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Nyáregyházi „sztráda”
2021. június 24-én hivatalosan is átadták a forgalomnak a 4605-ös 
út Csévharaszt–Nyáregyháza közötti szakaszát mind a nyáregyhá-
ziak, mind a csévharasztiak örömére. Az autópálya minőségű út a 
gyorsabb gépjárműsebesség miatt immár fokozott körültekintést 
igényel a kerékpározóktól.

Útfelújítások
2021 június végéig lezajlott az 
Akácfa utca végső 170 m hosszú 
földutas szakaszának mart asz-
faltozása. Július 5-én elkészült 
a Petőfi Sándor utca külterületi 
földutas részének tört betonnal 
történő stabilizálása. A nyár vé-
géig a Jókai Mór utca új aszfalt-
réteget kap a Kossuth Lajos és 
az Ady Endre utca közötti sza-
kaszon, a kivitelezést az Orosz 
Útépítő Kft. végzi 5 éves garanciavállalással. 2021 nyarán megújul a 
Kossuth Lajos utca egy kilométeres szakasza, 2022 nyarán pedig a 
fennmaradó szintén egy kilométeres szakasza.

További útfelújítások
Uniós pályázat keretében lehet pályázni az önkormányzati tulaj-
donban lévő földutak szilárd burkolattal való ellátására. A képviselő-
testület 2021. június 30-i ülésén döntött a Petőfi utca közel 1 km-es 
külterületi szakaszának aszfaltozására irányuló pályázat benyújtá-
sáról. A körülbelül 130 millió forintos beruházás a pályázat elnye-
rése esetén 95%-os támogatást jelent a településnek, amennyiben 
a fennmaradó 5%-ot (7-8 millió forint) Csévharaszt község önkor-
mányzata biztosítja.

Sebességkorlátozás
Az Ady Endre utcában lakók kérésére 
30 km/órás sebességkorlátozást ve-
zettek be az Iskola utca és a Vasadi út 
közötti szakaszon. Ebben az utcában 
az óvoda, az iskola és az egészségház 
miatt nagy a gyalogosforgalom, illetve 
sok gyermek közlekedik.

Óvodafelújítás
Az önkormányzat 100 millió forintos pályázati forrás bevonásával 
bővítené a Csicsergő Napközi Otthonos Óvodát. Kialakításra kerül-
ne egy új csoportszoba, továbbá egy tornaszoba. Ezzel a jelenlegi 
három helyett négycsoportossá válhatna az óvoda. Jogszabályi meg-
kötés, hogy az eredeti tervezőt illeti meg a bővítés megtervezésének 
a joga, melyre idén 8 millió forint forrást biztosít az önkormányzat.

Vízműfejlesztések
A csévharaszti vízműnél mű-
ködő négy nyomástartó szi-
vattyúból egyet újra cserél, 
hármat pedig felújít az ön-
kormányzat. Ezek a szivattyúk biztosítják az ivóvíz hálózatba jut-
tatását. Így remélhetőleg megszűnik az elmúlt időszakban érzékelt 
víznyomáscsökkenési probléma.

A futball támogatása
Az önkormányzat 400 000 fo-
rinttal segíti a Csévharaszti Köz-
ségi Sportkör fűnyíró traktor 
vásárlását. Továbbá két focikapu 
felállításával igyekszik feléleszteni 
a grundfoci hagyományát a Balla-
szobor melletti füves területen.

Posta felújítása vagy bontása
Elkészült a posta állapotfelmérése, 
mivel a régi hivatal épülete felújí-
tásra vagy bontásra kerül, arról őszi 
ülésén dönt a képviselő-testület. A 
postaszolgálat folyamatosan bizto-
sítva lesz.

Nyáregyházi út 46. számú ingatlan 
A Nyáregyházi úti ingatlan árusítását felfüggesztette a képviselő-
testület az 2021. június 30-i nyilvános ülésen. A sikertelen ingatlan-
eladás helyett két szolgálati lakás kialakításáról döntöttek. Így pró-
bálnak elsősorban óvónőket vonzani a településre.

Biztonságos település
Kiss Gábor rendőr alezredes 
éves beszámolójában elmond-
ta, hogy „Csévharaszt község 
a Monori Rendőrkapitányság 
illetékességi területén ta-
lálható 16 település közül a 
biztonságos helységek közé 
tartozik. Mindössze 22 re-
gisztrált bűncselekmény tör-
tént a 2020. évben. A regiszt-
rált bűncselekmények száma 
így is nagyon alacsony.”

Csillagsarok szennyvíz-elvezetése
Az elmúlt évben különféle lehetőségekkel számoló tanulmányter-
vek készültek a Csillagsarok csatornázására vonatkozóan. A Pelikán 
Bt. tanulmányterve alapján a közvetlen Vasad irányába vezető D 
nyomvonalú szennyvízvezeték kiépítését hagyta jóvá a képviselő-
testület. Ez azt jelenti, hogy a legmodernebb, automatizált rendsze-
ren keresztül keveset utazik a szennyvíz, és a csatornázás miatt nem 
kell a települést feltúrni. A gerincvezetékbe egyszerűbb nyomvona-
lon tud ez az ág becsatlakozni Vasad felé. A beruházás költsége, mint 
minden korábbi esetben, az ingatlantulajdonosokat terheli, nem az 
önkormányzatot.

Lakiteleki kirándulás
A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa, Tóth–Tuba Erika, aki 
közművelődési asszisztensként dolgozik a csévharaszti könyvtárban, 
kirándulást szervezett 2021. június 22-én Lakitelekre, a Hungarikum 
Ligetbe. A színházi programmal, ebéddel és idegenvezetéssel egybe-
kötött kiránduláson megtekintették a Nemzeti Művelődési Intézet 
2020. október 3-án avatott új székházát is. A reggel 8-tól 16 óráig tar-
tó programon, melyet védettségi igazolványhoz kötöttek, huszonöt 
fő vett részt.

Mészáros Sándor Nyáregyháza polgármestere, Pogácsás Tibor 
államtitkár, Pulisch József Csévharaszt polgármestere.

 Kiss Gábor rendőr alezredes
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Nosztalgiamozi
Július 8-án 18 órakor a Csévharaszti Közművelődési Kör gyűjtemé-
nyéből válogatva emlékidéző képvetítés zajlott immár második alka-
lommal a helyi könyvtár légkondícionált olvasótermében Balázs Ist-
vánné Ildikó szervezésében. Az első vetítésre június 24-én került sor.

Nyári szünet
A Községi Könyvtár és Közösségi Ház a nyári szabadságok kiadása 
miatt július 20-31. között zárva lesz.

Falunapi főzőverseny
Bográcsozni szerető baráti társaságok és civil 
szervezetek jelentkezését várják a szervezők az 
augusztus 14-i falunapi főzőversenyre. A helyki-
osztás miatt szükség van előzetes regisztrációra. 
Ezt megtehetik a polgármesteri hivatalban vagy 
Kovács György alpolgármester  kovacs@csevharaszt.hu e-mail-címén 
2021. augusztus 13-ig. A bográcsban  készítendő étel kivitelezéséhez  
minden szükséges kellékről a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

Kultúrházak éjjel-nappal
Szeptember 24-én (pénteken) rendezik meg a Kultúrházak éjjel-
nappal című országos rendezvényt. Ezzel kapcsolatban a Községi 
Könyvtár és Közösségi Ház honlapján (https://csevharasztkonyvtar.
hu) lesznek elérhetők a programokat tartalmazó információk.
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Falunap Bon Bonnal 2021. augusztus 14-én
Az 2021. augusztus 14-i falunapot Pulisch József polgármester 
nyitja meg 15 órakor. Őt követi Pogácsás Tibor (önkormányza-
ti államtitkár) rövid beszéddel. 15.30-kor lesz a főzőverseny és 
a pogácsaverseny eredményhirdetése. Kora délután fellép-
nek a Csévharaszti Örömtáncosok, a Game Dance, 16.30-kor 
Pintér Timi. A kisgyermekes családok szórakoztatására lesz: 
csúszdás ugrálóvár, rodeóbika, óriásdarts, kisvasút, továbbá 
lufihajtogatás, kézműves-foglalkozás, íjászat, arc- és kézfestés. 
A közösségi ház egy baba-mama pihenősarokkal készül. Idén is 
fogyaszthatnak főtt kukoricát, gofrit és a tavalyinál szélesebb 
ételkínálat várja a látogatókat.  

