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Pulisch József polgármester értékelője a 2021-es évről

A

2021-es évre is rányomta a bélyegét a Covid-járvány 2.,3.,4.
hulláma. A járványügyi intézkedések mellett mégis a fejlesztésekre és a beruházásokra helyeztük a fő hangsúlyt. Annak a
munkának az eredményei, amelyek a 2019 őszén felállt új képviselőtestülettel elindultak már az elmúlt két évben is megmutatkoztak. Új
lendületet vett a település fejlődése, és azon az úton haladunk, hogy
Csévharaszt neve egyet jelentsen azzal a mottóval, hogy jó itt élni.
Ezért több területen párhuzamosan tevékenykedünk, illetve vannak
olyan elemei a beruházásoknak, amelyek gyümölcse csak néhány év
múlva fog beérni. Az ehhez szükséges előkészületek (pályázatírás,
terveztetés, engedélyeztetés) jelenleg még nem láthatók, hiszen az
íróasztalnál zajlanak.

játszótér és fitneszpark áll a gyermekes családok, illetve a sportolni
vágyók rendelkezésére.
2021-ben is tettünk azért, hogy a környezetünk tiszta és rendezett
legyen, ennek új eleme volt februárban az Ady Endre utcánál kihelyezett sárga gyűjtőedény a használt sütőolaj gyűjtése céljából. Idén
is közel 1 millió forintot költöttünk el az illegálisan kihelyezett hulladékok felszámolására. Folytatódott a 2020-ban kezdett ingyenes lakossági elektronikai hulladékgyűjtés. Idén is több tonnányi felesleges
háztartási gép került így újrahasznosításra.
2021-ben is tudtunk saját forrásból fejlesztéseket végrehajtani a
Balla Károly Általános Iskolában. Bár az iskola fenntartója már nem
az önkormányzat, hanem a tankerület, mégis magunkénak érezzük,
hogy a csévharaszti gyerekek megfelelő körülmények között tanulhassanak itt helyben. Idén tehát a tornaterem és öltözőblokkok kifestése mellett két csúszdaállvány és a négyszemélyes mérleghinta
került felújításra vagy újjáépítésre saját forrásból. Továbbá 65 db új
széket vásároltunk a napközi étkezőjébe a régi, elhasznált helyett, így
a 2020-ban megújult melegítőkonyhából kitálalt ebédet kényelmesen
fogyaszthatják el a gyerekek. A fejlesztések hátterében egyértelműen
az a cél áll, hogy erősítsük településünk iskoláját, mert ezzel a közösségünket erősítjük. Kiemelt cél, hogy mind a szülőknek, mind a
gyerekeknek, mind a pedagógusoknak saját településünk óvodáját,
iskoláját tegyük a legvonzóbb választássá.

Kossuth Lajos utca

Mi is történt 2021-ben Csévharaszton?
Az első negyedévben a Petőfi utcában lévő játszótér került befejezésre és megújult a Balla-szobor környezete. 2020. év karácsonyán
pályázati forrásból lett kész a fitneszpark, a játszótéren 2021 tavaszán egy fészekhintát telepített az önkormányzat saját forrásból. Az
Országfásítási Program keretében facsemeték kerültek telepítésre
és öntözőrendszer, továbbá összekötő járdát építtettünk. Megújult a
Balla-szobor környezete is: új díszkő került leterítésre, rendeztük a
szobor környéki növényeket. A szabadidőparkban folyamatosan festettük újra és szükség szerint cseréltük a padokat, asztalokat, ebbe a
munkába segített be a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány lelkes csapata, ők festették le a Petőfi utcai játszótér eszközeit.
Büszkék lehetünk arra, hogy a mindössze 2000 lelkes községben két

Balla Károly Általános Iskola
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A napközi étkezője

Az óvoda környezettudatos fejlesztését is folytattuk az előző évben megkezdett úton. 2021-ben befejeztük a födém szigetelését, és
kiépítésre került a pályázaton nyert napelemes rendszer, továbbá
hűtő-fűtő klímaberendezések kerültek a csoportszobákba. Ezekkel
a fejlesztésekkel gázt spórolunk meg, mivel a napelemes rendszer
által megtermelt villamos energiával tudjuk üzemeltetni az említett
berendezést. A klímaberendezések télen rásegítenek a fűtésre, nyáron kellemessé teszik a csoportszobák hőmérsékletét. A februárban
beüzemelt napelemes rendszer kétszeresen több villamos energiát termel, mint amennyit az óvoda ellátása igényel, így a jövőbeni
fejlesztéseknél ennek a többletenergiának a felhasználására fogunk
koncentrálni (pl. hőszivattyús fűtésrendszer kiépítésével).
A 2021-es év az utak mennyiségében és minőségében hozta a legnagyobb megújulást. Összesen 44,5 millió forint értékben nyertünk
pályázati forrást a Belügyminisztérium és a Magyar Falu Program
keretében. Elsőként az Akácfa utca végén lévő 170 m hosszú homokos, földutas szakaszra került mart aszfalt. Így már nehéz-tehergépjárművekkel is megközelíthetővé vált ez a zsákutcaszakasz, ez
vonzóbbá teszi az utcát az építkező ingatlantulajdonosok és -vásárlók számára.

ÖNKORMÁNYZAT

Deák Ferenc utca

Átépítésre és felújításra került a Petőfi Sándor utca buszfordulót követő közel 550 méter hosszú belterületi szakasza. Így most
már az 5 m széles aszfaltcsíkon biztonságosan haladhat a kétirányú
autóforgalom. A Jókai utca 170 m hosszú aszfaltos szakasza is elhasználódott, folyamatosan nagy felületű kátyúk keletkeztek rajta,
az évek óta tervezett felújítás idén végre megvalósult, a Jókai utca is
új aszfaltréteget kapott.
15 év után a Deák Ferenc utca még hiányzó 200 m-es földutas
szakasza is szilárd aszfaltburkolatot kapott. Létrejött egy új aszfaltos útkapcsolat a Nyáregyházi út és a Petőfi Sándor utca, azaz a
település két vége között, a főutcával (Kossuth Lajos) párhuzamosan.
A Petőfi utca folytatásának külterületi részén majd’ egy kilométer
hosszban tört beton megoldással sikerült a homokos, földes utat stabilizálni, és ezzel kiterjeszteni a kommunális hulladékgyűjtést, hiszen
a nehéz hulladékszállító már nem süllyed el a homokban, hanem végig
tud menni a külterületi ingatlanok előtt.
A 2021-es évben az állami utak terén is történtek fejlesztések a
településünk vonatkozásában. A Csévharaszt–Felsőnyáregyháza
közötti mellékút teljesen megújult, átépült, így kényelmesen és biztonságosan el lehet jutni a 405-ös főút felé Csévharasztról. De az,
ami a helyi lakosokat és a Sétaerdőhöz látogatókat legjobban érinti,
hogy a Kossuth Lajos utcának – mely állami út – 25 év után elindult
a felújítása. A főutca egy kilométer hosszú első szakasza (a Jókai és
a Petőfi utca között) új aszfaltréteget kapott. A Csillag sarokig tartó
folytatásra, vagyis a Kossuth Lajos utca teljes felújításának befejezésére 2022-re van ígérve. Mindeközben önkormányzati forrásból
megújult a legrosszabb állapotú Haranglábi buszmegállóperon is.
Mindezeket összegezve 2 kilométert meghaladó útfelújítás zajlott le a településen, minden belterületi utca – amely az önkormányzat gondozásában áll – aszfaltossá vált.
Természetesen volt megannyi más apróbb javítás, fejlesztés, eszközcsere, szépítés, amit a köztereken járva vagy az orvosi rendelőben
láthattak. Igyekeztünk az apró részletekre is ügyelni, mert csak így
érhető el, hogy Csévharaszton valóban jó legyen élni.
Kedves olvasó, tisztelt csévharaszti lakosok, úgy gondolom, hogy
a járványhelyzet miatt a 2021-es év is nehéz volt, sok erőt és kitartást kívánt mindannyiunktól, de bízom benne, hogy az a megkezdett
munka, amit saját maguk is tapasztaltak, a jövőben is folytatódhat,
mert a képviselő-testület és jómagam is ezen az úton kívánunk továbbhaladni a 2022. esztendőben is.
Pulisch József polgármester
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ADVENT

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
A Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért
Alapítvány tagjait kérdezte lapunk arról, milyen
szerepet játszottak a 2021. év adventjének a
szervezésében és lebonyolításában.

