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sévharaszti
Hírharang
címmel indult el az első
– sőt legelső lapszámát tekintve még fénymásolt – önkormányzati újság 1993 márciusában.
Az akkori szerkesztők célja az
volt – ahogy azt Mocsáry Balázs
megfogalmazta –, hogy tájékoztatást nyújtsanak az önkormányzat
munkájáról, a település életéről,
kulturális és sporteseményeiről.
Igyekeztek bemutatni Csévharaszt múltját, és a jövőjét is megálmodni. Olykor hangot adtak a
lakosok véleményének, kérdéseinek. Egy-egy műkedvelő irodalmi
alkotása is megjelent, néha egy
recept.
Ezeket a hagyományokat célunk
folytatni. Sőt szeretnénk minden
lapszámban több helyi lakost bemutatni, kiemelni; sőt a szakácsnők konyhájába, otthonába is bekukkantani. Állandó tájékoztatást
nyújtani az önkormányzat, az ok-

Célunk
egy olyan
hírmagazin
létrehozása,
amit mindenki ért és szívesen forgat.
Szeretnénk,
ha minél több
korosztály
olvasná és
szeretné meg
a kiadványt.

tatási és az
egészségügyi intézmények, a
könyvtár, a
civil szervezetek és
a különféle
közösségek
(egyházak,
tánccsoportok,
sportegyesületek) munkájáról.
Ez a lapszám – amit az olvasó a
kezében tart – még mindig a Csévharaszti Hírharang nevet viseli,
hagyománytiszteletből. Habár ma
már kevesen gondolnak bele, hogy
a modern információs csatornák
elődje a harang volt. Harangoztak
reggel, délben, este; harangszó
jelezte a szentmisét, az esküvőt,
az ünnepeket, a gyászórákat. Harangoztak háborúban, tűzvészkor
vagy járvány idején. A harangszó

híreket közölt, de ma már nem sokan értik a harang szavát.
Mi viszont tiszteljük a harangokat, a csévharaszti haranglábat, ami már akkor állt, amikor
még nem volt hozzá templomtorony. Ugyanakkor arra is kíváncsiak lennénk, hogy a helyiek
milyen címet adnának annak a
lapnak, amely őrzi hag yományait, ugyanakkor nyitottságát is
megmutatná az új gondolatokra,
víziókra.
Célunk egy olyan kéthavonta
megjelenő lokálpatrióta hírmagazin létrehozása, amit mindenki ért
és szívesen forgat. Szeretnénk, ha
minél több korosztály olvasná és
szeretné meg a kiadványt. Mivel
egy sajtóorgánum népszerűsége
vagy ne adj Isten népszerűtlensége
a címmel kezdődik, ezért ötletbörzét, illetve szavazást indítunk a lap
címének megújítása vagy megtartása érdekében.
Reméljük, hogy elnyeri a tetszését a lap!
Üdvözlettel:
Artzt Tímea (szerkesztő)

VAGY LEGYEN INKÁBB BORÓKA AZ ÚJ LAP CÍME?
Új nevet kapjon-e a Csévharaszti Hírharang? Legyen inkább Boróka vagy valami más?

K

özös ötletelésre, majd szavazásra biztatjuk a helyi lakosokat az
újság jelenlegi nevének megváltoztatása vagy megtartása érdekében.
2020. augusztus 30-ig várjuk a címjavaslatokat személyesen, telefonon
(06-29/493-244) a Községi Könyvtár és
Közösségi Ház intézményvezetőjénél
(Balázs Istvánné Ildikó) vagy e-mailen
(konyvtar@csevharaszt.hu).
A leg jobb ötleteket a honlapon feltüntetjük, majd szavazásra bocsátjuk.
A következő lapszám meg jelenésével
tájékoztatunk mindenkit az eredmény-

ről. Novemberben tehát kiderül, hogy új
nevet kap-e az újság vagy marad a régi.
Örömmel vesszük az olvasói leveleket, illetve kéréseket, hogy milyen témának eredjünk a nyomába! Továbbá
folyamatosan várjuk a lakosság fotóit,
amelyekből az újság lapszámaiban megjelenítünk egyet-egyet, természetesen a
fotó készítőjének a nevével. A képek felhasználásra kerülhetnek címlapfotóként
vagy a cikkeket kísérő illusztrációként.
A fotókat és a témajavaslatokat is a
konyvtar@csevharaszt.hu e-mail-címre
lehet elküldeni!
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LÁTOGATÓ

MOZDONY HELYETT TELEPÜLÉSVEZETÉS
Már első látogatásomkor feltűnt, hogy
a csévharaszti községháza minden irodája, még
a Pulisch József polgármester úré is nyitva áll.

T

udatos ez a nyitottság?
– Nekem fel sem tűnt, én így szeretem. Bejönnek az emberek, és rögtön tudok velük foglalkozni. Polgármesterként is közvetlenségre törekszem. Szívesen
beszélgetek az emberekkel, hiszen én is egy
vagyok a helyiek közül.
– Nem félti a tekintélyét?
– Nem ezen múlik.

kötődni. Csévharaszt érdekeit így is lehet
érvényesíteni, főként hosszú távon. Az ember a fontos, és nem az, ami mögötte van.

és 2007 között. Ehhez persze minden képzettséget meg kellett szereznem. Pénzügyi
és számviteli ügyintézőként kezdtem, mérlegképes könyvelő lettem, majd bejegyzett
adószakértő; a gyöngyösi főiskola elvégzése
után pedig gazdasági mérnök. Ez egy cég
vezetésének minden területét felölelő szaktudást jelent, itt az informatika volt a fő területem.

– Mi történt 2007 és 2019 között?
– Min múlik ön szerint, hogy valakiből jó ve– Két évig az APEH-nál dolgoztam, 2010től pedig egy informatikai cégnél.
zető legyen? Milyen képességekre van szüksége?
– Én nagyon fontosnak tar– És mi lett a vasúttal?
tom, hogy közvetlen kapcso– A MÁV és az utazás iránti
latunk legyen az emberekkel.
rajongásom maradt. A Városi és
Egy-két kisebb gesztus, néhány
„A kommuniká- Elővárosi Közlekedési Egyesület
virágláda vagy rendezvény töbtagjaként civilek ügyeit kezdtem
ció számomra
bet jelent nekik, mint egy felhúképviselni. Rendszeresen írtam
zott épület. Ami persze szintén
a legfontosabb az Indóház magazinnak 2005fontos, de nem csak ez fontos.
ben a vasúti hidak történetéről.
irány, ezért írok Külön rovatom volt, de szakmai
– Milyen út vezetett Borsodból
bejegyzéseket kiadványok is átvették a hidakról,
Csévharasztra?
pályákról és mozdonyokról kéCsévharaszt köz- szült fotóimat.
– Szüleimmel és a húgommal
1985 áprilisában, 35 éve költöz- ség Facebook-oltünk ide. Édesapám főmolnár– Miért pont a hidak érdekelték?
dalára, illetve
ként, édesanyám laboránsként
– Mindig is megvolt bennem a
folyamatosan
nagy szerkezetek iránti csodálat.
dolgozott az Állami Gazdaságban. Éppen 30 éve ballagtam el
beszélgetek az Én is szeretem átlátni és rendaz általános iskolából.
szerbe tenni a dolgokat a legapemberekkel.”
róbb alkatrészig.
– Miért ment gépipari szakközépiskolába?
– Egy Önkormányzat is egy nagy
szerkezet, illetve egy vállalat mű– Vasutas családból szármaködtetéséhez hasonló. Mikor kezdett a politizom, és eredetileg mozdonyvezető akartam
kusi pályán gondolkodni?
lenni, s ehhez ilyen végzettség kellett. Hív
a vasút, vár a MÁV!, akkor ez volt a szlogen,
– Mindig szószóló típus voltam, de az
aztán a MÁV hanyatlását látva letettem erről
önkormányzati munkával úgy kerültem
a tervemről.
kapcsolatba, hogy könyvelőként a pénzügyi bizottság külsős tagja voltam. Aztán
2014-ben helyi lakosok kérésére indultam
– Milyen utat, iskolákat járt végig?
– A technikum elvégzése után egy évet
a képviselő-választáson. Öt év alatt beletadolgoztam én is az Állami Gazdaságban 12
nultam az önkormányzati munkába. 2019órás műszakban segédmunkásként, kukoben pedig független jelöltként indultam a
ricatárolókba mászkáltam fel, sokan még
polgármester-választáson, és 43 évesen
emlékeznek rá a malomból. Majd Cegléden
bizalmat kaptam.
voltam sorkatona (1996-1997), és ott akartak
fogni hivatásosnak, de nem hagytam, pedig
– Sokak furcsállhatták, hogy független jelölt,
sokat tapasztaltam a Híradó Zászlóaljnál. A
mi ennek az oka?
sors úgy hozta, hogy egy családi vállalko– Én úgy gondolom, hogy a segítséget elfogadjuk, de nem kell feltétlenül pártokhoz
zásba kapcsolódtam be mint könyvelő 1997