A falunap kiemelt meghívott-
ja, a Bon Bon 18 órakor lép szín-
padra. Este hétkor köszöntjük a 
70’-eseket. Este nyolctól hajnal 
kettőig a nyáregyházi Fortissimo 
(Volenszki István zenekara) húzza 
a talpalávalót. A rendezvényt Kol-
lár Tamás fényképezi, fotói elérhe-
tők lesznek a könyvtár honlapján. 
A Gemini TV munkatársai is rög-
zítik az eseményeket és többeket 
megszólítanak majd. (A változtatás 
jogát a szervező fenntartja.)



Hirdetés

ságot, melyben itt éltetek! Vigyétek maga-
tokkal a szorgalmat, hogy az iskolában sok-
sok ötöst gyűjtsetek! Vigyétek magatokkal 
a figyelmet, hogy a tanító néni megtanít-
hasson írni, olvasni benneteket! Vigyétek 
magatokkal a szófogadást, amellyel mindig 
örömet szereztek szüleiteknek! És vigyétek 
magatokkal a szeretetet, hogy boldogabbá 
váljon az élet körülöttetek!”

Az intézményvezető beszéde végén meg-
köszönte a szülők együttműködését, segít-
ségét, támogatását és megállapította, hogy 
a közös munka gyümölcse sikeresen be-
érett, és ennek köszönhetően a gyermekek 
színes élményekkel gazdagon, biztos ala-
pokkal kezdhetik meg az iskolát 2021 szept-
emberében. 2021. május 28-án tizenkilenc 
nagycsoportos számára lezárult egy rövid, 
mégis rendkívül meghatározó életszakasz. 
Külön köszönet illeti a csoporttal foglal-
kozó óvónőt, Bokros Péterné Évát, továbbá  
Fajka Leila pedagógiai asszisztenst és Fajka 
Andrásné Ági nénit, a dajkát.

(A cikkben Várajlai Lászlóné Nagy Éva be-
széde olvasható)

Arendezvény elején Váraljai Lászlóné 
Nagy Éva köszöntötte az ünnepsé-
gen megjelent Pulisch József polgár-

mestert, Családi Bettinát, a Balla Károly 
Általános Iskola igazgatóhelyettesét, to-
vábbá Szeibertné Kucsák Ágnes tanítónőt. 
A leendő elsősök tanító nénije azért jött el 
bemutatkozni, hogy barátságosabb legyen 
a szeptemberi tanévkezdés, hiszen az on-
line beiratkozások miatt nem volt mód a 
személyes találkozóra.

A hallgatóság köszöntését követően az 
intézményvezető asszony szavait már köz-
vetlenül a gyerekekhez intézte: „Figyeljetek 
drága kicsi lelkek, elérkezett a búcsú perce! 
Az ilyenkor szokásos módon búcsút vesz-
tek az óvodától, Éva nénitől, Leila nénitől 
és Ági nénitől, az itt maradó volt ovis tár-
saitoktól, mindazoktól, akikkel együtt vol-
tatok, együtt játszottatok, együtt énekelte-
tek, verseltetek, rajzoltatok, festettetek az 

itt eltöltött évek alatt. A búcsúzás megható 
érzésekkel teli pillanatai ezek. Számoltátok 
izgatottan, mennyit kell aludni, s a búcsúzó 
verseket egyre elcsuklóbb hangon igyekez-
tetek gyakorolni. De ma már nem próbá-
lunk, ma búcsúzunk, hiszen tárt karokkal 
vár titeket az iskola. 

Ballagó ovisok, ti már bizonyítottátok 
szorgalmatokat az óvodás éveitek alatt. So-
kat játszottunk, készültünk ünnepekre, jeles 
napokra, eseményekre. Sok-sok munka van 
mögöttetek, megmutattátok, hogy talpra-
esett, okos, bátor óvodások vagytok.

Az utóbbi időben sok apró jele mutat-
kozott annak, hogy hamarosan iskolások 
lesztek. Mire is gondolok? A potyogó tej-
fogacskákra, az egyre rövidülő ágyikókra, 
arra, hogy sokan a jeletek helyett már a ne-
veteket írjátok a rajzlapokra. Ezek mind azt 
bizonyítják, hogy az ovis zsákot felválthatja 
az iskolatáska, a játékot, a pihenőidőt pe-

dig a tanulás.
Ma már könnyű szívvel 

engedünk útra bennete-
ket, hiszen itt maradtok a 
közelünkben, továbbra is 
lesznek közös program-
jaink, ünnepeink, de a 
játék mellett már egy ér-
dekes világ, a számok bi-
rodalma és betűk ország 
vár rátok. Tarisznyátokat 
megtöltöttük sok-sok ki-
rándulás, gyermeknap, a 
szülőkkel közös progra-
mok élményével.

Vigyétek magatokkal a 
szép élményeket, vidám-

Megható szavakkal búcsúztatta nagycsoportosait a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda 
intézményvezetője egy hagyományos ballagási ünnepség keretében, melyre 2021. május 28-án  
délután fél öt órai kezdéssel került sor a csévharaszti óvoda udvarán. 

BÚCSÚ A NAGYCSOPORTOSOKTÓL
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A virágszirmok kissé elpilledtek a hő-
ségben, de a ballagók átvonultak a 
virágkapun, majd utoljára elfoglalták 

a helyüket egy-egy iskolapadban, mögöt-
tük a szüleikkel. A rendezvényt Malik Ká-
roly évértékelő beszéde nyitotta meg, mely 
kedvező statisztikai adatokban és útravaló 
gondolatokban is bővelkedett.

A szülői munkaközösség – név szerint 
Aschenbrenner Andrea, Fekete Beatrix, 
Kirták Róbertné – elismerését követően Ma-
lik Károly gratulált a kitűnő eredményt elért 
diákoknak, akik közül néhány apróság ballás 
sapiban vette át az ajándékkönyvet. 

Kitűnő eredménnyel végzett az 1. osz-
tályból Bozsó Dávid, Halmi Zsófia, Hugyecz 
Mercédesz, Kis Fanni, Kovács Dia, Mészáros 
Péter, Mitás Jázmin, Vas Jázmin. A 2. osz-
tályból Farkas Maximilian Tibor, Kovács 
Szabolcs Tibor, Kövesi Ildikó, Tóth Bendegúz 
Sándor, Tönköl Noémi. A 3. osztályból Kecs-
keméti Nóra és Vas Barnabás. Az 5. osztály-
ból Kovács Dorina és Plavecz Máté István. 
A 8. osztályosok közül Benke Martin Mar-
cell, Palásti Karolina Virág, Szabó Csenge 
ballagó.

Ez a tanév abban is rendhagyónak mond-
ható, hogy a hatodikosok készültek műsor-
ral. Ők nem idéztek klasszikusokat, inkább a 
ballagó nyolcadikosok szavait elevenítették 

fel. Majd átvették az iskola zászlóját, ame-
lyet két évig őrizhetnek, hiszen éppen ennyi 
ideig lesznek ők a legidősebbek. Ezt követő-
en a nyolcadikosok álltak fel két csoportra 
osztva a füves pályán, köszönetet mondtak 
tanáraiknak, kiemelten Tóthné Rakusz Juli-
anna és Szabó Ágnes alsós osztályfőnökeik-
nek, Földháziné Lipcsei Gabriellának (felsős 
of.), majd Galambosné Lovass Annamáriá-
nak, jelenlegi osztályfőnöküknek. Majd egy-
egy cserép levendulát adtak át az iskola dol-
gozóinak. Az édesanyák pedig vörös rózsát 
kaptak a hála szavai mellé.

Nemcsak az igazgató úr nyitóbeszédé-
ben, de Kovács György (alpolgármester) 
záróbeszédében is megjelent az a gondolat, 
hogy az online oktatás alatt fontos volt a 
szülők támogatása, helytállása, a gyerekek 
pedig egyenesen kis hősök voltak. Valóban 
hősiesen tűrték a napsugarak ostromát is 
ezen az utolsó, számukra meghatározó ün-
nepségen. A ballagók számára véget ért egy 
élményekben gazdag időszak, a Balla falai 
nem óvják tovább őket, csak virtuálisan. 

Mielőtt az elengedés pezsgő színű lufijai 
felszálltak, Malik Károly került a kör közepé-
re, akitől meglepetésszerűen búcsúztak ki-
csik és nagyok, alsósok és felsősök, továbbá 
Családi Bettina intézményvezető-helyettes 
és Kovács György alpolgármester is.