I

dén a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítványt bízta meg az önkormányzat az adventi rendezvénysor szervezési
munkálataival, amihez az anyagi feltételeket a hivatal biztosította. Az előkészületek során plakátokat készítettek a vasárnapi
programokról, majd kihelyezték azokat, illetve a plakát több honlapon is meghirdetésre
került. Az alapítvány
közreműködött a szabadidőparkban
lévő
bővített égősor beszerzésében és felszerelésében is. A tér díszletei
között megjelentek a
Németh Margit által festett paravánok. Ezeket
elővették,
helyrehozták. Cziráné Andrea és
Legendi Zoltán MikulásDézsiné Szabó Ildikó
jelmezt öltöttek, még
és Czira Gáborné Andi
rénszarvasuk is volt.

Programkalendárium

Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány

A kreatív tagokból álló alapítvány és családtagjaik nem csupán
a dekorálásból vették ki a részüket, de minden hétvégén dacoltak
a hideggel és órákon át hagymás-zsíroskenyérrel, fonott és mézeskaláccsal, különféle pogácsákkal kínálták a látogatókat. Mindenki
fogyaszthatott az ételekből, sőt forró teát és ízletes forralt bort is
kapott. Dézsi Zsolt még gesztenyét is sütött. A csípős délutánok ellenére jó volt a hangulat, habár az óvodások műsora az eső miatt
csúszott egy hetet.
Nem csupán a vendégvárásról, de a gyermekek Mikulás-csomagjáról is gondoskodni kellett. Ötletes módon már előre kiosztották az óvodában és az általános iskolában azt az ajándékkupont,
amit a helyszínen lehetett ajándékra váltani. Nagy örömöt okozott
a kicsiknek a gazdag csomag, melyet jutányos áron sikerült beszerezni. Balázs Istvánné Ildikó pedig kézműves csomagokat állított
össze, amelyből adventi asztaldíszt lehetett készíteni.
A megfelelő hangosításról és zenei összeállításról Bagó Norbert
gondoskodott. Három vasárnap szólalt meg egy-egy egyház képviselője: Király János református lelkipásztor, Sánta József evangélikus lelkész, Szakállas Lajos diakónus. December 19-én pedig
Pulisch József polgármester úr mondta el gondolatait.

2022. február 18.

Csak a szépre emlékezem…, emlékidézés
a Csévharaszt község könyvtárában.

2022. március 11.

Március 15-ei ünnepség a Díszudvarban,
a Balla Károly Általános Iskola ünnepi műsora.

2022. március 19.

Környezetvédelmi nap, falutakarítás a község területén Kovács György alpolgármester szervezésében.

FUTBALLMECCSEK

• 2022.02.27. 14:00 mérkőzés Szentmártonkátán
a Szentmártonkátai SE csapatával.
• 2022.03.06. 14:30 mérkőzés Csévharaszton a
Galgahévíz SK csapatával.
• 2022.03.12. 15:00 mérkőzés Mendén a Mendei
LSE csapatával.
• 2022.03.20. 15:00 mérkőzés Csévharaszton a
Vasad RSC csapatával.
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Adventi asztaldísz-csomagok

Aranyvasárnap 14.30-tól a falu karácsonyfájának a díszítését
szintén a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány tagjai
végezték. Bár nagy volt a hideg, 15 órakor a Csévharaszti Népdalkör műsorát hallgathattuk meg. 15.30-kor került sor a Balla Károly
Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak a sokszínű és sokszereplős műsorára, mely egy gyönyörű Hallelujával ért véget. Az adventi
alkalmak közül ezen a december 19-i vasárnapon jöttek el a legtöbben a fényekbe borult szabadidőparkba.
Köszönjük a díszítésben résztvevő segítőknek, azaz a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítványnak, az önkormányzat
dolgozóinak és a közmunkásainknak a fáradozásukat, hogy ilyen
széppé varázsolták adventre a szabadidőparkot.

HÍREK

Hagyományőrző szakkörök a könyvtárban
Az új esztendőben is folytatódnak a közösségi foglalkozások a
könyvtárban: a Csévharaszti Örömtáncosok minden csütörtökön 11.30-tól várják az érdeklődőket, a Csévharaszti Népdalkör
pedig (szintén csütörtökönként) 16 órától. A részvétel ingyenes, a
jó hangulat garantált! Amennyiben a járványügyi helyzet engedi,
a Baba-Mama Klub és a Társasjátékklub is újraindul.

Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért címmel jelent meg
a Nemzeti Művelődési Intézet felhívása 2021 októberében. Népi
kézművesszakkörök indításához és működéséhez nyújt segítséget
az intézet ingyenes alapanyagokkal és a mesterségbeli tudást bemutató online videókkal. Csévharaszton a vesszőfonó szakkör november végén sikeresen elindult, a csipkeverő és a nemezelő szakkörök pedig januárban kezdődnek. A foglalkozásokon való részvétel
díjtalan! Jelentkezni a könyvtárban lehet Balázs Istvánné Ildikónál:
konyvtar@csevharaszt.hu vagy a 29/493-244 telefonszámon.

Urnafal

Tartós szegfű

2021. november 26-án elkészült az új negyven urnafülkés sírhely a
ravatalozó oldalában. „Azért volt szükség az új urnafülkék kialakítására, mert a 2013-ban épült urnasírhely rövidesen megtelik. Az
utóbbi időszakban pedig mind többen választják a szeretteik eltemetésének ezt a módját. Ezért továbbra is szeretnénk az új urnasírhelyek megépítésével az önkormányzat köztemetőjében ezt biztosítani” – mondta el beszámolójában Pulisch József.

Természetvédelmi célú kerítésépítési
munkálatok kezdődtek meg a Duna
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság kivitelezésében Csévharaszton a Petőfi
utca végén, a tartós szegfű élőhelyén
2021. december 3-án. A tartós szegfű fokozottan védett növényfaj, csak
Magyarországon, az Alföldön fordul
elő. Egyedszáma sajnos erősen csökken. Ritka, hogy ennyire közel egy
településhez jókora állomány maradt meg. „Annak érdekében, hogy a
csévharaszti populáció fennmaradhasson a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság és Csévharaszt Község
Önkormányzata együttműködést vállalt. A növényegyedeket védő három kis kerítés helyét Pulisch József
polgármester úr jelenlétében kijelöltük. A nyomvonalakat úgy alakítottuk ki, hogy az átjáró forgalom továbbra is megvalósulhasson,
illetve minden ingatlanhoz megmaradjon a bejárási lehetőség. A
beruházás kizárólag önkormányzati tulajdonú közterületet érint.”
– közölte Vidra Tamás osztályvezető.