– Nem volt a helyieknek sokkoló a polgármesterváltás?
– Elődöm, Mocsáry Balázs harminc évig
vezette a települést, ez nagyon hosszú idő,
ő maga már
nem is kívánt indulni
a posztért,
és a településen is
érezhető
volt az új
iránti igény.
– Miben kíván újítani?
– A kommunikáció
számomra
a legfontosabb irány,
ezért írok
bejegyzéseket Csévharaszt
község Facebook-oldalára, illetve folyamatosan beszélgetek az emberekkel, és ezért tartottam
elengedhetetlennek a Csévharaszti Hírharang megújulását is. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy legyenek színes programok,
amelyek összehozzák a közösséget.
– Ön szerint milyen egy jó vezető?
– Magabiztossá tehet egy vezetőt, ha
rendelkezik pénzügyi ismeretekkel, a számok mögé lát és napra kész a rendeletek
terén. Mi folyamatosan követjük a jogszabályok változását és maximálisan próbáljuk
kiaknázni a pályázati lehetőségeket. Nagyon fontos a műszaki beállítottság is, hiszen egy kistelepülésen mindenhol ott kell
lenni, nyomon kell követni a munkákat. Én
igyekszem mindenhol ott lenni és mindent
ellenőrizni.
– Marad-e idő a kikapcsolódásra?
– Egyelőre keresem az egyensúlyt ezen a
téren, még nem találtam meg, de segít ebben a hobbim, a túrázás.
– Következő alkalommal beszéljünk egy kicsit a hobbijáról!
– Rendben. A következő lapszámban
folytatjuk a beszélgetést.

2020. augusztus | CSÉVHARASZTI HÍRHARANG

3

ÖNKORMÁNYZAT

DICSÉRET A NŐKNEK

NAPELEMEK
PÁLYÁZATI ÚTON
Napelemekkel gazdagodhat az óvoda, ha kedvező
elbírálásban részesül az
önkormányzat által benyújtott pályázat. önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása nevű
pályázat megnyeréséhez az
önkormányzat rendelkezik
a szükséges önrésszel, ami
a számítások alapján két év
alatt meg is térülne.

Dr. Honti János, a 2. számú
körzet háziorvosa
megdicsérte a nőket,
akik kétévente
elmennek
mammográfiára. Ez a hozzáállás
nem
mondható el
a magas vérnyomású vagy
a daganatos betegekről. Honti doktor szerint
az embereket érdekeltté kellene tenni abban,
hogy szűrésekre járjanak.

Csévharaszton nincsen várólista
Csévharaszton nincsen várólista, annyi beteget látnak el, amennyi érkezik. Ez köszönhető
annak, hogy saját laborral rendelkezik. A többi már az alapellátáson múlik.

A koronavírus Csévharaszton nem szedett
áldozatot
Csévharaszton nem regisztráltak koronavírussal fertőzöttet, habár Vasadon három
megbetegedésből kettő halálesettel végződött.

Mindenkit beoltottunk
A képviselőtestületi ülésen az egészségügyi
helyzetjelentést Parádi Rozália (védőnő) zárta, aki örömmel nyugtázta, hogy az oltásellenességnek nyoma sincs a településen, ezért
a kötelező oltások megtörténtek.

ÚJ CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKPSZICHOLÓGUS ÉRKEZIK

Változás a Monor és Térség Integrált
Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat életében, hogy Kléger Gyöngyi
(Csévharaszti Szakmai Egység) júliusban
távozik. Utóda, Perjés Katalin már munkába is állt. Ügyfélfogadás kedden: 13-16

óráig és csütörtökön: 8-12 óráig. Telefon:
06-30/430-8059.
Az önkormányzat foglalkoztat egy gyermekpszichológust is, Szabó Andreát, aki havi
egy alkalommal segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét.

XIII. Csévharaszti Ősborókás

2020. augusztus 08.
Programok:
Helyszín: TornaTeremben és az iskolai focipályán
9–12:30 óráig Sport és egészségnap, futballmeccsek.
Helyszín: SporTpálya (Deák Ferenc utca)
14:00 megnyitó
Fellépők:

14:30 Csévharaszti Örömtáncosok
15:00 bóbita együttes gyerekműsora
16:00 HUnKUn Dance együttes
17:00 burai Krisztián
18:00 Zoltán erika
19:30 Kaczor Feri produkció
21:00-tól hajnal 2-ig HIpp-Hopp zenekar
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A részvétel a
rendezvényen
ingyenes!

Ingyenesen
használható
játékok
és további
programok:
arcfestés,
hennafestés,
trambulin, csúszda,
óriás darts,
rodeóbika,
léghoki, íjászat,
gyermekkörhinta
A rendezvényen egy időben
maximálisan 500 fő tartózkodhat!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

ÖNKORMÁNYZAT

EGYÜTTMŰKÖDÉS
A NYÁREGYHÁZI TŰZOLTÓKKAL
Növeli a lakosság biztonságérzetét, hogy az önkormányzat szerződésben áll a Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
Elnökük, Fekete Máté arról számolt be, hogy leginkább a vihar okozta
károk elhárításában nyújtanak segítséget: „Nem tudunk minden tüzet, balesetet vagy bűncselekményt megelőzni, hiszen varázslóvizsgát még nem tettünk, bár igény lenne rá, de ha bárkinek segítségre
van szüksége, ránk bizonyosan számíthat.”

BŰNÖZÉSI STATISZTIKA
Alacsony a bűncselekmények száma Csévharaszton. Míg 2017-ben
20-szor történt rendőrségi intézkedés, 2018-ban 10-szer, addig 2019ben mindössze 13 esetben.

FALUGYŰLÉS ÉS KÖZMEGHALLGATÁS,
IGAZGATÁSI SZÜNET
Igazgatási szünet miatt augusztus 29-én a polgármesteri hivatal csak ügyeletet tart fenn. A falugyűlés időpontja: 2020. szeptember 14-én 18 órakor lesz a községháza díszteremében. A törvény által előírt közmeghallgatás pedig 2020. november 30-án
18 órakor.
Hirdetés

Eladná ingatlanát?
Vásárolni szeretne?
Hitelre van szüksége?
Önnek is megtalálom a megoldást!
• Országos értékesítési hálózat
• Jogilag ellenőrzött ingatlanok
• Minősített vevők
• Bankfüggetlen tanácsadás
• Teljes körű, díjmentes
hitelügyintézés
Email: lenard.laszlo@dh.hu
Mobil: 06-20/383-0016
: lenardlaszloingatlan

TŰZOLTÁSI STATISZTIKA
A képviselő-testület június 24-i ülésén
Béres Károly tűzoltóparancsnok (Monor
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság) arról számolt be, hogy tavaly 7, idén 10 beavatkozás történt a tűzoltóság részéről.
Tizenhatszor tévesen riasztották őket.
A nagyszámú riasztás azért okozhat
gondot, mert ha a monori tűzoltókocsik
használatban vannak, akkor Budapestről érkezik a segítség Csévharasztra.