A Balla Károly Általános Iskolában június 18-án pénteken 
17 órakor kezdődött a ballagás, a járványügyi korlátozások miatt 
az udvaron, a rekkenő melegben. A végzősöket a 6. osztályosok 
búcsúztatták, a hiányzó 7. évfolyam miatt. Az ünnepség 
„szívében” Malik Károly intézményvezető méltatása állt, 
aki a 2021. év végén nyugdíjba megy.

A NAP HŐSEI – BALLAGÁS A BALLÁBAN

Malik Károlyt a Monori Tankerület 
Központnál az Év pedagógusa-díjra 
terjesztette fel 2021-ben a tantestület. 
Családi Bettina igazgatóhelyettes be-
szélt a díj elnyeréséről a ballagáson.

Malik Károly 1977 augusztusában 
került a csévharaszti Balla Károly Ál-
talános Iskolába, mint biológia-földrajz 
szakos tanár. A pedagógusként eltöl-
tött évtizedek alatt a tanítás mellett 
többször volt osztályfőnök, diákönkor-
mányzat-vezető, sok műsort készített, 
vetélkedőt rendezett, táboroztatott, 
lövészetet oktatott, elsősegélynyújtó 
szakkört tartott, irodalmi színpadot 
vezetett, Ki mit tud? vetélkedőkön sze-
repeltek eredményesen diákjai. 

1994-ben megbízott igazgatóként, 
majd 1995 óta kinevezett igazgatóként 
dolgozik immár 26 esztendeje a Balla 
Károly Általános Iskolában. Munkáját 
nagy szakmai felkészültség, alaposság, 
lelkiismeretesség és sajátos humor 
jellemzi. A 2021. év végén nyugdíjba 
megy. Malik Károly 46 évet töltött el 
a katedrán, több száz gyermeket ne-
velt tisztességre, emberségre – tette 
mindezt személyes példamutatásával, 
a gyermekek iránti nagy-nagy szere-
tetével, türelemmel. Neve összeforrt 
a csévharaszti iskoláéval, nagy űrt fog 
hagyni maga után, ha 2021. év végén 
nyugdíjba megy. Jó egészséget és tar-
talmas, pihentető éveket kívánunk az 
igazgató úrnak! Visszavárjuk egy jó 
beszélgetésre, tanácsadásra, emlék-
idézésre!

MALIK KÁROLY 
AZ ÉV PEDAGÓGUSA
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Hirdetés

- Érezhető-e valamifajta igénynövekedés a táborok iránt?

Évek óta szívesen jönnek a gyerekek a BallaGO táborba. Idén azért 
voltak többen, átlagosan 43-an, mert az elsős osztályunk is nagy lét-
számú, 24 fő, és az alsósok felől a legnagyobb az érdeklődés, az igény, 

hiszen ők még kicsik 
ahhoz, hogy egyedül 
maradjanak otthon.

- Mikor kezdődött a 
tábor, kinek köszön-
hető ez a lehetőség?

A tanévzárót követő 
hétfőn, reggel 8-kor 
kezdődött a tábo-
roztatás, melynek 
anyagi hátterét az 

önkormányzat és a Balla Diákokért Egyesület biztosította. A tábor 
teljesen ingyenes volt, beleértve a háromszori étkezést is.

- Mi a helyzet a felügyelőtanárokkal, akadt jelentkező?

A tanároknak ez a hét még a munkaidő része, tehát a programokat ők 
találják ki, és a gyerekfelügyeletet ők látják el. Mindenki vállal egy-
két napot nemcsak itt, de a családsegítő szolgálat nyári táborában 
is, mely a BallaGo utáni héten kezdődik. Nem szokott gond lenni a 
jelentkezéssel. Hétfőn és pénteken Tóthné Szőnyi Krisztina és Föld-
háziné Lipcsei Gabriella foglalkozott a gyerekekkel, kedden Tóthné 
Rakusz Julianna és Szabóné Varga Klára, szerdán és csütörtökön pe-
dig Galambosné Lovass Annamária és Veszelkáné Ripp Renáta.

- Adódtak-e gondok a tábor szervezése és lebonyolítása közben?

Viszonylag kevés idő, két hét állt rendelkezésünkre a szervezést il-
letően, hiszen korábban nem lehetett tudni az iskolai táboroztatás-
ra vonatkozó szabályokat, rendelkezéseket. A szokásos buszos kirán-
dulást például nem lehetett kivitelezni, hiszen a hatályos járványügyi 
rendelkezés szerint csak egy osztályba járó diákok utazhatnak együtt, 
ezért a buszkirándulás ugrott. A tábor ötödik napján agyagozás lett 
volna, de a kézműves lebetegedett, így ott sportnapot tartottunk, a 
felügyelők pedig ki-
egészültek Prikrilné 
Pataki Zsuzsanna 
testnevelővel, aki a 
kisunokáját is ma-
gával hozta. 38 fok 
körüli hőmérséklet 
volt a tábor hetében, 
a sporttevékenysé-
gek pénteken főként 
a tornacsarnokban 
zajlottak.

- A programok nyomankövethetők az iskola honlapjára feltöltött ké-
pek alapján, de azért foglaljuk össze a hét eseményeit!

Első nap erdei kiránduláson vettek részt a gyerekek. Kedden külön-
böző játékok és sporteszközök várták őket. Volt lengőteke, darts, 
ugrálóvár, kerékpáros technikai pálya, pingpong és fagyizás is. 
Szerdán Galambosné Lovass Annamária otthonról hozott csem-
pékkel lepte meg a diákokat, amelyre festettek. A csempefestést 
terítőkészítés és társasjátékozás követte. Csütörtökön a monori 
Kis-tóhoz kirándult a csapat. Volánbusszal, hiszen hőség volt. Hála 
a szülőknek, Tóth Bendegúz anyukája (Tóth-Keszei Júlia) jégkrém-
mel, Leé Roland anyukája (Mayer Bernadett) dinnyével lepte meg a 
gyerekeket, Szabóné Varga Klári néni pedig limonádét osztott, me-
lyet monori otthonából hozott. Pénteken kiépült egy akadálypálya 
és voltak ügyességi játékok, de legjobban az ebéd utáni hűsítő fagyi 
esett. A táborozók és a felügyelőtanárok reggel 8-16 óráig voltak 
foglalkoztatva, és a hőség ellenére nagyon jó hangulatú, családias 
tábori élményről számoltak be. A Kis-tó partján még énekeltek is! 
Csodálat illeti a lelkesedésüket, miattuk volt ilyen jó a BallaGO 
2021-ben is.  A.T.

Az önkormányzat és intézményei folyamatos 
táboroztatással igyekeznek a gyerekfelügyeletet 
Csévharaszton biztosítani. Családi Bettina 
intézményvezető-helyettest kérdeztük a 
Balla Károly Általános Iskolában június 21. 
és 25. között lezajlott nyárindító táborról.

BallaGO 2021

06-70/635-7804

vízszerelés,  
duguláselhárítás,
csatornatelepítés  

földmunkával,
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
      cseréje, beszerelése

http://vizetszerelek.hu/

 Nagy Nóra (2.oszt.), Jangyik Hanna (1.oszt.)

 Hail Zara (3. oszt.)
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Hangulatos kültéri rendezvénnyel készült 
Balázs Istvánné Ildikó, a Csévharaszti Közsé-
gi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője 2021. 
június 4-én, a százegy évvel ezelőtt aláírt tri-
anoni békediktátum napján, mely 2010 óta a 
nemzeti összetartozás napja is. 

A gondosan szerkesztett műsort a díszte-
rem elé tervezték 16 órai kezdéssel, a kopjafa 
közelébe. A résztvevők számára még széke-
ket is biztosítottak, és hangosításról is gon-
doskodtak. A megemlékezést Balázsné Ildikó 
nyitotta meg, majd Pál Attila helyi lakos adta 
elő Trianon gyermeke című saját költemé-
nyét. A szavalatot követően Törőcsik-Mészöly 
Viktória énekelte el Szép Ernő Felhő című 
megzenésített versét. A lírai előadás saját 
gitárkísérettel hangzott el. Ezt követően Pál 
Attila Mikor megnyugszik… című költeménye 
következett:
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Hirdetés

INGYENES 
FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

GARANCIÁVAL!GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd        06-30/475-2917

18 éve a lakosság szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

TRIANONRA 
EMLÉKEZTÜNK

Csévharasztot az utób-
bi években egyre többen 
választják lakóhelyül fej-
lődésének és jó földrajzi 
adottságainak köszön-
hetően. Mi, tősgyökeres 
csévharasztiak örülünk 
ennek. 

