen szükség a segélyhívásra, érdemes a 
következő tűzvédelmi és közlekedésbizton-
sági tanácsokat megszívlelni!

1. Ellenőriztessük a kéményünket! 
Vegyestüzelésnél évente, gáztüzelésnél 
kétévente. A lakosok számára ingyenes a 
szolgáltatás, de meg kell rendelni a 1818-as 
hívószámon.

2. Évente felül kell vizsgálni a tüzelő- és fű-
tőberendezéseket, a cserépkályhát, a gáz-
kazánt. 

3. Fontos a megfelelő tüzelőanyagok hasz-
nálata. Műanyaggal, lakkozott fával ne 
fűtsünk! 

4. Szerezzünk be szén-monoxid-jelző és 
füstérzékelő készülékeket! Ezek a beren-
dezések elemmel működnek, az elemek 
élettartalma általában 7-10 év, ezeket is 
ellenőrizni kell, hogy ne adjanak téves ri-
asztást. A katasztrófavédelem honlapján 
lehet tájékozódni a megfelelő szénmon-
oxidjelző-készülékekről.

5. Tüzelőanyagot ne tegyünk közvetlenül a 
tűzhely mellé! Ügyeljünk a propánbután-
gázpalackok megfelelő tárolására! A PB-

gázpalackokat nem lehet pincében vagy 
alagsori lakásban tárolni, mert szivárgás-
nál a padló szintjén marad a gáz, szikránál 
pedig berobban.

6. Az avarégetés időpontjainak meghatá-
rozása és betartatása az önkormányzat 
hatáskörébe tartozik, ennek ellenőrzése 
a tűzoltóságnak nem feladata. Ne hívjuk ki 
a tűzoltóságot azért, mert a szomszédunk 
szerintünk rossz időben tüzel, ha azt a 
tűzvédelmi szabályok betartásával teszi!

7. A nyári gumikat cseréljük télire! Vezes-
sünk óvatosan ködben, fagyzugos he-
lyeken, lehullott leveleken, nedves, jeges 
úton! Ügyeljünk a biztonságos közleke-
désre, mert a közúti balesetek erőforrá-
sokat vonnak el!

Béres Károly tű. alez. tűzoltóparancsnok

A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok 2012 óta 
a katasztrófavédelem alá tartoznak. Segítséget a 112-es 
egységes segélyhívószámon lehet kérni. 

TŰZVÉDELMI TANÁCSOK TÉLRE
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B aráth Viktória 
2019-ben még 
a nagypapáját, 

Naszvadi Józsefet kí-
sérte el a csévharaszti 
könyvtárba. Azon az 
író-olvasó találko-
zón Naszvadi József: 
Proliregény (2017) cí-
mű önéletrajzi köny-
véről volt szó. Azóta 
Viktória elbúcsúztat-
ta a nagypapáját, és 

most azért érkezett a könyvtárba, hogy saját 
könyveiről beszéljen. Az intézményvezető 
régi ismerősként köszöntötte a Csévharasz-
ton is népszerű írónőt, aki 2016-ban publi-
kálta első regényét, az Első táncot. 2016-tól 
2021-ig további tíz könyvet írt. A szerző sok 
helyen megfordul mostanában, hogy leg-
újabb kötetét bemutassa, és elmondható, 
hogy egyre népszerűbb a szórakoztató iro-
dalom kedvelői között.

– Hol játszódik a legújabb regényed, A nap-
fény földje?
Afrikában, Elefántcsontparton játszódik, 
és a kakaóbab-termesztők életét meséli el. 
Egy dokumentumfilm adott ötletet, amelyik 
a csokoládékészítésről szólt. Ott mutatták 
be, hogy a kakaóbabot hogyan termesztik, 
s ez milyen hatással van a környezetre és a 
társadalomra. Az volt a célom, hogy szóra-
koztató módon, de felnyissam az emberek 
szemét, hogy maximum napi egy dollárt ke-
resnek ezek a munkások, akik hatalmas cé-
geknek készítenek csokoládét. 

– Kezdő íróként mennyire volt nehéz kiadót 
találni?
Az első kötet megjelentetése nagyon nehéz, 
mert a kiadók nem szeretnek kockáztatni. 
Az első regények kiadásának költségeit ezért 
gyakran a szerző állja, az Első tánc (2016) 
is ebbe a kategóriába tartozik. A második, 
A főnök (2017) könyvemnél már szerződést 
kaptam az Álomgyár Kiadótól. De a harma-
dik regényemet, az Egy év Rómábant (2018) 
tartom a  legsikeresebbnek. Akik még nem 
olvastak tőlem semmit, azoknak ezt ajánlom.

– Az igazság nyomában, Az igazság árnyé-
kában, Az igazság ára trilógiához hasonlóan 
lesz-e A napfény földjéből könyvsorozat?
Igen, ez egy sorozat nyitódarabja, azonos 
főszereplővel. A napfény földjének főhősnője 
egy cégvezető, aki kezdetben kizsákmányol-
ja a kakaóbab-termesztőket, aztán történik 

valami. Minden kötetben ő lesz a főhős, de 
más-más társadalmi problémára hívja majd 
fel a figyelmet.

– Mikor kezdtél el írni, milyen gyakran jelen-
tetsz meg könyveket?
Nincs meg az a konkrét pillanat. Jegyze-
telésekkel indult, amikor már nagyon sok 
jegyzetem volt, akkor összemásoltam őket. 
2013-ban kezdhettem, akkor ilyen 23-24 
éves voltam, párbeszédeket, jeleneteket ír-
tam le. Az éves szintű két kötet néha úgy áll 
össze, hogy előveszek egy kéziratot a fiókból 
is. Egy régi szöveg átírása például sokkal ke-
vesebb időt vesz igénybe, mintha a nulláról 
kellene kezdeni. A napfény földjébe 11 hó-
nappal ezelőtt kezdtem bele, de gyorsabban 
szeretnék írni. Ehhez a témához sokat kel-
lett kutatnom.

– Elutazol azokra helyszínekre, ahol a törté-
neteid játszódnak?
Nem, az internet alapján térképezem fel és 
Google Maps segítségével járom be a hely-
színeket.

– Sorozatokat írsz, amelyet néha az olvasók 
alig tudnak kivárni. 
Így van. Ahogy kiadtam egy könyvet, már a 
másik iránt érdeklődnek. Találkoztam olya-
nokkal is, akik egybe veszik meg a könyvei-
met, mert az olvasók nem szeretnek várni. 
Én viszont direkt függő végeket írok, ame-
lyek fenntartják az érdeklődést.

– Előre megtervezed-e az egész történetet, 
vagy hagyod magad befolyásolni pillanatnyi 
ötletektől?
A csontváz alapvetően megvan. Az alapszi-
tuáció, a karakterek, a nagyobb fordulópon-
tok; és tudom, hogy honnan hová szeretném 
eljuttatni őket. Az apróbb jelenetek rögtön-
zések. A szereplők életre kelnek, s ekkor 
előfordul, hogy változik a történet, ilyenkor 
szoktam hagyni magam.

– Engedsz az ihletnek?
Van, hogy igen, de van, amikor most kell írni, 
mert később menni kell a bölcsibe vagy főz-

ni. Ilyenkor ráhangolódom az írásra, akár 
zenékkel is, s hagyom magam sodródni.

– Bele tudsz annyira feledkezni, hogy odaég 
a vacsora?
Mostanában ez annyira már nem jellemző. 
De amikor utazom, főzök, takarítok, akkor is 
írok, hiszen teljesen abban a világban élek. 
Nagyon sokszor meg is változom, amikor 
írok. Átveszem egy-egy karakter tulajdonsá-
gait, gesztusait, vagy elkezdek úgy gondol-
kodni a világról, ahogy ő. Pedig ez általában 
fordítva szokott működni.

– Magadból mennyit adsz egy karakternek?
Az egyik típusom az, amilyen én vagyok, a 
másik az, amilyen én szeretnék lenni. Pél-
dául az Igazság-sorozat ügyésznője bátor, 
és ha kell, akkor a férfiakkal is szembemegy, 
hogy az igazságot érvényesítse. Én sajnos 
nem vagyok ilyen, de szeretnék. Az Egymás 
szemében (2021) és az Egy év Rómában (2018) 
köteteiben szóról szóra azt írom le, amit én 
is mondanék, ahogyan én gondolkodom.

– Szoktál a hőseiddel, illetve a történeteiddel 
álmodni?
Nem, ez fordítva szokott történni. Inkább 
megálmodom őket. Miközben írok egy köny-
vet, akkor már egy másikat akarok írni, egy 
másik történet foglalkoztat.

– Mit tervezel a közeljövőben?
Egy babaváró könyvet, a Már csak kilenc hó-
nap, és találkozunkat, ami már kiadás alatt 
áll. Ez egy terhesnapló, aminek az a lényege, 
hogy szórakoztató és örömmel kitöltöget-
hető részekből áll. Vannak benne alkohol-
mentes koktélok vagy kikapcsolódási recep-
tek, vagy olyan kérdések, hogy mikor tudtuk 
utoljára bekötni a cipőnket. Így évekkel ké-
sőbb is felidézhetjük a várandósság pillana-
tait. Az apáknak is van kitöltendő területe, 
kifejezetten csak nekik.

– Mindig meg szoktam kérdezni a vendégek-
től, hogy honnan jön az olvasás és a könyvek 
iránti szeretet?
A papától. Gyerekként nem szerettem ol-

vasni. Mikor a papa ezt már nagyon 
unta, akkor elővette a Két Lottit. 
Na, tessék, azt elolvastam. Úgy 11-
12 éves lehettem, amikor megkap-
tam Adrian Mole titkos naplóját, és 
akkor jöttem rá, hogy vannak olyan 
könyvek, amelyek nekem is tetsz-
hetnek. Innen jött az én olvasás 
iránti szeretetem.

Barátságos kis fogadás várta az olvasókat 2021. október 8-án délután 5-kor a Községi Könyvtár és 
Közösségi Házban. A fi atal édesanyával, aki tíz regény szerzője Balázs Istvánné Ildikó beszélgetett.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ BARÁTH VIKTÓRIÁVAL

Baráth Viktória

Baráth Viktória és Balázs Istvánné Ildikó
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Balogh Gyula (1950–2019) olajfestmé-
nyeiből és akvarelljeiből Örök emlék 
címmel nyílt kiállítás a monori Viga-

dó Kulturális és Civil Központban. A 2021. 
szeptember 10-i megnyitót követően a festő 
családja a műtárgyak jelentős részét a vá-
ros gondozásába adta, így a Munkácsy-díjas 
képzőművész alkotásai továbbra is megte-
kinthetők a Vigadó kis- és nagytermében.

Miért érdekes Balogh Gyula állandó kiál-
lításának a híre a csévharasztiaknak? Ter-
mészetesen azért, mert monori programjaik 
során érdemes megnézni ezeket a képeket, 
hogy ismerős tájakra és tárgyakra bukkan-
janak. A festő sorsokról és világokról mesél 
egy veranda, egy kút, egy szobabelső meg-
örökítésével. Minden képe vallomás az élet 
szeretetéről és siratásáról. A művész segíthet 
abban, hogy ne veszítsük el igazi látásunkat. 
Lássunk múltat, hűséget, fényt, árnyékot, 
romlást, szépséget. 

Balogh Gyula realista 
festő. Alkotásain meg-
jelennek  idős emberek, 
házfalak, ablakok, tük-
rök, nyúlketrec, düledező 
sufni, egy öreg borbély 
vendégre várva a kopott 
műhelyében, egy bölcs-
együgyű falvédő, egy meg-
viselt kerekes kút. Nincs 
semmi különlegességük, 
eredetiségük, egyedisé-
gük. Csupa hétköznapiság, 
csupa személytelenség. 

Miért érdekesek éppen 
ezek az idős alakok, kallódó dolgok? Mintha 
a festő a múló időn tűnődne általuk. Bármely 
hétköznapi tárgy jelezhet életformát, jelle-
mezheti használóját, a kort, a teret, a meg-
őrzött vagy az elvesztett rendet: méltó lehet 
a megörökítésre. A képek mindegyike furcsa 
áhítattal van tele. Ha figyelemmel nézzük 
őket, ha hagyjuk, hogy a képek is visszanéz-
zenek ránk, akkor ez az áhítat elfog bennün-
ket is. Talán ez Balogh Gyula olajképeinek, 
akvarelljeinek a titka.

Nehéz megmagyarázni, miként áll elő, 
hogy egy megterített ebédlőasztal lefesté-
sével képes mesélni azokról, akik ehhez az 
asztalhoz leültek, hiszen szinte halljuk őket, 
bánataikat, küszködéseiket, érezzük tartá-
sukat, ahogy birkóznak a nehézségeikkel. 
Mintha ismerőseink volnának, mintha a 
szomszédaink volnának, mintha a szüleink, 
a nagyszüleink volnának. Mintha még ma-
gunkat is látnánk valahogy. Balogh Gyula 
szerint: „az élettörténet tárgyakon keresz-
tül is rekonstruálható”, „az emberi élet kör-
nyezete valósággal megfeleltethető az ember 
portréjának”.

Amiért a csévharasztiaknak külön is fi-
gyelmébe ajánlom ezt a kiállítást, az nem 
kis dolog, hiszen Balogh Gyulát egy kicsit a 
saját festőjüknek is tarthatják, személyesen 
is találkozhattak vele: a festő szerette a pót-
haraszti erdőt, a borókást, és biciklijével nem 
egyszer indult neki a különleges természe-
ti tájat megörökíteni. Bár nem volt tájkép-
festő, az árvalányhajas borókással kivételt 
tett, több festményt is készített róla, az ár-

valányhajas halmok látványa mintha lelke 
egyik dallamának a tükre lett volna. Nem 
véletlen, hogy a monori kiállításon látható 
fénykép éppen a borókásban örökítette meg 
őt festőszerszámai közt.  Takács Géza

Balogh Gyula híres magyar festő szerette a pótharaszti erdőt 
és az ősborókást. Nem egyszer biciklizett át Csévharasztra, 
hogy megörökítse a különleges természeti tájat. Tágabb 
és szűkebb környezetünket is ábrázolta. Képeit szemlélve 
önmagunkra ismerhetünk, s nem is kell érte messzire mennünk, 
hiszen festményei megtekinthetők a monori Vigadóban.

A TÁRGYAK ARCKÉPEK –  
BALOGH GYULA FESTMÉNYEI MESÉLNEK

Balogh Gyula Budapesten született. 
Monori gimnazistaként Tóth Tibor 
rákosligeti szakkörébe járt. 1975-ben 
festő szakon diplomázott a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán. Tíz évig a 
Pesterzsébeti Csili Művelődési Köz-
pont felnőtt rajzszakkörét vezette, és 
Szentendrén volt műterme. Két tanév-
ben tanított rajzot a budapesti Képző- 
és Iparművészeti Szakközépiskolában. 
1987-től Monoron élt és dolgozott. Ott 
volt a Gyulai Művésztelep alapító tagjai 
között 1969-ben, majd művészeti veze-
tő lett (2010–2012-ig). Festészeti stílusa 
miatt a szociografikus realizmus egyik 
hazai elindítóját tiszteljük benne. 
(Forrás: Gyulai Művésztelep Egyesület honlapja)

HELYTÖRTÉNET

Vasárnap otthon voltunk

Nyúlketrec

Konyhaasztal

Balogh Gyula az ősborókásban
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FENNTARTHATÓSÁG 
A Csévharaszti KSK új elnöke, Kirták Róbert arról tájékoztatta lapunkat, hogy 
5 éves kortól 13 éves korig várják a gyermekek jelentkezését a Csévharaszti 
KSK foci klubba. 2021 őszétől Sándor Pál személyében új edző foglalkozik a 
2013-2016 között született korosztállyal. Az edzések ideje 90 perc. Az U7-es 
(5-6 éves) és U9-es (7-8 éves) korcsoport edzése egymást követően szerdán 
és pénteken 16-19 óráig tart. A U11 és az U13 (9-12 éves) korosztállyal továbbra 
is Székely Bertalan foglalkozik, de itt is tart még a toborzás, ezért az edzések 
rendje még nincs rögzítve.

KÖSZÖNET 
A TÁMOGATÁSÉRT
A Csévharaszti KSK köszönetet 
mond az önkormányzatnak, Pulisch 
József polgármester úrnak, továb-
bá azoknak a cégeknek és magán-
személyeknek, akik rugalmas se-
gítségnyújtással, adójuk 1%-ával, 
vagy más módon támogatták őket. 
Támogatóik betűrendben: Autós 
Csárda, BFB Plus Kft., Fehér Duna 
Bt, Hevesi Sándor, Majzik Illés, 
Pamax Kft, Szűcs Zoltán. A Csévha-
raszti KSK továbbra is várja a támo-
gatásokat, hiszen amikor az edzők 
honoráriumáról kérdezte tudósí-
tónk a KSK elnökét, akkor Kirták 
Róbert annyit válaszolt, hogy „fi ze-
tésről nem beszélhetünk, csak az 
egyesület fenntartásáról.”

CSÉVHARASZTI CSIKAR 
BÚCSÚZTATÓJA
Morvai Károlyt mindenki a csévharaszti Csikarként 
ismerte, becenevét az Aranycsapat legendás játé-
kosról, Sándor Károlyról (1928-2014) kapta, akit Csi-
karnak becéztek. November 7-én vasárnap 13:30-kor 
róla emlékezett meg a futballklub. 

Kirták Róbert (Csévharaszti KSK elnöke) elmond-
ta, hogy „Morvai Károly hosszú éveken át volt a 
csévharaszti futballcsapat játékosa, később hűsé-
ges szurkolója, ekkor már Yatu becenéven. Hóbor-
tos ember volt, kollégám is, sokak barátja, aki sosem 
árulta el, hogy mikor született. Többször viccelt is 
ezzel.” Egyperces néma gyászszünettel tisztelegtek 
emléke előtt félkörben felsorakozva a csévharaszti 
sportpályán az Üllő ellen vívott mérkőzés előtt. Mor-
vai Károly 2021. október 29-én 61 évesen hagyott itt 
bennünket. Emlékéből erőt meríthetnek a játékosok, 
volt kollégái és a szurkolók.

GÓLKIRÁLY
A Pest megyei IV. osz-
tály Délkeleti csoport-
jában a Csévharaszti 
KSK játékosa, Farkas 
Krisztián Alex (született 
1995. 08. 05-én)  a jelen-
legi gólkirály. A Csév-
haraszti KSK csapata a 
közösség örömére első 
a tabellán, edzőjük Far-
kas Zoltán. A közösség 
elismerését közvetítjük 
a csapat kiváló teljesít-
ménye miatt.Farkas Krisztián Alex, a gólkirály Farkas Zoltán, a felnőtt csapat edzője

Kirták Róbert Sándor Pál U7-U9 edzője

Székely Bertalan U11-U13 edzője

tésről nem beszélhetünk, csak az 
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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 

Hirdetés

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 
A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

– A jó edzői vezetés mellett minek tulajdonít-
hatók a jó eredményeket?
A jó leigazolásoknak és a szurkolóknak kö-
szönhetők a javuló eredmények. Ősszel át-
csábítottunk, illetve átigazolt hozzánk több 
tehetséges és eredményes labdarúgó a kö-
zeli települések csapatából. A szurkolóink 
pedig annyira lelkesek, hogy amikor ide-
genben játszunk, akkor sem ritka, hogy a 

A 2020-ban még hatodik helyen 
végzett Csévharaszti KSK felnőtt 
csapata első helyen áll a Pest 
megyei IV. osztály Délkeleti 
csoportjában a tabellán. Farkas 
Zoltán edzőt kérdezte tudósítónk 
az eredmények hátteréről.