SEBESSÉGMÉRÉS JÓ SZÁNDÉKKAL
Bár lassítószigetek kerültek a Petőﬁ utcába, a Kossuth Lajoson pedig sebességmérőt
szereltek fel, további közlekedésbiztonsági
intézkedésekre lehet számítani. A rendőrség sebességmérést helyezett kilátásba.
Dr. Csipler Norbert kapitány megjegyezte, hogy örülne, ha a lakosság nem a rossz
szándékot látná a közlekedési rendőrök
megjelenésében, hanem a prevenciót, azaz
a megelőző szándékot.

AZ INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA
GÖRDÜLÉKENYEN MENT
Naszvadi Sándor Lászlóné képviselőasszony (a pénzügyi bizottság elnöke) beszámolt az önkormányzat kiegyensúlyozott
gazdasági évéről. A 2019. költségvetési évben 56 millió Ft ment
beruházásokra és felújításokra, 31 millió Ft-ba került az aszfaltozás (Akácfa, Kisfaludy, Jókai utca vége), egymillió-százezer forintot költöttek a karácsonyi díszkivilágításra. Összesen
140 millió Ft került értékpapírba, így az önkormányzat működéséhez szükséges stabil anyagi háttér folyamatosan biztosított.

ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK ÉS
SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Összesen 3 450 000 Ft-ot biztosított az önkormányzat a civil szervezetek és alapítványok rendelkezésére. Többek között az Ősborókás Nyugdíjas Egyesület támogatására, a CSÉFE működésére,
akinek a táncház, az adventi műsor és a néptáncoktatás köszönhető. A táboroztatás és a diákok elismerése mellett szántak összeget
a futball és a taekwondo oktatására is.

KORSZERŰ KÖZVILÁGÍTÁS
Örvendetes változást hoz a fény a település életébe, ugyanis a hivatal
megszüntette a szerződését a NKM energiaszolgáltatóval. Csévharaszt ősztől E.ON-os lesz. Ez új korszerű LED-lámpás közvilágítást
jelent. Az összes utca lámpaoszlopán új világítótestek lesznek. Ennek
hatására tovább csökkenhet a balesetek száma, és a nőhet a közbiztonság.
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KÖRNYEZETÜNK

SZÉPÜLÜNK
Díszudvar
A hányattatott sorsú hivatal udvara
megújult, s díszudvarrá vált.
Az önkormányzat munkatársai
felújították a hangulatos ﬁlagóriát,
kertet rendeztek, növényeket pótoltak, és így alkalmassá tették, hogy
nem csak a díszteremben, de itt is
házasságok köttessenek. A külső
helyszín nyári hangulatot kölcsönzött az első kültéri házasságkötésnek, melyre 2020. június 6-án került
sor. Sok boldogságot kívánunk az
ifjú párnak, Dán Viktornak és Dán
Enikőnek!

Ütéscsillapító gumiburkolat
a gyermekek védelmében
Nagyon várják már a mászókák és a hinták, hogy a gyerekek ismét használatba vegyék
őket, de immár biztonságosabb
módon.
Dacára a sikertelen Magyar falu
program pályázatnak, a képviselő-testület úgy döntött, hogy a gyerekek biztonsága nem tűr halasztást.
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Mi történt Csévharaszt
közterületein, mi készül?

Ezért az önkormányzat 2020-as
költségvetésébe betervezte a játékok
biztonságos használatához szükséges ütéscsillapító gumiburkolatok
megépítését. Ezt a tervezettnél olcsóbban, közel 3,5 millió Ft saját, önkormányzati forrásból megvalósult.
2020 májusán elkészültek a kivitelezési munkák. Így, mikor az óvoda
és az iskola újra megnyitja kapuit, a
szülők még nagyobb biztonságban
tudhatják gyermekeiket. A balesetveszély csökkenésével talán a pedagógusok aggodalmai is csökkennek.

Virágládák, közkutak
Apró üde színfoltok. Rönkfából
készült virágládák színesítik az
utcákat május óta a település több
pontján: a Csillagsarkon, a Kossuth
Lajos utca végén és a Hivatal előtt.
A közkutak festése is tart, hogy a
víz is szép forrásból fakadjon.

Járdák
Felújították a bolthoz vezető járdaszakaszt, melyre díszburkolat
került. Ősszel elkészülhet a Kos-
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Tervezzük
a folytatást, hogy
Csévharaszt
is virágos
és a virágzó
települések
egyike
legyen.
Köszönet illeti
a szorgos
kezeket, akik
részt vesznek
a faluszépítésben és a
fák ültetésében!

suth Lajos utca Rákóczi és a Jókai
közötti szakaszának a járdajavítása, továbbá a temető bejáratának
útburkolat-javítása.

Érkeznek a facsemeték
Tizennégy facsemete érkezik tavasszal, melyet pályázaton nyert az
önkormányzat. A fák a Petőﬁ utca
végi játszótér és a Balla-szobor körüli részt díszítik majd. Köszönet
illeti a szorgos kezeket, akik részt
vesznek a faluszépítésben és a fák
ültetésében!

Megszépülő épületek
A napközi konyhája
2020. év nyarán a napközi konyhája (falazat, padló, villany, víz, csatornarendszer) teljesen megújul, és
felújításra kerül a tanulószoba padlója.
Külön bejárat a családsegítő
szolgálathoz
A régi hivatalépület felújításánál
külön akadálymentes bejárata lesz
a családsegítő szolgálatnak. A különbejáratú épületrész kialakítása
nem csupán komfortosabbá teszi az
épületet, de diszkréciót is biztosítana az odajáró családoknak.
A tervek szerint sor kerül a ravatalozó épületének állapotmegóvására is.

KULTÚRA

120 ÉVES NÉPDAL, DEBÜTÁLÓ NÉPDALKÖR
– MINDEN ÚT A KÖNYVTÁRBA VEZET
A csévharaszti könyvtárban idén januárban
alakult Népdalkör első igazi megmérettetésére készül:
augusztusban lépnek először a közönség elé.

É

reztük, hogy volna igény
egy népdalkörre – kezdett a Népdalkör alakulásának történetébe Balázs Ildikó,
a könyvtár vezetője – hiszen a
nyugdíjasklubban is sokan énekelnek, de vezető nélkül.
Tavaly ősszel Gombán ismerkedtem meg Rácz Gitta zenepedagógussal, aki januártól
elvállalta a népdalkör vezetését.
Ő választotta a dalokat, célul pedig a közösségépítést tűztük ki.
Közel tízen vagyunk. Gitta a dalok válogatásában addig keresgélt, míg fellelt két csévharaszti népdalt is, amiket 1903-ban
gyűjtöttek a faluban. A kézzel írt
kottákat fénymásoltuk, és tartjuk a régi, majd’ százhúsz éves
instrukciókat is, azaz amikor a
bírót rövid i-vel írja, akkor úgy
énekeljük. Gitta ezzel végképp
az ujja köré csavarta a csévharasztiakat.

Összetartó csapat

Kis menyecske
igazán, igazán
biróhoz ment
panaszra,
hogy az ura
igazán, igazán
egy kislánnyal
megcsalta.
Édes szentem,
a réten is azt
fütyüli csuhaj
a rigó:
szerelembül
igazán, igazán
nem parancsol
a biró.

Az első fellépést a már régi hagyományokra visszatekintő kenyérünnepre
tervezzük, melynek Fodor Imre csévharaszti vállalkozó a házigazdája. A szabadidőparkban szervezett rendezvényen
szeretne bemutatkozni a falu apraja
és nagyja előtt a Népdalkör. – Remélhetőleg meg tudjuk majd énekeltetni

a közönséget is – folytatta Ildikó,
aki arra is kitért, miért vár most
egy újabb szünet a Népdalkörre.
– Az augusztusi fellépésünk után
a tanárnőnk szülési szabadságra
megy, de január 1-jétől folytatjuk. A
8-10 fős csapatunk hetente egyszer
összejön, és kedd délutánonként
másfél órán keresztül lelkesen és
vidáman énekelünk. Egy valóban
jól működő közösség vált belőlünk alig fél év alatt. A vírus miatti bezáráskor is összetartottunk.
Szerencsére, a csapat tagjai gond
nélkül használják az internetet, így
messengercsoportban tartottuk
egymással a kapcsolatot, és amint
lehetett, azonnal találkoztunk,
szinte a nyitás másnapján folytattuk.