Öröm látni, hogy az 
ideköltözők többsége beil-
leszkedik, jól érzi magát itt,  
megtalálja a számításait, 
és magáénak érzi a falut. 
A Petőfi Sándor utca sar-
kán élő Bánó házaspár éppen ilyen kiemelendő példa. Mártikát 
és Gusztit szinte már minden helyi ismeri. 2015-ben költöztek 
ide, és azóta minden lehetőséget kihasználnak, hogy a faluért, 
a közösségért tegyenek. Legyen szó az éjszakai nyugalmunk 
őrzéséről, melyet önkéntesként biztosítanak vagy a játszótér 
tereprendezéséről. Szépítik, csinosítják a saját portájukat és a 
Pótharaszti sétaerdő bejáratánál lévő zöldterületet, ahova vi-
rágokat ültetnek és amelyet fűkaszálással tartanak rendben. 

Miért teszik? A válasz egyszerű! Otthonuknak érzik Csév-
harasztot, igazi lokálpatrióták. Ragaszkodnak, kötődnek a 
faluhoz, fontos számukra a helyi értékek megőrzése és gya-
rapítása, akárcsak azoknak a figyelmes helyieknek, akik az 
önkormányzat által a virágtartókba kitett növényeket locsol-
ják, gondozzák. Közös cél a település szépítése, egy rendezett 
falukép kialakítása. Juhász Éva

BEKÖLTÖZŐ LOKÁLPATRIÓTÁK

Mikor megnyugszik néha egy férfiember 
fájdalma, haragja messzire, tovaszáll, 
lecsillapodik, mint a háborgó tenger, 
mikor arra a szél fuvallata se jár.

Lelke mélyén a harangok csendesednek,
és fájdalmát felváltja az ősi nyugalom,
a megértés, a szeretet dicsőülnek,
s nem hallatszik az önmagát őrlő malom.

Már nem mereng a múlt emlékein,
éli a jelen boldog pillanatait,
nem kesereg bús elemésztett évein,
és újra építi a jövő hídjait.

A megsebzett, kemény szív is lágyulni kezd,
kilöki magából az elhalt szilánkot,
érzi, hogy most körbefonja a szeretet,
magához ölelné az egész világot.

A vers tartalma harmonizált azzal a gon-
dolattal, hogy a nemzeti gyászt a megbéké-
lésnek kell felváltania. A rendezvény végén 
Pulisch József mondott rövid ünnepi beszédet, 
melyben kiemelte, hogy: „Még ha a sorompó 
mutatja is, hogy azon túl már nem Magyar-
országon vagyunk, de mégis tekintsünk túl a 
sorompó felett, és keressük a magyarsággal a 
kapcsolatot, mert ők továbbra is ennek a hon-
nak, a magyar népnek a szülöttei, melyet még 
egy írás, a Trianoni diktátum sem változtat-
hat meg.” Polgármester úr büszkén hang-

súlyozta, hogy: „Csévharaszt, ez a közösség 
sem felejti el, hogy vannak magyarok a hatá-
ron túl, és testvértelepülésünkkel, Varsolccal 
a Szilágyságban egy olyan kapocs jött létre, 
melyet nem zárhat el egy sorompó. Arra is 
büszkék lehetünk, hogy a képviselő-testület 
szívén viseli, hogy a külhoni magyarság meg-
maradjon, és az iskolásokat támogatja min-
den évben a Kárpátalján, hogy az a százezres 
közösség már ne vesszen el. Legyen magyar 
Beregszászon, Ungváron, vagy Munkácson! 
Mert bár a történelem időkerekét nem fordít-
hatjuk vissza, de tehetünk azért, hogy a hatá-
rok továbbra is csak a térképeken létezzenek, 
és az emberi kapcsolatokban, ugyanúgy egy 
nagy Magyarország legyünk, mint 1920. júni-
us 4-e előtt.”

A megemlékezést a szervező, Balázs Ist-
vánné Ildikó zárta, aki ünnepi koszorúzásra 
hívta a jelenlévőket. A nemzeti összetartozás 
napján született képeket Lévai Dorottya és 
Borus Dávid készítették.  A.T.

KÖZÖSSÉG



KI VAN A KERÉKPÁRON?

Mivel mostanra már többen láthat-
ták Gézát a település különböző 
pontján – kastélyok, legelők, túra-

útvonalak és a csévharaszti porták táján – 
éppen ideje bemutatni, hogy kicsoda ő, 
miért bízhatunk a szakértelmében és mit 
várhatunk tőle.

Takács Géza 1953-ban született Pápán. A 
szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 
magyar–történelem szakos tanárként vég-
zett 1976-ban, majd történelemből középis-
kolai tanári diplomát szerzett a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1981-ben. 
Megfogalmazása szerint: „Már fiatalon is a 
világgal birkózó emberek sorsa érdekelte, a 

A 70. évfordulóhoz közelítve fogalmazódott meg a gondolat, 
hogy jó lenne az 1951-ben Csév és Pótharaszt egységéből 
született település múltjáról szóló anyagokat összegyűjteni, az 
emlékeket rögzíteni. Mivel egy Csévharaszt történetét feltáró 
kötet összeállítása alapos kutatómunkát igényel, a polgármester 
úr megbízta Takács Gézát, hogy lásson neki a feladat 
feltérképezésének. Géza jó időben kerékpáron, rossz időben 
négykeréken neki is látott az anyaggyűjtésnek. Tapasztalatairól 
a Kalandozások Csévharaszt múltjában, jelenében című 
sorozatában számol be lapunk helytörténeti rovatában.

költészetben és a valóságban egyaránt.” La-
pot szerkesztett, közösséget szervezett, ta-
nított, színházzal is próbálkozott. Idealista 
fiatalként ő és szintén magyar-történelem 
szakos felesége (Horváth Mária) ott voltak a 
rendszerváltó fiatalok között. 

1976-ban kezdett tanítani. Szinte minden 
iskolatípust és többféle pedagógusszerepet 
kipróbált. Nehéz sorsú gyerekekkel foglal-
kozott elkötelezetten egy vecsési általános 
iskolában, Debrecenben a lánynevelő inté-
zetben, Örkényben a szakmunkásképző-
ben, Pestszentlőrincen egy lakásotthonban. 
Mindezek mellett más hatások érték a pesti 
Török Pál utcai művészeti szakközépiskolá-
ban, Fóton a Waldorf-iskolában, Óbudán az 
Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, az 
úgynevezett elit-képzőkben. Az Alternatív 
Közgazdasági Gimnáziumról – mint az első 
rendszerváltás utáni alapítványi iskoláról – 
könyvet is írt, Iskolapróza címen. Pedagógus-
ként alkalma nyílt az oktatási intézmények 
teljes tablóját áttekinteni. Nevelőként és ve-
zetőként dolgozott a fóti lakásotthonban és 
több budapesti középiskola diákotthonában. 
Ebben a feladatkörben szabadabbnak érezte 
magát, mint a tanárszerepben. 

A nyolcvanas évektől nyilatkozik meg or-
szágos lapokban (Heti Válasz, Mozgó Világ, 
Alföld, Valóság, Beszélő, Forrás, Szín, Közös-
ség, Művelődés, És) közéleti témákban. Eddig 

több mint száz írása jelent meg a kulturális 
közélet, a történelmi múlt, a mindennapi élet 
kérdéseivel foglalkozva. Munkatársa volt az 
Országos Pedagógiai Intézetnek, szerkesz-
tette a Taní–tani, az Iskolakép és az Új Pe-
dagógiai Szemle című folyóiratokat. Beszél-
gető műsora volt a Katolikus Rádióban. Zugló 
megállóhely címmel az ingázók élményeiről 
írt internetes naplót egy éven át. 

Tanárként és emberként is kitüntetett 
figyelemmel kísérte a hazai roma kisebbség 
sorsának alakulását. Ennek dokumentuma a 
Roma naplója és a Kiútkeresők című szocio-
gráfiai kötete (2009). „Utóbbi egyfajta bara-
nyai útirajznak is tekinthető, hiszen éveken át 
íródott, sok-sok utazás, beszélgetés, kutatás 
élményét rögzítve.”

