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ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE 2021-BEN
A 2021. évi költségvetés tervezetét február 25-én vitatta meg
és fogadta el az önkormányzat képviselő-testületével folytatott
egyeztetést követően Pulisch József polgármester.
„A tavalyi helyi iparűzési adóból származó 140 millió forint helyett idén 60 millióval számoltunk a helyi iparűzési adóból a kisvállalkozásoknak adott adómegfelezésre tekintettel. A kormány
ígérete szerint ez a kieső bevétel automatikusan az önkormányzatunk részére is kipótlásra kerül júniusban és októberben, de
a pontos összeget nem ismerve addig a költségvetésbe tervezni
sem lehet vele. Nem számolhatunk a gépjárműadóból származó
önkormányzatnak átadott 40%-kal, azaz évente 7 millió forint bevétellel sem, mely már a járványhelyzetre tekintettel a 2020. évben
is elvonásra került. A járványhelyzet ellenére a sikeres és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tavalyi évről áthozott megtakarítás közel 85 millió forint. Így a költségvetési főösszeg (az
összes bevétel és az összes kiadás) meghaladta a félmilliárd forintot. Mindezekből látszik, hogy az önkormányzat nem kerül nehéz
helyzetbe ebben a gazdálkodási évben sem, továbbra is biztosított
a település megfelelő működése, és idén is jut pénz a fejlesztésekre. Miután az önkormányzat által működtetett intézmények éves
költségeit elkülönítettük, a fennmaradó összegből elindulhatnak a
tervezett beruházások. Most 40 millióval számolunk, ami biztosan
a beruházásokra fordítható még azzal a tartalékképzéssel számolva is, amit a rendkívüli helyzetekre teszünk félre.” (Pulisch József)

BELTERÜLETI ÚTFELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT
A Petőfi utca buszfordulóját követő 550 méter hosszú útszakasz
felújításra és kiszélesítésre kerül. A jelenlegi három méterről öt
méterre nő az aszfalt szélessége és teljesen új aszfaltréteg kerül
rá. Ez 33,5 millió forintos beruházást jelent, melyre 23 millió forintot nyert a település Az önkormányzati feladatellátást támogató pályázat keretében, mely kizárólag belterületi útfelújításra
fordítható.

ÚJ LÁMPAOSZLOPOK
A jelenlegi lámpasor folytatásában négy új lámpaoszlop kerül kihelyezésre a Nyáregyházi úton az üzemi területek felé, amelyek
így már megfelelően megvilágítják majd a forgalmas utat a Nyáregyházi közig. A külterületi beruházás megvalósítására egymillió
forintot különített el az önkormányzat.

PETŐFI UTCAI JÁTSZÓTÉR 2016–2021
A Petőfi utcai játszótér közepére egy fészekhinta kerül, parkosítás történik, továbbá járda is készül, hogy akadálymentesen lehessen eljutni a parkolótól a játszótérig.

PÁLYÁZATI TERVEK
A Magyar Falu Program pályázati lehetőséget írt ki belterületi
utak, kerékpárutak építésére. A benyújtandó pályázatok terveztetés alatt vannak a Deák Ferenc utca még aszfaltozatlan útszakaszára vonatkozóan.

BURKOLATFELÚJÍTÁS

2021. március 16-án kezdődik a Csévharaszt–Felsőnyáregyháza
közötti útszakasz burkolatfelújítása. A munkálatok idején Csévharaszt lakott területének zárószakasza és Felsőnyáregyháza
lakott területének nyitószakasza között – mintegy 3 km hosszan –
sebességkorlátozásra és útszűkület bevezetésére lehet számítani. A felújítás várhatóan augusztus második felében fejeződik be.
(Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.)
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KAMPÁNY EGY KORSZERŰBB
TŰZOLÓAUTÓÉRT

A Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület jelenlegi IFA W50 tűzoltóautója (amit fecskendőnek neveznek) már
leszolgálta az idejét, ezért idén szeretnék lecserélni. Célkitűzésük, egy 20-30 ezer kilométert futott, 6-7 millió forintért
beszerezhető korszerű gépjármű vásárlása. Egy ilyen használt
tűzoltóautó is sokszorosan fejlettebb technikával rendelkezik a jelenleginél. Amennyiben az ellátási területükön élő közel 40 000 lakosból legalább ezren támogatják az egyesületet
5-10 ezer forint adománnyal vagy adójuk 1 %-ával, akkor megvalósulhat a járműcsere. A Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület várja a felajánlásokat a következő számlaszámra:
Takarékbank: 65100101-11346588.

MARADJON CSÉVHARASZTON
AZ ADÓ 1%-A!
Kedves csévharaszti lakosok!
A 2020. évi adóbevallás elkészítésekor adója egy százalékának felajánlásával támogathatja a településünkön működő civil
szervezeteket. A NAV nyilvántartásában szereplő (2021.03.05-i
állapot szerint), felajánlásra jogosult csévharaszti székhelyű civil szervezetek, melyek részére a személyi jövedelemadó 1%-át
felajánlhatja:
• A Balla Diákokért Egyesület adószáma: 18225150-1-13
• Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány adószáma: 18677595-1-13
• Csévharasztért Független Egyesület adószáma: 18716281-1-13
• Csévharaszti Községi Sport Kör adószáma: 19050577-1-13
• Gyopár Természetjáró Egyesület adószáma: 18870224-1-13
• Homokpuszta Természetvédelmi Vadgazdálkodási és Környezetvédelmi Alapítvány adószáma: 18717536-1-13
• Luca Kutyamenedék Állatvédő Alapítvány adószáma:
18629475-1-13
A civil szervezetek nevében köszönjük a támogatást!
Csévharaszt Község Önkormányzata

EGÉSZSÉGÜGY

RENDELÉSI IDŐ
A csévharaszti háziorvosok, dr. Honti János és Vargáné dr.
Pétervári Mónika rendelése a korábbi időpontoknak megfelelően
biztosított. A járványügyi veszélyhelyzet miatt a személyes találkozások továbbra is kerülendők. A háziorvosok arra kérik a lakosságot, hogy csak rendkívül indokolt esetben – telefonon történt
egyeztetést követően – éljenek a személyes konzultáció lehetőségével. Sürgősségi esetekben közvetlenül a beteg vagy hozzátartozója hívhatja a mentőszolgálatot!

OLTÁSOK
Február második hetében kezdődött az idős csévharaszti
lakók beoltása a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet oltópontján és itt
helyben, a háziorvosi rendelőkben. Az oltások folyamatosan és
párhuzamosan zajlanak azóta
is. A védőoltásra regisztráltak az előre meghatározott ütemterv szerint kerülnek beoltásra, melyről a regisztráció során megadott telefonszámon vagy
e-mailen keresztül kapnak értesítést.
Akik helyben kapják meg az oltást, azokat a háziorvosok telefonon értesítik. Mivel a háziorvosok nem férnek hozzá a https://
vakcinainfo.gov.hu oldal adataihoz, illetve nincs információjuk a
későbbi oltási időpontokról, az oltások ütemezésről, ezért ezekkel a kérdésekkel a háziorvosokat ne keressék! Hívják a https://
vakcinainfo.gov.hu oldalon lévő telefonszámot: +36-80/277-455,
+36-80/277-456!

OLTOTTSÁGI ADATOK
A háziorvosok tájékoztatása szerint március közepére a lakosság több mint 10%-a beoltásra került Csévharaszton az országos oltási átlagnak megfelelően. Helyben a Sinopharm, míg az
oltópontokon az AstraZeneca, a Szputnyik V és a Pfizer készítményét kapják. Jelenleg a csévharaszti háziorvosok Sinopharmvakcinával oltanak. Aki ezt a fajta vakcinát visszautasítja, az nem
kerül le az oltási listáról, csak tovább kell várakoznia, míg lesz
számára megfelelő oltóanyag.

OLTÓPONTOK ELÉRÉSE
Vasad és Csévharaszt önkormányzata együttműködve biztosít kisbuszt azoknak a szállítására, akik más módon nem tudják
megoldani, és segítséget kérnek a számukra kijelölt oltópontra
való eljutáshoz. Az oltópontra szállítás szervezésében segítséget
nyújt Perjés Katalin, a családsegítő szolgálat munkatársa. További
igény esetén a tanyagondnoki szolgálat is bekapcsolódik az oltópontra jutás lebonyolításába. Fontos, hogy megfelelő ütemben
haladjon a lakosság oltása, ebben nyújt segítséget az önkormányzat a maga eszközeivel.
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LÁTOGATÓ

GONDOLKODÓ ELMÉK NEVELÉSE
Malik Károly 44 éve tanít a csévharaszti Balla Károly Általános Iskolában és 26 éve az
intézmény vezetője. Pályafutásáról beszélgetve egy elkötelezett pedagógus és egy
folyamatosan fejlődő intézmény története bontakozott ki.
- Rögtön indiszkrét kérdéssel kezdeném, mikor
született és honnan származik?

ahol pont biológia–
földrajz szakos tanárra volt szükség.
Ennek immár 44 éve.

1956. július 5-én születtem
Nagykőrösön, édesanyám
családja ugyanis ott élt.
Édesapám családja Csévharaszton lakott, én is itt
éltem 22 éves koromig.

- Miután megtalálta
a hivatását Vasadon,
majd Csévharaszton,
családot alapított
Monoron.

Így igaz. 1978-ban
feleségül vettem Kovács Évát, aki tanítónőként dolgozott
Csévharaszton. MoMalik Károly
norra költöztünk, és
Édesanyám Malik Károlyné Tóth Eszter két gyermekünk született. Lányom, Malik
tanítónő volt, tőle örökölhettem a tanítói Szilvia közgazdász és újságíró; fiam, Malik
vénát. Édesapám, Malik Károly erdészet- Péter Károly evangélikus lelkész és fizikus.
vezető volt Pusztavacson. A vadászat és Hat csodálatos unokám van!
a természet szeretete tőle ered, ezért is
választottam később a biológia–földrajz - Mikor változott először a státusza?
tanári szakot és lettem sportvadász 1980ban.
Tizenhat évnyi csévharaszti tanítás után,
1993-ban lettem igazgatóhelyettes, majd
1995-ben Kereskényi Ferenc halálát köve- Hol végezte az iskoláit?
tően lettem igazgató 26 éve.
Vasadon és Csévharaszton végeztem az
általános iskolát, Cséven jártam nyol- - A 44 év során milyen változásoknak volt
cadik osztályba. A monori József Attila alkotó tanúja itt a Balla Károly Általános
Gimnáziumban érettségiztem, majd a bi- Iskolában?
ológia–földrajz szakos diplomát a szegedi
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán sze- Hivatalosan 2002. szeptember elsejétől
reztem. 1993 és 1995 között részt vettem a beszélhetünk Balla Károly Általános IskoBudapesti Műszaki Egyetem által indított láról, akkor léptünk ki a névtelen általános
közoktatásvezetői szakképzésen.
iskolák nagy táborából, s lettünk büszke
„ballások”. A ’70-es években még csak egy
épületben oktattunk. A jelenlegi főépület
- Hol kezdődött a nevelői pályafutása?
4 termében, amelyhez egy szertár és egy
A tanyasi gyerekek nevelésével és okta- kiszolgálóhelyiség tartozott. Helyszűke
tásával foglalkoztam 1975 és 1977 között miatt az alsósok és a felsősök felváltva járVasadon a Diákotthonban, miközben a tak iskolába addig, amíg a ’70-es években
tanárképzőt végeztem. Habár alig voltam egy lelkes KISZ-vezetőnek, Boi Sándornak
idősebb egy-két tanítványomnál, jól ki- köszönhetően a helyi alapszervezet tagjai
jöttünk egymással, nagyon szerettem itt a szabadidejükben épületet bontottak, így
dolgozni. Nehéz volt az éjszakai ügyelet, a szereztek téglát, majd társadalmi munkádélelőtti felsős tanítás és a délutáni alsós ban a ’70-es évek elején megépült egy útfelkészítés megtartása, ráadásul úgy, hogy törő- és egy tornaszoba. 1979-ben az alsós
mindent oktatni kellett, testnevelést, ké- napközi is beindult, kezdetben harminc
miát, fizikát, csak éppen a saját tárgyaimat fővel. Megépült egy tanterem és egy étkenem.
ző tálalóval. Hivatalosan 1980 májusában
a gyermeknapon adták át a napköziotthon
épületrészét.
- Ezért döntött a váltás mellett?

- Mikor fogalmazódott
meg önben először a tanári pálya választásának a
gondolata?

Igen. 1977-ben volt tanárom és igazgatóm,
Kereskényi Ferenc Csévharasztra hívott,
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- Mikor nőtt a duplájára az iskola befogadóképessége?

1979-ben már nyolc tanterem üzemelt. A
cserépkályhákat központi fűtés váltotta
fel. A ’80-as években olajjal, a ’90-es években pedig már gázzal fűtöttünk. 1986-ban
az iskola szomszédságában épült egy bitumenes pálya, ahová KRESZ-táblák kerültek, így már megyei szintű közlekedési
versenyeket lehetett rendezni, ahol mindig kiemelkedően szerepeltünk, több első
helyet szereztek lány- és fiúcsapataink.
Az udvaron egy kézilabdapálya-nagyságú
részt gyepszőnyegeztünk és salakos futópályát alakítottunk ki.

- Milyen sportágakban voltak kiemelkedő
eredmények?
1976-ban járási bajnok, majd megyei 2.
helyezett lett a 7-8. osztályos fiú focicsapatunk kispályás labdarúgásban. A
kisiskoláknak kiírt tornán háromszor is
bejutottunk az országos döntőbe. Legutóbb, 2019-ben Debrecenbe utaztunk, itt
húsz csapat közül a 13. helyen végeztünk.
2000-től megerősödtünk az atlétika terén. A járási csapatversenyeken mindig
dobogóra álltunk. Éveken át bejutottunk
a megyei döntőbe, hatalmas meglepetésre egy alkalommal másodikok lettünk az
alsós sorversenyen. 2002-ben országos
döntőbe jutott Szemők Zsolt 100 méteres
síkfutásban. Ő olyan elkötelezett sportoló
volt, hogy már reggel 7-kor nekiállt gyakorolni. Ha időm engedte, én is elkísértem a
sportolókat. A testnevelőkollégák gyakran
mondták, hogy így könnyű, ha az igazgató
is buzdítja a csapatot.

- Mi volt az intézmény életét érintő legnagyobb beruházás?
Kétségkívül a tornaterem építése 1998ban. Az önkormányzat finanszírozásában
elkészült a 24-szer 12 méteres tornaterem öltözőkkel és szertárral, valamint egy
számítástechnikai teremmel. Nem kellett
többé télen a tantermekben vagy a folyosón tornázni, szorongani a rendezvényeken. Az utóbbi három évben energetikai
fejlesztések történtek pályázati forrásokból. 2018-ban az épület hőszigetelése és a
nyílászárók cseréje. 2019-ben napelemek
kerültek a tetőre. Így hatékonnyá vált a
fűtés és az energiaellátás. A szülők kérésére az üresen álló szolgálati lakás helyén
vizes blokkot alakítottunk ki, továbbá egy
informatika szaktantermet is.

LÁTOGATÓ
- A demográfiai változások hogyan csapódtak le?
A tanulói létszám az elmúlt évtizedekben
93 és 205 fő között mozgott. Jelenleg 107
diákunk van, akiket kilenc főállású és két
óraadó tanár tanít. A demográfiai csúcson 2002-ben két első osztályt indítottunk, ezek végig is mentek. A demográfiai
mélypontoknál, 2014-ben és 2017-ben nem
indult első osztály, így kimaradt egy-egy
évfolyam.

- Milyen generációs különbségeket érzékelt
a tanári pályafutása során?
A szocializmus idején, ha egy gyerek gyengébb képességű volt, vagy nem jeleskedett a tanulásban, akkor mindig keresett
magának egy területet, ahol helyt tudott
állni: sportban, művészeti ágban vagy a
közösségi életben. Megváltozott a gyerekek mentalitása és a munkamorál is. Pluszerőfeszítéseket kevésbé végeznek. Pályám
elején, ha egy diák kész lett az A csoport
feladatsorával, akkor önszorgalomból elkészítette a B csoportét is. Ma már nincs
ilyen, nem akar pluszmunkát vállalni.

- Hogyan változott a szülők hozzáállása?
Negyven éve a szülők döntő többsége maximálisan támogató volt, ma már kevésbé.

Nálunk szerencsére azért kevés a negatív hozzáállású, de a tiszteletlenség és az
önérdekérvényesítés néha itt is megjelenik.
Az, aki csak a saját érdekére figyel, kevésbé lesz toleráns és empatikus. A gyerekek
változnak, ez nem visszafordítható, ehhez
kell alkalmazkodni. A megfelelő képzéshez
kiváló nevelői gárda, valamint megfelelő
tankönyvek és módszerek kellenek. Az elsősök figyelmét 20-25 percnél tovább nem
lehet lekötni. Alsóban az alapképességeket
kellene megszilárdítani. Többször megfigyeltem, hogy egy alsóban gyönyörűen
olvasó gyerek hetedikben már csak makog.
Alsóban még a szülők is nyomon követik a
gyerekeik tanulását, felsőben már sajnos
kevesen. Szerintem a terhelésben a fokozatosság elvét kellene követni, hiszen a cél,

hogy gondolkodó embereket képezzünk,
akik megállják a helyüket az életben.

- Egy eredményes pályaszakasz után egy
újabb életszakasz előtt áll, hogyan készül
erre?
A nyugdíjkorhatárt 2021. január 5-én értem el, de a nevelőtestület kérésére ezt
a tanévet még befejezem. Így helyettesemnek, a volt tanítványomnak, Családi
Bettinának lehetősége nyílik a közoktatás-vezetői szakképzést befejezni, és 2021
szeptemberében megpályázni az intézményvezetői pozíciót. Egy felelős vezető
nem akkor vonul nyugdíjba, ha betöltötte
a korhatárt, hanem akkor, ha jó kezekben
hagyja az általa vezetett intézményt. Most
ez a cél.

MINDIG AZ A KEDVENCEM, AMI ÉPPEN VAN
Szeibertné Kucsák Ágnes, a Balla Károly Általános Iskola új alsó tagozatos
tanítónője. Népes családja éppen megebédelt. Két udvarias kamasz köszönt
Vasadon, mielőtt a frissen felmosott ebédlőbe lépek.

A

fiúk a kertben tevékenykednek. Szeibert Tamás, Ágnes
férje kertész. Szülei őstermelők, innen ered a mezőgazdaság szeretete a családban. Nagyobbik gyermekük,
Mátyás az agrártudományi
egyetemre készül, de előtte
még elvégzi a középiskolát,
hiszen még csak 14 éves. A
fiúk rendkívül talpraesettek,
Mátyás a kispesti piacra is
eljár a szüleivel. Öccse, a kilencéves Dániel a bátyja által ráhagyományozott kis fóliasátorban
lévő növényeit gondozza. A legkisebb
fiú, a huszonkét hónapos Zsombor, éppen
alszik, szóval nyugodtan beszélgetünk.
Ágnes 1992–1996-ig a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola D osztályába járt, akkor ez volt
a legerősebb osztálytípus. Érettségi után
elgondolkodott, hogy merre tovább, és a
tanítói pályát választotta. Felidézi, hogy a

Vasadi Általános Iskolában, többen is
mély benyomást gyakoroltak rá.
Alsós tanítónője, Éva néni azzal
vívta ki a csodálatát, hogy képes volt egy hallássérült kisfiút megtanítani hangosan
olvasni, és Kaldenekkerné
Sipos Mária magyaróráit is
nagyon élvezte.
1996–2000-ig a Jászberényi Tanítóképző Főiskolára
járt, ekkor emelték a képzés
idejét háromról négy évre.
Jászberényben rengeteg tapasztalatot szerzett, hiszen a tanítóképző gyakorlóiskolájában a harmadéves hallgatóknak már minden héten órát
kellett tartaniuk. A szaktanárok pedig az
osztály előtt javították ki a „kis tanító nénit”, ha hibázott. Szinte úgy feleltek, mint
az odajáró gyerekek, az ő munkájukat is
folyamatosan értékelték.
Pályáját negyedéves hallgatóként Vasadon kezdte. Először napközis tanár

volt, később alsós tanító néniként osztályt kapott. Arra a kérdésre, hogy melyik
évfolyamon szeret a leginkább tanítani,
meglepő választ ad: – Mindig az a kedvenc
évem, amelyikben éppen vagyok.
Ágnes vérbeli pedagógus, aki szereti a
munkájával járó sokszínűséget, a műsorkészítést, a kézműves-foglalkozásokat, a
népmesék feldolgozását. 2004-ben részt
vett egy néptánc, népi játékok továbbképzésen, majd mesepedagógiával foglalkozott. Rengeteg mesét tud, s ezekkel
szívesen színesíti az óráit. A kicsik figyelmét 20-25 percnél tovább úgy sem lehet
lekötni, ilyenkor jól jönnek a mozgásos
játékok, melyre van tér a leendő elsősök
tantermében.
2000–2021-ig Vasadon dolgozott. Szeptemberben már Csévharaszton nyitja meg
élete új fejezetét. A 2021/2022-es tanévet
egy új elsős osztállyal kezdi a Balla Károly
Általános Iskolában.
Kíváncsian, szeretettel és sok-sok mesével várja leendő kis tanítványait! (A.T.)
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KÖRKÉP A CSÉVHARASZTI CSICSERGŐ
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁRÓL
Amint betekintünk a barátságos termekbe és rálátásunk nyílik
arra a gazdag programsorra, amit a Csicsergő óvoda pedagógusai
kínálnak, szeretnénk ott gyermek lenni. A 75 férőhelyes óvoda jelenleg 80 kisgyermeket fogad, s az óvodai helyek rendre betelnek.

V

áraljai Lászlóné intézményvezető
elárulja, hogy nincs szükség toborzásra csak az óvó nénik terén, mert
négyen állnak gyermekvállalás vagy nyugdíjazás előtt.

- Milyen napirend vár az újonnan érkező
óvodásokra és a pedagógusokra?
Az intézmény 6 órakor nyit és 17 órakor
zár. 7.30-ig a gyerekek egy összevont csoportban gyülekeznek, mindössze tíz-tizenketten, majd mindenki a saját csoportjába megy. Nyolc és kilenc között lehet
reggelizni, ami itt a tízórai is. Az étkezés
nem kötelező jellegű, így aki nem evett
otthon, annak lehetősége van elvenni,
amit kér. Míg az, aki már reggelizett, nyugodtan játszhat. Kényelmes tempóban,
kényszerektől mentesen kezdődik a nap.
A napirendünk olyan, mint bármely más
óvodában, talán csak színesebb kínálattal.
A nagyobb rendezvények mellett jeles napok, témahetek színesítik az életünket.
- Milyen alkalmakra és tevékenységekre
kell gondoljunk?
A népszokásokat elevenítjük fel: novemberben a Márton-napot, decemberben a
Luca napját. Márton-napon van libatorna, libamájkrém, „újbor”, kukoricamor-

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Csévharaszti Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda kollektívája szeretettel várja minden leendő kis óvodását az óvodai beíratásra 2021. április
20-án és 21-én. Az óvodai felvételi
szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen is jelezhetik az
óvodában 8-16 óráig, illetve online az
ovoda@csevharaszt.hu e-mail-címen.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi
kivonata, lakcímkártya, TAJ-kártya, a
szülő személyi azonosítója és tartózkodási helyét igazoló hatósági igazolványa. Minden egyéb speciális igény
figyelembevételéhez
szakvélemény
vagy hatósági határozat bemutatása
szükséges. Ezeket az iratokat hozzák
magukkal!
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zsolás, libabáb- vagy nyaklánckészítés.
Luca-napon búzát vetünk. Közben zenét
hallgatunk, énekelünk, mondókákat tanulunk. Mikulásra 2019-ben már színészeket hívtunk. Nem csak a pandémia idején
jelent meg az igény a szokatlan forgatókönyvekre, már korábban is volt rá példa,
hogy a Mikulás szánon vagy lovas kocsin
érkezett. Februárban tartjuk a medvenapot, majd a farsangot. A farsangot régen
a tornateremben ünnepeltük, most már
inkább kisebb csoportokban, így az egész
nap erről szól, nemcsak a délután. Tavas�szal a természetről szereznek a gyerekek
ismereteket. A víz világnapját, ami március 22.; a föld napját, ami április 22.; a
madarak és fák napját, ami május 10.; a
témahetek keretében ünnepeljük.

- Mi a közös a témahetekben?
A gyerekek fejlesztése, mely a különböző
kompetenciaterületek figyelembevételével történik. Megjelenik a zenepedagógia,
a mondókákon és a meséken keresztül a
fantázia, a nyelvi képességek, a memória
fejlesztése. Vannak mozgásos feladatok,
kézügyességhez kapcsolódók. Az elvont
gondolkodás csíráit is elvetjük. A formák, a
mennyiségek, a számok világa is megjelenik az óvodában.
- Milyen rendezvényeknek nézünk most
elébe?
A húsvéti ünnepkörnek, mely magába
foglalja a szülők bevonásával történő kézműves délelőttöt. A kiscsirke-, a nyuszi-,
a báránykészítés mindig elszórakoztatja
a gyerekeket. Lesz tojásfestés is, habár a
nap legizgalmasabb része a tojásvadászat.
A szülők által elkészített tojások és apró
ajándékok felkutatása az udvaron. Vidám
gyereknapot is tartunk természetesen.
Minden évben van légvár, palacsinta, üdítő, és meghívott fellépők. Az óvodában
nemcsak gyereknapon, hanem minden
hónapban van valamilyen extraprogram.
- Kik a visszatérő előadók, társulatok?
A Palinta Társulat, egy énekes és egy gitáros párosa, ők egyszerű népi hangszereket készítenek (például Kinder tojásokból csörgőt) a gyerekeknek, majd bevonják
őket zenélésbe és a mesék előadásába.

Évente kétszer meghívjuk a Tekergő Bábszínházat és az Ákombákom Társulatot.
Ők interaktív, kifejezetten óvodásoknak
készülő bábelőadásokkal jönnek. A Kölyökidő kínálatában van arcfestés, tánc- és
játszóház, népzenei eszközök (köcsögduda, furulya) bemutatása, síkbábokkal történő előadás, és légvár is kerül az udvarra.

- Milyen keretből gazdálkodnak?
Az óvodának az önkormányzat által elfogadott éves költségvetése van, a mindennapokhoz szükséges eszközöket ebből vásároljuk. Továbbá havonta szedünk ötszáz
forint csoportpénzt, ez a programokra, az
apróbb ajándékokra, a meghívott előadókra és az év végi buszkirándulásra fordítjuk.
- Melyek a szülők bevonásával történő rendezvények?
Kedvelt családi program az október közepi
Tökjó nap, amit két hétig tartó készülődés
előz meg. Visszatérő elem a madárijesztő-készítés, ami mellé hatalmas tököket
tornyozunk fel. A kitűzött nap délutánján
a szülők is megérkeznek és bekapcsolódnak a játékba. Vannak ügyességi, gyorsasági feladatok, gyerekek és tökök szállítása taligán, melyet az apukák tolnak. Szól a
zene, folyik a tánc, fogy a süti, a tökfaragók pedig mécseseket készítenek. A fotókból kiállítás születik. A szülőkkel közösen
készítjük el az adventi koszorút szalmából
és fenyőágakból.
- Mi az óvoda legnépszerűbb programja?
A családi főzőnap május közepén. Ez a
mi nyílt napunk. Megnyitjuk az óvodát
az új családok előtt. Az újonnan beíratott
gyerekek megkapják a jelüket, megismerkednek az óvodával, üdvözlőajándékot
kapnak, a szülők bográcsban főznek, a
gyerekek játszanak, s közösen megebédelnek. Az új családok nyolcvan százaléka
részt vesz ezen az eseményen.
- Hogyan zárul az év?
Ballagással zárul az év, erre az alkalomra a nagycsoportosok és a középsősök is
műsorral készülnek, természetesen az óvó
nénik felkészítésével. Az iskolába menő
gyerekeknek szervezett búcsúbulira szintén eljönnek az apukák és az anyukák is.
Este 6-tól 10-ig tart a vigadalom, amit itt
alvós pizsamaparti követ, ha a nagycsoportos gyerekek így döntenek. A Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda
négy hétig tartó nyári záráson kívül minden nap 11 órás gyermekfelügyeletet biztosít.

OKTATÁS

A MEDVE ÁRNYÉKA
A hagyomány úgy tartja, ha a barna medve a gyertyaszentelő
napján kijön a barlangjából és meglátja az árnyékát, akkor a
medve szerint - a szép idő ellenére - hosszú lesz a tél, s a medve
visszabújik. Ellenben, ha borús az idő, akkor kint marad, mert
rövidesen jön a tavasz. A medve átlátja a természet filozófiáját.

A

Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda Süni csoportjának pedagógusai, Gosztola Ferencné Edit
néni (óvónő), Lőrincz Tamásné Marietta
(pedagógiai asszisztens) és Buzás Mariann
(dajka) már egy hete előkészületeket folytattak, hogy a február 2-i Medve-nap vidáman teljen. Kilenckor bekaptak néhány
macifejet formázó zsömlét a gyerekek, majd
kezdődött a játék. A barna pólóban érkező
középsősök felvették a medvefejdíszeket,
melyek a szekrényeken sorakoztak. A falat
papírtálcákra festett medvefejek díszítet-

ték, ezek korábban kerülhettek oda, akárcsak a medvealakzatok a mágneses táblára.
Fél tízkor megszólalt a talpalávaló zene,
a gyerekek pedig útra keltek a csoportszobában, mely képzeletükben erdővé alakult.
A mondókák iránymutatása szerint utánozták a mackó mozgását, és bejárták a medvék
kedvenc útvonalait. A medve barlangjához
érve bedugták a kezüket és kitapogatták a
bundás alakját.
Tízkor a gyerekek letelepedtek a szőnyegre, majd Lőrincz Tamásné Marietta a
lusta medvéről mesélt. Magával ragadó elő-

adásához aprólékosan kidolgozott illusztrációt is készített. Mindenki őt figyelte,
hogyan szólalt meg hol a lusta medve, hol a
többi erdei állat hangján. Az előadás során
Marietta kérdéseket intézett a gyerekekhez,
melyre ők könnyen válaszoltak. A mesével
már ezt megelőzően is foglalkoztak, de így
még élvezetesebbé vált, hiszen az ismétlés
a gyerekeknek biztonságot ad. A mese után
át is alakultak mackóvá. Mindenkinek – aki
akarta – kifestették az arcát. A bocsok bemásztak a sátorbarlangba, melynek leereszkedett a bejárata.
Körülbelül tizenegykor került sor a tudományos kísérletre. Vajon tényleg meglátja-e az árnyékát a medve? A kismackók előmásztak a terepszínű sátoranyagból készült
odúból. Mire kijöttek, addigra az óvó nénik
lehúzták a redőnyöket, majd elemlámpával
világították meg a gyerekeket. Mivel a terem falán az árnyékuk láthatóvá vált, ezért
kétszer is vissza kellett bújniuk. Harmadjára
azonban a felhúzott redőnyök mellett már
eltűnt az árnyék, így hát kint maradtak.
Mivel a medvék a hosszú téli álom miatt
kiéheztek, nassolás és mézkóstolás következett. Miután jóllaktak, felkutatták az ismert
játékokat, aztán vágyakozni kezdtek a hideg
udvarra. Előkerült számos anorák, csizma,
pulcsi, kesztyű, sapka, sál. Végül kifutottak
a szabadba, míg Mariann felmosóért sietett,
mert egy kismedve elrontotta a gyomrát.
Szó mi szó, még ebédidő előtt megteltek
a pocakok. Volt sok-sok finomság, a medve
alakú lekváros linzerrel az élen, melyet egy
gondos szülő készített. A mézkóstolás, torkoskodás fa evőkanállal történt, hiszen nem
lehet elég korán kezdeni a bocsok környezettudatosságra való nevelését.
A.T.

Hirdetés
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CIVIL SZERVEZETEK

ÉRZŐ LÉNYEK, AKIKET NEM TESZÜNK LÁNCRA!
Aki még nem járt a csévharaszti Luca Kutyamenedék Állatvédő Alapítványnál, az
szomorú, sovány, elhagyatott kutyák látványára készül, ám nem ez várja. Húsz kisebb
és közepes termetű kutyus rohan felé, Áfra Vera kísérete. Szőrük fényes, testalkatuk
takaros, többségük kiegyensúlyozott kutyának tűnik. Mögöttük egy szomorú múlt és
előttük egy szebb élet lehetősége. Áfra Vera és segítői ezen dolgoznak.

Bella (örökbe fogadható)

V

era 1989-ben költözött Budapestről Csévharasztra a rendszerváltás
évében. Korábban a vendéglátóiparban dolgozott, és egy ideig még bejárt, ám
a tanya, melyen egyetlen vályogház állt új
életmódot kívánt. Már ekkor jött vele egy
csacsi, egy ló egy cica meg egy Luca nevű
kutya a népmesei fordulatok a továbbiakban is megtalálták.
Az első kitaszított állatok egyike úgy került hozzá, hogy egy asszony elküldte a fiait
az erdőbe a megunt házi kedvenccel és azzal
az utasítással, hogy a kutya nélkül térjenek
haza. A két tanácstalan gyerek inkább Veránál hagyta az ebet, mintsem egy fához
kötözve. Idővel egyre többen érkeztek az
erdőszéli vályogházhoz, majd 2015-ben
Vera létrehozta a Luca Kutyamenedék és
Állatvédő Alapítványt és egy Facebookcsoportot is elindított. A kutyabarátok rátaláltak, közösséget alkottak, s vannak, akik
pénzösszeggel, adománnyal vagy a munkájukkal rendszeresen támogatják az alapítványt.
Ha valaki megnézi a Luca Kutyamenedék
közösségi oldalát, s elolvassa a bejegyzéseket, megérti a népszerűségét. Az itt található több mint száz kutyának nemcsak
profilképe van, de a személyiségéről és a
háttértörténetéről is közvetlen stílusban
olvashat. Vera – s újabban segítői – olyan
szeretettel írnak az állatokról, mint más a
vele együtt élő embertársairól sem. Aktív
követői száma több, mint 11 000 fő.
Vera megismeri az állatok múltját, traumáit, tulajdonságait, feltérképezi a gazdik
körülményeit, és csak akkor adja örökbe a
kutyákat, ha az igények és az adottságok
harmonizálnak egymással. Az örökbeadást
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személyes beszélgetések előzik meg, majd
ismerkedő találkozás. Vera arról is beszámol, hogy sok kutya nem is akar innen elmenni, mert itt jól érzik magukat ahhoz
képest, ahonnan jöttek. Ha egy új gazdira
találnak, akkor először ijedtek. Volt olyan
kutyus, akit katéterezni kellett, mert az új
helyen nem akart pisilni. Aztán rájött, hogy
jó családba került, s minden megváltozott.
Vera még fényképeket is szokott kérni,
nyomon követi a kutyákat, amíg meg nem
bizonyosodik róla, hogy jó helyen vannak,
és jól vannak. Rendkívül alapos, 2020-ban
107 kutyának talált otthont, 2015 óta pedig
több mint 440 négylábúnak.
– Minden idekerülő kutya teljes körű
ellátást kap, ennek része a kombinált és veszettség elleni oltás, féreghajtás, chipezés,
szívféregteszt. 5-6 hónapos korban pedig az
ivartalanítás, hiszen nem akarjuk növelni a
gazdátlan állatok számát. Sajnos így is sok
a sérült, azonnali műtétre szoruló, amelyet
autó gázolt el. A befogadott állatok elsőként
karanténba kerülnek, hiszen bolhásak, férgesek, oltatlanok lehetnek, ezeket kezelni
kell. Volt, amelyik lőtt sebbel érkezett, vagy
a helytelen táplálás következtében azonnali
műtétre szorult.
Egy állatmenhely fenntartása az állatok
napi táplálása mellett egyéb kiadásokkal is
jár: orvosi ellátás, üzemanyag, gyógyszerek, közüzemi számlák, bolha elleni szerek,
kennelek építése és a jelenlegiek (33 kennel)

Vica (örökbe fogadható)

felújítása is beletartozik ebbe. Az alapítvány
folyamatos működtetéséhez csoda és sok
támogató kell, hiszen semmilyen rendszeres bevétellel nem rendelkezik. A menedék fenntartása több százezer forintba
kerül, ezt adományokból finanszírozzák.
(Luca segély számlaszáma: OTP 1170302020002114-00000000).

Nyüzsi (örökbe fogadható)

Vera és párja, Cseh Tamás mellett húszhuszonkét önkéntes segíti a napi működést,
hiszen jelenleg nem tudnak állandó alkalmazottat fizetni. Az önkéntesek között tíz
fő rendkívül elkötelezett. Részt vesznek a
napi egyszeri etetésben, takarítanak, kutyát
sétáltatnak, és amikor egyszerre több család érkezik, akkor körbevezetik a látogatókat. Hétvégenként több önkéntes is érkezik,
hiszen szombaton van a sétáltatás ideje; és
több látogató is, ami azt jelenti, hogy több
kutyus lel gazdára.
- Kik a legszívesebben látott gazdik?
Azok, akik idős kutyát akarnak, hogy pár
évre széppé tegyék a kutya életét. Egy idős
hölgy már két koros kutyát vitt el, elütött,
kitett kutyákat, s csodás időszakkal ajándékozta meg őket.
- Melyek azok a tabuszavak, amelyek
elriasztanak egy gazdijelölttől?
Ha valaki az előző kutyáját „odaadta valakinek”, „cserét akar”, „megdöglött” a kutyája, „házőrzőt akar”. De a legfőbb tabuszó: a
LÁNC! Láncra nem adunk és nem teszünk
kutyát, mert ők érző lények!
Artzt Tímea

OKTATÁS

MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS A BALLÁBAN
Egy évvel ezelőtt nagyszabású műsorral készültünk az 1848. március 15-i forradalom ünnepére. Minden osztály képviseltette magát, de az ünnepi megemlékezést a
szereplők és a műsorkészítők legnagyobb bánatára a korlátozó intézkedések miatt
nem tudtuk megörökíteni. Tanulva ebből, és figyelve a járványhelyzet alakulását és a
kósza híreket, az idei megemlékező műsorunkat már március 2-án felvettük. Megtekinthető a https://youtu.be/rraIfX8yXx8 linken. A műsorkészítésért köszönet illeti
Kaldenekkerné Sipos Mária tanárnőt és a szereplőket! Név szerint: 3. osztály: Gados
Vivien. 5. osztály: Bodor Szilvia, Gellen Réka, Kovács Dorina, Ország Gergő, Szalisznyó
Szidónia. 6. osztály: Benke Bence, Jangyik Luca, Kalina Rebeka, Kovács Bianka, Magda
András, Naszvadi Bianka, Pintér Vivien, Rabi Dominik, Sándor Roland, Tóth Kinga. 8.
osztály: Ágoston Kinga, Benke Martin, Kovács Alexandra, Mészáros Szabolcs, Szabó
Csenge, Vári Hanna.
Büszkék vagyunk rátok, köszönjük az ünnepi perceket!
Családi Bettina

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS
ÁPRILIS 15-ÉN ÉS 16-ÁN
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük a leendő első osztályos szülőket, hogy a beiratkozást online tegyék
meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu
weboldalon. A részletes leírás az online
beiratkozás menetéről megtalálható az
iskola honlapján (www.balla-csharaszt.
edu.hu) vagy a közösségi oldalán (www.
facebook.com/ballakisk). Amennyiben
ez nem oldható meg, úgy a 06-29/493010-es vagy a 06-30/792-88-46-os telefonszámon lehet személyes időpontot
foglalni.
A beiratkozás határideje: április 15.
(csütörtök) és április 16. (péntek).
Családi Bettina

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 kereseti
lehetőség MINDEN
MUNKAKÖRBEN!
• Túlóralehetőség
• Cafeteria
• Ajánlói bónusz
(1 hónap és 6 hónap után is)
• 15 Ft/km bejárási támogatás
Érdeklődni lehet a
+36-30/792-1319-es
telefonszámon vagy helyben a
2212 Csévharaszt,
Nyáregyházi út 51. alatt.

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert
belga tulajdonban lévő kisállateledelgyártással és -forgalmazással foglalkozó
vállalatcsoport tagja, melynek Csévharaszton
működő telephelyére keressük csapatunk új
tagjait a következő munkakörökbe:

állító
e
b
p
é
g
/
ő
l
e
Gépkez akos munkarendben
többműsz üzemünkbe.
– több

ezető
Targoncamvunkarendben

os
többműszak üzemünkbe.
– több

tó
Karbantuanrkarendben.

os m
többműszak nyszerelő/mechanikai
villa
Géplakatos/ rész végzettséggel.
műsze

Operátokrarendben

os mun
többműszak üzemünkbe.
– több
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MÚLT-FAGGATÓ

SZÖSZI NÉNI
Szülei egy uradalomban
dolgoztak, itt kapta a
becenevét, amikor az
uraság meglátta a szőke
hajú csöppséget, aki 1937.
szeptember 3-án született.
Szabó Juliannából ekkor lett
Szöszi, később Szöszi néni.

S

ólyom Róbertné (Szabó Julianna)
Csévharaszton él, itt született, és
sosem vágyakozott el innen. Kiskertje és háza gondozott, idejét legszívesebben a nyárikonyhában tölti. Életerős,
egészséges, tiszta hangú lélek, „hangját a
szüleitől örökölte”. Gyermekkorából nem
sok mindent idéz fel, de arra emlékszik,
hogy a II. világháborúban találat érte a házat, amelyben nővérével, Máriával (1933),
öccsével, Istvánnal (1950) és szüleivel éltek. Általános iskolai éveiből arra emlékszik, hogy akkoriban egy tanító oktatta az
összes gyereket elsőtől a hetedik osztá-

lyig. Hétvégente pedig „négy-öt
lány összeölelkezett és énekelve
ment végig a falu utcáin”, természetesen Szöszi néni is köztük
volt. Akkoriban nem volt mód
énektehetségét kibontakoztatni, mert „nem olyan időket éltünk!”
Julianna 14-15 évesen állt
munkába egy budapesti konzervgyárban. Kis idő elteltével
egy ócsai barátnője, Kánai Ilonka bemutatta őt az unokatestvérének. Így ismerte meg Sólyom Róbertet, aki elektronikai
műszerészként dolgozott. Egymásba szerettek és 19 évesen
összeházasodtak, majd 45 évet
éltek együtt. Csévharaszton maradtak, a szülői ház mellett építkeztek a Kossuth Lajos utcában.
Ez a kisház a férje keze munkája.
Második munkahelye – akár
egy kémtörténetben – a csévharaszti titkos létesítmény, az
„objektum” volt. A helyiek legalábbis így nevezték a Belügyminisztérium által működtetett
intézményt, melyet később a Nemzetbiztonsági Hivatal vett át. Szöszi néni nem sokat tud az „objektum” működéséről, mert
ő „csak” takarított. Annyit árul el, hogy
„öt év járt azért, ha valaki információt szivárogtatott ki.” Szöszi
néni nem beszél.
1956-os házasságkötésüket követően két
gyermekük született.
Lánya, Julianna 1957.
június 23-án, fia, Róbert
1960. március 8-án. Korai halálát a mai napig
sem tudta feldolgozni. A
fekete keretes fényképpel, mely kis hálószobájának szíve, minden nap
szembenéz. Róbert 52
évesen halt meg.
Szöszi néni egyedül
él egy idős kutyussal,
de rokonai közel vannak hozzá. Négy unoká-

Emlékezetes helyszínek és eredmények:
2010. Budapest A Közép-magyarországi Régió 2010. évi Nyugdíjas Dalos Találkozóján
a Régió dalosa címet nyerte el.
2011. Örkény A II. Kistérségi Szépkorúak Ki mit tud?-ján ének kategóriában 3. helyezett.
2011. Budapest A Közép-magyarországi Régió 2011. évi Nyugdíjas Dalos Találkozóján
a Régió győztese címet nyeri el.
2012. Hévíz II. Országos Nyugdíjas Ki mit tud?-ján bronz fokozat szólóénekesként.
2013. Örkény Szépkorúak Kistérségi Ki mit tud?-ján szólóénekesként ezüst fokozat.
2013. Harkány III. Országos Népek Tánca – Népek Zenéje középdöntőjén részt vett.
2014. Keszthely IV. Országos Nyugdíjas Ki mit tud?-ján ezüst fokozat.
2015 Hajdúszoboszló V. Országos Nyugdíjas Ki mit tud?-ján arany fokozat.
2016 Örkény Szépkorúak Kistérségi Ki mit tud? versenyen egyéni énekben vas fokozat.
2017 Örkény Szépkorúak Ki mit tud?-ján szólóénekesként arany fokozat.
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ja közül egyik a kertszomszédja, másik a
szemközti házban lakik. Veje minden reggel benéz hozzá, sőt a dédunokája fényképét is megmutatja.
Szöszi néniről mindenkinek az éneklés
jut eszébe, tehetsége az Ősborókás Nyugdíjas Klub (majd egyesület) működésével
együtt kezdett kibontakozni. Csévharaszton nem volt sok szórakozási lehetőség,
ezért 2001-ben lelkesen fogadta az Ősborókás Nyugdíjas Klub alakulását és az
összejöveteleket, beszélgettek, énekeltek.
Nagyon jól érezte ott magát. Az Ősborókás-kórus 2005-ben lépett a nyilvánosság
elé. De Szöszi néni szólóénekesként is elindult a versenyeken, ilyenkor többen elkísérték és biztatták a kórusból is. Ezek a
közös programok, a fellépések izgalma sok
élménnyel ajándékozták meg őt, s talán a
többieket is. Az évek során egyre feljebb
lépkedett, míg 2015-ben Hajdúszoboszlón arany fokozatot nyert az V. Országos
Nyugdíjas Ki mit tud? versenyen.
Ma már nem vállal nyilvános fellépést,
mert bevallása szerint, ha hibázik az éneklés során, akkor nagyon elszégyelli magát,
de azért szívesen fakad nótára, sőt a rádiót hallgatva új dalokat is tanul. Legutóbb
a Dankó Rádióban hallhattuk őt, ott kapott dicséretet, amikor telefonon keresztül előadott egy dalrészletet. A faluban
sétálva mindenki szeretettel beszél róla,
hiszen sokakat ajándékozott meg énekével
s kedves személyiségével. Szöszi néniből
máshol talán híres népdalénekes lehetett
volna, de ezen ő nem szokott töprengeni,
örül a megszerzett élményeinek, és a saját szórakoztatására énekeli a hallgatós
nótákat.
A.T.

KULTÚRA

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük
január 22-én. Kölcsey Ferenc ugyanis 1823.
január 22-én fejezte be a Hymnusz – a magyar
nép zivataros századaiból című költeményét.
Erre emlékezett egy lelkes alkotói csoport
Csévharaszton egy kisfilm összeállításával.

A

megemlékezés Balázs Istvánné Ildikó, a községi könyvtár és közösségi ház vezetőjének szavaival kezdődik, majd felcsendül Törőcsik–Mészöly Viktória tisztán zengő szomorkás dala. Viktória
és a Pótharaszti Sétaerdő szépsége harmonikus egységet alkotnak Törőcsik Ábel felvételein.
Az éneket a Himnusz versszakai követik különböző korú és nemű
lokálpatrióták előadásában. Jó látni a korok változatosságát és találkozását a kultúra szeretetében. A Nagy Sándor televíziós műsorkészítő
szakos hallgató által szerkesztett összeállítás szereplői: Nagyné dr. Jankovics Krisztina, Tóth István, Márton Mirella, Rabi Dominik Marcell, Veress–Kiss Tímea, Nagy Sándor, Dragonya Istvánné, † Földvárszki József.
Az ünnepi megemlékezés a Gemini Tv által rögzített felvétellel zárul. Ebben Rácz Gitta kórusvezető és a Csévharaszti Népdalkör énekel.
Munkájukért és törekvésükért köszönet illeti a szereplőket és a műsorkészítőket: Nagy Sándort, Törőcsik Ábelt, Balázs Istvánnét és Tóth–Tuba
Erikát. A kisfilm elérhető a www.csevharasztkonyvtar.hu oldalon.

† Földvárszki József (1943–2021)

Hirdetés

Új SsangYong
pick-up
A jármű nagy, masszív, igazi munkagép,
kapcsolható felező és összkerékhajtás.
Kategóriájának leghosszabb raktere
– 1610 mm.
Praktikum és kényelem.
Kétféle hátsó futómű: 5 lengőkaros,
merevhidas hátsó felfüggesztéssel
vagy laprugóval.
Masszív, mégis csendes:
„Quad Frame” alvázkeret.

Már nettó
7 199 000 Ft-tól
Akár 1,4 millió Ft-os
kedvezmény!
A készlet erejéig, vagy
visszavonásig.

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 8,1–9,0 l/100km
és szén-dioxid-kibocsájtási szint (214–236 g/km)
felszereltségtől függően.

Használtautó-beszámítás

A képen látható autó illusztráció.

Rendkívül kedvező finanszírozási lehetőség.

Érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760
2021. április | CSÉVHARASZTI HÍRHARANG
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GASZTRONÓMIA

SZÖSZI NÉNI ŐSZIBARACKJA

Szöszi néni 2014-ben Keszthelyen egy gasztronómiai versenyen is részt vett,
melyen ezzel a süteménnyel első helyet szerzett. Ezt a lakodalmi ínyencség,
melyet cukrász unokája Ország Istvánné Sólyom Orsolya díszített.

ŐSZIBARACK

A zsírt, a porcukrot, a tojássárgákat,
a sütőport és a sót habosra keverjük,
majd ezt a liszttel és egy kiskanál
Hozzávalók a tésztához:
szódabikarbónával összedolgozzuk.
• 75 dkg liszt,
• 20 dkg zsír,
Ráöntjük a tejet, hogy gyúrható le• 2 dl tej,
gyen a massza. Utána 1 órát pihentet• 30 dkg porcukor,
jük. A tésztából 20 egyforma méretű
• 2 tojássárgája
gombócot készítünk, amiket kivaja• 1 csomag sütőpor
zott tepsiben rózsaszínre sütünk.
• 1 kiskanál szódabikarbóna Még langyosan késsel vagy kiskanál• csipet só
lal kivájjuk, hogy tölthető legyen.

Krém: 20 dkg margarin, 20 dkg
porcukor, 2-3 ek. baracklekvár, 2 ek.
kakaó, rumaroma. A krémet tejjel lazíthatjuk. A kiskanállal kivájt tésztát
elkeverjük a töltelékkel, visszatöltjük
a gombócokba, majd kettesével összeragasztjuk a krémmel. Tojásfehérjével
megkenjük, ételfestékkel megfestjük,
esetleg mandula- és vérnarancsaromába mártjuk, majd kristálycukorban
megforgatjuk. Levélkével díszítjük.

ERZSI NÉNI SÜTIJE ÉS POGÁCSÁJA
ZSUZSI-SZELET
Hozzávalók:
• 50 dkg liszt
• 20 dkg porcukor
• 8 dkg vaj
• 2 db tojás
• 2 ek. cukrozatlan kakaópor
• 1 kk. szódabikarbóna
• kevés tej
Krém:
• 2 cs. vaníliás puding
• 4 ek. liszt
• 2 tojássárgája
• 1 liter tej
• 1 cs. vaníliás cukor
• 20 dkg vaj
• 20 dkg porcukor
Az alapanyagokból tésztát gyúrunk, elosztjuk 4 egyenlő részre.
Lapokat nyújtunk és 190-200
fokon pár perc alatt megsütjük.
A krémet megfőzzük, majd ha
kihűlt, a vajat és a porcukrot
kikeverjük habosra és a pudinghoz keverjük. A lapokat összeillesztjük a krémmel, egy éjszakát

hűtőben pihentetjük. A tetejét
bevonjuk csokival, a sütit felszeleteljük.

MÉZES KRÉMES
Tészta
• 45 dkg liszt
• 15 dkg porcukor
• 1 tk. szódabikarbóna
• 1 db tojás
• 6 dkg vaj
• 5 ek. tej
• 2 ek. méz

Az alapanyagokat összegyúrjuk,
négyfelé osztjuk. Egyformára
nyújtjuk. 180 fokon lapokat sütünk.
Krém:
• 5 dl tej
• 10 dkg búzadara
• 25 dkg margarin
• 20 dkg porcukor
• 2 cs. vaníliás cukor
• + sárgabaracklekvár
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A tejet és a búzadarát összefőzzük. A margarint a porcukorral
habosra keverjük, majd hozzáadjuk a búzadarát, és kikeverjük
a krémet. A lapokat összetöltjük
(lap, krém, lap, sárgabaracklekvár, lap, krém, lap) és egy éjszakát pihenni hagyjuk. Másnap
szeleteljük.

ZSERBÓ
Tészta:
• 35 dkg liszt
• 1 tojás
• 5 dkg cukor
• 20 dkg vaj
• 1 dl tej
• 1 dkg élesztő
• kevés sütőpor
Töltelék:
• 15 dkg dió
• 15 dkg cukor
• 20 dkg lekvár
Máz:
• 7 dkg porcukor
• 7 dkg vaj
• 3 dkg kakaó
• 2 ek. tej
Az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, hozzáadjuk az élesztőt,
a cukrot, a tojást, a sütőport és
tésztává gyúrjuk. Három részre
osztjuk. Az alsó lapot megkenjük
vékonyan lekvárral, megszórjuk a cukros dió felével. Ráhelyezzük a második lapot, megismételjük a folyamatot, majd
a harmadik lappal betakarjuk,

széleit jól megnyomkodjuk. Negyedórát kelesztjük, megszurkáljuk, 180 fokon sütjük. A tetejére elkészítjük a mázat, majd
szeleteljük.

SAJTOS POGÁCSA
• 1 kg liszt
• 3 db tojás sárgája
• 1 púpozott ek. só
• 2,5 dl tej
• 5 dkg élesztő
• 2 ek. cukor
• 2 kis poharas tejföl
• 25 dkg vaj felolvasztva
• reszelt sajt
Az élesztőt felfuttatjuk, majd a
többi anyaghoz öntjük, a tésztát
jól kidolgozzuk és 40 percig kelesztjük. Kinyújtjuk, hajtogatjuk,
majd újra 30 percig kelesztjük.
Kinyújtjuk, majd felvert tojással
megkenjük, kiszaggatjuk, reszelt sajttal megszórjuk és 180
fokon sütjük.
Szerző: Bán Lászlóné és
Kaszala Tamara

KÖRNYEZETÜNK

KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSE

KESZTYŰS KÉZZEL
Évek óta minden reggel a Csévharaszti Sétaerdőben mozgatom
meg a kutyáimat. Ez nem csak a kutyáknak, nekem is a rendszeres mozgást és felfrissülést jelent.
Legtöbbször hatéves unokám is csatlakozik hozzám. Aztán néhány hete egy kilencéves csévharaszti kisfiút is megismertünk.
Selymes Zsoltika igen kitartó útitárs, minden reggel 6.40-kor,
iskolába menetel előtt, ott vár rám az erdészet felé vezető úton.
Séta közben többször megállapítjuk, hogy az erdei sétaköröket
használók bizony nagyon sok szemetet dobnak el. Meg is beszéltük, hogy majd hozunk magunkkal zsákot, és séta közben
összeszedjük a szemetet. Én aztán rendszerint elfelejtem a zsákot, vagy csak későn jut eszembe. Zsoltikát azonban más fából
faragták!
Március elején, amikor unokámmal kéz a kézben, a találkozóhelyünkre érek, Zsoltika nejlonszatyrot tart a kezében, és utunk
során megtisztítjuk a moha-völgyi sétakört a papírzsebkendőtől,
a csokipapírtól és az üdítős palackoktól. Ezen a napon nagyon
boldog vagyok, mert Selymes Zsoltika és unokám, Herman Petike, „kesztyűs kézzel”, elbánnak a szeméttel!

Az
önkormányzat
képviselő-testülete a 2/2021 (II.4.) számú rendeletével megalkotta Csévharaszt településen az avar és növényi hulladék
kezeléséről és nyílttéri égetéséről szóló
rendeletét. A rendelet alapján belterületen engedélyezett az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése március
1-től november 30-ig, hétfői és pénteki
napon 8-19 óra között. Amennyiben a
fenti nap valamelyike ünnepnapra esne, akkor a nyílttéri égetés
nem megengedett. A növényi hulladék mellett tilos más jellegű
– kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes – hulladékot égetni!
Aki a rendeletben meghatározott időszaktól eltér, az 50 000 forintig terjedő helyszíni vagy 150 000 forintig terjedő közigazgatási
bírság kiszabására számíthat.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az Ady Endre utcában az iskola mögött kihelyezésre került egy
240 literes használt sütőolaj és zsiradékgyűjtő sárga edényzet. Ebbe
helyezhető el lezárt flakonokban a
használt sütőolaj vagy zsír. TILOS
BELEÖNTENI! Használjuk ezt az
edényt a környezet védelmében, így
a környezetszennyező anyagok is
átalakulhatnak, s újrahasznosításra
kerülnek!

Juhász Éva, csévharaszti lakos
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

Monor
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

óban
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Nyitvatartás:
H–Szo: 9.00–19.00,
V: 9.00–18.00
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Telefon.: 29/412-320
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SPORT

UTÁNPÓTLÁS-TOBORZÓ

A Csévharaszti KSK utánpótlás kinevelését tervezi, ezért szólítja
meg a 4-15 éves korosztály tagjait. A toborzás Csévharaszton és
Vasadon zajlik hangsúlyozva a futball örömforrás jellegét.

A

z óvodásokat és az általános iskolásokat szeretné a sportpályára vonzani Kiss János, a Csévharaszti
KSK elnöke, Farkas Zoltán, a
felnőttcsapat és Vikartóczky
Krisztofer, az ificsapat edzője.
A jelentkező gyerekeket életkor szerinti bontásban fejlesztenék. Minden korcsoporthoz
más-más edzőt rendelnének,
így megfelelő létszámú jelentkező esetén Székely Bertalan
foglalkozna a gyerekekkel, vele
bővülne az edzők köre. Az
edzések heti kétszer a koradélutáni órákban zajlanak majd. Az
edzések díjtalanok. Az edzők
önkéntes alapon dolgoznak, a
labdarúgás és a gyerekek szeretete motiválja őket. A most
jelentkező fiatalok rögtön leigazolt játékosok lesznek, és

Székely Bertalan

részt vehetnek a Bozsik-programon. A KSK alapfelszerelése
megvan, az önkormányzattól
is kap támogatást, de a labdák
hamar elkopnak, a kapuméret
is korosztályonként változik,
tehát örömmel veszik a segít-

séget, főként, ha sikerül bővíteniük a korosztályos palettát.
A KSK úgy gondolja, hogy a
toborzás nem csak a jelennek
szól, hosszútávon az ifi- és a
felnőttcsapat működésének is
záloga. Jelenleg tizennégy csapat mérkőzik egymással a régióban, a felnőttcsapat a középmezőny elején van.
Csévharaszton a futball sokak
szívügye, ez látszik a pályán lévő
játékosok és a szurkolók arcán,
tükröződik a tabellán, sőt a futball érdekében szívvel-lélekkel
tevékenykedő, egymással versengő edzők munkáján is. Hogy
felfelé ívelnek-e a csévharaszti
futballeredmények, az a labdarúgókon, az edzőkön, az utánpótlás áramlásán, a támogatókon és 2020 óta az egészségügyi
helyzeten is múlik.

Farkas Zoltán

Vikartóczky Krisztofer

Hirdetés

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
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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/

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja önt az újrahasznosítható csomagolási és zöldhulladékok gyűjtéséről. Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitvatartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS

április

május

június

január

február

március

28.

26.

23.

8., 22.

5., 19.

5., 19.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag
zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben),
a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem
szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db
cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további
„korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás
lebomló zsák helyezhető ki.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló,
sárga színű, emblémás) adnak. Az összegyűjtött csomagolási hulladék
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban,
illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő,
jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott)
szabványos edényzetben is. Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el
a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok
mennyiségét! FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Ady
Endre utca 39/B, iskola mögött.)

ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS:

Polgármesteri hivatal (Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b) Hétfő: 8–12, 13–18; szerda: 8–12, 13–16; péntek: 8–12.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS:
Polgármesteri hivatal (Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b) ügyfélfogadás: 2021. 04. 14. 13–16; 2021. 05. 12. 13–16; 2021. 06. 09. 13–16.
DTkH Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Kút u. 5.) H: 8–20, K., Sze., Cs.: 08–15. Telefon: 53/500-152, 53/500-153, e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.
hu, weboldal: www.dtkh.hu.
Hirdetés

Kertépítés Kertrendezés
faKivágás gallyazás
füvesítés öntözőrendszer
telepítése és javítása
K a fe l m é r é s
n
u
m
es
n
e
y
g
n
i
06-20/511-7557

kertetrendezek.hu

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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Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres
kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

Jelentkezni lehet
a 06-1/700-4342 telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha

AlApANYAGrAKTÁrbA
munkatársat keres!

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