Az olvasókért

A hosszú zárvatartás után a
könyvtárba is visszatért az élet,
miközben valójában meg sem állt.
– Most a háttérmunka zajlik, az állomány kezelése, gondozása, selejtezése.
Szerencsére, a költségvetésben nem kellett korlátozásokat bevezetni, így folyamatosan érkeznek az új könyvek. Az olvasók közül a törzsolvasók változatlanul
és rendíthetetlenül jönnek. Akik igazán
szeretnek olvasni, szinte szatyorszámra
viszik a könyveket. A visszahozott könyveket karanténba teszem, a Könyvtári

Intézet állásfoglalása szerint elegendő
három napig pihentetni őket. Amikor
tavasszal újra kezdtem dolgozni, meghirdettem a házhoz szállítás lehetőségét.
Telefonon megbeszéltük, hogy milyen könyvet kér az olvasó, vagy e-mailt
írtak, ezután külön csomagolva kivittem
a könyveket és felakasztottam a kertkapura. A visszaadandó könyveket szintén
becsomagolva vettem át, és napokig karanténban tartottam őket. Ugyan nem
volt olyan sikeres a kezdeményezés, mint
ahogy vártam, de azért sokan éltek vele.

Közel nyolcvan év után
– A könyvtárlátogatók száma és összetétele változik. Korábban sokkal több
iskolás gyerek jött, élvezték az ingyenes számítógép-használati lehetőséget. Mára ez kevésbé vonzó, hisz szinte
mindenki zsebében ott lapul az okostelefon. Az ingyenes wiﬁt viszont szívesen igénybe veszik. Sokan használják
az irodatechnikai szolgáltatásokat, a
nyomtatást, a fénymásolást, a szkennelést. Népszerű és fontos is.
A programjainkat tavaly szerették a
csévharasztiak, sikerült úgy összeválogatni a lehetőségeket, hogy több korosztály is megtalálta az ízlésének valót. Remélem, mihamarabb folytathatjuk, mivel
nagyon príma kis koncertsorozatunk
volt. Háromhavonta tartottunk kakaó-,
must- és limonádékoncertet. Bemutattunk különféle hangszereket, például
cimbalmot, egy falubeli ﬁúról pedig
megtudtuk, hogy csodálatosan gitározik. Elhozott többféle gitárt, amiket ki is
lehetett próbálni. Nagyon szeretném ezt
folytatni, a gyerekek körében különösen
népszerű volt, és több érdeklődő felnőtt
nézőnk is eljött. Tartottunk például egy
olyan könyvbemutatót, melynek főszereplője egy innen elszármazott úr volt.
Idős fejjel visszajött, beszélgettünk a
regényéről és meglepetésvendégként
elhívtuk a község legidősebb lakóját,
akire gyerekkorából emlékezett. Az úr
akkor volt 87 éves, a hölgy pedig 95. Az
előadónk térden állva csókolt kezet, mi
pedig csak törölgettük a szemünk sarkát, olyan meghatóak voltak. Emlékezett
Erzsikére, aki gyönyörű ﬁatal nő volt,
amikor ő a nagyszüleinél, Csévharaszton
kisﬁúként a nyarakat töltötte. Csodálatos élmények voltak.
KSZs.
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CIVIL SZERVEZETEK

A GONDOZOTT CSALÁDOK SZÁMA
VÁLTOZATLAN, DE A CSALÁDOK VÁLTOZNAK
Változás a családsegítő szolgálat életében, hogy Kléger Gyöngyi elmegy.
Na, nem messzire, csak Monorra!

K

edves Gyöngyi, hogyhogy búcsút mond Csévharasztnak?
– Családi okok miatt kerültem öt éve Monorról Csévharasztra, s
most újra emiatt térek vissza.

– Milyen benyomásokat őriz az itteniekről?
– Kezdetben szinte mindenki ismeretlen volt a számomra, de szép lassan jó kapcsolatunk alakult ki a falu
lakóival. Kedves, udvarias emberek,
akik meg tudják köszönni a legkisebb
segítségnyújtást is.

– Többnyire milyen természetű gondokban fordultak a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálathoz?
– Anyagi természetű, egészségügyi, életviteli problémákkal. Ügyintézésekben vártak segítséget, és nagy
igény volt a tanácsadó beszélgetésekre.
– Munkakörének elengedhetetlen része a családokkal való folyamatos
kapcsolattartás, mennyi család volt a
gondozásában?
– Az irodai találkozások mellett
rendszeresen teszek látogatásokat,
de nem csak a gondozott családoknál,
hanem időseknél, ahol környezettanulmányt végzek, felmérem, hogy
szükségük van-e valamire, élelemre,
tűzi fára, gondoskodásra. A megfelelő
családsegítő munkához hónapig tartó
találkozások szükségesek, csak így lehet orvosolni a bajokat.
– Melyik az a gondozási terület, amelyik nagyobb odaﬁ gyelést igényel?
– Évente kb. 25 családdal van kapcsolatunk súlyosabb problémák miatt.
A legkomolyabb feladatot a szenvedélybetegségek és a családi konﬂ iktusok kezelése jelenti. Bár a gondozott
családok száma szinte változatlan,
csak páran maradnak meg évekig a látókörünkben. Csévharaszton – a többi
településhez képest – kissé magasabb
arányban találkoztam valamilyen
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pszichés- vagy szenvedélybetegséggel. Többüknek már sikerült rendeznünk a sorsukat,
néhányuknak sajnos még várniuk kell a megfelelő ellátásra
a rendszer túlterheltsége és
hiányosságai miatt.

– Mi az, amit örömmel tapasztalt a csévharasztiak körében?
– Pozitív tapasztalati példa,
hogy a gyermekek nagy többsége csodás szülői gondoskodásban részesül! Jó volt látni
a vidám, kiegyensúlyozott, jól
ápolt gyermekeket, akik családias, tiszta levegőjű környezetben tölthetik a mindennapjaikat.
– Úgy tudom, hogy nagy szerepet játszott abban, hogy szebbek legyenek a nyári szünetek.
– A nyári táborok remélem,
nem csak nekem, hanem a
gyermekeknek is emlékezetesek maradnak. Az évek során
meglátogattuk a ceglédi Mezítlábas parkot, A jövő technológiái kiállítást Budaörsön,
eljutottunk a Tisza-tavi Ökocentrumba, Veszprémbe, Tatára, a Bonbonetti csokoládégyárba, sőt még repülőmúzeumba
is. Ennek köszönhetően évről évre
egyre több gyermek csatlakozott
hozzánk, idén már 33 fő!
– Kik azok, akik előremozdították a
munkáját, növelték eredményességét?
– A szociális problémákra az önkormányzat is érzékeny. Engem mindenben támogattak és szabad kezet adtak. Pénzbeli segélyezéssel, tűzi fával,
kölcsönökkel támogatják a lakosságot,
másrészt a váci Karitásszal együttműködve rendszeres élelmiszer-adományokkal. Kiemelném a szociális jelzőrendszer tag jainak eg yüttműködését: Guzsvány Tiborné Mónika,
Baranyi Ferenc és Cseszlai Sándor
munkáját.
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A nyári
táborok remélem, nem
csak nekem,
hanem a
gyermekeknek is emlékezetesek
maradnak.

– Monor öt perc Csévharaszttól, nem lesz nagy a távolság,
de a viszony mégis megváltozik.
– Jómagam nem fogok teljesen megválni Csévharaszttól. Néhány ügyfélnél szociális
diagnózist (szociális szükségletfelmérést) fogok készíteni a
hatékonyabb segítségnyújtás
érdekében. Továbbá a nyári táboroztatások alkalmával
újra találkozunk majd!

– Legyen így, kívánom a legjobbakat!
– Utódomnak, Perjés Katalin kolléganőmnek ezúton is eredményes munkavégzést kívánok!