Takács Géza két éve nyugdíjas. A pandémia 
idején kerékpáros felfedező útra indult uno-
kájával. A vidék útszéli keresztjeit látogatták 
sorra. Ennek az utazássorozatnak és a meg-
talált keresztek történetének megírásával 
foglalkozott az elmúlt évben. Így jutott el a 
pótharaszti, rejtőzködő pléhkrisztushoz, 
majd a Nyáregyházi úti egykori iskola épüle-
tének udvarán árválkodó kereszthez – erről 
írta meg első helytörténeti cikkét lapunknak.

Takács Géza jeles pedagógus, publicista és 
szociográfus. Feleségével, aki a József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági Szakgimná-
zium tanára, Monoron élnek és négy gyer-
meket neveltek fel. Fiaival és lányával sokat 
csatangoltak, bicikliztek a pótharaszti, vasadi 
erdőkben, tanyákon, érdeklődve az itteniek 
élete iránt is. Megismerte és megszerette ezt 
a vidéket. 

Zárásként feladatát értelmező szavait idé-
zem:

„Amikor Csévharaszt történetének ku-
tatójává szegődtem, magától értetődő volt, 
hogy egy kisiskolás is tudhat olyat a faluról, 
amiről nekem sejtelmem sincs, úgy is kell te-
hát olvasni ezeket a sorokat, és a továbbia-
kat is, hogy szerzője önöktől, az olvasóktól, 
a helybeliektől folytonos kiegészítésekre, 
helyesbítésekre számít. Meg persze elbeszé-
lésekre, hogy Csévharaszt története ne csak 
a régmúlt felidézése legyen, hanem az itt élő 
nemzedékek élete is, ameddig a személyes 
emlékek, a nagyszülőktől hallottak vissza-
nyúlnak.”  A.T.

Takács Géza, Szedmák György, 
Kanyó Balázsné Komáromi Erzsébet

CSÉVHARASZTI HÍRHARANG | 2021. július8

PORTRÉ



HELYTÖRTÉNET

KALANDOZÁSOK CSÉVHARASZT 
MÚLTJÁBAN, JELENÉBEN 2–3.

2. Balla Károly (1792–1873), a pótharaszti 
időjárás-kutató 

A múlt furcsa valami, elfelejthetjük, hova tet-
tük a kamra kulcsát tegnap este miközben 
például tudhatnánk, milyen volt az idő Pót-
haraszton 150 évvel ezelőtt, 1871 júliusában, 
mert Balla Károly naponta írta időjárási fel-
jegyzéseit, s bizonyára még ekkor, két évvel 
a halála előtti nyáron is. A pótharaszti bérlő 
és erdőtelepítő szenvedélyesen vizsgálta az 
ég és föld kapcsolatát, a légkör jelenségeit, 
híres lett időjóslásairól. Ehhez persze nem 
volt elég csak a pótharaszti eget kémlelnie, 
levelezett adatokért a világ több tájára is. 

De talán túl messzire ment, kicsit bele-
kavarodott a tudományába, hiszen A cosmos 
apotheosisa (magyarul: a világmindenség 
dicsőítése) című munkáját az Akadémia 
1869-ben olvasatlanul küldte vissza Arany 
János eléggé barátságtalan levele kíséreté-
ben. Meglehet, tudós kollégái már a dolgozat 
címétől megrémültek, keresztényietlennek 
ítélve azt. Az is lehet, hogy csak a korabeli 
Akadémia tudósai számára volt a vidéki ma-
gányában élő tudós túl merész. Azóta sem 
tudjuk, mi van a kéziratban, talán nem is 
olvasta senki a szerzőjén kívül. Mint ahogy 
időjárási feljegyzéseiről sem tudjuk, hol őr-
zik, ha őrzik egyáltalán valahol. Pedig aligha 
semmisítette meg, hiszen végrendeletében 
öntudatosan azok jelentős jövendőbeli érté-
kére utal. Talán a meteorológia tudomány-
történetében a nyomára bukkanhatunk. 

Sok a nyitott kérdés Balla Károly életé-
vel, életművével kapcsolatban, ahogy sok 
tisztázandó van Csévharaszt 
történetének régmúltjában 
és közelmúltjában egyaránt. 
Nincs a történelmi léptékkel 
újszülöttnek tekinthető köz-
ségnek saját könyve, de arról 
nincs szó, hogy most kell majd 
kibetűzni régi, poros iratok-
ból a település múltját, hiszen 
ehhez már többen hozzá-
fogtak, és sok értékes anyag 
gyűlt össze. Kanczler Klára 
például évtizedek óta kere-
si a település múltjáról szóló 
dokumentumokat, és szíves 
engedelmével ezekből dol-

Múltunk akkor is a miénk, ha nem tudunk róla, de akkor 
könnyen rászedhet, megtéveszthet, cserbenhagyhat bennünket. 
De, ha ismerjük, vállaljuk, törődünk vele, akkor jó barátunk, 
útikalauzunk, őrangyalunk lehet akár a mindennapokban is.

gozhatok, ezekből tanulhatok, számítok is a 
támogatására, tanácsaira. A Pusztatemplom 
Facebook-oldalán nyolc éve jelennek meg 
újabb és újabb érdekes anyagok, ugyancsak 
főként Kanczler Klára jóvoltából. Idén pe-
dig elindult a régi képek gyűjtése Tóth–Tuba 
Erika kezdeményezésére, Balázsné Ildikó, 
könyvtárvezető közvetítésével pedig izgal-
mas beszélgetések kezdődtek. 

Hallok nagy bálokról, látom beszélgető-
társaim elbeszélése nyomán a gulyát már, 
ahogy jövök Monor felől az elhagyott, ma-
gányos nagy rétek között, találkozom a pes-
ti vonathoz gyalog igyekvőkkel a Monorra 
vivő földúton. 

3. Balla Károly, az emberbarát
Ezúttal egy nyomozásról számolok be. Dr. 
Estók József nyugalmazott bv. (büntetés-vég-
rehajtás) dandártábornok tartalmas tanul-
mányt közölt 2010-ben a Börtönügyi Szemlé-
ben Balla Károlyról. 

Dr. Estók József áttekintette az egész 
életpályát, és persze gondosan elemezte 
Balla Károly (egykori vármegyei kapitány) 
Vélemény a büntetésmód javítása iránt című 
börtönügyi 1841-ben megjelent dolgozatát. 
Balla Károly mindmáig érvényes álláspontja 
szerint: a bűnöst jutalmazni is kell, nemcsak 
büntetni („szenvedtetni”), mert az egyoldalú 
büntetés ellenkezik az állam („Státus”) fő cél-
jával, és ellenkezik az emberi természettel. 
Az elítéltet nem szabad kínozni, írni-olvasni 
kell tanítani, szakmát kell adni a kezébe. A 
vármegye kapitánya tehát a modern, ember-

tisztelő börtönkultúra jeles hazai képviselője 
volt. A dandártábornoktól aztán levélváltás 
révén azt is megtudtam, hogy 2018-ban a 
Magyar Börtönügyi Társaság konferenciát 
tartott a fogházak zord viszonyain javítani 
akaró egykori megyei hivatalviselő munkás-
ságáról. És a Társaság Balla-díjat is alapított, 
melyet a börtönviszonyok mindig aktuális 
javításáért ítélnek oda.

Dr. Estók idézi azt a korabeli emlékezőt is, 
aki szerint a világ általános javításán gondol-
kodó költő, jogász és tisztviselő  „… börtönvi-
selt embereket fogadott föl szolgálatba, vagy 
taníttatta mesterségre. Könyvekből olvasott 
föl, erkölcsi tanításokat tartott nekik. Úgy 
hogy temérdek olyan embert tett a társadalom 
tisztes tagjává, akit ifjú korában Pest várme-
gyének […] buckáiban űzött vad módjára ker-
getett perzekutor, komisszárius, pandur és 
zsandárok serege.” A gondolkodó, felelősséget 
vállaló és cselekvő ember példás egysége volt 
tehát Balla Károly kiválóságának a titka. 