ELSŐ A TABELLÁN A CSÉVHARASZTI KSK FELNŐTT CSAPATA
csévharasztiakat több szurkoló kíséri és biz-
tatja, mint a helyi csapatot. 

- Mennyi szurkolóról beszélünk?
Körülbelül harminc fős tábor kísér minket 
idegenbe, és minden hazai mérkőzés után 
van egy kis ételkészítés, iszogatás.

- Mivel lehetne biztosítani az eredményes sze-
replést?
Ha biztosítva látnánk a megfelelő számú 
utánpótlást, akkor a megyei IV. osztályból III. 
osztályba kerülhetne a csapat, ennek a mi-
nősítésnek az is a feltétele, hogy három kor-
osztályban legyen utánpótlás a felnőtt csapat 
alatt. Amennyiben sikerülne bejutni a har-
mad osztályba, a TAO-rendszeren keresztül 
is kapnánk támogatást,s nem lennénk mások 
jóindulatára utalva.

– Mikor ér véget a bajnokság?
Május végén zárul a bajnokság. Reményke-
dünk benne, hogy tartjuk a helyünket, és 
megfelelő számú fiata focistát tudunk után-
pótlásként felmutatni.

–  Ez az eredmény remélhetőleg jelentkezés-
re sarkallja a csévharaszti fiatalokat!

A fotó felső sorában balról jobbra: Kirták 
Róbert, Boros Csaba, Székely Bertalan, Farkas 
Zoltán, Pintér Levente, Vikartoczky Krisztofer, 
Farkas Krisztián, Zsiros Márton, Hugyecz Dá-
niel, Párizs Csongor, Schubert Dániel, Lesti Ba-
lázs, Máté Kristóf, Gendur Olivér, Sándor Pál, 
Báló Zsolt 

A fotó alsó sorában balról jobbra: Bujdosó 
Csaba, Máté Szabolcs, Bujdosó Dániel, Czárák 
Roland, Nagy Dávid, Zoni Tibor, Máté Kristóf, 
Mejszák Károly.
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Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61 l/100 km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

A képen látható autó 
illusztráció.

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

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

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Style + 
 felszereltségű crossover még ebben az évben.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 3,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: FIX 3,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–60 hónap
•  Minimum önerő: 35%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

Legyen 
Korando  

 TULAJDOnOS,  
MÉg 2021-Ben!

Újhullám az autóiparban!   Csatlakozz MOST!
Munkalehetőség
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg 
helyi és környékbeli munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:

•  Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•  Teljes körű betanítás
•  Stabil munkahely és megbecsülés
•  Elérhető havi bruttó fizetés: 350 000 Ft – pótlékokkal
•  12 órás munkarend 6–18/18–6

2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
•  +80% éjszakai pótlék
•  Buszjáratok:

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

V. Budapest X. ker., XVIII. ker., Vecsés, Monor
Megfelelő létszám esetén buszjáratot indítunk

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

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

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

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

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

Gépsori operátor/Présgép kezelője

Minőségellenőrzés

Jelenleg felkínált pozíciók:

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 

számon! 
Jelentkezés menete: 

    •  e-mailben: válaszlevélben 
küldünk jelentkezési lapot

    • személyesen: jelentkezési 
lap (helyben kitölthető) 

+ önéletrajz zárt 
borítékban leadva 24 órás 

portaszolgálatunknál.
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

Többet megtudhat 
rólunk a következő 

weboldalakon: 
www.shsec.hu

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

kft/