KÖZÖSSÉG
Hirdetés

GAZDAG PROGRAMSOR,
REKORDSZÁMÚ RÉSZTVEVŐ

R

ekordszámú jelentkezővel indult a családsegítő
szolgálat nyári tábora
2020. június 22. és 26. között.
A tábor szinte ingyenes volt, a
gyermekeknek napi háromszori
étkezést biztosított az önkormányzat. Az idei évben 33 gyerek vett részt a táborozáson a
szervezők nagy örömére.
A tábor első napját a pótharaszti erdőben töltötték a
gyerekek, majd a Monori Ipartestület jóvoltából díszdobozt,
képeslapot, szívet készítettek.
A közös ebéd után ajándékkal
kedveskedtek az ipartestület
önkénteseinek. Délután túráztak és fociztak, ki-ki kedve
szerint.
A második napon a Jászberényi Növény- és Állatkertbe mentek. Megnézték a medvék etetését és megetették a gyűrűsfarkú
makikat. A hideg ebédet fagyi
zárta, ami jól esett a nagy melegben. A játszóterezést követően négy után érkeztek vissza.
Szerdán a helyi könyvtárba
tett látogatás soron Balázs Istvánné Ildikó (könyvtárvezető)
rejtvényfejtésre sarkallta a gyerekeket. A könyvek megtekintése mellett sok-sok társasjáték,
csocsó, darts kínált kikapcsolódást. Délután pedig hagyományőrző bábelőadást tartott
Németh Rudolf és két lánya. A
palacsintasütővel ördögöket
agyonütő legény, „Vitéz László”
történetén jókat kacarásztak a
gyerekek. Végül beüzemelték
a vattacukor-készítő gépet, így
mindenki teletömte a hasát.
Csütörtökön Budapestre
buszoztak, s birtokba vették a
Gellért-hegyet, megcsodálták a
Citadelláról nyíló kilátást. A Szabadság-szobrot több gyermek
most láthatta először. Kellően

elfáradtak a lépcsők megmászásában, de az ifjak a csúszdaparkban rögtön erőre kaptak!
Az utolsó nap a tábor helyszínén, a Balla Károly Általános
Iskolában telt. Délelőtt zenei kívánságműsor zajlott és tánc. Balogh Melinda (táncoktató) rövid
koreográﬁákat tanított a gyermekeknek. Nem csak a lányok,
de a ﬁúk is lelkesen próbálgatták a mozdulatokat, lépéseket. A
pizzaebéd után jött a pihentető
zenehallgatás. Gyarmati Ildikó
és Veres-Kiss Tímea (segítők)
citerán és hegedűn játszottak,
majd ki is lehetett próbálni a
hangszereket. A Game Dance
csoport akrobatikus táncbemutatójával végződött a program,
melyet a polgármester úr is
megtekintett.
A tábor lezárásaként a búcsúzás következett. Érezhetően jól érzeték magukat a táborozók, a szülők pedig örültek,
hogy a gyerekek felügyeletéről
jól szervezett, biztonságot és
változatos programokat nyújtó
csapat gondoskodott.
A tábor fő szervezője Kléger
Gyöngyi (családsegítő) volt. A
gyerekek felügyeletében és a
programok lebonyolításában
közreműködött: Perjés Katalin
(iskolai- és óvodai segítő), Veress-Kiss Tímea (főiskolai tanuló), Családi Bettina (igazgatóhelyettes), Tóthné Szőnyi Krisztina
és Lipcsei Gabriella (tanítónő).
A Monor és Térsége Integrált
Család-és Gyermekjóléti Központ-és Szolgálat munkatársai
közül: Gyarmati Ildikó, Bakk
Tünde és Szöllősy Attiláné. A
konyhán segédkezett Zatykó Jánosné és Sólyom Orsolya, illetve
Baranyi Ferenc, aki beszerezte a
szükséges alapanyagokat.
Köszönet a munkájukért!
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OKTATÁS

DIGITÁLIS OKTATÁSRA
VÁLTOTT A BALLA
2020. március 13-tól át kellett térni a digitális munkarendre,
s ez március 16-án meg is történt. Három nap alatt, mint
a mesékben. Malik Károly intézményvezetőt és Családi
Bettina Dorottya helyettest kérdeztem a tapasztalatokról.

M

inden gyerek bekapcsolódott a digitális oktatásba?
– Szerencsés helyzetben voltunk, mert az előzetes (azaz a hétvégén
történt) felmérés szerint minden tanuló
számára biztosított volt az internetelérhetőség. Csupán két családnál kellett eszközöket pótolni, de ezt az önkormányzat és
a pedagógusok segítségével megoldottuk.
A legtöbb diák okostelefonról dolgozott,
pedig az ilyen típusú munkákra a laptop és a számítógép lett volna a legalkalmasabb.

– Mennyire ment gördülékenyen az átállás
a digitális oktatásra?
– Intézményünk igyekezett a lehető leggördülékenyebben megoldani, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a
szülők és a gyerekek számára. A cél érdekében a Google Classroomot jelöltük ki közös
platformként. Ez ingyenes, magyar nyelvű,
és a gyerekek gyorsan megtanulták használni.
– Minden órarendi órát megtartottak?
– Igen, még a testnevelést is. Volt köntös-zsinórral ugrálókötelezés vagy távolugró gödör ásása a kertbe. A feladatokat
minden reggel órarend szerint kapták meg
a gyerekek.
– Elég megterhelőnek tűnik minden tanóra
megtartása digitális üzemmódban.
– A tananyagok feldolgozásánál a mértékletesség volt az egyik szempont, hiszen
tisztában voltunk vele, hogy kisebb gyermek esetén a szülő nem tud órákig segíteni, nagyobb gyereknél pedig nem jó, ha 5-6
órát ül a gép előtt.
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– Milyen visszajelzések érkeztek a kész leckéken túl?
– A szülők óriási erővel támogatták egymást, gyerekeiket és ez által az iskolát. Időnként megjegyezték, hogy nem a tananyag
mennyisége a sok, hanem az, hogy munka
után még le kell ülni a gyerek mellé tanulni,
leckét írni, ellenőrizni.
– Voltak-e online órák?
– Hamar kiderült, hogy szükség van élő
órákra is. Itt már különféle technikai nehézségekbe ütköztünk, ezért a leginkább használt
platform a Messenger és a Google Meet volt.
– Hogyan boldogultak az elsősökkel?
– A legnagyobb kihívás az elsősök digitális
oktatása jelentette, de szerencsére ők már túl
voltak a betük megtanulásán. A tanító néni
három csoportban dolgozott az osztályával.
Alsóban az online órák időpontját a családokhoz igazodva alakítottuk ki, hiszen ők igényelték leginkább a szülők eszközeit és segítségét.
Az angol nyelv oktatása többnyire előre felvett
videókkal történt. A legtöbb a tankönyv feladataihoz kapcsolódott; így a saját tempójukban haladhattak a diákok.
– Miben volt más a nagyobbak oktatása?
– Különböző módszereket találtunk ki. A
4. osztályos tanító néni már az első pillanattól online órákat tartott minden tantárgyból.
Gyakorlatiasságra és játékosságra törekedett.
Volt, hogy kiﬂit sütött az osztály a szülők segítségével, vagy egy közös családi tornába
kapcsolódhattak be.
– Mi volt a helyzet a felső tagozaton, hiszen
ott a legfontosabb, hogy ne keletkezzen lemaradás?
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– Felső tagozaton tömbösítve
kerültek megtartásra például a magyarórák, 6-7 fős Messenger-csoportokban. Itt képességek alapján
alakítottunk ki tanulócsoportokat.
A csoportok „forgószínpadszerűen”
váltották egymást az online térben.
– Hogyan kell ezt a forgószínpadot
elképzelni?
– Mindegyik társaság 30-30
percet dolgozott a tanárnővel, s
amíg újra sorra kerültek, addig irányított feladatokat oldottak meg,
amit lefényképezve beküldtek a
Classroom felületre.
– A digitális oktatás kereteiben meg tudott
valósulni az egyéni fejlesztés?
– Az egésznapos oda-visszacsatolások,
kérdések, pontosítások néha még több lehetőséget adtak az egyéni foglalkoztatásra, fejlesztésre, mint amit a hagyományos oktatás
kínált.
– Mennyivel kellett többet dolgozni a pedagógusoknak?
– A munka megduplázódott, de inkább a
triplájára nőtt. A tankönyvek, munkafüzetek
mellett sokféle minőségi segédanyagot használtunk. Ezeket meg kellett találni, fel kellett
dolgozni, a tanulók visszaküldött munkáit
egyesével ellenőrizni, visszacsatolni.
– Mennyire voltak motiváltak és együttműködők a gyerekek?
– A szülők és a tanulók egyaránt nagyon
érdeklődők, támogatók, együttműködők
voltak. A gyerekek a korukat meghazudtoló
komolysággal igyekeztek megfelelni az elvárásoknak. A tanulók 95%-a részt vett az
online tartott órákon és rendben csinálta a
feladatait.
– Hogyan lehetne összegezni a karantén alatti
oktatás tapasztalatait?
– Természetesen nem volt könnyű, de
elmondható, hogy iskolánkban a digitális
munkarend során az órák többsége videós
órákkal volt megtartva tanári magyarázattal.
Nem szabad elfelejteni, hogy ez egy kényszermegoldás, ami nem helyettesítheti a hagyományos, személyes oktatást, így nem is lehet
tőle ugyanazt az eredményt elvárni. A diákok
többsége megtartotta az eredményeit. Osztályonként 2-3 tanuló volt az, aki önmagához
képest alul- vagy felülteljesített. A következő
tanévkezdés kiemelt feladata a digitális oktatás során szerzett tudás ismétlése, elmélyítése lesz.
– Köszönöm a tájékoztatást. Sok sikert kívánok
a további munkához és az új tanévkezdéshez!

OKTATÁS

25 ELSŐS VÁR
A TANÉVKEZDÉSRE
A Balla Károly Általános
Iskola tantestületének örömére idén szeptemberben
25 első osztályos tanuló
fogja megkezdeni általános
iskolai tanulmányait. A
beiratkozás a járványügyi
helyzet miatt kizárólag
online, elektronikus
formában történt a Kréta
e-ügyintézés felületén. A
leendő elsősök osztályfőnöke Szabóné Varga Klára
tanító néni lesz, aki az
iskola alsós munkaközösségének vezetője. Klári
néni 38 éve tanít. Korszerű
IKT-eszközökkel oktat és
felhasználja az élménypedagógia módszertanát.
Élmény lesz vele a tanulás!

BALLAG A BALLA

Az idei tanév a koronavírus
miatt rendhagyó módon zárult, s
augusztus 28-i időpontját tekintve
a ballagás is rendhagyó lesz.

A

jelenlegi korlátozó körülményekre való
tekintettel a nyolcadik osztályos szülők
és az iskola nevelőtestülete úgy döntött,

KITŰNŐ DIÁKOK SORA
Mivel a hagyományos tanévzáró ünnepély idén elmaradt, a gyerekek alacsony létszámú csoportokban, idősávokba beosztva kapták
meg a bizonyítványukat június 15-én. De nem volt mód a kitűnőket
méltatni az iskola közössége előtt.
Az 1. évfolyamon Farkas Maximilián, Kovács Vanessza, Kövesi Ildikó, Tóth Bendegúz; a 2. évfolyamon Kecskeméti Nóra és Vas Barnabás;
a 4. évfolyamon Kovács Dorina, Plavecz Máté lett kitűnő. A felső tagozatosok közül: Kovács Bianka és Rabi Dominik 5. osztályos tanulók; 7.
osztályban pedig Palásti Karolina.. Gratulálunk nekik!

NÉPTÁNCTÁBOR ÉS KÉZMŰVESKEDÉS
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Néptánc- és
kézműves tábor 2020. július 6-10. között az önkormányzat támogatásával a Csévharaszti Néptánc Egyesület (Dr. Dézsi Zsolt)
szervezésével. A táborban 14 gyerek vett részt, 7-13 évesek. Idén
a Moldva-tájegység táncaival, néphagyományaival, hangszereivel és népviseletével ismerkedtek. A tábort Borgya-Réﬁ Ildikó, a
Kecskemét Táncegyüttes tagja vezette. A tánc mellett a kézműves
foglalkozások során népi motívumokat festettek fára, gyöngyöt
fűztek, fonalat fontak és puliszkát főztek a táborozók, kikapcsolódásként pedig megnézték a Magyar Nemzeti Táncegyüttes meséit a könyvtárban. Utolsó nap egy gálaműsor keretében mutatták
be tudásukat és alkotásaikat a szülőknek és a falu vezetésének.
A gyermekfelügyeletben segédkeztek JAG-os diákok és a Csévharaszt Néptánccsoport tagjai. Jelesül: Kovács Zsanett, Forgács
Rebeka, Kiss Béláné, Dézsiné Szabó Ildikó, Götz Mária. Köszönet a
Balla Károly Általános Iskolának a helyszín biztosításáért és Balázs Istvánné Ildikónak a könyvtárban lévő foglalkozásokért!
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hogy a ballagást 2020.
augusztus
28-án (pénteken) 17 órakor
rendezi meg.
„Reményeink
szerint
ebben az időpontban már
nem lesznek
korlátozások
a létszámot,a
helyszínt illetően, és méltó módon, a hagyományainknak
megfelelően tudunk búcsúzni a nyolcadikosainktól. Csupán az időpontban történt változás,
hiszen a szokásos szombat 9 óra helyett, pénteken 17 órakor kerül sor az ünnepségre.” (Malik
Károly intézményvezető)
Ünnepi műsorral készülnek a 7.-esek, búcsúzik a 8. évfolyam, s az igazgató úr is elkészíti
útravaló szavait. A ballagást megelőző két hétben már folyamatosak az előkészületek, próbák.
Hogy repülnek-e galambok, luﬁk vagy csak a
szárnyas szavak, azt bízzuk a búcsúzók és a búcsúztatók képzeletére!

BALLA-GO TÁBOR

Vidám hangulatban telt a hagyományos
Balla-GO táborunk június 16. és 19. között.

K

eddtől péntekig volt sportolás, túrázás, akadálypályák;
kincskeresés, kézműveskedés, tánc, vetélkedés és sok-sok
fagyievés! Legjobban mégis egymás társaságát élvezték a
gyerekek, hiszen hosszú idő után most találkozhattak először.
A hivatalos tanévzárást követő első napon elindult a Balla-GO
tábor. A pedagógusok naprakészségét mutatja, hogy a digitális
oktatás terheit követően idén is habozás nélkül belevetették magukat a programszervezésbe, amelyeket természetesen hetekkel
korábban előkészítettek. A változatos tevékenységekben bővelkedő
tábor igen népszerű a gyerekek körében. De most a szülőknek is
még nagyobb igénye volt rá, hiszen elfogytak a szabadságok, és
jól jött a felügyelet. A Balla-GO tehát a tanévzárás másnapján már
kezdetét is vette.
Ez úton is köszönjük Csévharaszt Község Önkormányzatának,
hogy idén is lehetővé tették tanulóink ingyen táboroztatását!

PORTRÉ

„A JOG SZÁMOMRA ESZKÖZ MÁSOK SEGÍTÉSÉRE”
jogkör gyakorlója a dolgozók felett. Nyomon
követi a központi jogszabályok, rendeletek
változását; a birtokügyeket, a vállalkozási
engedélyek kiadását, a képviselő-testület
munkáját. Figyeli a pályázatokat. Mivel anNem csak a szépkiejtési versenyeket idéző hang, de a
gol-német középfokú nyelvvizsgával renszavaiban rejlő tartalom is roppant szimpatikussá teszik
delkezem, ez számomra nem okoz gondot.
Csévharaszt új jegyzőjét, aki az irodájában fogadott.
– Azért a jegyzői pályának is vannak buktatói?
edves Krisztina, hogyan talált rá gyar-történelem
– Igen, hiszen a jegyerre a jegyzői állásra?
szakos tanárnak
ző aláírásával felel az
önkormányzati mun– A jogi egyetem elvégzése után készültem. 2006ka jogszerűségéért, a
ügyvédi irodákban dolgoztam a magán- ban az ELTE hetörvények betartásászektorban. Polgári jogi ügyek széles kö- lyett a Pázmány
ért. A törvényességi
rével foglalkoztam, s igyekeztem mindent Péter Katolikus
felügyelet ellátása kömegtanulni, amit lehetett. Az ügyvédi pá- Egyetemre vettek
lyán töltött közel 10 év után azonban kicsit fel, de úgy gonrében minden szabálymegcsömörlöttem és új kihívásokra vágy- dolom, hogy az
talanságot nekem kell
észlelnem és a szüktam. A közigállás.hu oldalán találtam az isteni gondviselés
séges intézkedéseket
álláshirdetésre, polgármester úr behívott vitt oda. Az első
megtennem, illetve
egy beszélgetésre, és 2020. április 1-jével év nagyon nehéz
volt, a római jog,
munkába is léptem.
kezdeményeznem.
– Szerepelt a tervei között, hogy egy Csév- a jogtörténet, a
Szerencsére Csévhaharaszthoz hasonló kistelepülésen helyez- latin nyelv; de azraszton az „üvegzseb”
kedjen el?
érvényesül.
tán – a hatályos
– Ez mit jelent?
– Határozottan, teljes karrierváltási le- jogi tárgyak meg– A gazdálkodás
hetőségre vágytam. Jegyzői és jogtanácsosi jelenésével – rendátlátható, a lakossági
állást kerestem. Két lehetőség adódott, és kívül érdekessé
érdekeket messzemeén, ezt választottam, bár kezdetben nem vált számomra,
nőkig szem előtt tartó
hittem, hogy eséllyel pályázom, mert a köz- emellett nagyon jó
gazdálkodást folytat a
igazgatás terén nem volt számottevő gya- közösség alakult
ki, akikkel évente
település-vezetés.
korlati tapasztalatom.
– Milyen képesítéssel lehet jegyzői állásra kétszer összejá– Akkor jól érzi magát
runk. 2011-ben
pályázni?
ebben a munkakörben,
illetve a településen?
– Nem elvárás a jogi diploma. A státusz végzetem osz– Olyannyira, hogy a költözést
Államigazgatási főiskolai végzettséggel, tatlan képzésben. Ezt követően
illetőleg Közgazdasági Egyetemi végzett- egy polgári jogi proﬁlú ügyvédi
fontoljuk.
„Határozotséggel is betölthető. Ennek ellenére nagy irodáknál helyezkedtem el. De a
– Kivel?
– Két éve vagyok férjnél. Ez egy
hasznomra vannak a jogi ismereteim az ön- szakvizsgarendszernek köszönhetan, teljes
kormányzati feladatok ellátásánál.
tően polgár-, büntető-, és közigazhét éve tartó kapcsolat. A férjem
– Feltehetek néhány személyes természetű gatási jogból is vizsgáznom kellett. karrierváltási rendőrségi nyomozó Budapesten
kérdést?
– Számos lehetőség előtt állt, bea VIII. kerületben, és mindenben
lehetőségre támogat. Az állásajánlat elfoga– Természetesen. 33 éves vagyok és dolgozta magad a magánszférába.
tősgyökeres vecsési. Édesapám Pándról Miért ábrándultál ki az ügyvédi
dásában is mellettem állt, hiszen
vágytam.
származik, de a nagyszülőkkel Vecsésen pályából?
számára is fontos, hogy örömöt
telepedtek le. Édesanyám szolnoki. Van egy
– Tízévi gyakorlat során azt
leljek a munkámban és szívvel-lénővérem és egy húgom. Mindkét testvérem láttam, hogy a kisemberek ügyei
lekkel végezhessem a feladataipedagógus, egyikőjük külföldön él.
mat, mindezt élhető időbeosztás mellett.
elbuktak a bürokratikus rendszerben. Én a
Jelenleg még Vecsésen élünk, de szep– Akkor a jogász végzettség kilóg kissé a pályát sosem proﬁtszerzési lehetőségnek
sorból.
tekintettem. A jog számomra eszköz, hogy
temberben költözünk, mert itt vásárolunk
házat.
– Édesapám kőműves mesterember, s segíthessek másokon, ez a mozgatórugóm.
világéletében igen keményen dolgozott, Rájöttem, csak abban tudok hosszútávon jó
– Hol?
habár nagy tudású ember is. Anyukám a és sikeres lenni, amiben hiszek. Ez sajnos
– A Petőﬁ Sándor utcában. Szeretjük
Csévharasztot, a hangulatát, a gyönyörű
repülőtéren dolgozott a jogi osztályon. Jo- már egy ideje nem volt így, ezért történt a
gászok keze alá dolgozott, tehát részben váltás.
zöld erdőket. Így még jobban magaménak
szülői nyomására jött a választás.
– Miből áll a jegyzői feladatkör?
érezhetem majd a települést.
– A jegyző az, aki megszervezi és vezeti a
– Mi szeretett volna lenni?
– Ez tökéletes végszó. Eredményes munkát
– A Fazekas Mihály Gimnázium társada- polgármesteri hivatal napi működését. Övé
és boldog családi otthont kívánok itt! Köszönöm a beszélgetést!
lomtudományi tagozatára jártam, és ma- a gazdálkodás felügyelete, ő a munkáltatói
Artzt Tímea

Interjú Nagyné Dr. Jankovics Krisztina jegyzővel
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MÚLT-FAGGATÓ

A SUMMÁS, AKI KÉTSZER IS
KEZET FOGOTT A TÖRTÉNELEMMEL

M

ónika a polgármesteri hivatal előtt
vár, hogy elkísérjen anyósa, Guzsvány Károlyné (született Jeruska
Rozália) Ady Endre utcai otthonában. Amint
belépek, érzem a családi kötelékek erejét. Az
1930. május 5-én született szépkorú egyedül
él, de három gyermeke (Károly, Tibor, Rozália)
és unokái karnyújtásnyira vannak tőle, Cséven és Monoron.
Rózsika életvidám, nevetős, botjától eltekintve teljesen egészségesnek tűnik. Makulátlan kertjében szépen növekszik a padlizsán, a
paradicsom és a paprika, amit maga gondoz.
Rózsika nénivel és ﬁával (Tiborral) leülünk egy
takaros kis szobában, itt fogadták korábban a
polgármester úr köszöntését is. Az asztalon
két pohár s egy kis likőr vár. Na, ehhez mondjuk nem nyúlunk, mert kocsival érkeztem, Rózsika néni pedig csak a vendég egészségére
inna.
Miről érdemes kérdezni egy sokat megélt
idős hölgyet? Természetesen a múltról, hiszen
emlékein keresztül bepillantást nyerünk Csévharaszt történelmébe is.

Rózsika felidézi, hogy mekkora tűzharc volt
Csévharaszton és a Pusztatemplom romjainál,
hogy gyermekként az asztal alá bújt a golyózápor elől, bár nem az védte meg. Kiderül, hogy
1944 őszén édesanyjával – aki akkor betegedett meg – hónapokon át bujkáltak a közeli
erdőkben az orosz katonák erőszakoskodásától rettegve. A falubeliek házát elfoglalták az
orosz katonák, Rózsika családját pedig biliben
kevert palacsintatésztával kínálták, amikor
az éhes tulajdonosok házaikba visszatértek.
Szerencsére mindez már a búcsú pillanataihoz tartozott. Sőt, még azt is elmeséli, hogy
Horthy is átvonult szürke lován a településen;
majd egyszercsak megállt, s 10 pengőt nyomott Rózsika kezébe.
Aztán más idők jöttek, de a szegénység
nem nagyon változott, viszont akkor mindenki
egyformán szegény volt. Szóba került egy pesti látogatás is Jancsi bácsinál… Kis időbe telik,
mire megfejtem, hogy Kádár Jánosról van szó,
aki szívélyesen kezet fogott vele.
Rózsika tehát kétszer is kezet fogott a történelemmel, s ehhez képest igen szép öreg-

ség jutott a hajdani summás (idénymunkás)
osztályrészéül, aki még – a téeszesítés előtt
– az uradalom szolgálatában állt. Kijárta a
hatosztályos elemit, melyre még három év
„ismétlő” következett. Akkor ez volt az általános iskolai képzés maximális ideje. Később
dolgozott a földeken, 23 évesen férjhez ment,
szült 3 gyermeket, hímzett, kötött s nagyon
szépen énekelt. A csévharaszti Borókás tagjaként bejárta az országot.
Rózsika szívesen és kedélyesen gondol
vissza a múltra, de a jelen sem keseríti el.
Gyökerei erősek, akárcsak a föld és az élet
iránti szeretete, úgyhogy fogunk mi még
ünnepelni Rózsika nénivel, aki jelenleg tíz
dédunokával büszkélkedhet!
Artzt Tímea

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, kisállateledel-gyártással
és -forgalmazással foglalkozó
vállalatcsoport tagja, melynek
Csévharaszton működő telephelyére
keressük csapatunk új tagjait
a következő munkakörökbe:

• Készletellenőr
(Határozott idejű szerződés.)
• Operátor / Betanított munkás/
(Több műszakban.)
• Karbantartó
(Géplakatos, villanyszerelő, mechanikai
végzetséggel. Több műszakban.)
• Raktári Takarító
(Raktári részen, géppel történő
2 műszakos takarítás.)
• Udvari Takarító
• IT csoportvezető
• Pénzügyi Kontroller
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JOGI TANÁCSOK

JOGI TANÁCSOK GLOSSZÁRIUMA
Jogi tanácsok rovatunkban – Nagyné Dr. Jankovics Krisztina
jegyző segítségével – minden lapszámban tollhegyre tűzünk
néhány témát a lakossági bejelentések köréből. Mi az, ami
még tolerálható a közösségi együttélés érdekében?

jogerőre emelkedését követően, illetve
ha a tulajdonos önként lemond az állatairól, mindjárt örökbe adhatóvá válnak
a kutyusok, és esélyt kapnak egy boldogabb életre.

Orrfacsaró állattartás

A település helyi rendeletei szabályozzák, hogy mit mikor lehet, és mi az, ami
tényleg csendháborításnak minősül.
Hétköznapokon este 10-től hajnal 7
óráig nem lehet zajjal járó tevékenységet végezni. De 22.00 óra előtt és 7.00
után lehet!
Sokakat meglepetésként érhet, hogy
zajjal járó tevékenységet lehet végezni
hétvégén is 7-20-ig, és nincs különbség
ebből a szempontból a szombat és a vasárnap között. Mivel a lakosság hétköznap dolgozik, vannak, akik csak hétvégén
tudják elvégezni a szükséges kerti munkákat. Zajjal járó tevékenységnek számít
a ﬂexelés, a fűrészelés és a fűnyírás, valamint a zajos családi és baráti összejövetelek.

A település

Valami bűzlik – szippant bele
az ember a levegőbe – főleg helyi rendeleakkor, ha változik a szélirány.
tei szabályozGondolhatnánk, hogy ez természetes velejárója annak, ha
zák, hogy mit
az ember falun lakik. Városban
mikor lehet,
a szmog, falun a szag keserítheti meg az ott lakók mindenés mi az,
napjait.
ami tényleg
Csévharaszt falusias jellegéből adódóan előfordul, hogy
csendháa szélirány változásával együtt
borításnak
a lakossági területekre is beáramlik az állattartás szaga,
minősül.
például a külterületen lévő
sertéstelepről, ami a község közepéből
került a Petőﬁ utca végére. A sertéstelep
több mint 20 éve működik rendszeres
ellenőrzés mellett, és a telep az állategészségügyi szabályoknak megfelelően

működik. Ennek ellenére nem ritkulnak
a lakossági bejelentések a kellemetlen
szagok ügyében.

Birkák garázdálkodnak a Petőﬁ
utcában

Felszólítást, majd büntetést von maga
után, ha a közterületen birkák legelésznek gazdátlanul. Balesetveszélyesek a
közúti közlekedésre nézve, illetve nagy
bosszúság, ha felemésztik a közterületen ültetett virágokat és bokrokat, a kerítések mentén lévő növényeket. Legutóbb egy Ázsiából rendelt díszcserje
esett áldozatul a birkák éhségének.
Ilyen esetben az állattartót ﬁgyelmeztetik, nem a birkát. Az állat által okozott
károkért annak tulajdonosa felel.

Felelős kutyatartásról
Egyedül kóborló kutya nem tartózkodhat sem közterületen, sem másnak a
telkén. Kutyát nem lehet láncon tartani, megfelelő nagyságú életteret kell
neki biztosítani; kötelező chipeltetni,
állatorvosi vizsgálatra és oltásokra vinni. Amennyiben ezek nem teljesülnek,
úgy a hatóságok elkobozhatják a nem
megfelelően tartott állatot, és jelentős
mértékű bírságra is számíthat az állattartó, hála az állatvédelmi jogszabályok
szigorításának. Így került például 12
kutya a Luca Kutyamenedék Állatvédő Alapítvány oltalma alá. Az elkobzás

Hirdetés
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Csendet kérek! De hány órától?

Birtokvédelmi eljárás menete
Akinek panasza van, birtokvédelmi
eljárást indíthat a jegyzőnél. Az eljárás kérelemre indul, majd a jegyző által lefolytatandó bizonyítási eljárás
követi, szükség esetén szakhatóság
bevonásával. A megismert bizonyítékok alapján dől el, hogy a kérelemnek helyt adnak vagy sem. A jegyzői
döntéssel egyet nem értő lakos a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
Az egy évet meghaladóan fennálló
probléma eleve a bíróság hatáskörébe
tartozik. További információkért keresse fel a www.csevharaszt.hu honlapot!
Artzt Tímea

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

VÁLTOZÁS A HÁZHOZ MENŐ
SZELEKTÍV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJÉBEN
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási- és zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi
1 alkalomra módosul. Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjait mutatja:

2020

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

1.; 29.

26.

24.

21.

18.

16.

13.

11.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű,
emblémás) adnak. A csomagolási hulladék bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől
eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhető a megadott
gyűjtési napon.
Kérjük fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, hogy ezzel is csökkenjen a kihelyezésükhöz
szükséges zsákok mennyisége! Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó zöldhulladék gyűjtésének időpontjait mutatja:

2020

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

27.

24.

22.

19.

16.

14.

11.

9.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás,
lebomló) adnak. A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott
helyszíneken szerezhetőek be. Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat
Cím

Telefon

E-mail

Honlap

DTkH Nonproﬁ t Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
SZEPTEMBER 21-ÉN ÉS 22-ÉN!
Szeptember 21-én (hétfőn) 13–19 óráig és szeptember 22-én (kedden) 10–14 óráig elektronikai
hulladékgyűjtést szervez az Önkormányzat. Az
elektronikai hulladékot az Ady Endre utcai Egészségház melletti kapunál az önkormányzat dolgozói
veszik át a lakosságtól. Hiányos, fő egység nélküli
eszközök (pl. hűtő csak vázzal, motor nélkül) átvételére nincs lehetőség.

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. Pataki Stefánia fogorvos rendelője: 06-30/244-0344
Család-és Gyermekjóléti Központ: Perjés Katalin. Tel.: 06-30/430-8059
Ügyfélfogadás: kedd: 13-16-ig, csütörtök 8-12-ig.
Nyitva tartás: 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
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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Húspalota
2004 Bt.

HúS-, HenteSáru, VegyeSkereSkedéS
Csévharaszt, Nyáregyházi út 23.
Tel.: 06-20/569-1841

Akció!

Szépkártya-elfogadóhely
OTP, K&H, MKB

2020. augusztus 3. és 19. között.

599 Ft/kg

Csirkecomb

499 Ft/kg

Pulykaszárny

499 Ft/kg

Csirkeszárny

Silan öblítő

925 ml, többféle

499 Ft/db

Monor
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

óban
A régi k
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ori
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-n

Nyitvatartás:
H–Szo: 9.00–19.30,
V: 9.00–18.00

lt
Kibővüettel
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árukés%-kal
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t
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szőny
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A 4-es főú

Telefon.: 29/412-320
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Több min e
l
300 - föény
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Friss sertés-,
csirke-, pulykahús,
füstölt áru széles
választékban!
Vecsési
savanyúságok
Zöldség, gyümülcs
Nyitvatartás:
Hétfő–péntek: 5.00–18.00,
Szombat: 5.00–12.00,
Vasárnap: 7.00–11.00

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, 06-20/271-2401