Dr. Estók dolgozatában utal egy család-
történeti kéziratra is, melynek szerzője Balla 
Mária, péceli lakos, Balla Károly ükunokája, s 
hivatkozik egy Schäffer Erzsébet által készí-
tett, a Nők Lapjában megjelent riportra Balla 
Máriával. A 2005-ben készült beszélgetésből 
(„Ükapám a vármegyei kapitány…”) kiderült, 
hogy Balla Mária a családi hagyaték tárgyait 
a Ráday-kastély múzeumának ajándékozta. A 
kastélyba eljutottam, érdeklődésemre egy 
folyosóra kalauzoltak, melyet házi haszná-
latra Balla-folyosónak neveznek. Itt helyez-
ték el a hagyatékot, nyolc olajképet meg egy 
szép cseresznyefa tálalószekrényt. A portré-
kat Mándi Balla Margit (1884–1965) festőmű-
vész, az adományozó Balla Mária nagynénje 
festette a család egykori jeles alakjairól, köz-
tük természetesen Balla Károlyról és felesé-
géről is. Balla Máriát azonban már nem fag-
gathatjuk, 2017-ben meghalt, így a kézirata, a 
családi iratok, melyek közt magától értető-
dően akadhat pótharaszti érdekességű doku-
mentum, alighanem a nagykőrösi múzeum-
ban kell keresni. Takács Géza 

Balla Károly portréja (Ráday Kastély, Pécel)

Balla Károly portréja a Magyar Börtönügyi Társaság 
2018-as emlékkonferenciája meghívjáról.
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Pénteken fél háromkor még öt gyer-
mek és a takarító néni társaságában 
találom Katát a Balla Károly Általános 

Iskola udvarán, éppen telefonál. Intek neki, 
hogy miattam ne zavartassa magát, és oda-
megyek egy ötfős fiúcsoporthoz, akiktől 
megkérdezem, hogyan éreztétek magukat a 
héten? 

Jól. Nagyon jól – válaszolják egyetértés-
ben.

- Mi volt a legjobb?
A tombola! A játszótér! A bábelőadás! Minden 
jó volt! A Medveotthon! – kiáltják.

-  Mi tetszett nektek a Medveotthonban?
Etettünk kecskét. Egyik medve felmászott 
egy fára. Megsimogattuk a lámát. Voltak 
farkasok is, meg nyuszik. A farkasoknál meg 
széttépett nyuszik. Meg tekik, teknősök 
– mondják lelkesen, de kissé már fáradtan. 

Üres az udvar, mennének haza. Kata is 
csatlakozik hozzánk.

- Neked mennyire nyerte el a tetszésed a Med-
veotthon?
Kicsit karcsú volt, nem csak a medve! Én a 
gyerekekre figyeltem, s annyi maradt meg, 
hogy volt egy medve a fán, a másik ült, mint 
egy Buddha, a harmadik meg a hátsóját mu-
tatta, és láttam egy méltóságteljes oroszlánt. 

A gyerekek azért több mindenre emlékeznek, 
és máshogy élték meg!

Közben befut egy-egy szülő, nagymama. 
Kicsit még beszélgetnek Katalinnal, aki tü-
relmes és kedves, holott ötödik napja vigyáz 
36 gyerekre a 40 fokos hőségben segítőivel. 
Háromnegyed három körül kiürül a Balla ud-
vara, ahol javarészt a tábor zajlott, így Katá-
hoz fordulok.

- Hánykor zárult volna a Mesetábor?
Hétfőtől csütörtökig háromnegyed 8-tól 
16-ig tartottak a foglalkozások, de az utolsó 
napon délután kettőig, erről néhányan meg-
feledkeztek, pedig rajta volt a tájékoztató 
levélen és a pedagógusok is felhívták rá a fi-
gyelmet.

- Hogyan értékelnéd a tábort, amelyet Kléger 
Gyöngyi utódjaként először szerveztél meg?
A hangulat jó volt, a programokat mind si-
került megvalósítani. Mindenképpen köszö-
net illeti ezért a munkatársakat, Bak Tünde 
esetmenedzsert és Gyarmati Ildikót, aki 
a legstabilabb állandó segítőm. Kedden és 
csütörtökön Kléger Gyöngyi is velünk volt, 
sőt a fia, Ottó DJ-ként szórakoztatta az alsós 
gyerekeket, s a jövő héten is jön az Önisme-
reti táborba. Balázs Istvánné Ildikó is készült 
programokkal a könyvtárban, továbbá a Bal-
la pedagógusai: Földháziné Lipcsei Gabriel-
la, Galambosné Lovass Annamária, Szabóné 
Varga Klára, Tóthné Rakusz Julianna, Tóthné 
Szőnyi Krisztina, Virágné Nemes Georgina is 
felváltva csatlakoztak hozzánk.

- Mentálhigiénés asszisztensként milyen 
gondolatokat fogalmaznál meg a hét tapasz-
talatai és az iskolai foglalkozásaid alapján? 
Mire hívnád fel a szülők és a pedagógusok fi-
gyelmét?

Májusi számunkban már megjelent a 2021. június 28-tól július 
2-ig tartó Mesetábor programsora, mely azóta megvalósult a 
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ 
és Szolgálat szervezésében. Perjés Katalin családsegítőt 
kérdeztem a tábor tapasztalatairól, hiszen ő volt a fő szervező.

A MESE VÉGE 
AZ ÖNISMERET KEZDETE

Azzal találkoztunk, hogy túlbecsültük a gye-
rekek felfogóképességét a mesével kapcsola-
tos feladatok kitalálásakor. Körülbelül nyolc 
gyereket leszámítva, a többség számára az 
előkészített játékos feladványok nehéznek 
bizonyultak. Persze ezt ők nem érzékelték, 
mert segítettük a csapatokat, és végül min-
denkit megjutalmaztunk. De még a népszerű 
mesék, mint például a Vuk zenéinek felisme-
rése is gondot okozott. Nyilvánvaló volt, hogy 
vannak gyerekek, akiknek nem mesélnek, 
akik a Hamupipőkét sem ismerik. Mindez 
egybevág az országos tapasztalatokkal is. Nő 
a sajátos nevelési igényű, a figyelemhiányos, 
a hiperaktív gyermekek száma, sőt azoké is, 
akiknek az írás és olvasás is nehézséget okoz. 
Ezeket a tapasztalatokat majd a tanítókkal és 
az óvodapedagógusokkal is megosztom.

- Egy tábor szervezése, lebonyolítása nagy 
stressz, mert nagy koncentrációt igényel, és 
nagy felelősséggel jár. Volt-e valami szülői pa-
nasz vagy konfliktus a hét folyamán?
Van, hogy a gyerekek megbántják egymást. 
De erről először a táborban lévő felnőttek-
nek kell értesülniük, és nem a szülőknek te-
lefonon keresztül. Nehezen kezelhető az a 
helyzet, ha egy gyermek, akit megbántottak, 
rögtön a szülőt hívja, a szülő meg természe-
tesen a felügyeletet ellátó munkatársat. Min-
denki reakciója érthető, csak azt nem vették 
többen tekintetbe, hogy az azonnali telefon-
hívással a szülő elvonja az adott pedagógus 
figyelmét, aki mondjuk éppen programot 
tart vagy egy csoporttal foglalkozik.

- Keletkeztek-e pluszkiadások, amivel előze-
tesen nem számoltál, hiszen gyorsan kellett 
szervezni?
Igen. Az erdei kiránduláson vízért kellett 
rohanom, mert sok gyerek csak fél liter pa-
lackozott vizet hozott magával. Nőttek az 
autópálya- és parkolási díjak. Olykor ki kellett 
egészíteni felvágottal a reggelit. A Medveott-
honban megkívántak egy fagyit, és 300 Ft 
volt egy gombóc. Ugyanakkor azt is tapasz-
taltam, hogy voltak, akik több ezer forinttal 
érkeztek a kirándulásra, a finom rántott hú-
sos szendvicset pedig a földről szedegettem 
össze, mert még a húst is eldobták.

- Miben volt más az idei tábor?
Idén nemcsak a szociálisan rászorulók jö-
hettek, hanem bárki, aki akart. A 300 Ft/fős 
napidíj 2021-re már igencsak jelképes ösz-
szeggé zsugorodott, melyet az önkormány-
zat egészített ki. A nagyszámú jelentkező mi-
att idén két tábor indult, hiszen az alsós és a 
felsős korcsoportot nem lehet ugyanazokkal 
a programokkal lekötni. A Mesetábort köve-
tően július 5-től 9-ig tart az Önismereti tá-
bor, de kisebb létszámmal, 18 fővel.