Hirdetés
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OKTATÁS

FÉLÉVÉRTÉKELŐ
A Balla lendületessége, színes iskolai
élete immár a logójában is visszaköszön.
A 2021/2022. tanév első
félévének gazdag programsoráról
Szabóné Varga Klára intézményvezetőhelyettes számolt be lapunknak.
– Mi történt szeptembertől decemberig az iskola életében?
Mozgalmas volt az első félév. Ősz végén jutalomkiránduláson vettek
részt a kitűnő tanulók a Csodák palotájában. November 24-én a VI.
Mesebeszéd című maglódi mesemondóversenyen Vas Jázmin 3. helyezett lett, Kis Fanni és Mitás Jázmin 2. osztályos diákjaink pedig
különdíjat nyertek. Nagyon büszke vagyunk rájuk! Novemberben
könyvtárlátogatáson vett részt a 2. (Szabóné Varga Klára of.), a 4.
(Földháziné Lipcsei Gabriella of.) és a 6. (Kaldenekkerné Sipos Mária magyartanár) osztály. Balázs Istvánné Ildikó a hagyományőrzés
zászlóvivője, szívesen látta tanulóinkat a közösségi házban.

Mesemondó verseny

krampuszaival, miután hétfőn reggel egy dallal becsalogattuk az iskolába. A gyerekek kedvesen fogadták az ősz szakállú Mikulást, akivel
az osztályok külön is fényképezkedtek.

4. osztály
Jutalomkirándulás

– Milyen programok valósultak meg 2021 utolsó harmadában itt a
Ballában?
A biztonságos közlekedés szabályainak elsajátítása végett eleve működik nálunk a Mancs szakkör alsósok számára, felsőben pedig a polgárvédelmi szakkör. Ehhez is kapcsolódóan két kedves rendvédelmi
dolgozó érkezett hozzánk. A biztonságos kerékpározásról Mészáros
Pál tartott bűn- és balesetmegelőző előadást és ellenőrizte az alsósok kerékpárjait is, majd jutalmakat osztott ki, amiknek nagyon örültek a gyerekek. A láthatósági mellényeket aztán egész nap le sem vették. Pap Tatjana nyomozó az internet veszélyeiről tartott prevenciós
előadást a 6-7. osztályosoknak. Decemberben volt a Sulizsák-akció,
ennek keretében a gyerekek és szüleik, de a lakosság és a nyugdíjasok
is bekapcsolódtak a használtruha-gyűjtésbe. A környezettudatos nevelés fontos számunkra, ennek egy módja az újrahasznosítás.

– Idén is szép díszes az iskola, hogyan készültek az ünnepre?
Az adventi időszakban osztályon belül és iskolai szinten is dekorálunk. Minden osztályban áll egy karácsonyfa, az aulában pedig egy
háromméteres. Idén is volt teázás, gyümölcsaszalás, gyümölcskenyér- és mézeskalácssütés, mese, gyertyagyújtás és ének. Advent
időszakában minden hétfőn közös énekléssel kezdtük a hetet, majd
Szeibertné Kucsák Ágnes mesélt egy szép történetet. December 21-én
jöttünk utoljára az évben iskolába. A gyerekek az amerikai filmekből
ismerős úgynevezett „csúnya pulcsikban” érkeztek, volt kézművesfoglalkozás, cipősdoboznyi meglepetés került kisorsolásra, illetve az
előre kihúzott nevek alapján egy-egy levél kíséretében megajándékozták az osztálytársak is egymást. A szülők gondoskodtak ételrőlitalról, és a nap során mindenkinek levetítették a karácsonyi műsor
előre rögzített felvételét.

– Hogyan teltek az ünnepek a Ballában?
December 6-án mindenki Mikulás-sapkában és piros-fekete felsőben jött iskolába. Korábban mindig volt egy kellemesen berendezett
„szentély” vagy „barlang”, de idén a Mikulás járta végig a termeket
3. osztály

Feldíszített Balla
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OKTATÁS
– Nagyon sokszínű és sokszereplős volt a gyermekek adventi műsora!
Hogyan készült?
Az alsó tagozaton a drámai játékokon keresztül megvalósuló személyiségfejlesztés volt a cél, a beilleszkedéssel küzdő gyerekek bevonása a játékba és sikerélményhez juttatása a szereplés révén. Természetesen a hagyományápolásra is törekedtünk, be akartuk mutatni
az iskolában folyó munkát. A gyerekek átalakulását, fejlődési szintjét,
hiszen minden alsós osztály részt vett a műsorkészítésben.

2. osztály

készült felvételt, amely a honlapunkon is megtekinthető, Szabó Dániel
Gábor készítette. A helyi lakosokat is szerettük volna elgondolkodtatni a kisközösségek erejéről. Ezt az ajándékot szántuk a közösségnek,
így mondunk köszönetet sok mindenért.

1. osztály

– Mi volt a koncepció?
A műsorösszeállítás során minél több szereplőt szerettünk volna
megmozgatni, ezért a koncepció kialakításában az vezérelt bennünket, hogy külön is tudjunk próbálni. A műsorban 68 tanuló vett részt
és 8 nevelő segített, hiszen a próbafolyamatok négy hétig zajlottak.
Volt, hogy reggel negyed nyolctól gyakoroltak az első óráig, vagy
délután a napköziben, továbbá testnevelés- és énekórán. A műsorról

– Mi mindenért és kinek mondanak köszönetet?
Például Laza Istvánnak a Háborús szilánkok című dedikált kötetéért,
amivel megajándékozta az iskolánkat, hiszen itt tanított. A monori
NEFAG-nak a három méter magas fenyőért, amely az aulát díszíti.
A Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítványtól kapott két jó
minőségű vezeték nélküli mikrofonért és hangfalért, továbbá a Balla
Diákokért Egyesülettől kapott húsz darab tabletért. Ezeket az eszközöket az órákon alkalmazzuk az interaktív csoportmunkában. A
szülők segítettek a dekorációban díszekkel, enni és innivalóval, fizikailag nem lehettek ugyan itt, tehát így segítettek, és ez remek
visszaigazolása az itt folyó munkának.
Elkészült a Balla logója, mintha egyre innovatívabb lenne az iskola.
A légkör változatlanul családias, mozgalmas iskolai élet zajlik az új
intézményvezető, Családi Bettina igazgatása alatt.
A.T.

Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED,
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

Gyere hozzánk
Csévharasztra dolgozni!

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

Gépbeállító

(több üzemegységünkbe,
több műszak vállalásával)

Karbantartó

Géplakatos, villanyszerelő
VAGY mechanikai
műszerész végzettséggel,
többműszakos
munkarendbe)

Targoncavezető

• Kiemelkedő fizetés
+ pótlékok
• Biztos, hosszú távú munka
lehetőség
• Ajánlói és egészségmegőrző
bónusz
• Bejárás támogatás
• Szépkártya juttatás
• Összetartó csapat,
támogató vezetők

(több üzemegységünkbe, több műszak
vállalásával, érvényes targoncavezetői engedéllyel)
Üzemi operátor betanított munkás
(többműszakos munkarendbe, több üzemünkbe is)

JElEntKEzz:

+36-30/792-1319
Csévharaszt, nyáregyházi út 51.
hr@bfbplus.hu
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KÖZÖSSÉG
HELYTÖRTÉNET

TELEPÜLÉSÜNK ELSŐ POLGÁRMESTERE
Az 1990-es szabad választásokat követően Mocsáry Balázs lett Csévharaszt polgármestere.
29 éven át irányította a települést. Életútjának és munkásságának bemutatása során
Csévharaszt fejlődése is kirajzolódik. Ezt szeretné lapunk bemutatni egy háromrészes
interjúsorozat keretében, melynek első része az első választási győzelemig vezet.

Mocsáry Balázs

– Csengődön, Bács-Kiskun megyében született 1955-ben, hol teltek a gyermekévei?
Édesapám mezőgazdasággal foglalkozott,
agronómus volt, és a gyömrői téesznél kapott munkát. Én már ott jártam óvodába,
illetve iskolába. Szerettem iskolába járni, az
eredményeim is mindig jók voltak. Bizonyos
értékeket már akkor magamba szívtam.
Arra törekedtem, hogy törvénytisztelő és
törvényeket betartó emberré legyek. Próbáljak meg úgy viselkedni, hogy az megfeleljen az elvárásoknak.
– Hová járt középiskolába, milyen tapasztalatokkal gazdagodott?
Általános iskola után a monori gimnáziumba kerültem, orosz tagozatra, ahol nagyon
jól éreztem magam. Jó tanáraim voltak. Sajnos a nyelvtanulást akkor nem vettem elég
komolyan.
– Milyen emlékeket idéz fel szívesen?
Tagja lettem az irodalmi színpadnak, amit
először Szalai Katalin vezetett, aztán Bolcsó
Gusztáv. Sokat szerepeltünk, eljutottunk a
Ki mit tud?-ra is. Az iskola mindig is azt közvetítette számomra, hogy a közösség fontos
dolog, hogy a közösségi célokat előbbre kell
helyezni az egyéni céloknál. Ezek a benyomások is közrejátszottak abban, hogy amikor lehetőség adódott, hogy a község életében szerepet vállaljak, akkor éltem ezzel a
lehetőséggel.
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– Hová jelentkezett a középiskola után?
Bár jelentkeztem továbbtanulásra, de a
család helyzete miatt erre igazán nem
gondolhattam. Édesapám korai halála miatt édesanyám egyedül nevelt. ’74 nyarán
bementem a járási hivatalba, és ott a tanulmányi osztályon azt mondták, hogy
Csévharaszton van felvétel. Így kerültem a
csévharaszti iskolába képesítés nélküli nevelőnek. Szegedre pedig bekerültem levelező tagozaton matematika-fizika szakra.
Gyömrőről egy monori albérletbe költöztem, majd ’77-ben megüresedett egy itteni
szolgálati lakás, és az akkori tanácsi vezetés nekem utalta ki. Azt, hogy pedagógus
lettem, a tanáraimnak köszönöm. Megtanultam tőlük néhány alapvető dolgot a pedagógiából, ami aztán segített polgármesterként szót érteni a felnőtt lakossággal.
Hiszen alapjában véve pedagógus voltam
és maradtam. Nagyon szerettem az iskolai
munkát.
– Ezzel el is dőlt a személyes sorsa, hiszen
se iskolát, se települést nem váltott többé.
A csévharaszti tantestület nagyon jó volt,
segítőkész kollégákkal. Együtt jártunk ki
Monorról. Eleinte a fegyelmezéssel voltak
gondjaim, de azt érzékeltem, hogy a pedagógusok iránt volt egyfajta tisztelet. Ha
nem is a háború előtti mérték szerint, de
ha szülői értekezleten elmondtam a kifogásaimat, a szülőktől többnyire megértést
tapasztaltam, segítőkészséget.
– A feleségét is Csévharaszton ismerte meg?
Első feleségemet a gimnáziumi évek alatt
ismertem meg egyik osztálytársam, Malik
Károly, az iskola későbbi igazgatója húgaként, aki aztán óvónőként, majd napközis
tanárként dolgozott itt Csévharaszton.
– Volt-e a pályáján olyan, amit nem élvezett
igazán?
Nem sokkal azután, hogy a főiskolát befejeztem, a járási hivatal egy ambiciózus fiatal tanerőt keresett tanulmányi felügyelőnek. Engem szemeltek ki. Vállaltam is,
de egy év után elköszöntem. Túl sok volt
az irodában töltött idő és kevés a szabadidő, másfelől pedig az iskolákban nem láttak szívesen, mint felügyelőt. Szerencsém
volt, visszajöhettem a csévharaszti iskolába
igazgatóhelyettesnek. A kilencvenes évek
közepéig ez volt a beosztásom. Amikor

aztán a polgármesterség lett a főállásom,
még ’99-ig visszajártam óraadó tanárként.

– Melyek voltak a tanári éveinek legfőbb tanulságai?
Nagyon szerettem tanítani, örültem, amikor a gyerekek okosabbak lettek. Örültem,
amikor a középiskolában is megtartották
azt az osztályzatot, vagy még jobbat szereztek annál, amit tőlem kaptak. Úgy gondolom, azoknak a gyerekeknek, akik eredményt akartak elérni, azoknak jó alapokat
adtam. Voltak persze jó néhányan, akik
nem nagyon szerettek tanulni, azok talán
nem szívesen emlékeznek az én matematikaóráimra. De hát ezzel egy tanárnak tisztában kellett lennie. Jó emlékeim vannak a
különböző iskolai műsorokról, karácsonytól farsangig, amikor a gyerekekkel közösen készültünk. Van egy régi osztály, ők
rendszeresen összejönnek, és jóleső érzés,
hogy engem is meghívnak ezekre az alkalmakra, pedig nem én voltam az osztályfőnökük.
– Hogyan váltott közéleti pályára?
Tanárként sokan megismertek, osztályfőnökként sok családnál jártam, aztán voltak
közösségi események, ott is sokakkal találkoztam, egyre többet tudtam meg a község
mindennapjairól és problémáiról. Bizonyára az ismertségem is közrejátszott abban,
hogy a kilencvenes választáskor a nevem
mellé tették az ikszet. Nyilván úgy voltak
vele az emberek, hogy mégis csak egy tanárember, itt él, próbálkozzunk. Hát aztán
még hétszer tették a nevem mellé az x-et.
Csévharaszt történeteit gyűjtjük: dokumentumokat, emlékeket, képeket,
tárgyakat. Ha megosztaná velünk saját tudását, hogy minél gazdagabb legyen a falu történetéről szóló könyv,
s hogy Önt is megnevezhessük közreműködőként, kérjük, jelentkezzen
a könyvtárban Balázs Istvánné Ildikónál, vagy írjon Takács Gézának,
az önkormányzat által megbízott
helytörténeti kötet szerkesztőjének
a csevharaszt.tortenetei@gmail.com
címre! Ossza meg régi képeit, emlékeit! Lépjen be a Csévharaszt történetei
Facebook-csoportba is!
Köszönettel:
Takács Géza

OLVASÓI LEVÉL

HÓESÉSBEN ERDŐT JÁRNI, ŐZIKÉT ÉS NYUSZIT LÁTNI
Gyorsan eltelt ez az év is. Volt benne öröm, nevetés, napsütés és szivárvány is. Volt benne bánat, sírás, fájdalom, volt benne karantén és
szabadság is. – Egy csévharaszti lakos visszatekintése a 2021-es évre.

A

kisgyermek gondtalan szaladt, játszott, csak pár pillanatra érzékelte
egy-egy mondatfoszlányból, ha a
családban gond volt. Még a szájmaszk használatát is jó bulinak tartotta, hiszen máris
megvolt a legfontosabb kellék a rablóra!
A fiatalok örültek, hogy szeptemberben
nem online találkozhattak barátaikkal. Hiszen a kütyük, az internet ma a legkedveltebb időtöltés, de az online oktatásba már
nagyon belefáradtak. Hiányzott a személyes
találkozás, az együtt nevetés, a bandázás.
Az idősebbek időnként megálltak, karácsony közeledtével visszatekintettek a
régi téli estékre, mikor még éltek a szülők,
nagyszülők, mikor még kicsik voltak a gyerekek. Mikor így télen, decemberben még
biztos, hogy esett a hó, és lehetett csúszkálni az utakon. Elgondolkodtak, hogy
mennyire megváltozott és változik a világ.
Alkalmazkodnak, de belül azt érzik, hogy
nyugodtabban talán jobb volt: hóesésben
erdőt járni, őzikét és nyuszit látni, nagy
hóembert építeni és igazából hócsatázni!

A családok élték a mindennapjaikat, voltak, akiknek futotta nyaralásra, kikapcsolódásra, voltak, akik azért izgultak, hogy
meg tudják tartani a munkahelyüket. A
nyári táborok során egy-két hétre megoldódott a gyerekek szórakozása és felügyelete.
Több családba észrevétlenül szivárgott
be a betegség, ami mindent felülírt, és a
gyógyulás volt a legfőbb cél, és a legnagyobb kérés. Volt, hogy hiábavalónak tűnt
a szeretet, az ima, a fohász! Egy-egy halálhír gyorsan terjedt a faluban. Mindenki
megrendült, együtt érzett és nem találta a
módját, hogyan is segítsen.
Útszakaszok épültek és kerültek felújításra pályázati pénzből és saját erőből.
Lett szikkasztóárok, biztonságos útpadka
és megszépült a buszmegálló. Biztonsággal
működtek az önkormányzat intézményei,
felújításokra, karbantartásokra is jutott.
Voltak és vannak tervek, fejlesztések, több
évre való. A pályázati lehetőségek és az önkormányzat költségvetése biztató.

Cél volt ebben a nehéz időszakban is a közösség összekovácsolása, voltak rendezvények, ballagás, falunap, nemzeti ünnepekről
való megemlékezések, idősek napja, az erdei
játszótéren tökfaragás. Végül advent idején
meghitt gyertyagyújtás, óvodások és iskolások műsora forró teával, vajas kaláccsal és
szívet, lelket melengető gondolatokkal.
Karácsony estéjén a gyerekek örömére
karácsonyfa állt, alatta ajándék, az asztalon
halászlé, mákos guba és mézeskalács, az asztal körül a család. Beszélgettek, emlékeztek,
szomorkodtak, nevettek és mosolyogva nézték egymást.
Bízom benne, hogy szenteste a karácsonyfa, a csillagszóró mindenkinek azt sugallta, hogy az életben mindig van fény, remény és szeretet.
Juhász Éva

Hirdetés

Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT,
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres

kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!
Jelentkezni lehet a 06-20/77-111-53 telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha

AlApANYAGrAKTÁrbA

munkatársat keres!

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

CSÉVHARASZT LEGFIATALABB KÉPVISELŐJE
A 2019-ben alakult képviselő-testület legifjabb
tagja, Bagó Norbert Bence 2021 novembere óta a
Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány
rendezvényeit is színesíti. Fiatal, ambiciózus,
képességeit folyamatosan próbálgatja, fejleszti.
– Adja magát az első kérdés, mikor születtél?
1996. február 2-án születtem, és tősgyökeres
csévharaszti vagyok.
– Hol dolgozol jelenleg? Mi a feladatköröd?
2020. december óta Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb online kereskedelmi áruházánál dolgozom nyolc órában
visszárukezelő technikusként. Feladataim
közé tartozik a visszaérkező áruk állapotának adminisztrálása, a szervizzel való
kapcsolattartás, a reklamációk kezelése és
megoldása az ügyfélszolgálat bevonásával.
– Mi a legmagasabb végzettséged, mivel foglalkoztál eddig?
2016-ban érettségit tettem a Harsányi János
Szakközépiskola kereskedelmi és marketing
alapszakán. 2013 és 2016 között pincérként,
pultosként és üzletvezető-asszisztensként
dolgoztam Vasadon a Nádas Pihenőparkban; 2016-tól pedig szállodai recepciósként
főállásban. Közben elvégeztem egy mixer és
bármenedzser tanfolyamot is. Egy ideje már
a logisztika területe vonz, így most, hogy
abban dolgozom, részt veszek egy képzésen,
2022 márciusában szerzem meg az OKJ-s
bizonyítványomat mint logisztikai és szállítmányozási ügyintéző.
– Mikor kezdtél a település életét érintő kérdésekkel foglalkozni?
Úgy indult, hogy szembe velünk volt a helyi szórakozóhely. Itt minden nap, hétvégén
jött a buli, buli hátán, így ebben a témában
szólaltam fel az egyik falugyűlésen, hogy
ez mennyire zavarja a környékbeli lakosságot. Termesztésen nem voltam és vagyok a
szórakozás, kikapcsolódás ellen, csak határokon belül, mások nyugalmát is figyelembe
véve tegyék azt.
– Ennyi elég is volt, hogy felébredjen benned
a közszereplési vágy?
Inkább előbújt, mert a családunkban van hagyománya ennek. Mamám is tagja volt a képviselő-testületnek, a papám meg tanácstag
volt. Aztán 2019 nyarán jött a választás, és
Pulisch József felvetette, hogy mi lenne, ha
elindulnék képviselőjelöltként.
– Mi kellett az induláshoz?
Amikor Józsi megpendítette a témát, és leültünk beszélgetni, akkor azzal érvelt, hogy
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egy fiatal másként lát rá a dolgokra.
Összeszedtem az aláírásokat, részt
vettem a fórumon, és elegendő szavazatot kaptam. Én a politikával sosem foglalkoztam, kicsi a falu ahhoz,
hogy a politikai pártállás számítson.
Szerintem a személyes kapcsolatok a
meghatározóak.

– Hogy élted meg eddig a képviselőséBagó Norbert Bence
get?
Jól indult a testület, megvolt a közös
hang, éreztem azt, hogy van egyetértés. Az – Újabban feltűntél a Csévharaszt Gyermeelső véleménykülönbség a polgárőrség miatt keiért, Ifjúságáért Alapítvány rendezvérobbant ki. Aztán jött a vírus, így a testületi nyein.
ülések nem voltak megtarthatók. Ebben az Igen, csatlakoztam a tagsághoz. Halloidőszakban nem érzetem úgy, hogy igazán weenkor és az adventi rendezvényeken már
be lennék vonva a döntésekbe, nem voltak kivettem a részem a feladatokból. Advent
ülések, csak e-mailen keresztül tartottuk négy vasárnapján az én feladatom a rendeza kapcsolatot, és így fejtettük ki a vélemé- vény hangosítása volt.
nyünket.
– Milyen ötleteid voltak az elmúlt két évben,
mit érzel személyes ügyednek?
– Hogyan éled meg a testületi munkát?
Mindig a hónap utolsó szerdáján ülünk ösz- Jelenleg az Ady Endre utca aszfaltozási
sze, ezt nem találom megterhelőnek, viszont pályázatának az előkészítésé zajlik éppen,
kezdetben attól féltem, hogy nehéz lesz, ezzel kapcsolatban javasoltam, hogy az
hogy minden rendezvényen részt kell ven- útépítéssel párhuzamosan hozzuk létre az
nem, de ebben kellemesen csalódtam, mert Egészségház és az iskola parkolóját, ezek
inkább élvezem. Korábban részletesen át kivitelezése történjen egyszerre, és lekellett rágnom a testületi ülések előtt kikül- gyen ott egy szép fasor is. Amennyiben a
dött anyagokat, de most már benne vagyok a pályázati lehetőségbe belefér, akkor abból,
folyamatokban, jobban átlátom őket. Tetszik, ha pluszforrást igényel, akkor úgy. Nagyon
hogy egyre jobban átlátom a költségvetést szeretnék egy Csévharaszt-feliratot, hiszen
is. Spórolós vagyok, ezt a papának köszön- a legtöbb helyen már van ilyen. Még ebben
hetem. De, ha van keret, akkor azt szeretem, a ciklusban szeretném, ha születne egy
ha igényesen csináljuk meg a dolgokat. A videó, ami bemutatja a falut. Csévharaszt
munkám során részt vettem különböző kap- intézményeit, közterületeit, programjait.
csolatépítési, problémakezelési tréningeken, Az utóbbival az a célom, hogy Csévharaszt
ezeknek jó hasznát veszem képviselőként is.
lakosai büszkén tudják megmutatni barátaiknak, ismerőseiknek, hogy hol élnek.
– Szerinted te miben tudnád leginkább segíteni a testületi munkát?
– A következő képviselőválasztáson inÉn a rendezvények terén akartam a mun- dulsz-e?
kából kivenni a részem, de eddig még nem Igen. Az lenne számomra a legjobb visszatudtam ezen a területen kibontakozni. Az jelzés, ha több szavazatom lenne, mint anönkormányzat legnagyobb rendezvénye a nak idején.
falunap. Úgy gondolom, hogy egy nagyobb
volumenű élőzenekaros koncerttel tudnánk – Mit üzensz a lakosságnak?
megmozgatni a régi és az új lakosokat meg a Minél többen vegyenek részt az ünnepefiatalokat. Ha nem hozunk például olyan fel- ken, rendezvényeken, hogy a közösségért
lépőt, aki eléggé népszerű és igényes, akkor összefogassal többen, többet tudjunk tenhiába spórolunk az előadón. Ha nincs elég ni. Végül kívánok minden csévharaszti larésztvevője a falunapnak, akkor az végső so- kosnak békés boldog új évet és jó egészséron pénzkidobás.
get!
szerk.

HIRDETÉS

ITT EGY RAKÁS
LEHETŐSÉGED
LESZ!
Logisztikai központunk téged vár!
Jelentkezz targoncásnak!

karrier.auchan.hu
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ADVENT

HOL VAN JÉZUS?

Király János református lelkipásztor
ünnepi gondolatai

K

arácsonynak az örömhíre az, amit az
angyalok hirdettek a pásztoroknak:
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme
lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az
Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig
ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” Lk.
2,11-12.
Hol van Jézus? – kérdezik a napkeletről
érkező bölcsek. A nép vezetőinek, a farizeusoknak, írástudóknak illett azonnal válaszolni erre a kérdésre, mert már régóta
várták a Messiást. Megszületett! Nem is
tudnak róla? Érdekes módon az örömhírt
nem azok kapták meg, akik „annyira” várták, hanem a pásztorok, akiknek tényleg
szükségük volt rá. Sőt az örömhír nemcsak
a pásztoroknak volt kijelentve, hanem az
egész teremtett világnak!
Megmozgatja az Úristen a világmindenséget! Hatalmas fényes csillag jelenik meg,
ami szintén azt az örömhírt hirdeti, amit
az angyalok kijelentettek. Még a pogány
világ is láthatja, hogy mit tett az Isten az
emberért. A napkeleti bölcsek, akiket csak
így említ a Biblia, éppen azért voltak olyan
bölcsek, mert megértették a világ alkotójának a kijelentését azon a nyelven és módon,
amin tudatta Isten az egész világgal. Ők
megértették, de voltak olyanok, akik észre
sem vették, hogy megszületett a régen várt
Megváltó, pedig ismerték a kijelentést.
Ma is sokan vannak, akik nem értenek
semmit karácsony üzenetéből. Nem értik,
hogy mire ez a nagy felhajtás. Semmibe veszik a karácsonyi jelképeket: a karácsonyfát, az ajándékot, a jászolt, a bölcsőt. Csak
politizálnak, fenyegetőznek mellette, vagy
éppen azokat gúnyolják, akik komolyan veszik. Ők nem látják ennek a világmindenséget megmozgató és felforgató eseménynek
a súlyát és lényegét.
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A napkeleti bölcsek megértették Isten
kijelentését. Megszületett a zsidók királya!
És ő mindennél hatalmasabb Úr! Elindulnak
hát megkeresni. Ők nem tudnak semmit erről a királyról, csak azt, hogy most született. Hol, mikor? Azt nem! De megszületett!
A napkeleti bölcsek teszik fel a célratörő
kérdést: „Hol van a zsidók királya?”. Mert
ez a legfontosabb kérdés! Akkor is ez volt,
és most is ez a legfontosabb.
Voltak akkor is problémák. Heródes is
el volt foglalva a saját politikai hatalmi
helyzetével. A politikai játszmák, a hatalomszerzés, a lehetőségek kihasználása ott
volt az emberek mindennapjaiban. A Római
Birodalom meg összeírást tartott. Minden
a pénz körül forgott. A hatalom beszedni
akarta az adót, az egyszerű ember kibújni
alóla. De ismerős ez a helyzet, mintha a mi
világunkra is igaz lenne. Ebben a helyzetben a bölcsek nem azt kérdezik, hogy mi a
helyzet itt a világnak ezen a felén, hanem
azt: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Mt. 2,2.
Minket sokkal inkább érdekel, hogy mi

van a világ egyik, másik felén, ezzel tömik
a politikusok a fejünket. Uszítanak egymás
ellen, még a békés szomszédokat is. Mert
az egyik ezt mondja, a másik azt. De ki beszél végre az Úr Jézusról? Ki beszél arról,
hogy: „Hol van a zsidók királya?” Kevesen!
De, akik erről beszélnek, azokkal nem telik
meg a híradó. Az nem lesz fontos, nem lesz
celeb! Nem lesz közkedvelt.
A bölcsek mégis ezt kérdezik: „Hol van
a zsidók királya, aki most született?” Micsoda döbbenet lehet bennük, látva, hogy
Heródes nem tudja azt, ami az országában
történt. Megszületett Jézus, az élet királya! Ezek az emberek csak csillagból kaptak
hírt, és máris elmentek, mert nem akarnak
ebből kimaradni. Találkozni akarnak Jézussal.
A mi karácsonyuknak is ez volt a kérdése: Hol van Jézus? Aki ma Jézussal akar
találkozni, annak nem a jászolban kell őt
keresnie, hanem imádságban hívni, hogy
megszülessen a szívében! Annak van és
volt igazi karácsonya, akinek a szívében
jelen van a ma is élő Jézus! Ezzel az üzenettel kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet!

ADVENT

A VILÁGOM ZENEKAR ANGYALI ÜDVÖZLETE
Advent utolsó vasárnapján, december 19-én a Világom zenekar adott koncertet a
községháza díszteremében. Korábban is jártak már Csévharaszton, hiszen részt
vettek a népzenei táborokban Dézsi Zsolt, illetve a CSÉFE meghívására. Idén az
Örvendezzünk! című koncerttel érkeztek.

N

agy Vivien énekesnő és zenésztársai egy kisközösség számára hozták el az angyali üdvözletet advent
utolsó vasárnapján 17 órakor. A dalok Mária
alakjához fűződtek, a jászolban fekvő kisded
csodálatára érkező pásztorokhoz hasonlóan
mi is részeseivé váltunk az ünnepnek. A népszerű karácsonyi dalok (Pásztorok, pásztorok, Kiskarácsony és a Mennyből az angyal)
visszarepítettek bennünket gyermekkorunkba. Úgy éreztük magunkat, mintha az
éjféli misére ballagnánk a ropogó hóban szüleink, nagyszüleink társaságában. A miséről
kifelé pedig sokáig dúdolnánk az Ave Mariát.
Ennek a koncertnek a kuriozitása is éppen
ehhez a csodás Schubert-műhöz kapcsolódott, hiszen Suki Antal tárogatón szólaltatta
meg. Amikor az Ave Maria előadása során a
tárogató mellé bekapcsolódott a nagybőgő
és a hegedű is, az igazán felemelő zenei élményt nyújtott. A muzsikusok arcán végig az
átélés tükröződött.
Egyszerre kerültünk a magyar népzenekultúra és a karácsonyi ünnep mélyen
húzó világába. A karácsonyi énekek mellett,
elhangzott a Csík Zenekar Hóban, fényben
dalának feldolgozása, Rubinstein Melodyja,
még a pozsonyi adventi vásárok hangulatát
is felelevenítette a zene. A brácsa, a hegedű,
a nagybőgő, a tárogató és a klarinét játéka
alkalmat adott a változatos zenei élményre,
Nagy Vivien éneke pedig mesélhetővé tette
a karácsonyi üzenetet.
A Világom zenei repertoárja amúgy is
összetett, hiszen a népzene, a kávéházi

Kökény Csaba (hegedű), Nagy Vivien (ének, nagybőgő),
Suki Antal (klarinét, tárogató), Bakos Kálmán (brácsa)

autentikus cigányzene, a komolyzene és a
jazz elemei mellett szinte bármi megjelenhet náluk. Ez a bármi ezen az estén a virtuóz
román muzsika volt. A vérpezsdítő román
dallamok Emír Kusturicza filmjeinek harsány
életérzését juttatták eszünkbe.
Az ünnepi műsor végén boldog új esztendőt kívánt a zenekar. Legyen az „Új esztendő
vígságszerző”!
Aki ott volt ezen a koncerten, az Csévharaszt kulturális életének legüdítőbb zenei
eseményének lett részese. Reméljük, hogy
következő alkalommal már új albumát adja elő
a zenekar. (Ízelítő a https://www.facebook.
com/Vilagomzenekar oldalon). Artzt Tímea

Suki Antal

ÜDVÖZÖLJÜK CSONKÁNÉ ADAMECZ FANNIT
Csévharaszt egy fiatal párral gazdagodott,
de ami ennél is fontosabb egy óvónővel. 2021
decembere óta új pedagógus foglalkozik a
nagycsoportosokkal a Csicsergő óvodában.
Csonkáné Adamecz Fanni 1997. január 10én született. Gödöllői lakos, aki a Török Ignác
Gimnáziumban érettségizett, majd felvételt
nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Karára. 2019 nyarán diplomázott jelesre az óvodapedagógus alapképzési szakon. Ezt követően egy gödöllői óvodában helyezkedett el. Jelenleg még csak 25 éves,
de mivel a nyáron itt vásároltak a férjével házat, itt terveznek nagyobb családot alapítani.

Arra a kérdésre, hogy milyen indíttatásból lett óvónő, azt felelte: „Mindenképpen
gyerekekkel szerettem volna foglalkozni.
Az iskolások nagyobb falatok, a bölcsisek
kisebb falatok, így az óvodásokat választottam.” Szívügye a komplexitás, az egymással
összefüggő és egymásra épülő különféle feladatsorok egy-egy projekt kapcsán,
ilyen most a Medve-nap is. Erre készülnek
a nagycsoportosok dalokkal, mesékkel és
dramatikus játékokkal.
Fanni egészséges önkritikával rendelkező képzett fiatal, akinek megvannak az
adottságai ehhez az érzékeny szakmához.
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OKTATÁS

SIMÁN ANYA!
Váraljai Lászlóné intézményvezetőt kérdezte lapunk az
elmúlt nevelési félév tapasztalatairól, a járvány hatásáról, a
pedagógushiány kezeléséről, továbbá az elmúlt évtizedben
megváltozott óvodások szokásairól.
– Hogyan indult a 2021/2022-es nevelési
év? Hány fővel indultak a csoportok?
2021. szeptember 1-jén a beszoktatáson itt
tudtak lenni az anyukák, ez nagyon jó volt.
A Napsugár csoportban 28 hároméves, a
Katicában 27 négyéves, a Süni csoportba
pedig 29 ötéves jár. Idén a két és fél éveseket nem tudtuk felvenni, mert beteltek
a férőhelyek. A törvény szerint pedig csak
azokat vagyunk kötelesek felvenni, akik
augusztus 31-ig betöltötték a 3. életévüket.
Mi ezt a dátumot december 31-ig szélesítettük, így csak négy gyermeket utasítottunk el.
– A törvény lehetőséget ad mini bölcsődék
nyitására. Ön mennyire üdvözli ezt az ötletet?
A két és fél évesek megőrzésére megoldást jelenthet a mini bölcsőde, de az óvoda szempontjából az óvónőhiány nagyobb
probléma, mint az, ha a két és fél éveseket
nem vesszük fel, hiszen hároméves korig
jár a gyes.
– Milyen stratégiával kezeli a kormány
az óvónőhiányt?
A törvény két óvónőt ír elő csoportonként,
akik váltott műszakban dolgoznak, egyikük
délelőtt, másikuk délután, így egyenletes a
terhelés. Az óvónőhiány miatt azonban ez
már a legtöbb helyen nem tud teljesülni,
így a rendszer működőképessége miatt engedményeket tettek.
– Mit jelentenek ezek az engedmények?
Reggel hat órától fél nyolcig összevont csoportok vannak, délután négytől ötig szintén. Jelenleg a csoportokkal többnyire egy
óvónő foglalkozik délelőtt és egy pedagógiai asszisztens délután. A törvény megengedi, hogy délután pedagógiai asszisztens
legyen a gyerekekkel, továbbá a reggeli
összevonás, az alvás és a délutáni közös játék idején. A törvényi előírás szerint tizenegy és tizenhárom óra között kellene két
óvónőnek foglalkoznia a csoportokkal, de
ennek csak egy csoportban tudunk megfelelni. A törvényben az is rögzítve van, hogy
heti négy óra a nem fizetett helyettesítések
száma, a heti négy órán felül négy fizetett
túlórára van lehetőség. Így lehet megoldani azt, hogy öten végzik el hat ember
munkáját. Ez azt jelenti, hogy hat óvónő
helyett velem együtt öt dolgozik.
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– Van olyan, aki igényt tart a fizetett túlórára?
Ezeket nem veszik igénybe a kollégák, és
ennek már mentálhigiéniai oka van. Ez a
terhelés éppen elég így is. Ebben a nyüzsgésben, állandó koncentrációban éppen
elég többnyire fél nyolctól fél háromig dolgozni, plusz napi egy órát a nem fizetett helyettesítéssel eltölteni. Három csoporthoz
hat óvónő és egy intézményvezető kellene,
de ez a közeljövőben nem fog teljesülni!
– Milyen állapotok uralkodnak az óvodában?
Hol kezdjem? Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy az óvodába érkező gyermekek
többsége olyan, mint a bölcsisek. Nem szobatiszták, cumiznak, csak cumisüvegből
tudnak inni, nem ismernek alapvető kifejezéseket. Nem értik, hogy mit jelent, hogy
kezdj el öltözni, vedd le a cipődet, önállóan
öltözni meg se próbálnak. Csak néznek ránk
értetlenül. Van olyan kiscsoportos, aki csak
segítséggel tud enni, vagy kézzel eszi a levest. Fogja a répát, ráteszi a kanálra és bekapja.
– Mióta érkeznek így a gyerekek? Mikorra
tenné ezeknek a jelenségeknek a kezdetét?
Körülbelül tíz év óta erősödik a probléma.
Évről évre rosszabb a helyzet. Évről évre
gyarapodik a nem beszélő, megkésett beszédfejlődésű és a beszédhibás gyerekek
száma.
– Mi lehet ennek az oka?
Kézben hozza, viszi a szülő a gyereket, miközben babának hívja. S a gyerek is úgy hivatkozik magára, hogy baba. Van, aki a saját
nevét sem tudja. Az anya: anya. A családi
neve pedig simán anya. Apa meg a dolgozójában dolgozik. Nem ismerik az alapvető
illemszabályokat: a köszönés fajtáit és a köszönöm szót. Egyre gyakrabban látni, hogy
reggel a kiscsoportos gyerek úgy érkezik,
hogy nyomja a telefont. Nem adja oda a szülőnek, toporzékol, anya pedig az óvónőtől
kér segítséget.
– Mi a helyzet a játék és a tevékenységek
örömével?
Több gyerek itt találkozik először ceruzával, ecsettel, ollóval, gyurmával. Az óvónők
a családlátogatás során mini játékboltokat
látnak, de a gyerekek nem tudják, hogy mire
valók a játékaik, hogyan kell velük játszani.

Sokan csak összeönteni tudják azokat, így az
óvónő folyamatosan rámol.

– Milyen nehézségeket okozott a járványhelyzet?
A szülők harmada nincs beoltva. Megalázó
elkérni az oltási igazolványt, hiszen milyen
jogon kérem el. Mosolyogva kell tűrjük, hogy
a szülő védettségi igazolvány híján kiabál
velünk, hogy nem jöhet be. Hol tehetünk mi
róla, hogy ez a szabály, ez egy EMMI által
kiadott rendelet! A járványügyi intézkedések a pedagógusokat is sújtják, mert eleve
többletterhet rónak az óvodai dolgozókra.
Korábban jönnek és később mennek, mert a
gyerekeket öltöztetni kell, ami nem a pedagógusok feladata, emiatt az óvodai beosztást
is át kellett szerveznem. Megint akkor zárjuk
ki a szülőket, amikor a legtöbb ruha van!
– Ennyire időigényes az öltöztetés?
Napjában négyszer feladjuk a gyerekre a téli
ruhát, melynek a részei: harisnya, nadrág,
overál, pulcsi, csizma, sapka, sál, és ne feledjük az ötujjas kesztyűket se! Arról nem is
beszélve, hogy meg kell-e kötni a sapkát és
a sálat vagy nem. Ha a nagymama hozza, az
plusz egy pulcsit jelent. Ennek dacára mosolygós óvónénik, dadusok várják a gyerekeket, a szülő ezt látja, és ez megnyugtató
a számára.
– A szülők gyakran azt gondolják, hogy az
óvónők csak játszanak!
2022 szeptemberében újabb két pedagógus
megy el, szóval továbbra is szeretettel várjuk
a jelentkezőket! Égető a pedagógushiány, a
nettó 160 000 Ft-os bér sem volt vonzó! De
a januártól kapott 10%-os bérpótlékemelés
sem javít ezen a helyzeten.
- Van-e valami jó híre 2022-re?
Jó hír, hogy 2021. december 15-én új óvónéni
érkezett, viszont egy óvónő már megkezdte a felmentési idejét, a másik pedig május
közepén kezdi, mert mindketten nyugdíjba
mennek. Ez még rosszabb, mint az okos lány
meséjében.
Artzt Tímea

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
SPORT

CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁSI REND, 2022.
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lomhulladékok gyűjtéséről.

ZÖLDHULLADÉK
GYŰJTÉS

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

6.

3.

3., 31.

28.

26.

23.

21.

18.

15.

13.

10.

8.

jan.
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 6., 20.

febr.

márc.

ápr.

3., 17.

3., 17., 31.

máj.

14., 28. 12., 26.

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

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

9., 23.

7., 21.

4., 18.

1., 15., 29.

13., 27.

10., 24.

8., 22.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga
színű, emblémás) adnak. Az összegyűjtött csomagolási hulladék menynyiségi 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 üveggyűjtőpont(ok)on történik! (Ady Endre utca 39/B, iskola mögött.)

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.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS:
• Polgármesteri hivatal (Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b) ügyfélfogadás és zsákértékesítés 13–16 óráig: 02.02, 03.02, 04.13., 05.11., 06.08., 07.06.,
08.03., 09.14., 10.12., 11.09., 12.07. 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.
Hirdetés

Erős csapat

nagyfokú
bevonás

A JYSK új, ecseri logisztikai központjának
félautomatizált raktárába érvényes targoncavezetői
engedéllyel rendelkező kollégákat keresünk!
▪ Hétköznapi munkavégzés ▪ Tapasztalattól függő sávos
bérezés + bónusz – bruttó
▪ 3 műszak
460 000 Ft – 570 000 Ft –
▪ Biztonságos, modern,
és béren kívüli
tiszta raktár
juttatások, már az
▪ Télen fűtött, nyáron
első hónaptól.
hűtött helyiségek
▪ Polcmentes tárolás
Várjuk a jelentkezéseket a
Karrier Oldalunkon: allas.jysk.hu
E-mailben: dce_munka@jysk.com
Telefonon: +36-20/377-8281
Toborzásunk folyamatos! Nyitott pozícióinkról a

KARRIER OLDALUNKON
találsz bővebb információt:
allas.jysk.hu

KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Egészségház
– Dr. Honti János háziorvos rendelője: 06-29/493-004
– Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos rendelője:
06-29/493-026
– Parádi Rozália védőnő rendelője: 06-29/493-027
– Dr. Palotai 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.
Nyitvatartás: hétfő–csütörtök 8–16-ig, péntek 8–12-ig.
Készenléti ügyelet 0–24 órában: 06-30/663-2580.
Önkormányzat :
www.csevharaszt.hu, 06-29/493-001
vagy 06-29/693-220
Könyvtár: www.csevharasztkonyvtar.hu, 06-29/493-244
Óvoda: www.csicsergo-ovoda.hu, 06-29/493-013
Iskola: www.balla-csharaszt.sulinet.hu, 06-29/493-010
Szemétszállítás, DTKH ügyfélszolgálata
www.dtkh.hu, 06-53/500-152 vagy 06-53/500-153
Víz- és csatorna szolgáltatás, DAKÖV ügyfélszolgálat
www.dakov.hu, 06-29/412-372 vagy 06-29/499-261
Gyepmesteri szolgálat: Herczig József 06-20/9643-025
Hibabejelentés:
– víz: 06-29/412-372
– szennyvíz: 06-29/412-264
– áram: 06-62/565-881
– gáz: 06-80/300-300
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Újhullám az autóiparban! Csatlakozz MOST!
Munkalehetőség

Amennyiben
felkeltettük
érdeklődését lépjen
kapcsolatba velünk
e-mailen az
allas@shsec.hu
címen

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
Jelentkezés menete:
2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
• +80% éjszakai pótlék
• e-mailben: válaszlevélben
• Buszjáratok:
küldünk jelentkezési lapot
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
• személyesen: jelentkezési
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba,
lap (helyben kitölthető)
Monor
+ önéletrajz zárt
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel,
borítékban leadva 24 órás
Albertirsa, Monorierdő
portaszolgálatunknál.
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés,
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.
Üllő, Péteri, Monor
Többet megtudhat
V. Budapest X. ker., XVIII. ker., Vecsés, Monor
rólunk a következő
Megfelelő létszám esetén buszjáratot indítunk
weboldalakon:
• Jelenléti bónusz
• Toborzási bónusz
www.shsec.hu
• Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
http://lokacio.hu/
• Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
shinheung-sec-eu• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
kft/
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság szolgálatában!
o

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

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

Nyitvatartás:
H–Szo: 9.00–19.30,
V: 9.00–18.00
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Jelenleg felkínált pozíciók:

INGYENES
FELMÉRÉS,
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Árvai Richárd • 06-30/475-2917

www.ifarbau.com
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