- Köszönöm szépen, hogy a Csévharaszti Hír-
harang rendelkezésére álltál. Sok erőt, kisebb 
zsibongást és enyhébb időt kívánok a követke-
ző hétre! Artzt Tímea

CIVIL SZERVEZET
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ember, hosszasan eldiskurált vele, szépen, 
szertartásosan, néha-néha egy kis pálin-
ka mellett. Nem zavart, hogy várni kellett, 
mert Kovács bácsi választékosan, kellő 
komolysággal és tisztelettel beszélt a ve-
vőivel. Öröm volt hallgatni. De nemcsak ő 
volt ilyen kedves, hanem a felesége is. Ha 
valami lemaradt a bevásárlásból, márpe-
dig hétvégén zárva volt a bolt, akkor a ka-
pun kellett csöngetni, ilyenkor többnyire 
Margit néni szolgált ki minket. 

 Nem voltunk jómódú család, bizony 
időnként nem telt ki hó végéig a fizetés. 
Ilyenkor hitelbe vásároltunk, nem tudom, 
hányan lehettünk hasonló helyzetben, 
de az biztos, hogy Kovács bácsi nem egy 
családon segített a szűkösebb időkben. 
Egykori boltosunk sokgyermekes monori 
pékcsaládból érkezett hozzánk, Csévha-
rasztra. Kovács Aladár (1904–1992) becsü-
letessége, egész élete és a közösséghez 
való hozzáállás példamutató volt. Ilyenek 
voltak a régi idők igazi boltosai. 

Kanczler Klára Katalin
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HELYTÖRTÉNET

Hirdetés

Talán vannak, akik még emlékeznek rá, a kilencvenes évek 
elejéig még működött Csévharaszton a Kossuth Lajos utca 
közepe felé egy vegyesbolt. De nem is akármilyen! 

AZ IGAZI BOLTOS BÁCSIK – I. RÉSZ

Mi intéztük gyerekként a kisebb 
bevásárlásokat. Szerettünk is 
menni, mert az egész fölért egy 

varázslattal. Most, hogy végiggondo-
lom, mintha egy mese díszlete lett vol-
na. Akkor még nem volt minden előre 
csomagolva. A szép pirosra festett szélű 
polcocskák néhol aprócska fiókokat rej-
tettek, talán ezekből áradt az a titokzatos 
fűszerillat, és időnként a friss kenyér illa-
ta is belengte a boltot. Ahogy beléptünk 
az ajtón, csilingelés jelezte, hogy megér-
keztünk.

 Kovács Aladár mindig szívesen fogadta 
a gyerekeket. Kaptunk tőle édességet, csak 
úgy ingyen. Tudta, hogy nem telne rá, de 
biztosan látta sóvárgó tekintetünket. Soha 
nem éreztette velünk, hogy azért kapjuk, 
mert nem tudnánk megvenni, hanem azt 
mondta, hogy ez bizony jár nekünk, ha 
már ilyen ügyesen bevásároltunk. Ettől 
nagyon boldogok lettünk. Gyerekként azt 
is örömmel néztem, amikor bejött a kiske-
reskedésbe egy hozzá hasonló korú férfi-

 Kovács Aladár
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KÖNYVTÁR
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Erika Csévharasztra érkezését köve-
tően fontosnak érezte, hogy a Baba-
mama kör átvétele mellett próbáljon 

közösséget építeni. Létrehozta a Csévha-
raszti Közművelődési Kör nevű Facebook-
csoportot, elindított egy szaknévsort, mely 
különböző helyi szakemberek névjegyéből 
áll, de a 800 főt számláló tagságot a Nosztal-
gia album vonzotta a körbe. A látogatóknak 
köszönhetően ugyanis 150 régi fotó és sok-
sok hozzászólás érkezett az oldalra 2021. jú-
nius végéig. A gyűjtés folyamatos, még kép-
nézegető Nosztalgiamozi is szerveződött rá 
2021. július 8-án a könyvtárban.

A Közművelődési Kör Facebook-oldalán 
tallózva látható egy album Lakitelek kirán-
dulás címmel. Ez úgy született, hogy a Nem-
zeti Művelődési Intézet – melynek Erika is a 
hallgatója – kirándulási lehetőséget kínált. 
Ötszáz forint/fő részvételi díj befizetésével 
megváltotta az ember a retúr buszjegyét 
Lakitelekre, továbbá egy színházi előadásra, 
sőt egy ebédet is kapott. Mivel ez az ajánlat 

nagyon kecsegtető volt, Erika gyorsan lecsa-
pott rá. Meghirdette a Facebookon, plakátot 
készített, voltak személyes és telefonos meg-
keresések. Utolsó percben is folyt a toborzás, 
mert csak védettségi igazolvánnyal lehetett 
jelentkezni. Végül huszonöten indultak útnak 
június 22-én 8 órakor a 30 fős busszal.

A célállomás, a Hungarikum Liget az 1990-
es években a Lakitelek Népfőiskola néven 

Tóth–Tuba Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa 2020. december 4-e óta közművelődési 
asszisztensként dolgozik Csévharaszton Balázs Istvánné Ildikó könyvtárvezető mellett. Jelenleg 
közművelődési és közönségkapcsolati szakembernek tanul. Érkezése után elindította a 
Csévharaszti Közművelődési Kört, továbbá ő szervezte a 2021. június 22-i kirándulást Lakitelekre.

A CSÉVHARASZTI  
KÖZMŰVELŐDÉSI KÖR ALBUMAI

volt ismert, ám a 2000-es években többmil-
liárd forintos többfunkciós komplexummá 
vált, és ma már inkább a Hungarikum Liget 
megnevezéssel illetik. A fél tízkor begördülő 
csévharaszti látogatók elméletben fel voltak 
készítve arra, hogy a Hajnalban, délben, este 
című romantikus komédiára egy cirkuszi sá-
torban kerül sor, azért forró volt a hangulat. 
A Békéscsabai Jókai Színház két művészének 
előadását követően a tikkadt csévharasztiak 
a Nemzeti Művelődési Intézet székházának 
területén lévő sátorban elfogyasztottak egy 
ízletes székelykáposztát, majd szabadon ba-
rangoltak. 

Fél kettőtől négyig tartott a szervezett 
idegenvezetés, melynek keretében szem-
ügyre vették a Hungarikum Liget impozáns 
épületeit, fürdőjét és szoborparkjait, majd 
bejárták a négyezer négyzetméter alapte-
rületű Nemzeti Művelődési Intézet új szék-
házát, melyet 2020. október 3-án adott át a 
kormány. Itt, a belső térben már a légkondi-
cionáló adta előnyöket is élvezhették és sok 
információval gazdagodtak. A visszajelzések 
alapján a résztvevők élvezték a hosszú be-
zártságot követő kirándulást. Jó volt kimoz-
dulni, kikapcsolódni, együtt lenni!

Hogy történt-e valami a kirándulás óta? A 
helyi lakosok aktivitását látva a Csévharaszti 
Közművelődési Kör szerkesztője június 28-
án új játékkal, illetve albummal jelentkezett 
Ki vagyok én? címmel. Ebben gyermekkori 
fotók jelennek meg egy évszám kíséretében, 
ezek alapján kell kitalálnia, hogy ki szerepel a 
képen. Amennyiben ez nem sikerülne, amire 
ritkán akad példa, akkor a megoldás 24 óra 
múlva publikussá válik.  A.T.
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Vecsési nagyüzemi konyha  

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel.

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

Érdeklődjön 
céges busz- 
járatunkról!
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MÚLT-FAGGATÓ

P ál Attila 1944. április 23-án látta meg 
a napvilágot Felvidéken, Párkánytól 
nem messzi Szőgyénben. Édesapja, 

Pál Elemér (1913–1962) tanító volt, akit 1941-
ben tartalékos karpaszományos őrmester-
ként frontszolgálatra 
hívtak be. Édesapja 
1943-ban hazaszökött 
a frontról, emiatt a rög-
tönítélő bíróság halálra 
ítélte, ám egy magas 
rangú csendőr közben-
járására nem végezték 
ki, hanem visszavitték 
a harcmezőre, egy, az 
első vonalban harcoló 
halálra ítélt osztagba. 
Második szökésekor, 
magával vitte a katonáit 
is, ekkor Szőgyén hatá-
rában egy járőrszolgá-
lat állította meg őket, s 
így került szovjet hadifogságba.

Attilát 1945-ben édesanyja pöttyös szok-
nyába öltöztette, és egy szekérre ültette. 
Így hagyták el a kitelepítések során felvidéki 
otthonukat és minden ingóságukat. Mind-
össze 5 kg-os batyuval kelhettek útra. Az 
egyéves kisfiút azért öltöztette édesany-
ja, Dudás Irma (1920–2002) lánynak, hogy 
biztonságban legyen a szovjet katonáktól, 
mert féltették a fiúgyerekeket. Szőgyénből, 
a német és a szovjet csapatok összecsapásait 
kikerülve, nyugat felé haladt a szekérkara-
ván. Útközben mégis találkoztak szovjet ka-
tonákkal, ám azok feltették őket egy katonai 
szerelvényre, így jutottak el Pestre, az anyai 
rokonokhoz, akik korábban Erdélyből mene-
kültek. 

A fogságból hazatérő apa csak segéd-
munkásként tudott elhelyezkedni a Pesti 
Kőbányai Gyógyszergyárban, ahol kénsavas 
palackokat hordott. Az 50-es években taná-
ri, majd a Tomori utcai barakkiskola új épü-
letében igazgatóhelyettesi állást kapott, a 

Vendel utcai kollégiumban már igazgató volt.
Pál Attila korán elkezdett verselni, gyer-

mekkorában 50 filléres füzetekbe írta iker-
öccseit cukkoló verseit, mondókáit. A legked-
vesebb galambom című költeményét édesapja 

beküldte a Kossuth Rádióban 
sugárzott Miska bácsi leveleslá-
dája című műsorba. Általános is-
kolai magyartanára, aki 16 éves 
lányként ismerte meg József At-
tilát nagy hatást gyakorolt rá. 
Lívia „néni” és Attila is csodá-
nak tartották a Szépség koldu-
sát (1922), melyet a költőzseni 17 
évesen írt. A József Attila iránti 
rajongás Pál Attila verseiben is 
kimutatható, hiszen gyakran 
egy-egy József Attila-verstö-
redékből nyer inspirációt. Lívia 
néni egyik anekdotája élénken 
él emlékeiben. E szerint József 
Attilát, aki éppen egy illegális 

találkozón vett részt Újpesten, elő akarták 
állítani a rendőrök. Ő pedig hetykén kiszólt a 
kerti vécéből, „várjanak egy kicsit, csak még 
befejezem a versem”. Hogy a történet hite-
les-e, nehezen deríthető fel, az viszont biz-
tos, hogy Lívia néni és Pál Attila középiskolai 
magyartanára, Tarczal Béla osztályfőnök is 
megszerette vele a költészetet.

A versek szeretete mellé társult egy ter-
mészettudományos érdeklődés is. Az érett-
ségi után Pál Attila három éven át próbált be-
jutni a Budapesti Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvosi Karára. A harmadik, immár 
sikeres felvételinél átirányították a Gyógy-
szerészeti Karra. De ez a képzés nem tet-
szett neki, és amint otthagyta az egyetemet, 
rögtön behívták sorkatonai szolgálatra. Így 
került a honvédséghez, majd hivatásosként 
ott is maradt. Ebben a döntésben szerepet 
játszott gyerekkori barátja, Szatmári István 
tanácsa, akire felnézett, és aki szintén a ka-
tonai pályán találta meg a hivatását.

Arra a kérdésre, hogy egy humán és ter-
mészettudományos érdeklődé-
sű emberből, akinek az édesapja 
kényszerből szolgált a fronton, 
és hadifogoly is volt, hogyan lesz 
katona, nehéz válaszolni. Pál At-
tilának többször kellett döntést 
hozni tekintettel a korszellem-
re. Vajon változott volna bármi, 
ha édesapja megosztotta volna 
fiaival a háborúban és a hadi-

Pál Attila nyugállományú polgárvédelmi alezredes a nemzeti 
összetartozás napján felolvasott verseivel ébresztett kíváncsiságot 
a személye iránt. Hogyan fér meg a katonai pályával a költészet? 
Milyen szálakkal kapcsolódik Pál Attila a történelemhez? Ezeknek a 
kérdéseknek a fényében ültünk le a könyvtárban egy beszélgetésre.

MÚLTIDÉZŐ PÁL ATTILÁVAL

fogságban szerzett tapasztalatait? Erről az 
50-es 60-as években nem lehetett beszélni. 
Attila várta az igaz meséket, de édesapja ha-
lála miatt a beszélgetésre nem került sor. 
Arra a figyelmeztetésre viszont határozottan 
emlékezett, amit édesapja a halála előtt a be-
tegágyán mondott: „Fiam, bármi legyél, csak 
pedagógus ne! Mert van elég napszámos eb-
ben az országban.” 

Mérlegelve a lehetőségeket Pál Attila a 
katonai pályán látta meg az útját, sőt az idő 
múlásával a hivatását. Elvégezte a Zalka Máté 
Katonai Műszaki Főiskolát, majd 42 évesen 
a Kossuth Lajos Katonai Főiskola általános 
iskolai pedagógiai tanári szakán szerzett 
képesítést 1986-ban. Hivatásos katonaként 
szolgált a Hátországvédelmi Alakulatok-
nál különböző parancsnoki beosztásokban. 
1986-ban átkerült a Polgári Védelemhez, a 
IX. kerület polgárvédelmi törzsparancsnoka 
volt, majd a fővárosi polgárvédelem létesít-
ményüzemeltető tisztje lett egészen 2000-ig. 
Folyamatosan képezte magát, szakszövege-
ket írt, tanított, előadásokat tartott, szakte-
kintéllyé vált. Polgárvédelmi alezredesként 
helyezték nyugállományba 56 évesen.

1994-ben ébredt fel benne először a nyu-
galom iránti vágy, ezért költözött feleségé-
vel – aki a burgerlandi Felsőőrön született – 
Csévharasztra. 2000 után tűz- és munka-
védelemi szakemberként dolgozott. 2015-
től csendesedett le az élete. Ekkor végre a 
versírás felé fordulhatott saját kedvtelésére, 
s reményei szerint mások örömére. Köz-
ponti üzenete a szeretet, s ez megint csak 
érdekes egy hivatásos katonatiszttől, még-
is annyira érthető és emberi üzenet. Ver-
seskötetei – Ébredés (2017), Hitvallás (2020) 
– elérhetők a csévharaszti könyvtárban. 
Vergődő gondolatok munkacímmel újabb ver-
seskötet megírását tervezi, továbbá szeretne 
egy válogatást is. Ezzel lenne kerek az élet-
műve. Artzt Tímea

 Pál Attila

Dudás Irma gyermekeivel

Pál Elemér tanítványai körében

Dudás Irma és Pál Elemér 
házasságkötése, 1941
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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

CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁSI REND, II. FÉLÉV
FIGYELEM! 2021. július 5-től a hulladékszállítás CSÜTÖRTÖKI napokon történik! A szállítás CSÜTÖRTÖKI napra való áthelyezése érinti a 
házhoz menő csomagolási és zöldhulladékgyűjtést is, melyek időpontjai az alábbi táblázatokban találhatók. A kommunális hulladékszállítás 
napáthelyezést megelőző utolsó alkalma: 2021. július 2. – péntek, majd a napáthelyezést követő első alkalma: 2021. július 8. – csütörtök.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, 
illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmente-
sen 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 csere-
zsákot (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 lomtalanítást évente (jan.-dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3 m3/alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely 
az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

• Polgármesteri hivatal (Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b) ügyfélfogadás és zsákértékesítés 13–16 óráig: 07.07., 08.04., 09.01., 10.13., 11.10., 12.08.
• Zsákértékesítés: Hétfő: 8–12, 13–18; szerda: 8–12, 13–16; péntek: 8–12.
• 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.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalman-
ként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga 
színű, emblémás) adnak. Az összegyűjtött csomagolási hulladék meny-
nyiségi 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.)

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS     
július augusztus szeptember október november december

22. 19. 16. 14. 11. 9.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS
július augusztus szeptember október november december

8.; 22. 5.; 19. 2.; 16.; 30. 14.; 28. 11.; 25. 9., 23.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS:
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Magas felszereltség
Hatalmas helykínálat

Egyedülálló ár-érték arány

Grand Tivoli

Az első gépkocsik már augusztusban érkeznek! Ne maradjon le róla,  
válassza ki és legyen az elsők között, aki átveheti új autóját! Érdeklődjön 

márkakereskedésünkben, 
várjuk szeretettel!

HAMAroSAn
viSSzATÉr kínálATunkBA  

A MEGújulT koMBi  
GÉpkocSink 

A képen látható autó illusztráció. Bevezető ár: 5 999 000 Ft-tól

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, 

Szükség esetén további buszjáratokat 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

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-sec-

eu-kft/

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:


