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A Péceli Parnasszus Alapítvány tisztelettel meghívja Önt 
és barátait 2010. szeptember 4-én 17 órára a péceli Ráday-
kastélyba (2119 Pécel, Kálvin tér 1.) Józsa Judit kerámi-
aszobrász „Mesés múzsák kertje” kiállításának megnyi-
tójára.

A kiállítást megnyitja: Arday Géza író, irodalomtörténész
Közreműködik: Bokor Jutta énekművész, Körmendi Klára 
zongoraművész.

A kiállítás megtekinthető: 
2010. október 4-ig 
péntek, szombat, vasárnap 10-17 óráig.

PROGRAMAJÁNLÓ

Tervezett programkínálat:
Szeptember 10. 18 óra: Kovács Lajos esztergályos munkái-
ból készült kiállítás megnyitója.
A kiállítás megtekinthető október 3-ig a Művelődési Otthon 
nyitvatartási idejében.
Szeptember 18. 10-12 óra: Babaruha börze. Jelentkezés: Laci 
Anna (06-20/391-6683)
Szeptember 19. 17 óra: Jótékonysági koncert a műemlék-
templom javára 
A rendezvény bevételével a szervezők a Műemléktemplom 
felújítási munkálatait szeretnék támogatni. A koncert előtt a 
közönség rövid előadást hallhat a templom történetéről.
Közreműködik a Gaudium Carminis Kamarakórus.
Helyszín: Öregtemplom
Szeptember 25. Szüreti vigalom
Szeptember 27. 13-18 óra: Véradás

Itt az ősz, csoportjaink újra várják tagjaikat és az érdek-
lődőket foglalkozásaikon:
Hétfőnként 17-19 óra: Babaváró kör
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek esténként: Csata Táncegyüttes 
(korcsoportonként)
Hétfő, péntek 18.30 órától: Gaudium Carminis Kamarakórus 
(próba helyszíne: Klapka György Általános Iskola és AMI 
Kossuth u. 85.)
Szeptember 13-tól hétfőnként 10-12 óra: Baba-mama klub
Minden kedden 18.00 órától: Isaszegi Asszonykórus 
Minden hónap harmadik keddjén 18.00 órától: Bélyegkör
Minden szerdán 18 órától: Jóga
Minden szerdán 19.30 órától: Thai-chi
Szeptember 16-tól kéthetente csütörtökön 18 órától: Gyöngy-
ékszerkészítő klub

Angol nyelvtanfolyam indul, érdeklődni a 06-30-222-6262-
es telefonszámon lehet.

Szolgáltatások:
Szeptember 6. 18 óra: KRESZ-tanfolyam; jelentkezés és tá-
jékoztatás!
Szeptember 13. 11-13 óra: A.S.A ügyfélszolgálat a Művelő-
dési Otthon előterében.

Csoportjaink vendégszereplései:
Szeptember 4-én az Isaszegi Asszonykórus Kartalon énekel 
a Sissy-napon.
Szeptember 12-én az Isaszegi Asszonykórus Vecsésen ven-
dégszerepel.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
Verseczkyné Sziki Éva igazgató

A Péceli Parnasszus Alapítvány és a „Harmónia Pécel” Ala-
pítvány rendezésében Doppler Károly halálának 110. évfor-
dulójára kerül megrendezésre 

Szeptember 10.
16 óra: Ünnepélyes megnyitó és koncert
Fellépnek:
a Városi Zeneiskola tanárai és diákjai
17.30 óra: A Doppler fivérek szerepe a XIX. sz.-i magyar ze-
nei életben
Előadó: Prof. Dr. Csetényi Gyula
Helyszín: Ráday-kastély (Pécel, Kálvin tér 1.)

Szeptember 11.
11 óra: „Zene a Szalonban”
Koncert a XIX. sz.-i kortársak műveiből
Fellépnek:
A budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola fu-
vola szakos diákjai
Zongorán közreműködik: Mikola Éva
Narrátor és verset mond: Fenyő Ervin
Helyszín: Pécel Város Zeneiskola (Pécel, Kossuth tér 3.)

17 óra: Zárókoncert Doppler Károly és Ferenc ritkán játszott 
kamaradarabjaiból
Fellépnek:
Prof. Dr. Csetényi Gyula – fuvola
Czeloth-Csetényi Gyula – fuvola
Illés Eszter és Fábián Timea (Flautando duo)
Baráth Emőke – ének
Kolarics Kinga – hárfa
Mikola Éva – zongora
Nagy Zsolt – kürt
Helyszín: Ráday-kastély

A koncertekre a belépés díjtalan.

Támogatók:
Nemzeti Civil Alapprogram
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Pécel Város Önkormányzata
Corpus hangszerbolt

Fuvola fesztivál
2010 – Pécel

Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon és Múzeumi 

Kiállítóhely
2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.

Telefon: 28/582-055,
Telefon/fax: 28/582-056

E-mail: isaszegmuvotthon@citromail.hu
Web: www.isaszegmuvotthon.hu



2010. szeptember ESE Híradó 3

ESE Híradó kistérségi közéleti és kulturális havi folyóirat a civilekért                                                                                A lap ára: 400 Ft

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 2119 Pécel, Pihenő u. 2. Telefon/fax: (36)28/454-076, (36)28/454-077 • www.egymast-segito.hu • e-mail:  
ese@vnet.hu, • Kiadja: Egymást Segítő Egyesület (ESE) • Felelős kiadó: Némethy Mária • Olvasó szerkesztő: Rádi Zoltán • Felelős szerkesztő: Apróné 
Orosz Margit • Szerkesztőbizottság: Apróné Orosz Margit, Bense Balázs, †Cser László, Cserepes Tímea, Csontos Tamásné, Durkó Sándor László, 
Fábián Lászlóné, Hídvéghy Margit (fotó), Ivánkovics Zoltán, Némethy Mária, Parajdi Olga, Szabó Zoltán, Tasnádi Katalin, †Barna Topurek Tamás 
• A folyóiratban megjelent cikkek tartalmáért egyszemélyben az írója a felelős. • Nyomás: Manuta nyomda, telefon: (36)30/636-0336 • Nyomdai 
előkészítés: Tökéletes Másolat, www.tokmas.hu • Engedélyszám: B/PMF1393/P/1994 HU ISSN 1785-2013 • Megjelenik minden hónapban. ESE 
isaszegi telephelye: Alemany Erzsébet Segítő Ház 2117 Isaszeg, Nap u. 2/b. Tel./fax: (36)28/582-425, (36)28/582-426, e-mail: aesh@invitel.hu

VADREGÉNYES TÁJAKON

TARTALOM

Programajánló  2
Keligerné Nyerges Erika:
Pécel fölött  3
Ünnep mindenkinek  4
Pécel díszpolgárai  5
Pécelért díj kitüntetettjei                6-7
Pro Talentum díjat kaptak               7-9
3. „SÖR-DÖ Pécel”   9
Együtt ünnepelt Isaszeg               10-11
Hektárok, köbméterek,
Pécel mi lesz veled?                     12-16
Gödöllő lesz „Európa közepe”    17
Anna-bál Pécelen 18
Anna-bál Isaszegen                      18-19
„Lecsót a keceléből” 19
Kétszeres látványtánc Európa-bajnok 
a DuDance                                    20-21
Nyaralás Veresegyházán              22-23
Bizalom 23
Nyári kézműves tábor a Petőfiben  24
A Csökmei Kör nyári konferenciája  24
A térség első fejlesztő iskolája 25
Látogatás a Védőnői Szolgálatnál 25
A helyi önkormányzati
választásokról                              26-29
Péczel jövője 30
A magyar mentés története 31
Kandallók és kemencék 33
Gyerekszáj 34
Frissen végzettek munkát keresnek  34
A VÉDESE Nonprofit Kft. 
közhasznúsági jelentése 35
A szerelvény Budapest Keleti 
pályaudvarig közlekedik              36-37
Őszi kalandozás 38
.A.S.A. – A házhoz menő 38
Pécel városközpont komplex 
rehabilitációja 39
Tervek készülnek Budapest Rákos - 
Hatvan vonlaszakasz megújulására  39

Görbe Petra és Bezák Olivér, a péceli 
Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda első osztályos tanulói.  

Keligerné Nyerges Erika:

Pécel fölött 
A Várhegy s Látóhegy között a 
Csúnya vadregényes tája, 
felette, mint nagy madár. az égbolt 
áttetsző szárnyait vigyázón kitárja... 

Jó ülni itt. A sárga rétek, hullámzó dombok 
zöldjét nézni. És a szem nem fárad el, ha látja 
ezt a képet: Mit Te alkottál meg egyszer, Istenem... 

Ott áll a Baj-hegy. Kopaszhegy. 
A Sukoró dombja, s ott a Rákos-patak. 
Hogy mondhatnám el azt az érzést, mely 
bennem ilyenkor felfakad... 

Nem születtem itt. De látom, 
hogy ennyi szépség nagy kincs egy helyen. 
Bizony örömmel élnék itt, s teérted, 
ha befogadnál szép Pécelem... 

Hív a Csúnya-tó, a nádas, a kastély parkja, 
az utcasor. 
Ha erre járok, a sok-sok emlék 
mint tündéri fátyol rám hajol... 

Nekem mesél a löszfal, a barna szántás, 
a vasúti sín. És megint hiszek, 
ha áprilisban a dombon újra nyílnak a sárgálló 
tavaszi héricsek... 

A Várhegy, s Látóhegy között 
ott a Csúnya vadregényes tája... 
Nézem. S érzem, hogy egyszer a nyári égbolt 
áttetsző szárnyát rám is kitárja... 
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Ünnep mindenkinek
Egyre kevesebb olyan ünnepünk van, aminek egy település 

megosztottság nélkül együtt tudna örülni. Augusztus 20. az ál-
lamalapítás, Szent Isván király, az új kenyér ünnepe talán még 
ilyen. Pécelen ebben az évben rekordszámú közönség gyűlt ösz-
sze a Ráday-kastély parkjában az ünnep délelőttjén. Nem jel-
szavak, hanem az ünnep méltósága és a kitüntetetteknek szóló 
személyes tisztelet hívta egybe azokat, akik részt vettek a városi 
rendezvényen. 

Augusztus 19-én este hat órakor kezdődött az ünnepi esemény-
sorozat a Pécel Galéria legújabb kiállításának megnyitásával. Az 
egyre gyarapodó helytörténeti anyag kiköveteli magának, hogy 
időnként bemutatásra kerüljön és sorsáról mielőbb döntés szü-
lessen. A „Helytörténeti fotók I.” címet viselő kiállítás ezt kí-
vánja szolgálni. Micserics József és Kiss Miklós páratlan értékű 
képeket adott kölcsön a tárlathoz, amely bemutatja a múlt század 
elejének nyaralóvilágát, a helyi színjátszó életet és néhány élet-
képet. Későbbiekben tervezem a kiállítás folytatását, más-más 
tematikát a fókuszba állítva. 

Az augusztus 20-i program az Ossó János Városi Fúvószenekar 
szabadtéri koncertjével kezdődött. Fejes István karnagy pergő 
műsort állított össze, a lendületes muzsikaszó az árnyas fák alatt 
hamar kellemes hangulatot teremtett. 

A péceli Lovas Nemzetőr Bandérium tagjai immár nélkülözhe-
tetlenek a városi ünnepségeken.

Díszegyenruhás tisztelgésükkel vette kezdetét az ünnepi blokk. 
Egyik új elem a népi tánc volt, amit az isaszegi Csata Táncegyüt-
tes péceli tagjai, Hanák Zsolt, Kovács Márk, Tóth Andrea, Nagy 
Melinda adtak elő. Az együttes művészeti vezetője: Bánszkiné 
Varga Judit. A táncot betanította: Kővágó Zsolt.

A péceli képviselőtestület ebben az évben új díjat alapított „Pro 
Talentum” névvel fiatal tehetségek elismerésére. A péceli dísz-
polgári címekkel, a „Pécelért” díjakkal és elismerő oklevelekkel 
együtt ezen a délelőttön kerültek átadásra.

Munkásságáért elismerő oklevelet kapott: Dr. Benkő Julianna 
háziorvos, Esztergályos Sándorné és Szabó Antalné nyugdíja-
sok. A „Pro Talentum” díj első díjazottjai: Ács Dávid leendő or-
gonaművész, Szilágyi Anna hegedűművész növendék, Horváth 
Gyöngyi kyokushin karate bajnok, Venczel Krisztina és Balázs 
Miklós táncosok. A díjazottak közül Ács Dávid és Szilágyi Anna 
a műsorban is fellépett, Dávid Gottlieb Muffat g-moll fúga című 
művét orgonán, Wieniawski Scherzo tarantella-ját Anna hege-
dűn és Hofgard Bálint zongorán adta elő. 

Ebben az évben először került átadásra három személy részére 
„Pécelért” díj.

Tariska Zoltán református lelkipásztor, Christian Resch mistel-
bachi iskolaigazgató, volt polgármester és Dudás Tibor hétszeres 
táncbajnokunk kapta az elismerést.

Posztumusz díszpolgári címet kapott Szabó Szilveszterné kari-
tatív tevékenységéért. 

Dr. Hovanyecz László nyugalmazott újságíró kapta Pécel Vá-
ros ez évi díszpolgári címét, több évtizedes munkásságáért, a pé-
celi sorsokat bemutató cikkeiért. 

Az új kenyér hagyományos megáldására a péceli egyházak 
képviselői is eljöttek az ünnepségre, majd minden résztvevő 
megízlelhette a Péceli Kenyérgyár által felajánlott terjedelmes 
remeket. 

Az ünnepség végeztével mindenkinek módja volt a kitüntetet-
teknek gratulálni, baráti beszélgetést folytatni a vendégekkel.

A nap a sportpályán rendezett szórakoztató programokkal foly-
tatódott, amely Dolhai András és a péceli sportkör szervezés-
ében zajlott le. 

Az idei péceli esemény a különösen szerény anyagi lehetősé-
gek ellenére a közönség véleménye alapján jól sikerült, fontos, 
hogy az elismerések méltó helyre kerüljenek és a többség véle-
ményét fejezzék ki. 

Ivánkovics Zoltán

Az egyházak képviselői megáldják az új kenyeret

A Csata Táncegyüttes péceli tagjai

Az Ossó János Fúvószenekar koncertje
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Dr. Hovanyecz László, a cím kitüntetettje

Hovanyecz László 1940. május 23-án született Gyöngyösön. 
Édesapja pék volt, édesanyja háztartásbeli. A szülők emellett a he-
lyi hagyományoknak megfelelően szőlőt műveltek. Fiukat korán 
munkára fogták a földeken.

Hovanyecz László 1958-ban érettségizett, de mivel az 1956-os 
forradalomban nemzetőrként részt vett, nem vették fel az egye-
temre. Egy évig egy vasipari üzemben volt segédmunkás. 1959-
ben került a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre, ma-
gyar-történelem szakra. 1964-ben végzett. Ettől kezdve tíz éven át 
a debreceni egyetemen tanított történelmet. 1965-től jelennek meg 
írásai országos lapokban.

1969-70-ben egy évet Franciaországban töltött ösztöndíjjal. 
1970-ben doktorált történelemből. 1974-ben a budapesti egyete-
men kapott állást, ekkor költözött Pécelre. 1980-ig volt egyetemi 
adjunktus, attól kezdve főállású újságíró. Szerkesztette a Társa-
dalmi Szemlét és a Mozgó Világ c. folyóiratot. 1985-ben nevez-
ték ki a Népszabadság főszerkesztő-helyettesévé, majd 1990-től 
főmunkatárssá. Minden újságírói műfajban maradandót alkotott. 
Három éven át szerkesztette a Magyar Televízió A Hét című mű-
sorát is. Rengeteg valóságfeltáró írása jelent meg. Ezek közül sok 
péceli élményei alapján született. 1988-ban például ő írta meg a 
Népszabadságban a másfél évtizedes emigráció után először ha-
zatérő Baczoni István kálváriájának történetét. 1989-1990-ben a 
Magyarország című hetilapban cikksorozatban örökítette meg a 
péceli Szondi utca lakóinak 1965-1990 közötti históráját. A nagy 
élettapasztalatról tanúskodó írások mellett tudományról, kultúrá-
ról szóló cikkei, interjúi teremtették meg számára a magyar új-
ságíró társadalomban a tekintélyt. Az utóbbi negyed században a 
magyar szellemi élet legkiválóbbjaival készített interjút, amelyek 
nyomán 2003-ban elnyerte az Akadémiai Újságírói Díjat. Számos 
más kitüntetése közül kiemelkedik a Magyar Nemzet alapítójáról 
elnevezett Pethő Sándor-díj, amely az egyik legrangosabb magyar 
újságírói kitüntetés. 2005-től nyugdíjasként dolgozik. Szerkeszti 
a Tekintet és az Európai Tükör című folyóiratot, tagja a Magyar 
Távirati Iroda Tanácsadó Testületének. Aktív nyugdíjas újságíró-
ként elnyerte a Magyar Újságírók Szövetségének Aranytoll-díját. 
Napjainkig tíz önálló kötete jelent meg.

Amint mondja, eredményei elképzelhetetlenek lennének felesé-
ge, Maleczky Paula angoltanár áldozatos segítsége nélkül. Vele öt 
lányt neveltek fel, akik közül négy diplomázott, egy most kezdi 
egyetemi tanulmányait. A napokban várják első unokájukat. 

Szabó Szilveszterné, a cím posztumusz 
kitüntetettje

Szabó Szilveszterné született Kovács Gizella 1927-ben Tivadar-
ban született, Pécelen hunyt el 2008-ban.

Kilenc gyermekes családban nevelkedett, ahol Ő volt az elsőszü-
lött, huszonhárom éves koráig segített édesanyjának a gyermekek 
nevelésében, így egyedül a családban Ő nem szerezhetett szak-
mát. Fodrász szeretett volna lenni.

Fizikai munkásként rengeteget dolgozott férjével együtt, akivel 
három gyermeküket nevelték és iskoláztatták.

Pécelre 1966-ban költöztek, és életük végéig péceli polgárok 
maradtak.

Szabó Szilveszterné a Péceli Mezőgazdasági Szakközépiskolá-
ban dolgozott mint mosónő. Munkája mellett nagyon sokat dol-
gozott a városban, jó szeme volt arra, hogy mikor kinek van szük-
sége segítségre.

Férje támogatta „vállalt szolgálatában”, soha nem tartotta vissza 
segítő kezeit, még akkor sem, amikor egy cigányasszonyt és kis-
lányát Gizike befogadta albérletbe az otthonukba addig, míg saját, 
biztonságos otthonuk az ESE segítségével felépült.

Sorsukat tovább kísérte, élelemmel és lelki barátsággal volt se-
gítségükre. Őrbottyánban a fogyatékos fiatalok intézetében rend-
szeresen takarított, kertészkedett, felolvasott és játszott a fiatalok-

kal. Az Egymást Segítő Egyesületbe is rendszeresen járt látogatni 
a bentlakókat. A péceli református óvodát is támogatta, és min-
denütt ott volt, ahol szükség volt rá. Magányos idős embereknek 
süteményt sütött, beszélgetett velük, és könyvekkel ajándékozta 
meg őket. 

Szabó Szilveszterné Gizike csendben tette a dolgát, nagyon sok 
embernek segített, ezt csak azok tudják, akik érezhették a kinyúj-
tott kezét, mert Gizike soha nem kürtölte azt világgá, hiszen neki 
ez volt a természetes.

A temetéséről is úgy rendelkezett, hogy mi, akik búcsúzunk tőle, 
tudjuk mi a dolgunk : „Segíteni a rászorulókat”, ezért a végrendel-
kezésében azt kérte (amit a gyermekei tiszteletben tartottak), hogy 
ne vásároljunk koszorút a sírjára, viszont az arra szánt pénzt adjuk 
össze, és küldjük el Őrbottyánba a fiataloknak. 

Szabó Szilveszterné Gizike az életével szépen példázta, hogy 
nem kell felfedezőnek, híres költőnek, írónak, képzőművésznek 
lenni, hogy valaki nagy dolgokat tegyen a kortársainak a kortár-
saiért. 

Pécel díszpolgárai

Hovanyecz László átveszi a kitüntetést Benkovics Gyulától

Szabó Szilveszterné lánya és fia vették át a kitüntetést
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Tariska Zoltán

Tariska Zoltán 1953-ban született Kölcsén. A Debreceni Re-
formátus Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait a 
debreceni Hittudományi Karon végezte. Házasságot 1978-ban 
kötött Tatár Máriával, aki szintén református lelkész.

1994. augusztus 12-től a református gyülekezet lelkipásztora.
Édesapja, aki 37 évig a szatmári kis falu lelkipásztora, sok féle 

tehetséggel megáldott ember volt, festett, fafaragványt készített 
egyházi énekeket komponált. Méhészettel is foglalkozott, így a 
művészetek mellett a természetet is megszerettette fiával. Édes-
anyja csodálatosan zongorázott ,amely szintén nagy hatást gya-
korolt az ifjúra.

Tariska Zoltán alkotó lelkész. Pécelre érkezését követően szer-
vezte, vezette a templom külső-belső felújítását, amely 1998-ban 
volt 200 éves. Felújította a parókiát, befejezte az imaház építé-
sét és létrehozta a Harangvirág Református óvodát, bölcsödét, 
amely szintén Pécel büszkesége lett. A református temetőben új 
ravatalozót építetett, amely az építész szakma országos elisme-
rését is kivívta. A temetőben rendezett utak mellett gondozott sí-
rok őrzik az ősök emlékét, a református sírkert joggal nevezhető 
kegyeleti emlékparknak. 

Az épített környezet gyarapításán kívül nagy hangsúlyt fektet a 
lelkekkel való törődésre.

Beteg és elesett embertársaink patrónusa, rendszeres látogatá-
sokat szervez a kórházba kerültekhez, elesetteket segít. Gondot 
fordít az ifjúságra és a fiatal családokra is. Rendszeresek a nyári 
táborozások, ahová a gyülekezeten kívüliek is csatlakozhatnak. 
Családi napokat, ünnepek táján közös alkalmakat szervez. 

Nemzetközi kapcsolatokat ápol, így gyakran találkozhatunk 
testvér gyülekezetekből érkezettekkel mind az imaház, mind a 
Bibliaszövetség udvarán. 

Kulturális események patrónusa is. A felújított orgonán kiváló 
művészek adtak koncerteket. A templom befogadja a világi ese-
ményeket is. A Magyar Kultúra napját a Városi Kórusok Feszti-
válját és még hosszú a sor. A Kórusfesztiválon az árvízkárosul-
tak számára jelentős adományt gyűjtött, amit még a gyülekezet 
meg is toldott jelentős összeggel. 

Közéleti szereplést is vállal, önkormányzati képviselő volt 
1998-tól. Egyházi jellegű kiadványok, naptárak és képeslapok 
gondozója. Kedvenc időtöltése a kirándulás és a fotózás. Több 
kiállításon is gyönyörködhettünk alkotásaiban. Pécel szellemi és 
kulturális életének egyik meghatározója, gazdagítója.

Dudás Tibor

Dudás Tibor 1968-ban született, Pécelen él feleségével, Kata-
linnal, aki szintén kiváló táncos, családot is itt alapított. 

15 éves, amikor először megy el táncklubba, ahová azóta is 
visszajár, ez a Botafogó Tánccsoport a XVIII. kerületben. Az 
első angol keringős tánclépéseket szorgalmas táncpróbák kö-
vették, melyek eredményeként 1987 márciusában elindulhatott 
partnerével egy miskolci táncversenyen, majd ezt követően több 
versenyen is sikeresen szerepeltek: E, D, C és B osztályban több-
nyire első helyen végeztek, s az említett kategóriákban elnyerték 
az előkelő Budapest- és országos bajnoki címet is.

A kötelező katonaság után a régi lendülettel, de új táncpart-
nerrel, Jánosi Viktóriával folytatta félbehagyott táncos pályáját. 
Külföldi tanulmányai és a rengeteg magánóra idővel meghozta 
gyümölcsét, így 1994-1995-1996-ban amatőr, 1996-1997-1998-
ban pedig profi táncosként magyar bajnok lett.

Hamarosan azonban ismét táncpartnerváltás következett, ami 
napjainkig tartó sikert és barátságot hozott számára/számukra. 
Cservenák Sylviával ismeretlen tájakra evezett, s a latin táncok 
mellett megismerkedett a divattáncokkal, azon belül is legin-
kább a showtánccal. Az általa elkészített koreográfia, a „Baba” 
a 2002-es magyar bajnokságon a bajnoki címet hozta számukra. 
A showtánc mellett tovább versenyezett latin kategóriában is: 
2001-ben a Latin-amerikai Táncok Magyar Bajnokságán 3. he-
lyen végzett, majd következett a Szolnok Megyei Bajnokság és a 
Budapest Bajnokság. Az országos ranglistán ranglistavezető lett, 
majd világbajnoki VI. helyezett. Versenyzett Angliában, a tánc 
„olimpiáján”, az Egyesült Államokban, Miamiban argentin tan-

góval és Dél-Afrikában latin tánccal aratott sikert. Járt az osztrák 
testvérvárosban is Mistelbachban, ahol szintén nagy sikert ara-
tott koreográfiájával és fellépésével.

A versenyeken túl azonban számos másfajta táncos tevékenysé-
get is folytat, koreografál, oktat, részt vesz bálokon, szalagavató-
kon, televíziós forgatásokon, jótékonysági rendezvényeken, töb-
bek között a Ki Mit Tud?-on, ahol a döntőbe jutott. Szerepelt az 
újévi Interoperett Gálán és több színházi produkcióban is fellép. 
Jelenleg a budapesti Thália Színházban szerepel Eszenyi Enikő 
oldalán a „Pingszving” című táncos darabban, a Vidám Színpa-
don az Isteni show-ban, valamint a Nemzeti Táncszínházban a 
Don Q és a Tűzcsizmák című darabokban. 

Az alábbi szakmai szervezetek tagja:

Pécelért díj kitüntetettjei

Tariska Zoltán a díj átvételekor a színpadon

Dudás Tibor átveszi a kitüntetést
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– Magyar Táncsport Szövetség,
– Magyar Táncpedagógusok Szakszövetsége,
– a SIXEKCIÓ Tánc Sportegyesület elnöke.
Pécel rendezvényeinek rendszeres segítője, támogatója. Az 

első Péceli Táncfesztivál létrehozója. Tanítja az ifjúságot, már 
több mint száz lelkes növendéket oktatott a tánc szeretetére, a 
tánc nemzetközi nyelvére. A péceli kulturális és sportélet meg-
határozó alakja, Pécel elismertségének egyik jelentős képviselő-
je. Sikereiért, áldozatos munkájáért köszönet a lelkes támogató 
családnak is.

Christian Resch 

1955. október 16-án született Alsó-Ausztriában. Tanári és gé-
pészmérnöki diplomával kezdett tanítani a hetvenes évek végé-
től a Mistelbachi Mezőgazdasági Szakiskolában, amelynek 2000 
óta igazgatója. Tizenhárom évig Mistelbach polgármestere. Nyi-
tott, tettre kész, impulzív ember, a művészetek nagy pártfogója, 
hobbyjai között az utazás és a képzőművészeti élményekkel való 
találkozás áll az első helyen. A Fáy Iskola igazgatója, Ivánko-
vicsné Polmüller Brigitta mezőgazdasági szakmai kapcsolatot 
alakított ki a mistelbachi iskolával, így indult a partnerség elő-
ször a két iskola, majd a két város között. 

A Fáy András Szakközépiskola tanulói a kilencvenes évek má-
sodik felétől vesznek részt szakmai nyári gyakorlaton az auszt-
riai Mistelbach városában lévő mezőgazdasági szakiskolában.

Christian Resch először mint mérnök-szaktanár, később mint 
polgármester és iskolaigazgató szervezte a péceli diákok nyári 
gyakorlatát. A mai napig közel 400 alkalommal vett részt péceli 
diák mistelbachi gyakorlaton, ahol nemcsak szakmai képzésben, 
hanem számos kulturális és szabadidős programban is részük 
volt. Szívügyeként kezeli a péceliekkel kiépített barátságot, amit 
2003-ban testvériskolai kapcsolat, 2004-ben testvérvárosi kap-
csolat aláírásával erősített meg. Személyes, fáradhatatlanul vég-
zett tevékenysége nélkül a két város kapcsolata nem jutott volna 
ilyen magas szintre. 

Gyakori péceli látogatásai alkalmával megismerkedett Pécel 
kulturális életével, civil szervezeteinek többségével, a város 
intézményeivel. Mint a képzőművészet nagy barátja és múze-
umalapító, meghívta mistelbachi kiállításra Pannonhalmi Zsu-
zsát, Karsai Zsigmondot, Fésűs Károlyt és Németh Gyulát, de 
bemutatkozhatott Mistelbachban Dudás Tibor és táncos csapata 
is. Különösen kedveli Karsai Zsigmond festészetét, és több alka-
lommal meglátogatta műtermében, ahol hosszan tartó baráti be-
szélgetéseket folytattak. Mistelbachban már külön gyűjtemény 
található a péceliek alkotásaiból. 

Orvosi és iskolai adományokat szervezett Pécel részére. Ama-
tőr idegenvezetőként is megfordult sokszor Magyarországon, 
így Pécelen is. 

Pécel Város Önkormányzata 2010-ben úgy döntött, hogy  
Christian Resch igazgató urat „Pécelért” díjjal tünteti ki a két 
város polgárai közötti kapcsolat és barátság kialakításáért, elmé-
lyítéséért. 

Ács Dávid  

1993-ban születetett, azóta él Pécelen szüleivel, testvérével és 
nagyszüleivel. 5 évesen kezdett el járni a péceli Zeneiskolába, 
ahol a zeneóvodás csoportban felfigyeltek a tehetségére. A zon-
gora – mint főtárgy – felvétele után nem sokkal a Zeneiskola 
orgonájával is megismerkedhetett. Dávid fogékony volt az új 
hangszer iránt, fiatal kora ellenére az orgona tanszak tisztelet-
beli tagja lehetett, mint melléktárgyas zongorista. Később már 
a péceli katolikus templom orgonáját is megszólaltatta. 2003-
ban a péceli Mozaik TV egy kisfilmet készített Dáviddal, mely a 
„Péceli tehetségek” sorozatban jelent meg. Tanárai segítségével 
ebben az időszakban kezdett el foglalkozni zeneszerzéssel. 

2004 tavaszán Dávid két önálló darabbal különdíjat nyert az I. 
Nemzetközi Kreatív Zenei Fesztiválon. 2005-ben és 2006-ban 
elnyerte a Bartók Béla Konzervatórium őszi zenei táborának kö-
zönségdíját. 2007-ben a tanárok kérésére részt vett a zsűri mun-
kájában, így versenyzőként nem indulhatott. A biztos felvételi 
reményével kecsegtetve a Konzervatórium felajánlotta Dávid 
számára a 6 osztályos gimnázium lehetőségét, de ő mindvégig 
hűséges maradt péceli általános iskolájához – a Petőfi Sándor 
Általános Iskolához.

2007-ben az Orgonatanszakos Növendékek VIII. Országos 
Versenyén II. helyezést ért el. Ezen a versenyen Baróti István 
orgonaművész felfigyelt Dávid játékára, és meghívta az eszter-
gomi bazilikába orgonálni.

Pro talentum díjat kaptak

Christian Resch Mistelbach és Pécel polgárai közötti
kapcsolatok elmélyítéséért kapta a díjat

Ács Dávid
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2008 tavaszán Szilágyi Annával és Illyés Dalmával közösen 
jótékonysági hangversenyt adott a péceli katolikus templom or-
gonájának felújítására. A koncert bevétele meghaladta a 200 000 
Ft-ot.

Dávid jelenleg a Bartók Béla Konzervatórium hallgatója, két 
tanszakot visz párhuzamosan: orgona, zeneelmélet és szolfézs, 
továbbá harmadéves a Harmat Artúr Központi Katolikus Kán-
torképző Iskolában.

Dávid országosan, sőt határainkon túl is elviszi városunk és a 
magyar orgonaművészet hírnevét (Siófok, Keszthely, Nagyvá-
rad stb.). 

A „Fiatal magyar tehetségek” előadás-sorozatban Szilágyi An-
nával együtt a Szekszárdi Kamarazenekar kíséretével hegedűre 
és orgonára írt versenyművet adott elő.

Legkiemelkedőbb eredménye: X. Országos Orgonaverseny – 
1. helyezés és különdíj

Dávid tehetségének kibontakoztatásában kiemelkedő munkát 
végzett Szathmáry Lilla orgonaművész, a Bartók Béla Konzer-
vatórium tanára.

Szilágyi Anna

Anna most 17 éves. 5 gyermekes zenészcsalád első gyerme-
ke. 2000-ben költöztek Pécelre, Anna azóta a Zeneiskola hegedű 
tanszakos növendéke.

2004 óta Földesi Lajos tanár úr, főiskolai docens, hegedűmű-
vész foglalkozik zenei tehetsége kibontakoztatásával.

Főbb szereplései és eredményei:
Ács Dáviddal közösen a Szekszárdi Kamarazenekar kíséretével 

fellépés a „Fiatal magyar tehetségek” hangversenysorozatban;
Szólistaként többször szerepelt külföldön – Németországban, a 

Berni Zeneakadémián, Svájcban;

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanszaki koncertje; 
Jótékonysági koncert Pécelen, a katolikus templom orgonájá-

nak felújítására;
Koncz János Hegedűverseny, Szombathely – I. helyezés
Kiemelkedően tehetséges hegedűjátékával évek óta ámulatba 

és csodálatba ejti a nézőközönséget.
Anna tehetségének kibontakoztatásában kiemelkedő munkát 

végzett Földesi Lajos egyetemi tanár, hegedűművész.

Horváth Gyöngyi 

Gyöngyi már 10 éves korában megnyerte iskolájában a Miku-
lás Kupát. A kezdetektől fogva a péceli Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában működő karate csoport tagja. Nevelőedzőjének és 
természetesen hatalmas szorgalmának, kitartó edzésmunkájának 

köszönhetősen először a diákolimpiák versenyeit nyerte, majd 
2008-ban már a magyar bajnokságban is a dobogó tetejére áll-
hatott. Hazai és nemzetközi versenyeken sorra dobogós helyezé-
seket ér el, legutóbbi sikere a korosztályos Európa-bajnoki cím 
elnyerése.

Legkiemelkedőbb eredménye: súlycsoportos knock down ifjú-
sági és junior összetett kyokushin karate Európa-bajnokság – 1. 
helyezés

Gyöngyi tehetségének kibontakoztatásában kiemelkedő mun-
kát végzett Kalmár Csaba mesteredző.

Vencel Krisztina

A Pécelen működő DuDance Táncegyesület kiemelkedő ké-
pességű táncosa. A DuDance Táncegyesület 2006. évi péceli in-
dulása óta táncol a csapatban, először a lány formációban, majd 
párosban is.

Kiemelkedő eredményei:
Kvalifikáció a magyar bajnokságon való részvételhez
Látványtánc magyar bajnoki II. helyezés

Formációs kategóriában Európa-bajnoki I. helyezett csapat 
tagja

Társastánc kategóriában Európa-bajnoki I. helyezett csapat 
tagja

Krisztina tehetségének kibontakoztatásában kiemelkedő mun-
kát végzett Dudás Tibor táncművész, táncpedagógus

Horváth Gyöngyi

Szilágyi Anna

Vencel Krisztina
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Immár 3. alkalommal került megrendezésre a találó „SÖR-DÖ 
PÉCEL” elnevezésű rendezvény a sportpályán, melynek ötlet-
gazdája Dolhai András volt. Az idő is kedveskedett a kilátoga-
tóknak, akik számos ügyességi versenyben is részt vehettek. A 
programot a már jól ismert kerékpáros verseny nyitotta meg. A 
közel 40 bringás versenyző az Isaszegi úti parkolóból indult, és 3 
sörpont érintésével a sportpályán ért célba. Érdekességként szol-
gált, hogy a sörpontoktól fél liter sör elfogyasztása után lehetett 
tovább indulni. 

A délután folyamán volt telefondobáló verseny, izgalmas kara-
te bemutató, tizenegyesesrúgó verseny és kispályás labdarúgás 
is. A gyerekeknek volt ugráló vár és kisautópálya, valamint a 
szervezők minden résztvevőt meghívtak egy tányér gulyásra, az 
édes szájúakat pedig egy vattacukorra. 

Ez a rendezvény idén a sportegyesület névadó ünnepsége is 
volt egyben, e szerint ezután Pécel Elitsec SE-nek hívják majd a 
péceli sportegyesületet.

A 3. SÖD-DÖ PÉCEL-t tűzijáték zárta. Köszönet a szervezők-
nek: Dolhai Andrásnak és Bakonyi Imrének, valamint a támoga-
tóknak: Elitsec Kft. – Szöllősi Attila, Zsadatel Kft. – Zsadányi 

Zolt, BestLife Fitness Center, Vásárfia, Club 11 – Kastély Ven-
déglő.

Cseri Katalin

3. „SÖR-DÖ PÉCEL”

Balázs Miklós

A Pécelen működő DuDance Táncegyesület kiemelkedő ké-
pességű táncosa.

Őróla is elmondhatjuk, hogy a DuDance Táncegyesület 2006. 
évi péceli indulása óta táncol a csapatban, először szintén formá-
cióban, majd párosban is.

Kiemelkedő eredményei:
Kvalifikáció a magyar bajnokságon való részvételhez
Látványtánc magyar bajnoki I. helyezés
Formációs kategóriában Európa-bajnoki I. helyezett csapat 

tagja
Társastánc kategóriában Európa-bajnoki I. helyezett csapat 

tagja
Miklós tehetségének kibontakoztatásában kiemelkedő munkát 

végzett Dudás Tibor táncművész, táncpedagógus.Balázs Miklós

Elismerô oklevelet kaptak

dr. Benkő Julianna, háziorvos Esztergályos Sándorné, nyugdíjas Szabó Antalné, nyugdíjas
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Szent István király és az új kenyér ünnepe alkalmából színes 
programok várták Isaszeg lakóit és az érdeklődőket augusztus 
ünnepi hétvégéjén.

Augusztus 20-án a kenyérszentelő szentmise után a katolikus 
templom előtt, a Szent István szobornál volt a megemlékezés. 
Csóré Róbert, Kishegyes (Isaszeg testvértelepülése) polgármes-
tere mondott köszöntő beszédet. Ezután Hatvani Miklós, Isaszeg 
polgármestere átadta az „Isaszeg művelődéséért”, az „Isaszeg 
sportjáért” városi kitüntetéseket, és Hajdú Sándor, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke a „Gyermekeink jövőjéért” díjat. 
Perényi Thén Anna festményeket ajándékozott a városnak. Az 
ünnepi hangulatot az Isaszegi Asszonykórus, a Gaudium Carmi-
nis Kamarakórus és a Le Gemme del Matese nevű olasz tánccso-
port produkciói tették színesebbé.

A sportpálya szabadtéri színpadán 19-én délután koncertekkel 

kezdődött a programkavalkád. A 20-i városi ünnepség után szín-
padi műsorok és bemutatók várták a gyermekeket és a felnőt-
teket. A tűzijáték után utcabálon szórakozhatott, aki még bírta. 

A következő nap is tartogatott szórakozási lehetőséget: gyer-
mekjátékok, bemutatók, koncertek... A napot a Bikini együttes 
fellépése zárta. 

A programok szervezéséért jelest érdemel az isaszegi Dózsa 
György Művelődési Otthon és Múzeum csapata, akik támoga-
tást kaptak az Önkormányzattól, a Sportkörtől, a Rendőrségtől, 
a Polgárőrségtől, a Gödöllői tűzoltóságtól. Az Isaszegi Vállal-
kozók Egyesületének tagjainak támogatásával valósult meg a 
tűzijáték. 

A hosszú hétvége valamennyi programjára szép számú közön-
ség látogatott el. Elmondhatjuk bátran: együtt ünnepelt Isaszeg.

Apróné Orosz Margit

Együtt ünnepelt Isaszeg

 Tisztelt ünneplő Közösség!
A pillanatot nemcsak a tett, a kiállás, a teljesítmény, az ese-

mény teszi ünnepivé, ami képzeletben megállítja az időt, az em-
lékezésnek, a méltatatásnak teret adva, hanem legalább annyira 
járul hozzá a pillanat felejthetetlenségéhez a körülmény, ahogy 
emlékezünk. A helyszín, a külsőségek, és akikkel az ünnep lélek-
emelő élményét megteremtjük és megosztjuk.

Évről évre hallhatjuk bölcs intelmeit fiához arról, hogy az egy-
nyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő: hogy a király-
nak türelemmel és irgalommal kell ítélkeznie, hogy mielőtt dönt, 
hallgassa meg a tanácsot. Mindez igaz és megszívlelendő. És 
évről évre felidézzük István nagy tettét is, hogy a magyar király-
ság megalapításával szilárd helyet készített a magyaroknak Eu-
rópában, s ennek köszönhetjük megmaradásunkat. Emlékezünk 
arra, hogy a honfoglalók utódait elhelyezte egy korszerű állam-
ban, államszervezetet, jogbiztonságot, nemzetközi súlyt, kultú-
rát, vallást adott országának. Ezek a tények. Tények, amelyek 
puszta felsorolása ékes bizonyítéka az istváni alkotás monumen-
talitásának. De ebben a vonatkozásban a teljesítménye nem volt 
egyedülálló. Abban a korban sok hasonló európai történet futott 
a miénkkel párhuzamosan. 

István abban különbözött az akkori európai történetek leg-
többjétől, az ő igazi nagysága abban állt, hogy szuverén módon 
határozta meg Magyarország helyét Európa hatalmi térképén. 
Vegyük észre, becsüljük, éljük meg követendő példaként azt a 
tartást, az önbecsülést és öntudatot, amit követve, egyaránt el-
utasítva a hűségesküt a német-római császárnak és a hűbéresi 
viszonyt a pápához, annak hatalmát csak a lelki dolgokban is-
merve el. A császár és a pápa között megőrizte országa teljes 
függetlenségét. A függetlenséget úgy őrizte meg, hogy a lehe-
tő legteljesebben bekapcsolódott Európa gazdasági és kulturá-
lis vérkeringésébe, többek között azzal is, hogy megnyitotta a 
Szentföldre Magyarországon keresztül vezető zarándokutat. 

Lássuk be, enélkül a lépés nélkül Magyarország nem válha-
tott volna számottevő európai tényezővé. Gondolkodva a Szent 
István-i tett nagyságáról, annak sokrétegűségéről, évszázadokat 
meghatározó jellegéről, megkerülhetetlen, hogy a döntések sú-
lyára, a döntés felelősségére, a kockázatvállalásra ne gondol-
junk. Arra a folyamatos helyzetre, amelyben uralkodása 38 évét 
töltötte, figyelve a külső és belső veszélyekre, keresve a lehet-
séges megoldásokat, elkerülve vagy minimalizálva a vesztesé-
geket. 

Mi, délvidéki magyarok, sikeresek kívánunk lenni. Sikeres 
nemzet része kívánunk lenni, olyan nemzeté, amely teljesítmé-
nye alapján megingathatatlan tekintélynek örvend, olyan nemzet 
része kívánunk lenni, amelynek anyaországa erős, dinamikusan 
fejlődő, ránk odafigyelő, nekünk segíteni tudó. Úgy vagyunk 
mindebben érdekeltek, hogy tenni kívánunk mindezért, áldoza-
tot is, felelősséget is vállalva. A Szent István-i tanulságot éltetve 
és tovább víve. Együttműködve, közösen.

A Délvidékről, Kishegyesről jöttem. Külön szeretnék, szeret-
nénk köszönetet mondani az Állampolgársági Törvény módosí-
tásáért és a nemzeti együvétartozás törvényének a meghozatalá-
ért, a Tanúságtételért a Nemzeti Össztetartozásról. Elégtételként 
éltük meg őket. Visszaigazolásaként örökös meggyőződésünk 
megalapozottságának, hogy a magyar nemzet egy és oszthatat-
lan és annak mi, délvidéki magyarok egyenrangú, szerves részét 
képezzük. Büszkék vagyunk, hogy a nemzethez tartozás hitében 
kitartottunk. Büszkék vagyunk, hogy ilyen nemzethez tartozunk.   

Köszönöm, hogy itt lehettem most, és azokban a mérdföldkö-
veknek számító pillanatokban, amikor egy közösség kemény, 
fáradhatatlan munkájával elérte, hogy a településüket ezentúl 
VÁROSNAK nevezzék. Itt is az egységes akarat vitte sikerre ezt 
a közösséget, amihez csak gratulálni lehet.

Isten éltesse Isaszeget! 
Isten éltesse az egyetemes magyar nemzetet!

Szent Istvánra emlékezve
Csóré Róbert, Kishegyes polgármesterének

Isaszegen elmondott ünnepi beszédébôl

AUGUSZTUS HUSZADIKA
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Hatvani Miklós elhelyezi az  önkormányzat koszorúját Csóré Róbert, Kishegyes polgármestere

Gyermekeink jövőjéért díj kitüntetettjei Surmann Mária és Palaga Sándorné a polgármester úrral

Thén Anna, festmények adományozója Együtt

Az olasz tánccsoport a Szent István római katolikus temlom előtt A Bikini együttes koncertezett

AUGUSZTUS HUSZADIKA
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CSUNYA, PÉCEL, TERMÉSZETVÉDELEM

Beszélgetésre várom Bezák Bernadettet, környezetvédelmi 
mérnököt, aki idén védte meg diploma szakdolgozatát. Szak-
dolgozatának címe:

Pécel és térségének fejlődése, fejlesztése, természetvédelmet 
érintő kérdései 

Gondolatok a beszélgetés elé: 
Nem hagy nyugodni a Csunya-árok feltöltése. (Lásd ESE Hír-

adó 2010/március, június, júliusi számai). A Csunya-erdő árka-
inak feltöltése nem lokális ügy, hanem annak a területfejlesz-
tési módszertannak a legújabb lelete, amely az elmúlt tizenév 
péceli területbővítéseit jellemezte.

Mikor felvetődik egy üzleti ötlet, legritkábban merülnek fel a 
„kinek nem jó”, a „kiket érint hátrányosan”, „milyen a hatása a 
környezettel” kérdések. Az üzletben érdekeltek általában pénz-
ügyi eredményt számolnak, és nevet adnak az üzleti tervnek.

Például egy üzleti terv címe: A Csunya-erdő rendeltetésszerű 
használatának akadályozása 

Nem életszerű ötlet – mondaná térségünk természetjárója, aki 
hozzászokott a Gödöllői-dombság természet adta szintkülönb-
ségeihez. 

Részletek a 2007 októberében készült tájrendezési és haszno-
sítási tervből: 

„A terület tereprendezésének megfogalmazásakor a kialakí-
tandó célt kell szem előtt tartani. Jelen állapotában a terület 
a kívánt célra nem hasznosítható, nem megközelíthető, nincs 
szilárd burkolatú kiépített kapcsolata az utakkal.”

„A dokumentáció tárgyát képező terület rendezése, környe-
zetbe illesztése elősegíti a tulajdonosok és az Önkormányzat 
elképzeléseinek megvalósítását.

Az engedélyek birtokában ez a terv gyakorlatilag rövid idő 
alatt megvalósítható lesz, a területen kialakulhat az elképzelé-
sek szerinti újraerdősítés.”

(Megjegyzés: a Csunya tájrendezési és a Kishársasban volt 
szeméttelep rekultivációjának tervkészítője megegyezik.) 

A kívánt célok hasznosítását – a kárpótlás jóvoltából magán-
tulajdonba került erdő esetében – igazából a környezetvédelmi 
és vízügyi hatóságok engedélyezik és felügyelik. Mert az erdő 
– tulajdonostól függetlenül – közkincs.

Hogy mi egy erdő rendeltetésszerű használata, amelynek ér-
dekében szükséges síkba terelni a görbeségét, az csak ködön át 
sejtelmesedik. 

Akkor nézzünk vissza a tervkezdet 2007. októberi ködös vi-
lágába.

A területkiegyenlítés, az árokfeltöltés töltőanyaga földként 
terveződött, aztán átíródott inert anyagra (azaz talaj, kavics, 
agyag, kő, bányászati tevékenységből eredő meddő). Szóba 
sem kerülhetett az inert hulladék, azaz a sittfélék családjába 
tartozó olyan a hulladék, „amely nem megy át jelentős fizikai, 
kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben 
nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon 
nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőt-
len hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, 
hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség káro-
sodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-
tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, 
így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.” 

A Csunya területrendezési (tereprendezési) tervei szerint 
22,49 hektárnyi rész érintett az erdőből. A területet mintegy 1,5 
millió köbméter feltöltő anyaggal lehetne síkba idomítani. Eh-
hez persze kérelmezni kell a hatóságokat, és ugye befolyásol-
ni Pécel lakosságát, hogy átérezzék a „milyen jó lesz nekünk” 
kábé 20-30 év múlva, ha megnőnek a Csunya-síkon az új fák. 

Elméletileg tehát nem lehet baj abból, ha másfélmillió köb-
méter még inert hulladéknak sem mondható inert anyaggal ki-
egyesítik a Csunyát, hogy a jövő nemzedéke rollerezni tudjon 
az új erdő új fái között. 

Ez kérem mégsem jó üzleti terv, mert a befektetői ered-
ményként remélhető rollerek utáni bevétel nem feltétlenül van 
egyenlegben másfélmillió köbméter anyag odaszállítási és az 
új erdő telepítésének több milliárd forintos összesített költsé-
geivel. 

Ez az újerdő-csinálás ugye soha meg nem térülő beruházása 
lenne a Csunya feltöltési üzletben érdekelteknek. 

Tulajdonképpen hagyni kéne az egész ügyet, menjen a szo-
kásos magyar úton. Van önkormányzat, vannak hatóságok, és 
vannak tulajdonosok, meg ingatlanbefektetők. 

De mi lesz akkor, ha a jelenlegi belterületbe beékelődő Csu-
nya-erdőség, nemcsak a Csunya Erdőbirtokossági Társulat 50 
hektárnyi területe, hanem a Kelő és a Várhegy Tulajdonosi Kö-
zösség közötti terület is beépülne? Újtelepek mindenhol? 

Tanulmányozva Pécel régi és jelenlegi térképeit – új beépít-
hető terület híján – már csak a „vasúton túli rész” ejtheti fog-
lyul egy ingatlan-befektető fantáziáját. 

Kénytelen vagyok elautózni az inkriminált árok töltőhelyé-
hez a Petőfi utcán túli földútra. A látvány hasonló a két hónap 
előttihez. Áll a táj holdbéli darabja. A visszaúton polemizálok 
a miérteken.

A köz, a társadalmi vállalkozás és a magánvállalkozás közötti 
vékony jég könnyen olvadó általában. Ilyen az emberi termé-
szet. Az önkormányzatokat azért találta ki a demokratikus jog-
rendszer, hogy törvényekkel és nyilvánossággal fékezze a köz-
szféra és a magánszféra összeolvadását, valahogy szétválassza 
a közgazdálkodás és a magángazdálkodás bugyellárisát hely-
ben, ahol az átlátszó lehet. Az önkormányzati törvény okos, jó, 
szép céllal kelteződött 1990-ben. 

Csúnya dolog, ha az összeolvadás megtörténik, majd csak til-
takozik valaki, az önkormányzatnál! 

Hektárok, köbméterek,
Pécel mi lesz veled? 

Fiatalok gyűjtik a szemetet a Csunyában
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De kiben bízhat a választópolgár, ha elkenődött a bizalma az 
önkormányzatban? Az értelmiségi felelősségben (talán), a ha-
tóságokban és a nyilvánosságban? A nyilvánosságot leárnyé-
kolja az össze-vissza szó és a fásultság.

De ha a környezetünkről van szó, akkor élénkülni kéne!
A befektetői fantázia és a környezetvédelmi mérnök fantáziá-

ja más jeleket fogad be a tájból. A jövőkép pedig?

Így vall erről Bezák Bernadett: 
„Többéves helyi környezeti vizsgálódásaimat immár mélyebb 

szinten tudtam kielemezni diplomatervemben. Dolgozatom té-
mája egy agglomerációs település fejlődésének, fejlesztéseinek 
nyomon követése, abból a célból, miként hozható összhangba 
a fejlődés, fejlesztés a természeti értékeink védelmével. Vagyis 
hogyan érvényesíthető Pécel város természeti értékeink meg-
óvása a – továbbra is – dinamikus fejlődés mellett. Célkitűzé-
siem közé tartoztak a természeti és épített környezeti értékek 
védelme, a környezeti viszonyokra jelentős hatást kifejő létesít-
mények beilleszthetősége, az infrastrukturális hatások tompí-
tása, a zöld felületek vizsgálata és a civil erők megmozdítása a 
környezeti figyelem érdekében. 

Dolgozatom részletes természeti bemutatással indul, kiemel-
ve Pécel védett és fontos értékeit. Ezt követi a település törté-
nelmi időktől való bemutatása történelmi térképekkel, amelyek 
a településszerkezet kialakulása szempontjából érdekesek. A 
belterületek növekedése és központok kialakulása időről-időre 
jelentősen módosult.

Ha megnézzük a 150 év előtti katonai térképeket, a Rákos-pa-
tak északi oldalán egyáltalán nem voltak házak. Pécel község 
tulajdonképpen a Rákos völgyének déli felén terült el. A község 
1856. évi lakosszáma Locsod- és Sziget-pusztákkal együtt 1881 
fő, 1870-ben pedig 2206 főt tett ki. A Rákos völgyében áthaladó 
Budapest-Hatvan-Salgótarján vasútvonalat 1867-ben adták át 
a forgalomnak, majd a Hatvan-Miskolc vonalat 1870-ben nyi-
tották meg, melyek összeköttetést teremtettek a fővárossal és az 
ország különböző részeivel, utat nyitva a település dinamikus 
fejlődésének.

Az északi rész fejlődését a közlekedés, a kereskedelem, a Pest-
ről kirándulni, nyaralni érkező polgárok segítették elő elsődle-
gesen. A településközpont a Ráday-kastély körül formálódott. 
Pécel ősi településmagja a mai Pesti út, Isaszegi út és Maglódi 
út központi szakaszai mentén terül el. A település központja ko-
rábban a Ráday-kastély volt, a központi funkciójú és díszesebb 
épületek ennek környékén helyezkedtek el. 

Bernadett lelkesen sorolja, és tőmondatokban próbálja össze-
foglalni több év gyűjtő- és elemző munkáját. Mikor félbesza-
kítom azzal, hogy szeretnénk az ESE Híradóban folyamatosan 
közölni a dolgozat legfontosabb, közérdekre számot tartó ré-
szeit, visszatér a beszélgetés jelenébe, és várja kérdésemet. 

Tulajdonképpen hol található a mai Pécel városközpontja? 
Olvasom dr. Kovácsy Zsombor képviselőjelölt programjában: 
„Ha bejárjuk Pécelt elejétől a végéig, vasúton innen és túl, 
láthatunk rendezett és elhanyagolt részeket, de a legszembe-
tűnőbb, hogy az egész város olyan, mintha még csak a szélén 
járnánk, nincs igazi központja, arculata, hangulata.”

– A mondat tényszerű tükre az eddigi városvezetők munká-
jának. Dolgozatodban te már csak a tényeket szemlélteted, a 
városszerkezet jelen helyzetét.

– Azért van véleményem a kialakult városszerkezetről. A ke-
reskedelmi központ a város közepén található, ami egyben a 
város legnagyobb tere (Ráday Gedeon tér) is. A kereskedelmi 
létesítmények kedvezőtlenül alakítják a városképet, a legfonto-
sabb városi tér ezzel a beépítéssel és funkcióval nem nyerte el 
reprezentatív jellegét. Ez a tér régen zöld területként volt jelen, 
artézi kúttal. Ez a funkció is elveszett, újabb tér lett beépítve. 
A Köztársaság tér is hasonlóan végezte, tér jellegét elvesztet-

te közösségi zöld terület, régebbi hasznosítása marhaállásként 
volt ismert.

A másik jelentős tér a mai Városháza előtti Kossuth Lajos 
tér, aminek környezetében több jelentős intézmény is található. 

Különben még mindig lehetne ezen változtatni, bár jelentős 
áttervezéssel járna. 

– Meg költséggel. A városközpont kialakíthatósága a 90-es 
évek dilettáns döntései miatt szenvedett hátrány. Erre te a ko-
rod miatt még nem emlékezhetsz. A benzinkút, a bevásárló 
centrum beengedése az ősi településrészbe – szemléltetik, mit 
jelenthet a helyi döntéshozók szűklátókörűsége. A városköz-
pont a település szívét kéne, hogy reprezentálja, ami nem fel-
tétlenül esik egybe az üzleti érdekekkel. 

– Egy dinamikus településfejlesztés látóterében már tervezés-
kor – a tervet készítő szakemberek jóvoltából – a környezetvé-
delem, a környezeti adottságok, a természeti értékek megóvása 
alapvető szempontokként szerepelnek. A településrendezési terv 
készítésének szabályozottak a folyamatai és az eszközei. Vagyis 
a helyi döntések előtt kötelező tervek készülnek. (Településfej-
lesztési koncepció, Településszerkezeti terv, Szabályozási terv, 
Helyi Építési Szabályzat. A településtervezés minden fázisának 
bonyolítása a polgármester feladata, amelyben a települési fő-
építész segíti. – A szerk.) 

– Akkor, úgy tűnik, minden fejlesztés rendben volt. Mégis 
úgy vélem, a Csunya-árkok feltöltése hasonlóan szűklátókörű 
érdekdöntés. A Csunya-árkok eltüntetése milyen veszélyeket 
rejt a településen élők számára? 

– Az erdőségnek legfontosabb feladata a levegőszűrő, -tisztító 
funkció. A Csunya-erdő Pest egyik tisztító tüdeje, védi Pécelt 
is, hiszen így nem kerül közvetlenül légszennyezés a városba.

Másik feladata az erdőnek a faállomány védelme, az árok-
feltöltéssel az állomány nyilván csökken. Az egyenetlen felszín 
sokkal több fát és diverzitást jelent, mint egy ugyanolyan, de 
sík terület. 

A domborzat a hirtelen lehulló csapadékvíz hatását rendkí-
vüli módon befolyásolja. Az árkok a fentről, északról jövő csa-
padékvizeket magukba gyűjtik, és felveszik a környezetükben 
lehullott csapadékot is. Szóval rengeteg vizet gyűjtenek össze, 
ami felszívódik helyben, ill egy kevés a Rákos-patakig is el-

juthat. Vagyis a Csunya árkai záportározóként funkcionálnak. 
Az sem elhanyagolható környezeti előnye az árkoknak, hogy 
bennük a csapadékvizek a különböző mélységekig lejutnak ez-
zel hozzájárulva a többnyire mély fekvésű kútjaink hosszú távú 
pótlására. 

Bernadett óvatosan fogalmazva sorolja a feltöltés további 
környezeti veszélyeit. Ki tudná ezt nála jobban, hisz ő és Tóth 

Az illegálisan eldobált hulladékhegy egy része
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Mátyás voltak a kezdeményezői tavaly a sok fiatalt megmoz-
gató erdőtisztítási akciónak. Erről bővebbet a www.pecelinfo.
hu oldalon olvashattunk. Rendszeresen kirándulnak a Csunyá-
ban (is), megfigyelik az árkokban a növényflórát, amely jelzi 
a mélyből felbukkanó források helyét. Elmondása szerint ezt 
fel kellene mérni tudományosan is. Ők is próbálkoztak nemré-
giben a felméréssel, de igen veszélyesnek ítélték a kirándulást 
a Csunya-erdőben az elszaporodott vaddisznók miatt. Kérdé-
semre, hogy az árokfeltöltés körül mi újság van, nem tud vá-
laszolni. Abban maradunk, hogy a Csunya-erdő ügyére, majd 
októberben visszatérünk. 

Hát igen, a környezetvédelem, mint szakma szerényen indul. 
Pécelen nincs nyomásgyakorló ereje. De nem a nyomásgya-
korlás, hanem a lokálpatrióta szemlélet elterjedését segítendő 
szeretnénk közölni Bezák Bernadett környezetvédelmi mérnök 
Pécelről szóló diplomamunkáját. Az itt lakóknak. 

Némethy Mária
Következzen az első részlet (kivonatos közlés)! 

Bezák Benadett
Pécel és térségének fejlôdése, fejlesztése, 
természetvédelmet érintô kérdései (2010)

2.1. Célkitűzések
A vizsgált kérdés: Hogyan lehetséges egy fejlődő, Budapest 

környéki település fejlesztése a természetvédelem szempontja-
inak figyelembevételével, avagy mennyire szempont a termé-
szetvédelem egy Budapest környéki településen?

2.1.1. A célok kiemelt pontjai
A településen meglévő természeti és épített környezeti érté-

kek helyzetének és védelmének áttekintése és fejlesztésük le-
hetőségei (pl. Ráday-kastély)

A településen tervezett új, a környezeti viszonyokra jelentős 
hatást kifejtő létesítmények, beruházások „beillesztési” lehető-
ségei (pl. szélerőműpark, termálfürdő)

A települést érintő, tágabb infrastrukturális beruházások ha-
tásvizsgálata és a káros folyamatok tompításának lehetőségei 
(M0, közmű: szennyvíz)

A települési zöld felületek vizsgálata, bővítésük lehetőségei
A településen működő civil szervezet környezet- és termé-

szetvédelmi irányú tevékenységének értékelése, bővítésük irá-
nyai

2.2. Aktualitások 
Jelenleg a település lakosságát tekintve folyamatosan növek-

szik, de a különböző infrastruktúrák nem tudnak ezzel lépést 
tartani, ami erősen befolyásolja az élhetőséget. A város anyagi 
helyzete nehéz, csak pályázatokkal és külső beruházásokkal 
történhetnek fejlesztések.

2010. március 19-én Károly, walesi herceg Pécelre látogatott 
a Ráday-kastélyban tartandó angol-magyar örökségvédelmi, 
műemlékvédelmi szakmai konferenciára.

A kerekasztal-beszélgetés témája: „Mit tud Magyarország 
kezdeni kulturális örökségével?” A zártkörű, 15 fős rendez-
vényen egyedüli péceliként a polgármester vehetett részt. A 
rendezvény résztvevői a magyar és angol örökségvédelemmel 
foglalkozó szervezetek, intézmények képviselői a kapcsolódási 
pontokról, közös problémákról, legjobb megoldásokról folytat-
tak eszmecserét.

Károly herceg mindössze 25-30 percet töltött a kastélyban. 
Megtekintette a kastély könyvtárát, és hozzá is szólt a konfe-
renciához. Egyúttal támogatásáról is biztosította a résztvevő-
ket, a Ráday-kastélyt érintő fejlesztéseket. Ami azt jelenthetné, 
hogy hamarabb és könnyebben történhetnének meg a fejlesz-
tések.

3. Természeti viszonyok

3.1. Domborzat 
A Gödöllői-dombság kistáj 130 és 340 m közötti tszf-i magas-

ságú, északon közepes (300 m-es tetőszintű), délen alacsony 
(200 m átlag magasságú), enyhén délkelet felé lejtő önálló 
dombvidék. Az átlagos relatív relief 60 m/km2, a Pécel-Mende-
Maglód közti területen 90 m/km2 körüli, Gödöllő-Szada-Vá-
cegres közt 100-120 m/km2, nyugaton 10-30, délen, dél-keleten 
20-40 m/km2 közti értékű. A kistájat Pécel és Isaszeg vonaltól 
északra északnyugati csapású, sakktáblaszerűen összetörede-
zett és különböző mértékben kiemelkedett dombsági, észak-
nyugati peremén kipreparált karbonátos felszínek jellemzik. 
A középső és dél-keleti rész átlag (2,5 km/km2) feletti vízfo-
lyás-sűrűségű, 5 km/km2 körüli, észak-keleten és dél-nyugaton 
1-2 közötti. Nagymértékű a talajerózió veszélye a Gödöllőtől 
keletre és Mendétől dél-nyugatra eső felszíneken. (Marosi – 
Somogyi, 1990)

Pécel a Gödöllői kistérséghez tartozik, melynek középső 
nagy része a Cserhát-vidékhez tartozó Gödöllői-dombságban 
helyezkedik el. Nyugati oldala a Dunamenti-síkság keleti elhe-
lyezkedésű pesti hordalékkúp síkságán helyezkedik el. Keleti 
része pedig az észak-alföldi hordalékkúp-síkság két kistáján, a 
Hatvani-síkon és a Tápióvidéken fekszik.

A Gödöllői-dombság a Cserhát hegyvonulatából kiindulva, 
fokozatosan lealacsonyodva ékelődik be a Pesti-síkság, a Du-
na-Tisza közi homokbucka vidék és az észak-alföldi hordalék-
kúpsíkság közé. (Stefanovits et al., 1999)

A Gödöllői-dombság északnyugat–délkelet irányú dombvidé-
ke Váctól és a Cserhát délnyugati határától egészen Albertirsá-
ig, a Tápió-vidékig nyúlik. A dombság földrajzi érdekessége, 
hogy kelet–nyugati vízválasztóként működik, innen nyugatra a 
Dunába, míg keletre a Tiszába torkolnak a vízfolyások.

A löszdombság igen változatos felszíni formákat mutat – 
meredek domboldalak és mély, szűk völgyek, máshol széles 
völgyek által elválasztott lapos dombhátak, homokos, pusz-
tai élőhelyek és mocsaras, lápos völgyek jellemzik. Az egyes 
területek tájoltsága is igen változatos, egyaránt előfordulnak 
nagy kiterjedésű északi kitettségű domboldalak és szélesebb 
kelet–nyugati völgyek, valamint észak–déli irányú dombsorok 

és északra nyitott szűk, hűvös völgyek. Ennek a párját ritkító 
változatosságnak köszönhetően a dombvidék igen változatos 
élőhelyi adottságokkal rendelkezik.

Pécel a Gödöllői-dombság és egy kisebb része a pesti horda-
lékkúpsíkságon helyezkedik el. Természeti értékek szempont-
jából a síkságnak nincs jelentős szerepe, külterületet és lakott 

Ezek sem a természetbe valók
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területet érint. Domborzati adottságait tekintve halomvidéki 
jellegű. A település belterületét NY–K-i irányban a Rákos-pa-
tak medre, É–D-i irányban a Csunya-árok és a Lélek-patak sze-
li át. Közigazgatási területe táji-természeti értékekben gazdag, 
mintegy 40 %-a a településnek a Gödöllői-dombság Tájvédel-
mi Körzethez tartozik, illetve a Natura 2000 programhoz is 
csatlakozott számos része. Pécel külterületének túlnyomó része 
az országos ökológiai hálózat részét képzi. Ehhez kapcsolódó 

déli részei a Monor-Ceglédberceli-dombság, délkeleti része a 
Felső- és Alsó-Tápió, valamint a Rákos-völgye közötti domb-
vidék. Ez utóbbihoz csatlakozik a Pécel-Gyömrő közötti törés-
től nyugatra elhelyezkedő Erdő-hegy Rákoscsaba feletti röge. 
A Rákostól északra fekvő terület pedig a Fót-Mogyoród közötti 
dombvidék része. Pécel magasabb dombjai: a Bajtemetés (Baj-
hegy) 301 méter, Erdő-hegy 244 méter. (Horváth, 1990).

3.2. Földtani adottságok
A Gödöllői-dombság kistáj nyugat-északnyugati peremét 

miocén homokkőből és kavicsból álló képződmények építik 
fel. Ettől dél-délkeletre folyamatosan növekedő vastagságban 
felső-pannóniai homokos-agyagos, illetve az Ős-Dunához és 
az északról érkező folyókhoz kapcsolódó folyóvízi üledékek 
települtek. A folyami homok rárakódott a süllyedő szárazu-
latra, ezt lösz borítja a dombokon, a patakvölgyekbe pedig a 
negyedidőszak holocén kori üledéke települt. (Horváth, 1990). 
A Pécel-Isaszeg vonaltól északra a felszínt borító löszből, a 
peremeken futóhomokból, lejtőagyagból előbukkannak fel-
ső-pannóniai édesvízi mészkő- és márgás felszínek. Ennek az 
egységnek a központi része emelkedett a legintenzívebben a 
pleisztocénban. A kistáj déli részét egységesebben és nagyobb 
vastagságban borítja lösz, a peremeken félig kötött futóhomok. 
A jellemző szerkezeti irány az északnyugat-délkeleti.

Geológiai múltját tekintve Pécel talaját jól jellemzik a pannon 
beltenger elöntésének nyomai. A tengeri durva, szemcsés ho-
mok, helyenként homokkő több helyen megtalálható, de talál-
ható agyagos, löszös talaj is. A lösz a legkiterjedtebb, bár egyes 
helyeken futóhomok is előfordul. Van réti-agyag is – vörös és 
fekete –, amely lehetővé tette, hogy téglagyárunk egykor kivá-
ló minőségű téglát gyártson. A Sukorón pedig szabadon heverő 
édesvízi mészkőtömbök ismertek. (Varga, 2000)

3.3. Talajok
A Gödöllői-dombság kistájának talajgenetikáját tekintve a 

barnaföld (Ramann-féle barna erdőtalaj) az uralkodó talajtípus. 
Nyugati szélen humuszos homoktalajok is megtalálhatóak, dé-
len réti öntéstalaj is előfordul és csernozjom barna erdőtalaj, 
keleten pedig alföldi mészlepedékes csernozjom, szolonyeces 

réti talajok, réti talajok és csernozjom barna erdőtalajok is elő-
fordulnak.

A délkeleti irányban hosszanti elnyúló kistájban és a lejtő-
södésnek megfelelően barnaföldek és csernozjom barna er-
dőtalajok együttesen a terület 96%-át borítják. A barnaföldek 
nagyobb hányada homokon képződött, emiatt vízgazdálkodási 
tulajdonságai – kisebb humusztartalmuk miatt termékenységük 
is – kedvezőbbek, mint a löszön kialakult barnaföldeké. Míg 
a barnaföldek mintegy fele (48%) erdőterület, addig a kizáró-
lag löszön képződött, vályog mechanikai összetételű, kedvező 
vízgazdálkodású csernozjom barna erdőtalajok 82%-ban szán-
tóként hasznosulnak. Termékenységük a löszön képződött bar-
naföldekével azonos kategóriába esik, sőt a nagyobb humusz-
tartalmú változatok esetében annál kedvezőbb. 

3.4. Éghajlat 
A Gödöllői-dombság kistájának éghajlata mérsékelt, konti-

nentális, időlegesen óceáni, mivel jobban tagolt és magasabb 
térszínű, mint az Alföld. Ennek következtében valamivel ala-
csonyabbak a középhőmérséklet értékei, a csapadék pedig 
több. A 200 méternél magasabban fekvő területek és az észa-
ki rész mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, a többi terü-
let mérsékelten meleg – mérsékelten száraz. Az Alföld és az 
Északi-középhegység találkozásaként átmeneti zóna alakult ki, 
melyen különleges mezoklíma lévén egyedülálló növényzet is 
kialakulhatott. Az évi napfénytartam 1950 óra körül van, észa-
kon kevéssel alatta, délen kevéssel fölötte. A nyári negyedév 
napsütéses óráinak száma 780, a téli évnegyedé 180 óra. Az évi 
középhőmérséklet északon 9,5-9,7 °C, délen ennél magasabb, 
9,7 és 10,0 °C között. A vegetációs időszakban 16,3-16,7 °C az 
átlaghőmérséklet. Április 10-12 között 10 °C fölé emelkedik 
a napi középhőmérséklet, és csak október 15-17 körül süllyed 
ismét 10 °C alá, vagyis mintegy 188 napon keresztül várhatók 
10 °C fölötti középhőmérsékletek. A fagymentes időszak észa-
kon 185 nap, délen 185-190 nap, a tavaszi és őszi határnapok 
április 15. illetve október 20. A nyári legmelegebb maximumok 
és a leghidegebb téli minimumok sokévi átlaga 33,0-34,0 °C 
és -16,0 °C. Az évi csapadék mennyiség 660 mm körül van, 
a vegetációs időszak összege 340 mm. Huszonnégy óra alatt 
Gyömrőn hullott a legtöbb csapadék, 203 mm. A hótakarós 
napok átlagos száma 36-40, az átlagos maximális hóvastagság 
kb. 22 cm. A terület ariditási indexe 1,17-1,20. Az uralkodó 
szélirány (egyben a legerősebb is) az észak-nyugati, az átlagos 
szélsebesség 3 m/s körül van, de a kiemelkedő pontokon ennél 
valamivel erősebb 3,5 m/s körüli. A kistáj éghajlata kedvez a 
mérsékelten melegigényes kultúráknak és a zöldségtermesz-
tésnek, a magasabb helyek erdőgazdálkodásra hasznosíthatók. 
(Marosi – Somogyi, 1990)

Pécelnek magas hegyei nincsenek, így az éghajlat általában 
megegyezik a Duna-Tisza-közének éghajlatával. A hőmérsék-
let, a csapadék és a széljárás nagyjából ezzel a tájegységgel 
azonos, bár az igen hideg telekre forró nyarak köszöntenek. A 
fagyos napok száma általában 73. Az évi hőmérséklet átlaga 10 
°C. A szélirány általában észak-nyugati, az évi csapadék meny-
nyiség kb. 600 mm. (Varga, 2000)

3.5. Vízrajz
A Gödöllői-dombság kistáj a Duna bal parti vízfolyásaira 

(Gombás-, Sződrákos-, Mogyoródi-, Szilas-, Rákos-patak), a 
Galga jobb oldali (Némedi- és Egres-patak), valamint a Felső-
Tápió forrásvidéke vízgyűjtőjére terjed ki. A vízfolyásoknak 
mind a vízjárása, mind a vízhozama nagy szélsőségek között 
ingadozik. A gyorsan lefutó árvizek alakalmával időnként a 
völgytalpak víz alá kerülnek. Így ott helyenként mérsékelt fel-
töltődés jellemző. Az árterület eléri a 14 km2-t, amiből 1,7 km2 
belterület, 4,6 km2 szántó, 7,0 km2 gyep, a többi erdő. A kistáj 

Sok szorgos kéz gyűjtöget
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vízhiányát számos kis tározóval, mesterséges állóvízzel igye-
keznek pótolni, összesen 15 kis tó található itt. Az általában 
szennyezett vízfolyások miatt ezek vízminőségének megőrzése 
komoly gondot okoz. A talajvíz csak a völgyekben és a kistáj 
peremén összefüggő, ahol kb. 5-6 m mélyen helyezkedik el. A 
dombságok mélyen fekvő talajvize már a rétegvízhez számít-
ható.

A rétegvizeket feltáró artézi kutak átlagos mélysége 100 m 
körüli. Vízhozamuk mérsékelt. Közepesen kemények és vasa-
sok. A készletkihasználás meghaladja a 80%-ot. A községek 
nagyobb részének közműves vízellátása van. A közcsatorna 
hálózat is megfelelő. (Marosi – Somogyi, 1990)

A terület forrásainak, patakjainak a vízhozama csökken. A 
Rákos-patak oldalvölgyeiben több elingoványosodott forrás 
található. A kistérség egyik fő vízfolyása a Rákos-patak. A Gö-
döllői-dombságban, Szada határában ered a Rákos-patak. Gö-
döllő városában az egyik mellékágával a Fiók-Rákos-patakkal 
ömlik össze. Isaszegen és Pécelen áthaladva lép be Budapest 
területére, a XVII kerületben. Majd a X., XIV. és a XIII. ke-
rületen átcsobogva ömlik a Dunába. Több kisebb ér is táplálja 
útja közben. Másik vízfolyása a Szilas-patak. A patak forrása 
a Kistarcsa közelében található mocsaras területen van. Innen 
Nagytarcsa keleti részét érintve érkezik a már Budapesthez 
tartozó Szilas-pataki víztározóhoz, vagy ahogy a helyiek ne-
vezik, a Naplás-tóhoz. A tó és környéke természetvédelmi te-
rület. Ezen áthaladva Budapest több kerületét átszelve ömlik a 
Dunába. 

Pécel vízfolyásai közül két kiemelendő van: a Rákos-patak 
és a Sápi-patak. A Rákos-patak bal oldalán a dombok részben 
a patak felé, részben délkeletre lejtenek. Ezen lejtők között 

van településünk legmagasabb pontja, a Bajtemetés (301,8 m), 
amely a Duna-Tisza közének is a legmagasabb része, és így a 
különböző irányba folyó vizek vízválasztója is. A Rákos-patak 

völgye a földkéregnek több millió év előtti süllyedése, melyet 
később a patak mélyített ki. Ennek, a patak által végzett mun-
kának bizonyítékai a jól látható teraszok, különösen az Isasze-
gi úti és az Erzsébet sétányi kertekben. (Varga 2000) Mérések 
bizonyították, hogy jelentős felszín alatti vízkincs van Pécel 
egyes területei alatt, melyek termálvíz értékűek. 

A Rákos-patak medrét a fővárosi szakaszon kibetonozták. 
Így vált a hajdan meanderező, természetes vízfolyás Budapest 
területén és még számos helyen egyenes vonalú, kibetonozott 
csatornává. Ugyan a beavatkozás óta nem volt árvíz, sem pusz-
tító erózió, de a befolyó szennyvizek, a megnövekedett vízse-
besség, a talajvíztől való elzártság megváltoztatta a korábban 
gazdag növény- és állatvilágot. A patak erősen szennyezett lett 
kommunális szennyvizekkel (pl. nitrát, foszfát formák). Erős 
toxikus szennyezés nem éri a vizet, nem egy élettelen csator-
na. Jobb szennyvíztisztítási technológiák és a meder revitali-
zációja sokat javítana a vízminőségen. Az EMLA Környezeti 
Management és Jogi Egyesület 2004-ben a patak teljes hosszán 
104 illegális hulladéklerakót regisztrált. (Deák, 2002; Horváth, 
1990; Rosivall, 2002)

1819-1869

1872-1884

1782-1785

Inert anyag

CSUNYA, PÉCEL, TERMÉSZETVÉDELEM
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Európát fogadhatja a Grassalkovich-kastély. Magyarország 
EU-elnökségének idején királyi pompájában várja a nemzetközi 
delegációkat a Gödöllői Királyi Kastély Lovardája és Barokk Is-
tállója. Budapest és a Belváros lebénítása nélkül – az M31 meg-
épülésével – utazhatnak majd a Ferihegyre érkezők a hazai épí-
tett örökség frissen felújított kiállítási és bemutató helyszínére, 
amely 2011 első felében a kormány döntése nyomán reprezen-
tatív protokoll találkozók, miniszteri és szakértői tanácsülések 
színtere is lesz egyben.

A tendernyertes Reneszánsz Kőfaragó Zrt.-vel augusztus 26-
án aláírt szerződés szerint 2010. december 31-éig befejeződnek 
a munkálatok. A Gödöllői Királyi Kastély folyamatban lévő 
komplex fejlesztésének második ütemeként, a Lovarda és Ba-
rokk Istálló rekonstrukciójával összesen 1700 négyzetméter te-
rületen folytatódik a felújítás. A kiemelt projekt tervezett össz-
költsége 1 milliárd forint. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretében kapott 900 millió forint pályázati támogatást a kisebb-
ségi tulajdonos, Gödöllő Város Önkormányzata 100 millió forint 
összeggel, mint önerővel egészít ki.

A miniszteri és szakértői tanácsüléseket a Lovardában tartják 
majd. A 4-500 embert befogadni képes terem korábban is gyak-
ran adott otthont rendezvényeknek, koncerteknek és kiállítások-
nak, az uniós elnökség idején azonban emelt szintű követelmé-
nyeknek kell megfelelnie. A fejlesztés részeként a padlószint 
alatt – a pinceszinten – két, egyenként 80 négyzetméteres terem-
mel gazdagodik a terület, amely a pályázati projekt lezárultával 
– 3D-s vetítőként – oktatási célokat szolgál majd. Szintén itt kap 
helyet a Lovarda befogadóképességéhez igazodó számú vizes-
blokk. A Lovarda megközelítését az új bejárat előtti terület – ún. 
Schimmelhof – felújítása támogatja, amely környezethez méltó 
kialakításával az ide érkező vendégek reprezentatív fogadóterü-
leteként is szolgál. Az elnökségi időszakot követően, a projekt 
részeként megtörténik a Barokk Istálló félemeleti (mezzanine) 
szintjén található termek falfestésének helyreállítása is, földszin-
ti terei pedig közönségforgalmi funkciókat kapnak: információs 
iroda, pénztár és ruhatár kerül kialakításra. A műemlék épület 
most megkezdett munkálatait is a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal hagyja jóvá és felügyeli.

A korábbiaktól eltérő, az elnökségi helyszíni szerepből fakadó 
feladatokra a kastély munkatársait is fel kell készíteni. Az eu-
rópai uniós elnökséghez kapcsolódó helyszíni események meg-
valósítása szigorú diplomáciai, protokoll és biztonsági előírások 
betartása mellett történhet. A kastély megszokott rendezvényeit 
az elnökség eseményeihez igazítva tudják csak megtartani. Ezek 
időpontját egyeztetni szükséges a kormánybiztossal és külügy-

minisztérium illetékeseivel. Az ülések napjain a kastélyt teljes 
egészében – a parkot is beleértve – lezárják a látogatók elől. Ez 
az ára annak, hogy a gödöllői helyszín megszabadítsa a fővárost 
az események okozta forgalmi zavaroktól és dugóktól. Az épület 
város felőli könnyebb megközelíthetősége érdekében útfelújítá-
sok is várhatók.

Fotókiállítás keretében mutatják majd be a kastély 1989-től 
az uniós elnökségig terjedő időszakban történő fejlesztését. A 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium munkatársaival egyeztetve, 
különleges időszaki kiállításokkal és kulturális programokkal, 
koncertekkel kívánnak tartalmas időtöltést biztosítani az érkező 
delegációknak.

A Barokk Színház melletti 632 négyzetméteres, akár négyszáz 
főt befogadó többfunkciós: hangverseny-, illetve kiállítóterem-
mel gazdagodik a Gödöllői Királyi Kastély. A fejlesztés elsőd-
leges célja az épületegyüttes kulturális komplexum jellegének 
kiteljesítése, a megfelelő közönségforgalmi terek kialakításával 
és kedvező térkontextusba helyezésével. A közelmúltban át-
adott felújítási ütem során rekonstruált Rudolf-szárnyhoz és a 
már gyönyörűen helyreállított Barokk Színházhoz kapcsolódó-
an, mintegy folytatva a munkálatokat, a lovas hagyományok és 
kultúra bemutatását célozzák, középpontba helyezve a királyi 
család, az udvari lótartás tradícióját; eszközeinek, emlékeinek 
felvonultatását. A kiállításhoz modern technológiát párosítanak 
(pl. holokapu, 3D-s vetítés stb.). A Barokk Istálló földszinti he-
lyiségei vendégforgalmi térként funkcionálnak, míg az emele-
ti részen az egyes termekben a lovas hagyományok különböző 
korszakai és területei mutatkoznak be.

Magyarország legnagyobb alapterületű barokk kastélyának 
lovardája 1743 körül épült. Erzsébet királyné kívánságára az 
1870-es évek közepén átépítették, a padlószintet feltöltötték, az 
ablakszintet megemelték, kerek manézst alakítottak ki benne, 
amelynek négy pontjára tükröket helyeztek. A kastély lovardája 
Erzsébet királyné egyik kedvenc helye volt az épületben. Műlo-
varnők, cirkuszi lovasok tanították a királyi felséget mutatvá-
nyokra – például karikán átugratásra. De nem csak a nevének 
megfelelő funkciót látta el a tér, Horthy Miklós többször adott 
engedélyt különböző rendezvények, bálok megtartására benne. 
A königraetzi csata után tábori kórháznak, a II. világháborút 
követően (1945-1991) pedig szovjet laktanyának adott otthont 
az épületrész. 1986-ben beszakadt a tetőszerkezet, ekkor kezdő-
dött meg a felújítása. Az elmúlt években időszaki kiállításoknak 
(Schéner Mihály, Hajnal Gabriella), koncerteknek, vagy épp a 
Gödöllői Vadásznap rendezvénye alkalmából előltöltős fegyve-
rek bemutatásának volt helyszíne.

www.kiralyikastely.hu

Gödöllô lesz „Európa közepe”
EU-ELNÖKSÉGRE KÉSZÜLVE
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Június 22-én immár sokadik alkalommal teremtett az ESE Ba-
czoni István Rehabilitációs és Ápoló Otthonában jó hangulatot 
Szuda Károly. Nagyon elfoglalt volt pedig mostanában, mégis 
elvállalta, hogy eljön hozzánk… most hagyományos Anna-bá-
lunk megtartása alkalmából. Délelőtt 10 órakor kezdtük a volt 
Pitti Klub termében a szórakozást. A helyiség zsúfolásig megtelt 
a kikapcsolódni vágyókkal.

Károly szívvel-lélekkel zenélt, repertoárja most is kifogyhatat-
lan volt! Együtt énekeltük az örökzöld melódiákat, és aki tudott, 
táncra perdült. Ebédig tartott a mulatás. Tartott volna tovább is 
– jókedvben nem volt hiány, de az idő gyorsan telt. 

Természetesen „Anna-bál szépe”-választás is volt, amire 3-93 
éves korú hölgyek jelentkezhettek. Az első helyezést a három 
éves Oláh Vivienn vitte el, mindenki örömére! A „bálkirálylány” 
sok mosolyt csalt az arcokra vidámságával, táncos jókedvével!

Jó, hogy átjöttek lakók és munkatársak az isaszegi Otthonunk-
ból is. Boldog pillanatok ezek a találkozások! Jó látni az örö-
met, a csillogó szemeket, mikor ismerősök pillantanak egymás-

ra, vagy táncolnak, énekelnek együtt, felszabadultan. Örültünk, 
hogy ismét együtt lehettünk!

Kár, hogy csak pár órát tölthettünk el most, de az élmény annál 
maradandóbb… „Jövőre ugyanekkor, ugyanitt!” – ezek voltak a 
búcsúszavak.

Köszönet mindenkinek, aki megtisztelt bennünket jelenlétével! 
Nagy boldogsággal tölt el, mikor látom, hogy ha kicsit is, de 
hozzájárulhattunk a felhőtlenül szórakozó emberek kikapcsoló-
dásához!

Csézliné K. Kata foglalkoztató nővér

A nyár nem múlhat el Anna-bál nélkül! Idén is megtartottuk 
Isaszegen az ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház Rehabilitációs 
és Ápoló Otthonában.

E jeles esemény augusztus 3-án került megrendezésre intézmé-
nyünk gyönyörű parkjában. Reggel már megkezdődtek az elő-
készületek: munkatársaink kitették a hófehér terítővel letakart 
asztalokat, melyekre cukrászatunk jóvoltából meleg pogácsa és 
hideg üdítő került. Napernyők, sátrak, kényelmes padok, szé-
kek… mind lakóink kényelmét és védelmét biztosították.

Erre a napra nővéreink közül többen is vállalták, hogy szabad-
napjukon bejönnek, és ellátottjaink szórakoztatására báli ruhát 
öltenek. A siker nem maradt el. Lakóink szeretettel és türelem-
mel várták K.O. Lacit és csapatát, akik a már megszokott jó han-
gulatú zenét szolgáltatták. A lányok pörgős dalai pillanatok alatt 
jó hangulatot teremtettek. A zenekar egyik hölgy tagja, Rita has-

Anna-bál Pécelen

Anna-bál Isaszegen



2010. szeptember ESE Híradó 19

NYÁRI ESEMÉNYEK

Ezzel a címmel nyolcadik éve rendezik meg Zsámbokon a le-
csófőző versenyt. Mit jelent a „kecele”? A kecele a helyi népvise-
let része, a kötény. A háziasszony ebbe gyűjtötte össze a kertből a 
lecsóhoz szükséges hozzávalókat.

A két napos rendezvény a lecsófőzés mellett gazdag programot 
kínált a faluba látogatóknak, versenyzőknek, hisz a fesztivál fon-
tos eleme a hagyományőrzés. A falu lakói közül nagyon sokan a 
szervezésben, a vendéglátásban vettek részt. 

A lecsófőzés a főzőhelyek sorsolásával kezdődött, 22 csapat 
versenyzett. Örömmel vettem észre a versenyzők között Oláh 
Lenke péceli kolléganőnket, aki megkínált pacalos lecsójából – 
nagyon finom volt.

A lecsók között található volt mindenfajta: kolbászos, szalon-
nás, húsos, natúr. Jött csapat Sárospatakról, Dányból, Tóalmásról, 
Budapestről. Mindenesetre nem az volt a tét – ugyanúgy, mint az 
ESE főzőversenyén –, hogy mi a fődíj, mondták a résztvevők, ha-
nem a jó hangulat, a barátokkal töltött kellemes hétvége. Ehhez a 
helyen kívül az idő is adott volt. A csapatok kedvesen fogadták az 

érdeklődőket, kínálták házi pálinkával, tokaji borral. A lecsófőző 
versenyt a budapesti Ruzicska Erzsébet és csapata nyerte. 

A kollégáimmal a verseny helyszínén kívül meglátogattuk a táj-
házat, a katolikus templomot, a kirakodó vásárt és a Művelődési 
Házat.

A tájház – mely az abban található anyag gyűjtőjéről, Lapu Ist-
vánnéról kapta a nevét – udvarán kenyérlángossal fogadták az 
odalátogatókat, ami nagyon finom volt.

Körülnéztünk a zsámboki „kincsekkel” berendezett régi pa-
rasztházban, és a nagyon kedves, lelkes munkatársnő részletes 
tájékoztatást tartott az érdeklődőknek. Itt hallottam újra, hogy a 
főkötőt – melyet a kontyon viseltek az asszonyok – „fékető”-nek 
nevezték. 

A katolikus templomban hangverseny volt, gyönyörű darabokat 
hallottunk Rólik Imre, a Gödöllői Kastélytemplom orgonistája 
előadásában.

A Művelődési Házban paprikakiállítás, az utcákon gazdag ki-
rakodó vásár, rétesárusítás és sok egyéb műsor, program várta az 
érdeklődőket. 

A fesztiválra a vendéglátók részéről az odafigyelés, a kedvesség 
volt jellemző – igazi házigazdák voltak Zsámbok község lakosai.

Kis Istvánné Erzsi

„Lecsót a kecelébôl”

táncot adott elő. A három énekes lány mellé ismét hoztak megle-
petés vendéget, Pergel Brigitta személyében. 

Pergel Brigitta K.O. Laci boksz-csapatának egyik tagja. Itt él 
Isaszegen, indult a Budapest Bajnokságon, ahol harmadik helye-
zést ért el. Laci készíti fel a versenyekre, ő az edzője. Egy pil-
lanat alatt előkerültek a bokszkesztyűk, és egy rögtönzött boksz 
meccsen találtuk magunkat. A produkciót tágra nyílt szemek, 
tátva maradt szájak, majd vastaps díjazta.

A lakóotthonunkban élő Paróczai Sanyinak rögtön felkeltette 
érdeklődését ez a sportág, aminek természetes következménye 
volt K.O. Laci kihívása. Az eredmény nem lehetett kétséges, 
győzött a jobbik.

Volt, aki a nagy meleg ellenére élvezettel táncolt, de a többség 
csak lelkesen énekelt, és nézte a színvonalas műsort. 

Köszönjük K.O. Lacinak és csapatának, hogy ismét egy szóra-
koztató, kellemes délelőttöt hoztak nekünk ajándékba. És köszö-
nöm kedves kollégáimnak és mindenkinek, aki részt vett gondo-
zóházunk Anna-bálján, akár az előkészületekben, akár jókedvre 
deríteni ellátottjainkat.

Madarasi Julcsi foglalkoztató nővér
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Kétszeres látványtánc
Európa-bajnok a DuDance

2010. június 25-27 között 
Kaposvárott megrendezett Lát-
ványtánc Európa-bajnokságon 
a DuDance Táncegyüttes 70 
versenyzővel, teljes létszámá-
val, 9 koreográfiával 9 kate-
góriában indult. Ifi csoportjuk, 
korosztályuk ellenére felnőtt 
mezőnyben versenyzett, nem 
volt korcsoportjukban más in-
duló, így ez a megmérettetés 
külön rangot ad a sikernek.

Junior kategóriában a Kelet 
varázsa című koreográfiával, 
ifi csoportjuk a felnőtt mezőny-
ben a Monti spiritusz című ko-
reográfiájával Pécel város ne-
vét beírva a tánctörténelembe, Európa-bajnoki címet szerzett! 

A két EB győzelemmel hazatért táncegyüttes vezetőjével, Du-
dás Tiborral a rövid hír mögötti kemény munkáról beszélgetünk, 
épp egy újabb edzőtáborba indulás előtt.

– Az egész város nevében szívből gratulálunk az EB győzel-
mekhez! Ha a DuDance kerül szóba egy verseny kapcsán, soha 
nem az a kérdés, szereztetek-e kupát, hanem az, hogy hányat. Se 
szeri, se száma serlegeiteknek, de azért senki ne gondolja, hogy 
ezt könnyű elérni. 

Hogyan zajlott a felkészülés és maga a verseny?
– Az országos bajnokságon, ahol kvalifikáltuk magunkat az 

EB-re a nagyon ismert Botafogo táncegyüttes csupán egyetlen 
ponttal előzött meg bennünket. Felkészítő edzőtáborunkban 
nagyon ráerősítettünk még a produkciók kivitelezésére, így két 
megerősödött 8-8 páros koreográfiával tudtunk kiállni az Európa-
bajnoki megmérettetésre. Különlegesen jó szervezésű versenyen 
vehettünk részt. A többnapos rendezvény vasárnap esti nagysza-
bású eredményhirdetésén jelen volt a Kaposvár TV, az interne-
ten élőben nézhették az érdeklődők. A Látványtánc Szövetség 
első EB rendezése volt, bizton állíthatom hibátlan, kimagasló 
szervezéssel zajlott, ami a táncosok számára nagy jelentőségű. 
Több ezer látogatót vonzott maga az esemény, szerencsésen egy-
beesett a Drogellenes Világnappal, melynek nyomatékot adva a 
szervezők egy közös nagy tánckoreográfiában egyesítették a csa-
patokat. Erről videoklip készült, hamarosan a VIVA tévén és a 
világon több helyen is látható lesz, magyar kezdeményezésként. 
Örülünk, hogy egyben ennek is részesei lehettünk.

– Milyen koreográfiákkal neveztetek a Kaposvári Látványtánc 
EB-re?

– B kategóriában 7 koreográfiával, minősítésekért versenyez-
tünk. Egy egész évet záró területi bajnokságokon való eredmé-
nyes szereplés után a Szegedi Országos Bajnoksággal zárult az 
idei évad. Ezt követően az eredmények fényében indulhattak a 
táncegyüttesek a Kapsvári EB-n. 25 tánciskola, több mint 70 
csoporttal nevezett. Némely kategóriában 15 produkció is indult, 
ahol a szakmai zsűri bronz, ezüst és arany minősítéssel jutalmaz-
ta az arra érdemes produkciókat. Akik B osztályban megkapták 
az arany minősítést, jogot szereztek, hogy A kategóriában indul-
hassanak az Európa-bajnokágon. 

26-án, az Európa-bajnoki megmérettetésen 2 csoporttal szere-

peltünk. Junior kategóriában 
a Kelet varázsa nevet viselő, 
arab népzenére táncolt művel, 
ifi kategóriában a Monti spiri-
tusz című tánckoreográfiával. 
Ennek különlegessége, hogy 
Szentpéteri Csilla zongoramű-
vésznő saját, nemrég megje-
lent CD-jén elhangzó zenemű-
vekből készített kifejezetten a 
DuDance-nek átiratot. Nagy 
megtiszteltetés ez számunkra. 

Táncegyesületünknek jelen-
leg csak egy felnőtt versenyző-
je van, így a 19 év alattiakkal 
keményen versenybe kellett 
szállni a felnőtt mezőnyben a 

győzelemért. Junior csoportunk pedig toronymagasan nyert a 
saját mezőnyében.

– B kategóriában mely táncokkal indultatok?
– Lányformációink is nagyon jól szerepeltek a B kategóriában, 

5 arany és két ezüst minősítést kaptunk a szakmai zsűritől. A 
péceliek által is ismert Pink salsa, a Tangó variáció, valamint a 
Sinatra swing, Secret garden, Fantázia keringő, és az Alegria ke-
rült bemutatásra. Nagyon megtetszett nekünk a Cirque du Soleil 
zenéje, így most kipróbáltuk, milyen fogadtatás várható, ha ezzel 
lépünk a közönség elé, kíváncsian vártuk, mit szól a közönség 
egy egyedi hangzású zenéhez. Örömmel tapasztaltuk, hogy nagy 
sikert aratott. Ezzel a koreográfiával is arany minősítést szerez-
tek lányaink. Mivel hatásosnak bizonyult a zeneválasztás, a jövő 
évi formációnk erre a zenére készül. Arany minősítést kapott a 
Zenekar című produkciónk is, melyet szintén Szentpéteri Csilla 
zongorajátékára koreografáltam. 

– Okoztak-e táncosaid meglepetést számodra?
– Nekünk, tanároknak legnagyobb élményt a gyerek kategóri-

ában bemutatkozó Zenekar című koreográfiánk jelentette, amit 
kiemelkedő színvonalon mutattak be táncosaink, még meg is 
könnyeztük, mindannyiunknak nagy szakmai és emberi élményt 
jelentett.

– Először indultak táncosaid ilyen nagyszabású versenyen. Ne-
hézségekkel is szembe kellett nézniük?

– Nehézséget az okozott, hogy számukra még szokatlan óri-
ási színpadon táncoltak növendékeink. Újra kiemelem, a profi 
szervezést, hiszen a színpad nemcsak méreteiben, hanem minő-
ségében, továbbá a fénytechnikában is varázslatos volt. A han-
gosítás, a lebonyolítás pontosságban is kimagaslóan történt, úgy, 
hogy a Látványtánc Szövetségnek az első ilyen nagyszabású 
rendezvénye volt a mostani EB.

Múlt évben Lengyelország adott otthont e megmérettetésnek, 
azonban látványtáncban is egyre inkább elismerik a magyarokat, 
nagy valószínűséggel az eredményes csapatokra felfigyelve kap-
hatta hazánk a rendezés jogát. 

– A múlt évi versenyen is indítottál csapatokat?
– Sajnos szponzorok hiányában nem tudtunk 2009-ben kiutaz-

ni. Idén azonban Pécel Város Önkormányzata nagyban támogat-
ta az EB indulásunkat, korábban az országos bajnokságét is. Aki 
csak segíteni tudott az Önkormányzat részéről, mindenki segí-
tett, a művészeti tevékenységekért felelős személyek segítség-
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nyújtását ezúton is köszönjük. Továbbá a Péceli Kenyérgyár és 
Hódosiné Császár Éva önzetlen támogatását.

– A következő megmérettetésekre mikor kerül sor?
– Reméljük, jövőre a világbajnokságon is felvehetjük a ver-

senyt a legjobbakkal.
– Kinél van a VB rendezési joga?
– Lengyelország kapta meg. Annál közelebbi fontos dátum 

március 29., a Miskolci Formációs Bajnokság. Erre készülünk 
az edzőtáborainkban, új koreográfiákkal. 

– Hány csapatot szeretnél indítani Miskolcon?
– A junior és az ifi csapatunkat nevezzük, hiszen csak fiú-lány 

páros felállásban rendezik a küzdelmet, így lány formációink itt 
nem indulhatnak.

– Milyen ösztönzést adott a gyerekeknek, amikor ennyi táncos 
között szerepelhettek?

– Hosszú ideje ez az egy dátum lebegett előttük a felkészü-
lési időszakban. Természetesen nemcsak táncosainknak, hanem 
a tanároknak is. Az edzéseken vettem észre, mennyire számít, 
ha nemzetközi mezőnyben való megmérettetésre készülnek, egy 
nemzetközi szakmai zsűri előtt, ahol minden tánckategóriában 
stílusnak megfelelően cserélődnek a zsűritagok. Színpadi lát-
ványtánc kategóriában például csak balett és jazz táncpedagógu-
sok ítélkeztek, klasszikus tánctermi táncok, latin táncok esetében 
társastánc tanárok.

– Hány éve vagy táncpedagógus?
– 97-ben lettünk profi táncosok, 98 óta tanítok hivatalosan.
– A 12 évnek akkor ez a mostani, tanítványaiddal elért Európa-

bajnoki cím a szakmai csúcsa?
– Igen, bár a múlt évi Miskolci Formációs Bajnokság egy na-

gyon jelentős állomása volt egyesületünk életének. Ekkor indul-
tunk először, egy kis városból, olyan táncos múltú nagyvárosok 
ellen, mint Győr, Szombathely, Nyíregyháza, Debrecen, ahol öt, 
néhol nyolc táncklub működik egy városban. Nagy jelenőséggel 
bírt, hogy egy ilyen kis lélekszámú városból ki tudtunk állítani 2 
csapatot, és első részvételünk alkalmával a junior csapat mind-
járt a második helyen végzett. A szakma előtt is érthetetlennek 
tűnt, első kérdésük az volt, honnan szereztünk ennyi, és ilyen tu-
dású embert. Akkor az ifik a felnőttek között harmadikok lettek, 
így első nekirugaszkodásra mindkét csapat dobogósként végzett.

– Erre a sikerre koronázott rá idén a sok fiatal táncos tanítvány 
az EB-n elért sikerekkel. Van-e valami, ami mégis egy kis árnyé-
kot vet az összképre?

– Egyetlen egy szívfájdalmam van, hogy a táncosok nem kap-
nak a kezükbe tárgyi elismerést, egy parányi érmet.

– Igen, a Péceli Táncfesztiválon, emlékszem, Te nagy gondot 
fordítottál arra, hogy valamennyi kategória mind a 3 dobogósa 
és a csapatok minden tagja, a párosoknál a fiú és a lány is, saját 
érmet és oklevelet, valamint közös kupát vihessen haza.

– Ez érthető, ugyanis a tanár, az egyesület kap serleget, okleve-
let, de pont nem nekünk kéne adni. Minket illetne az oklevél és 
a táncosokat az érem.

– Tánctanárként melyek a legnagyobb kihívások, amelynek meg 
kell felelned egy ilyen nagy versenyre való felkészítés kapcsán?

– A legnehezebb az, hogy minden koreográfiának be kell „érni”, 
ami magában már egy évet vesz igénybe. Továbbá, hogy ne es-
sek az egyhangúság hibájába, tudjak hozni divatos, modern for-
dulatokat zenében és látványban. Ezen felül persze még érezzek 
rá, hogy jövőre mi lesz az épp divatos és modern. Nehogy olyan 
anyaghoz, zenéhez nyúljak, amihez nagy valószínűséggel más 
táncegyüttes is kedvet kap, mert siker a mozikban. Ebbe a hibába 
nagyon sok csapat beleesik, volt verseny, ahol öt különböző klub 
Mamma mia vagy Shrek filmzenére írt koreográfiával érkezett. 
Igaz ugyan, ezek nagyon jó zenék, mi mégsem nyúlunk ilyen 
okokból sikerzenékhez, mert várhatóan sokak ezeket választják, 
illetve stílusában hozzá kapcsolódó kosztümöket, amivel nem 
lehet kitűnni a többiek közül.

Másik nehézség a gyerekek folyamatos technikai fejlődének 
elérése. Úgy az egyéni kvalitásaik, mint a csoport táncos tudásá-
nak mind magasabb szintre emelése. Mindemellett legnehezebb 
dolog csapatot építeni. Maga a koreográfia elkészítése ehhez ké-
pest könnyű feladat.

Ki legyen az a 16 ember, aki erősíti a csapatot, ki bomlasztja. 
A csapatépítés a legkeményebb munka. Mostani táborunknak is 
egyik célja, a meglévő táncötletemez a meglévő 18 emberből 
megtalálni, kivel lehet megvalósítani, hiszen a táncos kvalitáson 
túl az emberi értékek is mérvadóak. 

Az oktatás során mindenki ugyanazt a képzést és feltételeket 
kapja, elvileg ugyanúgy tudnak táncolni. Elég egy rossz pozíció 
vagy nem odaillő ember, és nem az alakul, mint amit elképze-
lünk. A nyár erről szól nálam, agyalni, kinek ki legyen a párja, 
az a pár melyik pozícióba kerüljön. Természetesen ezt ki is kell 
érdemelni először emberileg, és meg kell ütni a táncos szintet, 
aminek megvalósulása év közben a mi feladatunk, hogy milyen 
órákat, felkészülést tartunk a fiataloknak. Minél színesebb le-
gyen, több stílusban legyenek járatosak. Nálunk balett, emelés-
technika, tánctechnika oktatása is folyik. Továbbá adott táncstí-
lusnak a technikája, táncos elmélet, ami nagyon fontos. Tudnunk 
kell, hogy ki mit akar elérni, hiszen semmi nem működik, ha a 
tanár többet akar, mint amennyit a táncos kíván elérni. Szüksé-
ges sokat beszélgetni a célokról.

– Az EB részvételetek alkalmával nemzetközi versenymeghívást 
és hazai felkérést is kaptatok.

– Igen, tavaly is voltunk Szerbiában bemutatkozni, idén Er-
délybe kaptunk meghívást, illetve az EB győzelmünk kapcsán 
a Hősök terén megrendezésre kerülő Szeptember Fesztre három 
produkcióra felkérést. Itt erősen mérlegelnem kell, nem lehet 
csak a páros formációkat szerepeltetnem, hiszen akik nemrég óta 
táncolnak, ők is fontosak az egyesület életében, ezért a Hősök 
terén egy páros és két lány formációval lépünk a közönség elé. 

– Emberileg milyen az összetartás táncosaitok között?
– Szerencsére jó csapatunk van, bár pici megoldani való prob-

léma mindig adódik. Az idei tábortól kezdve már nem egy kísér-
letezős csapat vagyunk, hanem bevált, bizonyított táncosokkal 
igen komoly munka folyik, aminek nagyon örülök. Nagy feladat 
viszont az utánpótlás, múlt évben nagyon jó nyolc utánpótlás pá-
runk volt, idén sajnos eltérő korosztályú tanítványaink táncolnak 
az öt utánpótlás párosban, így versenyre kiállni velük még nem 
lehet. Szeptembertől ezért még nagyobb figyelmet kell fordíta-
nunk a korosztályos utánpótlás nevelésére. 

– Ősszel mikor indítod újra a táncfoglalkozásokat?
– Szeptember 3-án a Szemere Iskola aulájában 17 és 19 óra 

között tartunk beiratkozást, pénteki napon, és 6-án hétfőn már 
kezdődik az év.

– Rajtad kívül kinek a munkáját dicsérik a DuDance kimagasló 
eredményei?

– Csömör Marcell alias „Johnny”, Horváth Dóra és természe-
tesen feleségem, Ipacs Katalin munkáját. Így négy fő embe-
ren nyugszik a munka neheze. Segítőtársaink, beugró tanárok, 
felnőtt tanítványaim, Szabó Katalin és Bárkányi Attila, akik a 
kezdőknek nagyon sokat tudnak segíteni, hiszen mi négyen va-
lamennyien aktívan táncolunk. Színházi előadás vagy verseny 
alkalmával a beugró tanárnak kell jönnie, ami nem alsóbbrendű, 
hiszen mindig velünk vannak asszisztensként, velünk vannak a 
táborban, ők is aktív versenyzők, akik segítik a négy, órarend 
szerint tanító tanár munkáját.

– A közeljövőben láthat-e a közönség valahol színházi produk-
cióban?

– Jelenleg a Fehér Király szerepe a Botafogo Táncegyüttes 
SAKK című táncjátékában vár rám lehetőségként.

– Sok sikert kívánok további munkádhoz, és kíváncsian várjuk 
az újabb győzelmekről szóló híreket!

Jámbor Judit
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Július 26-án hétfőn végre elérkezett a várva várt nap, kezdődött 
az ESE isaszegi Alemany Erzsébet Segítő Ház Lakóotthonában 
élő és Nappali Intézményébe bejáró fiatalok nyaralása. Most igye-
keztünk jó előre készülni, a lakóotthonosok már pénteken elkezd-
ték bepakolni a bőröndöket, összeállítani a felszerelést. De hiába 
minden igyekezet, csak az utolsó pillanapban derül ki, hogy ez-az 
még hiányzik, itt- vagy ottmaradt, ide vagy oda nem fér be. Az 
indulásra is sokkal több időnk volt, de nem lehet olyan korán el-
indulni, hogy ne épp az utolsó pillanatban ugorjon fel az ember a 
vonatra, gyenge 40-50 méteres futás után húzva-vonva bőröndöt, 
szatyrot, hátizsákot. Mégse volt senki ideges, kellemes izgatottság 
ragadott magával minket. Ha nem így indulunk, talán el se hisz-
szük, hogy megyünk nyaralni.

Nagyon gyorsan leértünk Veresegyházára, és elfoglaltuk a fahá-
zunkat. A sátrakat szerencsére a ház körül is fel lehetett verni, így 
egy kupacban maradt a társaság. Mellettünk a konyhával, ami tök 
üres volt ugyan, de rajtunk kívül senki sem használta. Bár ez lehet, 
hogy nem az érdeklődés, hanem a felszerelés teljes hiányának volt 
köszönhető. Ahol a szükség, ott a segítség. H. Marcsi kereszta-
nyukája tíz percre lakott a termálfürdőtől, úgyhogy ellátott minket 
lábossal, tányérral, késekkel, süteménnyel, kovászos uborkával, 
hogy csak a főbb dolgokat említsem a cseppet sem rövid listá-
ról. Ennek köszönhetően az étkezések teljesen zökkenőmentesen 
zajlottak. A reggeliért felmentünk a pékségbe, ahonnan egy há-
tizsák nagyon finom és mindig friss péksüteménnyel érkeztünk, 
némi tejtermékkel kiegészítve. Kedden a Tavirózsa vendéglőben 
ebédeltünk, de szerdán már magunknak főztünk. Zoli vezényleté-
vel csirkepaprikást készítettünk tésztával. Nagyon finom lett, de a 
mennyiséget elvétettük. Akkora adagra sikerült, hogy Zolival és 
Sanyival még szombaton is azt reggeliztünk hidegen, jó kis erős 
paprikával.

Nagy szerencsénk volt a táborral is. Bárhova megyünk, ebben 

a borús, esős időben nem sok mindent tudtunk volna csinálni. 
No, de itt volt egy szép nagy, 38 fokos vízzel teli termálmedence. 
Nagy melegben annyira nem is lett volna érdekes, de így, ahogy a 
faházból néztük a gőzölgő vizet, rögtön mindenkinek kedve szoty-
tyant belemászni. Úgy másfél napot kivéve, amikor kisütött a nap, 
benne is ázott az egész tábor. 

Szerencsére az eső nem esett egész nap, így lehetett csavarogni 
eleget. Bejártuk az egész várost. Ettünk finomabbnál finomabb 
fagyikat, meghallgattuk a zenélő szökőkutat, és megnéztünk min-
dent, amit csak lehetett. Veresegyházán egy héten kétszer is van 
vásár, szerdán és szombaton. Nagy területen mindenfélét lehet 
kapni, amit csak az ember elképzel, és ami eszébe sem jut. A tár-
saság azon részén, mely anyagilag jobban el volt eresztve, úrrá 
is lett a vásárlási láz. Vettek mindent: úszószemüveget, szandált, 
focicipőt, fényképezőgépet, videó lejátszót. Így amúgy sem kevés 
cuccuk szinte a duplájára dagadt. De nem mindenki vásárolt állan-
dóan. Én Zsoltival és Sanyival focizni mentem egy közeli pályára.

Aztán csütörtökön kisütött a nap! Irány a Medvepark! Jó 3 km 
gyalog, de megérte. Nagyon szépen megcsináltak mindent, az 
egyik oldalon úgy 50 medve él, a másik oldalon kb. 30 farkas. A 
területen itt-ott elszórva élnek még rénszarvasok, gólyák és szar-
kák is. Nekem a farkasok tetszettek a legjobban. Csak azt sajná-
lom, hogy nem találkoztam kis farkasokkal, pedig Zoliék látták, 

ahogy pórázon sétáltatták őket. Utána egy jó ebéd a helyi vendég-
lőben, és indulás haza. De nekem, Sanyinak és Zsoltinak kevés 
volt a mozgás, úgyhogy nekiálltunk futni a termálfürdő melletti 
parkban. Zsolti bírta a legtovább, jó kocogó tempóban több mint 
egy órát futott megállás nélkül. Aznap este ki is maradt az éneklés-
ből. Ahogy bejött, végigdőlt a sátrában, és reggelig nem is láttuk. 
A társaság maradék része, aki nem futkosott körbe-körbe, mint a 
mérgezett egér, Erika vezetésével a tó körül kialakított tanösvényt 
látogatta meg.

A jó kis esti éneklések! Nekem talán ezek tetszettek a legjobban. 
Már régen énekeltem Zoliékkal, úgyhogy első este nekiálltunk a 
sátorban gyakorolni. Nyomtuk úgy hajnali kettőig pianóban. Más-
nap már elő is adtuk a megtanult dalokat, de még a következő 
estére is jutott. Együtt énekelt az egész társaság, egyre lelkesebben 
és egyre hangosabban, úgyhogy a többiek nyugalma érdekében 
éjfélkor Zoliék kénytelenek voltak oszlatni a népet. 

A hirtelen jött jó időt kihasználva, péntek reggel kimentünk a 
strandra. Végre normál hőfokú vízben lehetett ugrálni, úszkálni. 
Nagyon klassz a strand, és a büfé az valami álom. Akkora lángost 
adtak Sanyinak, amekkorát még pizzában sem láttam soha.

Aztán elérkezett az utolsó este. Köszönhetően többek nagy-
lelkűségének, elsősorban az Isaszegi Önkormányzatnak és a mi 
Cofinknak, elég jól álltunk anyagilag, úgyhogy már a hét elején 

Nyaralás Veresegyházán
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megbeszéltük, hogy a nyaralás végén elmegyünk valahova vacso-
rázni, és mindenki azt és annyit eszik, amit és amennyit csak akar. 
A terv kivitelezésére a La Bella étteremben került sor, ahol torkos 
pénteket tartottak, tehát minden fél áron volt. Ki is használtuk a 
lehetőséget. Én pacalpörköltet ettem, amit lekísértem egy cigány-
pecsenyével. De volt az asztalon áfonyás marhapörkölt, királyrák, 
különböző rántott ételek, és minden jó, aminek a fele nem is jut 
az eszembe. Utána gyümölcskoktélok és jeges kávék következtek, 
majd a hazamenetel. Megenni sem volt könnyű ennyi mindent, no 
de hazavinni a csurig telt pocakokat! Alig vánszorgott a csapat, 
szuszogás és egy-két elejtett jaj kísérte csak utunkat. 

Mindent egybevetve életem és talán a többiek életének is egyik 
legjobb nyaralása volt az idei. Sok mindenről nem esett szó, pél-
dául, hogy Ty. Marcsi bekunyerálta magát a Forma 1-re érkezett 
ferraris csapat egyik tagjának Alfa Romeójába.

Eszembe jutnak még a jó kis reggeli kávék a büfében, és renge-
teg apró dolog, szép pillanat. Nagyon köszönjük mindazoknak, 
akik segítettek abban, hogy ez létre jöhetett: az Isaszegi Ön-
kormányzatnak, akik minden évben bőkezűen hozzájárulnak 
a nyaralásunkhoz, Cofinak, aki a fagyizásunkhoz járult hozzá 

jelentékeny összeggel, és otthonunknak, az ESE-nek. Végül, de 
nem utolsó sorban az Ifjúsági Tábor személyzetének, akik nagyon 
segítőkészek voltak mindvégig, így egy hétre igazán otthonunkká 
válhatott ez a hely.

Tuchband Csaba

Nem tudtam, hogy már a jó görögdinnye is bizalom kérdése. 
Most már tudom. 

Történt ugyanis, hogy a rekkenő nyári hőségben a gyulai kór-
házban lévő édesanyámhoz autózva megálltam egy dinnyeföld 
mellett Békés határában. Titkos célom volt, hogy műtét után 
lábadozó édesanyámat meglepjem egy kis hazai, igazán édes 
dinnyével. Mondom a dinnyésznek, nekem a legjobb, legéde-
sebb dinnyét adja, mert a legdrágább betegnek gyógyszerként 
viszem, és kértem még, áruljon el egy titkot: mi kell ahhoz, hogy 
kopogtatással felismerjem a legjobb dinnyét? Csóválta a fejét, 
aztán csak annyit mondott: bizalom. Azért még kaptam egy kis 
kiegészítést is. Fogjam bal tenyerembe a dinnyét, és átellenében 
kopogtassam meg a középső ujjammal. Ha átreng, érett a dinnye. 
És édes-e? – kérdem.

Nahát ez a bizalom kérdése – válaszolta. Persze, nem mind-
egy milyen magot vetünk el, és milyen földbe. De az sem, mi-
lyen gondozást kap, hisz van, amikor szabad, sőt kell locsolni, 
és van, amikor nem, például az érés idején, mert akkor szép, de 
ízetlen lesz. A békési dinnyész nagy igazságokat mondott. Nem 
mindegy, kik a szüleink, nagyszüleink, milyen a családi fészek, 
ahol a magból gyümölcs terem. És ahhoz, hogy élvezhető legyen 
életünk, kellenek a májusi esők, de a nyári szárazságok is. De 
minden szinten a legfontosabb, a bizalom. 

Igyekszem mindenkiben megbízni, és ez általában be is jön. 
Nemrég munkát adtam valakinek, akiről mindenki azt mondta, 
át fog verni, de én bizalmat szavaztam neki, mondván, induljon 
új lappal, lehet, hogy pont az előítéletek miatt lett olyan, ami-
lyen.

Egy idő után kiderült, lenyúlta azt a munkát, ami az enyém 
volt. Nem könnyű feldolgozni és megérteni, hogy a vesztés is 
az élet velejárója. Sőt, azt is meg kell tanulni, hogyan lehet jól 
veszíteni. Amikor nem kapom meg azt, amit akarok, amikor jó-
szívű vagyok, és visszaélnek vele… Nos ekkor legyek nagylelkű 
és megértő, netán kegyelmes? 

Merthogy azok az emberek, akik makacsul neheztelnek, akik 
nem tudják kegyelemmel kezelni a csalódottságot, akiknek hosz-
szú az emlékezetük, akiknek torkukon akad a „sajnálom”, meg a 
„bocsáss meg”, akik mindig sopánkodnak, nos ők saját magukat 
kötözik meg. És én nem szeretnék ilyen lenni.

Nem kevés alázat kell ahhoz, hogy kifogások nélkül szembe 

tudjunk nézni a valósággal. Mindeközben ne veszítsük el önbi-
zalmunkat sem, mert akkor könnyen az önsajnálat kelepcéjébe 
eshetünk.

Egy házaspár észrevette, álmukból felriadva, hogy házuk pad-
lásán valaki matat. A férj nagy hősiesen odament a padlásfeljá-
róhoz, és felkiáltott: „Betörő úr!”

Néma csend, majd megismételte: „Betörő úr, tudom, fent van a 
padláson. Nem hívok rendőrt, bántatlanul távozhat, egy kérésem 
van csak, legyen kedves lejönni, mert szeretném bemutatni a fe-
leségemnek. 30 éve magát várja.”

Ennek a férfinak a felesége 30 éve attól rettegett, hogy egyszer 
betörnek hozzájuk, és ez a tudat az egész életét megkeserítette. 

Mennyire fontos is, hogy bízzunk, elsősorban Istenben, de em-
bertársainkban is! 

Választások előtt mindig – most is – bizalom-kampány van. A 
statisztika szerint legkevésbé a politikusokban bíznak az embe-
rek, leginkább pedig a tűzoltókban. Ők még a papokat, lelkésze-
ket is megelőzik. Aki a leginkább bizalomkeltő tud lenni, arra 
szavaznak. 

Ausztráliában nemcsak jog, hanem kötelezettség is a választá-
sokon való részvétel. Aki nem megy el szavazni, és nem tudja 
hitelt érdemlően bizonyítani távolmaradásának okát, megbünte-
tik. Merthogy a demokrácia akkor működik, ha abban mindenki 
részt vesz. Így tényleg a többség választottja lesz a győztes. Mi-
nél többen támogatjuk szavazatunkkal is azt, akiben megbízunk, 
aki reményeink szerint leginkább képviseli azt, amit a helyében 
mi is tennénk – így lehet esélyünk arra, hogy megvalósulhat, 
amit mi is szeretnénk. 

Bizalom az élet sója. Ha elveszítjük, sótlan lesz az életünk.
Isten bizalmat szavazott nekünk, hogy betartjuk parancsolatait, 

tiszteljük Őt, embertársainkat, és óvjuk-védjük a természetet. Ne 
visszaéljünk, hanem éljünk ezzel a bizalommal, ebben a biza-
lomban. 

Bízzunk meg azokban is, akiket választunk, és képviselnek 
bennünket városunk felvirágoztatására. És bízzunk benne, hogy 
nem fogunk csalódni.

Sohasem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valaki-
ben, de paradox módon, ha nem tudunk bízni, akkor nem talál-
kozhatunk sem szeretettel, sem boldogsággal.

Durkó Sándor László

Bizalom

NYÁRI TÁBOR
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2010. augusztus 9-én délelőtt az iskola földszinti kis termében 
15 izgatott fiú és lány várta az első kézműves tábor megnyitását. 

A meghirdetett program szerint minden nap más és más tech-
nikával ismerkedtek meg a táborozók. Volt batikolás kötözéssel 
és viasszal, textil-, üveg-, selyemfestés, márványozás, origami, 
papírvirág-készítés, kavicsfestés, gyöngyözés, dekupázs textilre, 
fára, üvegre. Mindenki festett magának egy pólót, készített egy 
egyedi üvegpoharat és porcelánbögrét. A tornateremben a játé-
kos torna és a vidám, önfeledt játék segített az alkotás fáradal-
mait minden nap feloldani. A mozgás után jó étvággyal fogyasz-
tottuk el az ebédet. Délután befejeztük a megkezdett munkákat, 
s a folyosón összegyűjtött alkotásokat megcsodálva köszöntünk 
el. Izgalommal várta mindenki, hogy a következő nap milyen 
érdekes, új dolgot készítünk majd.

Az egy hét hamar elrepült. Pénteken úgy búcsúztunk el, hogy 
a kiállításon újra találkozunk, s megcsodáljuk újra, mi-minden 
szépet alkottunk. 

A kiállítás 2010. augusztus 31-től látható az iskola aulájában.
A művészpalánták:
Csatáry Luca  Janka, Kovács Máté, Éliás Alexandra, Kovács 

Virág, Éliás Bence, Major Péter, Fazekas Luca, Molnár Boglár-
ka, Fazekas Róza, Pánczél Barna, Ferenczi Anna, Péter Adél, 
Hernyák Boglárka, Péter Nándor, Kopfer Emma, Sengler Patrick

És a Péceli Alkotó Pedagógusok Egyesülete (PAPE) tagjai, 
akik a táborban a foglalkozásokat vezették: Tímea, Kati, Terike, 
Marica, Erika, Enikő, Éva, Terike, Erika, Mica, Ági , Zsuzsa és 
Saci néni

Belláné Jenei Sára, a PAPE és a tábor „motorja”

Nyári kézmûves tábor a Petôfiben

Augusztus 20-21-22-én immár huszonegyedszer tartottuk meg 
a Csökmei Kör nyári konferenciáját.

Első előadónk Dr. Fekete Károly egyetemi tanár volt, aki Kará-
csony Sándor, hitünk megújítója címmel

tartott előadást. Karácsony Sándor egyetemes papnak érezte 
magát – bár teológiát nem végzett.

Életét teljes hittel bízta Istenre, és írásaiban, evangelizációi 
során erre bíztatta olvasóit, hallgatóit. Az igazi hívő élet teljes 
odaadást kíván.

A hozzászólásokból kiemelném Kövendy Dénesét, aki kihang-
súlyozta, hogy sokszor a tettekben megnyilvánuló bizonyságtétel 
hatékonyabb, mint a verbális. Ha rákérdeznek, hogy miért ilyen 
becsületes, pontos, kedves…,megjegyezheti, hogy ő minden 
dolgát Isten dicsőségére teszi, mióta Krisztus megszabadította.

   Dr. Lányi Gusztávtól  A felsőoktatás kudarcáról hallottunk. 
A Bologna-rendszer teljesen felkészületlenül érte a magyar fel-
sőoktatást. Minden előkészítés nélkül borították a főiskolákra, 
egyetemekre. (Sok helyen az alapképzés harmadik évében még 
nem tudták, hogy a mesterképzést hol tudja folytatni a hallgató.) 
A mesterképzésre nem mindenki jut be, az alapképzés magában 
semmire nem elég. Elszemélytelenedik az oktatás nemcsak ta-
nár-diák között, de diák-diák között is. Nem azt nézik, hogy mi 

érdekli őket, hanem azt, hogy mi hoz több kreditet. Hol van már 
az a tanár- diák viszony, ami Karácsony Sándorra és tanítványa-
ira volt jellemző?!

Fábián Bertalan, a gödöllői Török Ignác Gimnázium igazgatója 
korreferátumában ezt a gondolatot folytatta. Karácsony Sándor 
azt vallotta, hogy a nevelés= tanár+diák. Kettejük közös munká-
ja jelenti a nevelés-oktatás sikerét. Nem alá-fölé-, hanem mellé-
rendelő viszony.

Fábián Bertalan is kiemelte, hogy a Bologna-rendszer tönkrete-
szi a tanárképzést. A három éves alapképzés után két év mester-
képzés, utána fél év gyakorlat. A tanárok februárban végeznek, 
amikor elhelyezkedni nem tudnak. Vagy várnak szeptemberig 
vagy elmennek máshova dolgozni, ahol nem szeptemberben 
kezdődik az év. 

Sok érdekes előadásban és hozzászólásban volt még részünk, 
de engem ezek ragadtak meg leginkább.

Végezetül egy karácsonyi gondolat: a pedagógia társaslélektani 
alapja a viszonyulás. Viszonyulás két ember között, illetve em-
ber és a világ között. A nevelő nevel, de a diák is hat a nevelőre.

Jó lenne, ha a magyar iskola ma is ezekkel a gondolatokkal 
tudná kezdeni az új tanévet!

Ladjánszki Veronika

A Csökmei Kör nyári konferenciája
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A Nyugat-Európába látogatók gyakran megdöbbennek azon, 
mennyi fogyatékkal élő embert látnak az utcán. Értelmi fogya-
tékosok, kerekesszékkel közlekedők, látássérültek, mindannyian 
teljes jogú emberként, egyedül vagy kísérővel járnak-kelnek, in-
tézik ügyeiket. A játszótereken sérült és ép gyerekek együtt ját-
szanak. Felmerül a kérdés: miért van ennyi fogyatékos az utcán? 
Ennyivel több ember él valamilyen sérüléssel arrafelé?

A válasz sokkal szomorúbb: hazánkban sokszor szégyellik a 
beteg gyereket, a sérült hozzátartozót. Nincsenek kevesebben, 
sőt! De bezárják őket a négy fal közé, és ezzel ugyan megóvják 
a furcsálkodó vagy szörnyülködő pillantásoktól, de megfosztják 
a társaságtól, a barátoktól is. A gyerekek iskola helyett egyéni 
fejlesztéseken vesznek részt, ahol hozzáértő szakemberek fog-
lalkoznak velük, de soha nem tapasztalják meg a közösség él-
ményét.

2010. szeptember 1-től ez nem így lesz. Ki lett mondva: Ma-
gyarországon minden 6-18 év közötti gyermek és fiatal tankö-
teles. Akkor is, ha súlyos vagy halmozott fogyatékos, ezért in-
tegrált vagy enyhe fokú értelmi fogyatékosokat ellátó iskolában 
nem tanítható. Nem egyéni fejlesztésre kell hordani hetente pár 
órában, hanem fejlesztő iskolai képzésben részesül, méghozzá 
heti 20 órában, gyakorlatilag minden délelőtt. Azért, mert sérült, 
még megilleti a társasághoz, a barátokhoz való jog, közösségbe 
járhat, mint minden gyerek.

Az ESE Pedagógiai Szakszolgálata korai fejlesztés vagy fej-
lesztő felkészítés keretében az eddigi években is szeretettel, 
hozzáértéssel foglalkozott a sérült gyermekekkel. A megválto-
zott jogszabálynak megfelelően 2010 szeptemberétől Fejlesztő 
Iskolával is kiegészül tevékenységünk. Mit fogunk itt csinálni? 
Általában 3-6 fős csoportokban foglalkozunk a ránk bízottakkal, 
olyan súlyos vagy halmozott fogyatékos gyerekekkel, akiknek a 
képzését más intézmény nem vállalja fel. A zenés köszöntő után 
szűkebb-tágabb környezetünkkel ismerkedünk, gyakoroljuk az 
önkiszolgálást, a kommunikációt. Mozgás és beszédfejlesztés, 
masszázs és gyógytorna, és természetesen sok-sok játék válto-
gatják egymást. Egy biztos: unatkozni nem fogunk!

A Fejlesztő Iskola is iskola, a tanév rendje megegyezik a töb-

bi oktatási intézményével, de mások a bekerülés feltételei, mint 
egy sima általános iskolába. Első lépésként a szülő felveszi 
munkatársainkkal a kapcsolatot. Felmérjük a gyermek állapotát, 
szakvéleményt állítunk ki róla, majd ezt elküldjük a tanulási ké-
pességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságnak. A bi-
zottság levélben értesíti a szülőt, hogy mikor, hová menjen, hol 
végzik el az intézménybe jutáshoz szükséges vizsgálatot az ott 
dolgozó szakemberek (orvos, gyógypedagógus, pszichológus). 
Ennek birtokában már csak egy kérelmet kell írni, hogy hozzánk 
járhasson a gyermek. Nehéznek és bonyolultnak tűnik az eljárás, 
de feltétlenül szükséges, és munkatársaink lépésenként végigse-
gítik a hozzátartozókat a procedúrán.

Aki ismeri az ESE-t, az nem lepődik meg rajta: természetesen 
szolgáltatásunk ingyenes, a gyerekek csak az étkezésért fizetnek. 
Délutánra külön megállapodás alapján napközis ellátást bizto-
sítunk. Tudjuk, hogy a súlyos vagy halmozott fogyatékkal élő 
gyermekek utaztatása gyakran megoldhatatlan problémát jelent. 
Ebben is segíteni tudunk: ha a szülő saját gépkocsiján szállítja 
gyermekét, akkor segítünk, hogy igénybe vehesse az OEP ál-
tal biztosított utazási kedvezményt, ha erre nincs lehetőségük, 
akkor pedig rendelkezésükre áll támogató szolgálatunk, amely 
a lakástól az iskoláig szakképzett segítőkkel biztosítja a sérült 
gyerekek szállítását.

Sok-sok szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket: jöjjenek 
el Isaszegre, nézzék meg, hogyan dolgozunk, hogyan játszunk 
együtt, gyerekek és felnőttek, ellátottak és nevelők. És ha van a 
környezetükben fogyatékkal élő gyermek, akkor ne habozzanak, 
keressenek meg minket! Kérdéseiket feltehetik a 06-28/582-425 
és a 06-28/582-426-os telefonszámon, az aesh@invitel.hu e-
mail címen, vagy személyesen az ESE Alemany Erzsébet Segítő 
Házban (Isaszeg, Nap u. 2/b.). Keressék bizalommal a Pedagó-
giai Szakszolgálat munkatársait (Fazekas Krisztina szakmai ve-
zetőt, Bezák Tibor igazgatót vagy Veszelszki Éva pedagógust), 
akiktől mindenre kiterjedő tájékoztatást kaphatnak. Higgyék el: 
mindenki fejleszthető, a közösség, a szeretetteli, szakszerű fog-
lalkozás csodát tehet a sérült fiatalokkal!

Veszelszki Éva

A térség elsô fejlesztô iskolája

Az oktatási törvény módosulása következtében az ESE Al-
emany Erzsébet Segítő Ház Pedagógiai Szakszolgálata a 2010-
2011-es tanévtől az alábbi tevékenységeket látja el: korai fej-
lesztés, fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskola.

Az intézményi átalakulásról, bővülésről szükségesnek láttuk 
tájékoztatni a környező kistérségek védőnői, gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálatait. A nyár folyamán a Gödöllő kistérség 
vezető védőnőjét, Káposztás Istvánnét is felkerestük, aki meghí-
vott bennünket a kistérség védőnőinek tartandó munkaértekez-
letre, ahol bemutatkozhattunk. 

Az intézményt bemutató előadásra 2010. augusztus 27-én ke-
rült sor Gödöllőn, a 2-es rendelő nagytermében (Szabadság tér 
3.). Az előadás után a védőnők kérdéseket tettek fel, kíváncsi-
ak voltak azokra a tünetekre, amelyek nekik jelzésértékűek le-
hetnek azzal kapcsolatban, hogy a gyermek fejlődése eltér az 
egészséges fejlődésmenettől. Tájékoztatást adtunk arról, milyen 
módon kerülhet be a Szakszolgálat ellátásába egy gyermek, me-
lyek a feltételek, milyen hivatali eljárás szükséges ehhez. Hang-
súlyoztuk, hogy bennünket a szülők keressenek meg először, 
velük pedig elsőként a védőnők találkoznak.

A gyermekek fejlődése és a családok megsegítése érdekében 
fontosnak tartjuk a védőnői szolgálatokkal a folyamatos kapcso-
lattartást, ennek első helyszíne volt a pénteki találkozó.

A meghívást köszönjük! Fazekas Krisztina

Látogatás a Védônôi Szolgálatnál
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

A Magyar Köztársaság Elnöke a 204/2010. (VII.16.) KE hatá-
rozatával a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 
általános választásának időpontját 2010. október 3-ra (vasár-
napra) tűzte ki.

Idén változott a választások kereteit meghatározó jogszabály, 
néhány fontos elem módosult. Pécelen és Isaszegen három sza-
vazólapon szavazunk. Egy lapon választunk polgármestert, egy 
másikon képviselőt. A leadott töredékszavazatokat majd listán 
összesítik, és a listát állítani tudó pártok még három embert jut-
tathatnak a testületbe. Végül egy harmadik lapon megmondhat-
juk, hogy mely párt jelöltjeit kívánjuk juttatni a megyei testü-
letbe.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján 10.000 és 25.000 fő 
közötti lakosságú településen nyolc egyéni választókerületet 
kellett kialakítani. Ezért hát Isaszeg és Pécel városban 8 (nyolc) 
az egyéni választókerületi mandátum és 3 (három) a kompen-
zációs listás mandátumok száma.

Az ajánló szelvényeket már vélhetően minden választásra jo-
gosult megkapta mindkét városban. Remélhetően valamennyi 
jelöltnek sikerült is azokat megfelelő számban összegyűjteni, és 
szeptember 3-ig leadni. A pártok a listákat szeptember 6-ig állít-
hatták össze, és adhatták le. 

A jelöltek október 2-án éjfélig kampányolhatnak.

Isaszeg – egyéni választókerületek
Isaszeg Város Helyi Választási Iroda Vezetője Isaszeg Város-

ban a 01. választókerület 001. sz. szavazókörét jelölte ki azon 
polgárok számára, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonat-
kozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezé-
sét tartalmazza.

A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az 
alábbi:

1. számú választókerület
(Polgármesteri Hivatal – 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.)
1. számú szavazókör 
A választókerület lakosságszáma (fő): 1191
Településszintű szavazáshoz kijelölt szavazókör
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Buda utca, Csillag utca, Damjanich utca 1/a, 2/a, Erdő utca, 

Hajnal utca, Horacsek Tanya, Jászberényi utca, Klapka utca, Kül-
terület hrsz. 3000-től – 4999-ig, Külterület hrsz. 000006/0018, 
000006/0018, 000006/5, Külterület hrsz. 000012/24, Külterület 
hrsz. 000135/0007, Külterület hrsz. 000163/16, Külterület hrsz. 
45546, Magyar utca, Marcsányi utca, Part utca, Rákóczi utca, 
Széchenyi utca, Templom utca, Vágóhíd utca

2. számú választókerület
(Damjanich János Általános Iskola – 2117 Isaszeg, Madách 

Imre utca 1.)
2. számú szavazókör
A választókerület lakosságszáma (fő): 1181
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Ady Endre utca, Alkotás utca, Belsőmajori utca, Bercsényi 

utca, Csata utca, Damjanich utca (Kivéve: 1/a, 2/a.), Gábor Dé-
nes köz, Görgey utca, Jókai utca, Kertész utca, Nap utca, Roham 
utca, Sápi utca, Táncsics Mihály utca

3. számú választókerület
(Damjanich János Általános Iskola – 2117 Isaszeg, Madách 

Imre utca 1.)
3. számú szavazókör 
A választókerület lakosságszáma (fő): 1125
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Arany János utca, Árpád utca, Béke utca, Harsányi Bálint utca, 

Madách Imre utca, Mátyás király utca 1 - 111-ig, Mátyás király 
utca 2 - 94-ig, Nádor utca, Petőfi Sándor utca, Szent Erzsébet 
utca, Szent László utca, Tavaszmező utca, Zrínyi Ilona utca

4. számú választókerület
(Damjanich János Általános Iskola – 2117 Isaszeg, Madách 

Imre utca 1.)
4. számú szavazókör
A választókerület lakosságszáma (fő): 1165
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Alsóerdősor utca, Április 6. utca, Bartók Béla utca, Batthyány 

utca, Béke tér, Benkovics
utca, Erkel Ferenc utca, Fácántelep, Hóvirág utca, Kodály Zol-

tán utca, Május l utca,
Március 15. utca, Rákos utca, Szent Imre utca, Szentgyörgy-

puszta, Vadátjáró

5. számú választókerület
(Klapka György Általános Iskola – 2117 Isaszeg, Kossuth La-

jos utca 85.)
5. számú szavazókör
A választókerület lakosságszáma (fő): 1059
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Aulich utca 9-23-ig, páratlan oldal (kivéve: 1-3-5-7. házszá-

mok), Aulich utca páros oldala,
Báthori utca, Bem utca 1-19-ig, Bem utca páros oldala, 

Gyöngyvirág utca, Hunyadi utca,
Kinizsi Pál utca, Kölcsey tér, MÁV Vasútállomás, Móricz 

Zsigmond utca, Nagy Sándor
utca, Nyár utca, Rét utca, Rcózsa utca, Thököly utca, Toldi 

Miklós utca, Vadász utca
6. számú választókerület

(Klapka György Általános Iskola – 2117 Isaszeg, Kossuth La-
jos utca 85.)

6. számú szavazókör
A választókerület lakosságszáma (fő): 1056
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Aulich utca 1-3-5-7. házszámai, Botond utca, Diófa utca, Dó-

zsa György utca 1-től 73-ig és Dózsa György utca 2-től 82-ig, 
Esze Tamás utca, Fenyves utca 1-től 9-ig és Fenyves utca 2-től 
40-ig, Hétvezér utca, Kossuth Lajos utca 1-től 127/A-ig és Kos-
suth Lajos utca 2-től 130-ig, Liszt Ferenc utca, Mátyás király 
utca 96-tól végig és Mátyás király utca 111/A-tól végig, Tompa 
Mihály utca, Wesselényi utca

7. számú választókerület
(Klapka György Általános Iskola – 2117 Isaszeg, Tóth Árpád 

utca 1.)
7. számú szavazókör
A választókerület lakosságszáma (fő): 1059
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Akácfa utca, Alkotmány utca, Aradi utca, Csengeri utca, Dózsa 

A helyi önkormányzati
választásokról
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György utca 75-től végig és Dózsa György utca 84-től végig, 
Felsőerdősor utca, Fenyves utca 11-től végig és Fenyves utca 42-
től végig, Hősök utca, Jegenye utca, Kossuth Lajos utca 129-től 
165-ig, Kossuth Lajos utca 132-től 160-ig, Liget tér, Liget utca, 
Pozsonyi utca 1., 3. számai, Szent István utca, Temesvári utca, 
Tóth Árpád utca, Tölgyfa utca, Virág utca

8. számú választókerület
(Klapka György Általános Iskola – 2117 Isaszeg, Tóth Árpád 

utca 1.)

8. számú szavazókör
A választókerület lakosságszáma (fő): 1000
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Bacsó Béla utca, Bem utca 21-től, Deák Ferenc utca, Dobó Ist-

ván utca, Gárdonyi Géza utca, Hold utca, Ilkamajor, József At-
tila utca, Kassai utca, Kolozsvári utca, Kossuth Lajos utca 162-
től végig és Kossuth Lajos utca 167-től végig, Külterület hrsz. 
5000-től, Martinovics utca, Mikszáth Kálmán utca, Nagyváradi 
utca, Orgona utca, Pozsonyi utca 2-től végig és Pozsonyi utca 
5-től, Tó utca, Vasúti őrházak, Vörösmarthy utca 

Isaszeg
választókerületek
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1. számú egyéni választókerület
A választókerület lakosságszáma (fő): 1441
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
1. szavazókör
Bethlen Gábor utca, Csokonai utca, Damjanich utca, Kelő utca, 

Rákóczi út 37-től végig, Reményik Sándor utca, Szondy utca, 
Tarcsai utca 30-tól, Tarcsai utca 37-től

2. szavazókör
Aradi utca, Csiktarcsa utca, Gárdonyi Géza utca, Honfoglalás 

út, Klapka utca, Látóhegy köz, Látóhegy utca, Lázár Ervin utca, 
Lázár Vilmos utca, Széchenyi utca, Török Ignác utca, Vécsey 
utca

2. számú egyéni választókerület
A választókerület lakosságszáma (fő): 1472
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
3. szavazókör
Arany János utca, Bocskai utca, Jókai utca, Pozsonyi utca, Rá-

kóczi út 01-től 36-ig, Tarcsai 1-től 35/A-ig, Tarcsai 2-től 28-ig, 
Thököly utca, Vörösmarty utca

4. szavazókör
Apaffy utca, Berzsenyi Dániel utca, Gyár utca, Március 21. 

utca, Petőfi utca, Zöldmező utca

3. számú egyéni választókerület
A választókerület lakosságszáma (fő): 1310
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
5. szavazókör
Ady Endre utca, Béke utca, Korányi köz, Korányi utca, Köl-

csey utca, Mihály Dénes utca, Sallai Imre utca, Újtelep, Wesse-
lényi utca

6. szavazókör
Bajcsy-Zsilinszky utca, Dobó utca, Erzsébet sétány, Erzsébet 

sétány köz, Kazinczy utca, Kossuth Lajos utca, Széplepke köz, 
Várhegy utca

4. számú egyéni választókerület
A választókerület lakosságszáma (fő): 1542
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
7. szavazókör
Bacsó Béla utca, Baross köz, Baross utca, Bem utca, Boncsok 

utca, Dózsa György utca, Honvéd utca, Hősök útja, Huszár utca, 
Iharos utca, Isaszegi út

8. szavazókör
Fegyverkovács utca, Hasznos utca, Iskola utca, Kishársas, 

Kodály Zoltán utca, Pihenő út, Ráday Gedeon tér, Ráday utca, 
Somogyi Béla utca, Sukoró utca, Táncsics Mihály utca, Vadász 
utca

5. számú egyéni választókerület
A választókerület lakosságszáma (fő): 1541
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
9. szavazókör
Asztalos utca, Dombhát utca, Galagonya utca, Hegyalja utca, 

Kálvin tér, Kórház köz, Koricsánszky tanya, Kossuth tér, Ko-
vács utca, Kökény utca, Levendula utca, Maglódi út 1-től 53-ig, 
Maglódi út 2-től 46-ig, Napsugár utca, Rákos utca, Szemere Pál 
utca, Szőlőhegy utca, Tanácsház utca, Temető utca, Üdülő utca

10. szavazókör
Álmos vezér utca, Csatári utca, Előd vezér utca, Eszperantó 

köz, Hajnal utca, Huba vezér utca, Károli Gáspár utca, Kele-
csényi utca, Kond vezér utca, Nefelejcs utca, Ond vezér utca, 

Pekáry utca, Tas vezér utca, Töhötöm vezér utca

6. számú egyéni választókerület
A választókerület lakosságszáma (fő): 1434
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
11. szavazókör
Árpád köz, Árpád utca, Búzavirág utca, Duliskovich tanya, Fáy 

tanya, Felsősor 0131-től 999, Felsősor utca 60-76-ig, Felsősor 
utca 80-86-ig, Fenyőfa utca, Kati-major, Kun József utca, Mag-
lódi út 48-tól 999, Maglódi út 77-től 999

12. szavazókör
Bercsényi utca, József Attila utca, Maros utca, Nyírfa utca, Pi-

pacs utca, Sárközi utca, Sira-major, Szamos utca, Székely utca, 
Szent Erzsébet körút, Zoltán utca 42-től 999, Zsigmondi utca

7. számú egyéni választókerület
A választókerület lakosságszáma (fő): 1464
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
13. szavazókör
Bartoshegy utca, Blaha Lujza utca, Deák Ferenc utca, Erdei 

utca, Felsősor utca 11-től 129-ig, Felsősor utca 78-tól 78-ig, Fel-
sősor utca 8-tól 56/b-ig, Hunyadi János utca, Kinizsi utca

14. szavazókör
Felsősor utca 001-től 009-ig, Felsősor utca 00-tól 06-ig, Felső-

sor utca 0940/0001, Kis Ernő utca, Kolozsvári utca, Komló utca, 
Madách utca, Maglódi út 57-től 75-ig, Margaréta utca, Mikszáth 
Kálmán utca, Szent Imre körút, Tompa utca, Zoltán utca 1-től 
41-ig, Zrínyi utca

8. számú egyéni választókerület
A választókerület lakosságszáma (fő): 1482
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
15. szavazókör
Állomás utca, Április 4. utca, Erkel Ferenc utca, Faiskola utca, 

Fűzfa utca, Köztársaság tér, Május 1. utca, Párhuzamos utca, Rét 
utca, Rózsa utca, Völgy utca

16. szavazókör
Akácfa utca, Bartók Béla utca, Határ út, Mátyás király tér, Pesti 

út

Részlet a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. 

törvénybôl

8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgál-
tatások körében különösen: a településfejlesztés, a településren-
dezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgaz-
dálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető 
fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi 
közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom 
elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és 
egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parko-
lás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és tele-
püléstisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, 
közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energia-
szolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az 
alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellá-

Pécel – egyéni választókerületek
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tásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondos-
kodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, 
művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges 
életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési ön-
kormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, 
anyagi lehetőségeitől függően –, mely feladatokat, milyen mér-
tékben és módon lát el.

(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, 
hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok 
ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagy-
ságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően elté-
rően is megállapíthatók.

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészsé-
ges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai 
oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellá-
tásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntar-
tásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában 
álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tere-
ken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő 
várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti 
és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

(5) A települési önkormányzat 
a feladatai körében támogatja 
a lakosság önszerveződő kö-
zösségeinek a tevékenységét, 
együttműködik e közösségek-
kel. A képviselő-testület a szer-
vezeti és működési szabály-
zatában határozza meg, mely 
önszerveződő közösségek kép-
viselőit illeti meg tevékenysé-
gi körében tanácskozási jog a 
képviselő-testület és bizottsága 
ülésein.

10. § (1) A képviselő-testület 
hatásköréből nem ruházható át:

a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása 

és működésének meghatározá-
sa, továbbá a törvény által ha-
táskörébe utalt választás, kine-
vezés, megbízás;

c) a helyi népszavazás kiírá-
sa, az önkormányzati jelképek, 
kitüntetések és elismerő címek 
meghatározása, használatuk 
szabályozása, díszpolgári cím 
adományozása;

d) a gazdasági program, a 
költségvetés megállapítása, 
döntés a végrehajtásukról szó-
ló beszámoló elfogadásáról, a 
helyi adó megállapítása, a te-
lepülésrendezési terv jóváha-
gyása, a képviselő-testület által 
meghatározott értékhatár feletti 
hitelfelvétel, a kötvénykibocsá-
tás, továbbá a közösségi célú 
alapítvány és alapítványi forrás 
átvétele, és átadása;

e) önkormányzati társulás lét-
rehozása, társuláshoz, érdek-
képviseleti szervezethez való 
csatlakozás;

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműkö-
désről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlako-
zás;

g) intézmény alapítása;
h) közterület elnevezése, emlékmű állítás;
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezé-

séről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti;

l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az ér-
dekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő;

m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi 
ügyében való döntés; a 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyi-
latkozati eljárással kapcsolatos döntés;

n) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskö-
rébe utal.

(2) A képviselő-testület rendeletében a törvény által hatásköré-
be utalt kinevezést, megbízást és intézmény alapítását a helyi ön-
kormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény 
szerint társulására ruházhatja.
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De mortuis nil, nisi bene... Ha áll ez a mondás a holtakról, még 
inkább áll a haldoklókról. Hisz a jó, a csendes halottak már nem 
hallják se dicsérő, se gáncsoló szavainkat, nem örülhetnek és 
nem bosszankodhatnak. Nekik tehát ugyan mindegy, hogy mily 
magas véleménnyel vagyunk felőlök. Ellenben a haldoklók!.. 

Nekik ugyanis nehéz az elmúlás, kínos a végső küzdelem. Ne 
tegyük hát gyötrelmesebbé az amúgy is gyötrelmes végpercze-
ket; ne keserítsük a távozókat. Ne soroljuk fel a bűneiket; ne 
olvassuk rájuk hibáikat; ne szóljuk meg őket... 

Ne bántsuk hát mi sem az immár halódó szezont! Ne szól-
juk meg Péczel búcsúzó, távozó nyarát. Hadd legyen elmúlása 
csendes, zavartalan, könnyű... 

S míg az idei nyár lassan, de biztosan halad az elmúlás felé, 
mi – siratók – szárítsuk fel könnyeinket; s míg belé nyugszunk a 
változhatlanba – tekintsünk reménykedve, várakozástelten egy 
szebb, egy biztatóbb jövő felé. 

A sablonos búcsúztató helyett hadd fessem meg széppé, ra-
gyogóvá Péczel jövőjét. Tegyük fel hát a phantasia aranyos 
színes szemüvegét, melyen keresztül pompázónak, ideálisan 
szépnek fogjuk látni a mi Péczelünket…

A milliós lakosságú főváros környékének ékességére; legke-
resettebb nyaralóhelyére szállít bennünket az elegáns, könnyed 
mozgású villamos.

Péczelen vagyunk. Azon a Péczelen, amelynek csak néhány 
évvel ezelőtt veszett hírét költötték azok a fővárosiak, kiket 
e kis nyaralóhelyre vetett balsorsuk. Azon a Péczelen, amely-
ből dolgos és szorgalmas lakosságának összetartása; a vezetők 
czéltudatos munkásságának pár éve alatt csodaszép nyaralót 
varázsolt elő. 

Péczel lakói hosszas vajúdás után végre megtalálták azt az 
utat, mely a boldoguláshoz vezet. Felismerték, hogy e falut ked-
vező fekvése; a fővároshoz való közelsége; természeti viszo-
nyai mintegy praedistinálták arra, hogy az izzadó fővárosiaknak 
kellemes nyári tartózkodó helyévé legyen. Felismerték, hogy a 
lakosságnak legjobb keresetforrásává válhatnak a nyaraló pesti-
ek, hogy a jó mód; a vagyonosodás legbiztosabb útja, ha kitűnő 
intézményekkel ide csábítják, ide csalogatják a nyaralókat. 

Ez a szempont vezérelte a Péczelieket, mikor létesítették 
mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy Péczel valóban vonzó, 
kellemes üdülést nyújtó nyaraló hellyé váljon.

Elsősorban megvalósult az oly sokszor óhajtott, oly sokszor 
megígért gyors és olcsó közlekedést biztosító villamos vasúti 
összeköttetés a fővárossal. A sárga villamosok – tiszták és ké-
nyelmesek – félóránként szállítják az utasokat Péczelre. A villa-
mos végállomása a Szilágyi Virgil téren van. Ebből a térből, hol 
azelőtt homokbuczkák es pocsolyák kevésbbé változatos képe 
gyönyörködtette az optimistákat avagy bosszantotta a pessimis-
tákat, most csinos parkot varázsolt a czéltudatos munkásság.

Innen, a czentrumból, indulnak ki a lombos fákkal szegélye-
zett, tisztán tartott utak. 

Megszűnt a por; megszűnt a sár. Az utak kövezve vannak s a 
locsolás, mely hajdan a mesék országába tartozott, Immár kéz-
zelfogható valósággá vált. 

Az erre, valamint egyéb szépészeti czélokra szükséges költ-
séget könnyű szerrel hozza össze a permanencziában működő 
szépészeti bizottság. Ez a bizottság közvetíti a nyári lakások 
kiadását. A ki lakást keres vagy a kiinek kiadó lakása van, ide 
fordul s szívesen fizeti a lakás arányához mért közvetítési dí-
jat. Azonfelül minden nyaraló köteles vagyoni viszonyaihoz 
mérten u. n. nyaralási díjat fizetni. Szivesen fizetik, mert hisz 
ellenértékét a kellemes nyaralásban megtalálják. S a lakások – 
melyeket a nyaraló családok elözönlenek – olcsók, tiszták és 

kényelmesek. Az utakat mindenütt csinos, villaszerű épületek 
szegélyezik. Alig van ház, melyben agy Két nyaraló família el 
ne férne. 

S a házigazdák mindenike, a mellett, hogy csinos összeget 
vesz be bér fejében, nagy jövedelemre teszen szert a nyaralók 
ellátása folytán. Mindenik nevel baromfit; mindenegynek van 
konyhakertészete, gyümölcsöse. Igy aztán csibe, liba, tojás, tej, 
vaj, zöldség, főzelék, gyümölcs mind mind pengő pénzzé válik 
a gazda kezében s jól járnak a bőven ellátott nyaralók is. 

Ekként gondoskodván a gyomor szükségleteiről, gondoskodás 
történt a nyaralók testi ás lelki szükségleteiről is. 

A Kossuth téren szintén park létesült s az azt ékesítő szobor 
körül árnyas fák alatt padok várják a sétálókat.

Sétáló és kiránduló helyekben pedig nincs hiány. Megnyílt 
végre a közönség számára a „Sukoró”, s a nap melege által 
lankasztott kirándulók a pompás fekvésű erdő lankás oldalain 
találnak hűs pihenőre. A „Sukoró”-val vetélkedik a Várhegy al-
jában elterülő vadregényes, szakadékos „Isten gödre”. Pompás 
sétaút kínálkozik az India telep Erzsébet sétányán is. Ezen az 
árnyas sétaúton valóságos corsót fejtenek ki az asszonyok, le-
ányok.

Az átalakított s a modern igényeknek megfelelően berendezett 
India vendéglőben tart pihenőt a sétálók serege. Itt tartják estén-
ként a térzenét s. Nagy közönség hullámzik itt ilyenkor, élvezve 
a balzsamos, üde levegőt s a kitűnő magyar zenét.

Nagy közönsége van a Szemere szállónak is. Míg a szál-
ló árnyas, fás kerthelyiségében tennis pályák, kugli-
zók szórakoztatják a vendégeket; benn a nagyteremben 
ügyes szintársulat mulattatja a kényes ízlésű közönséget.  
S a jó levegő, erdők, kiránduló helyek által nyújtott szórako-
zásokhoz csatlakoznak azok a kedélyes tánczestélyek és mu-
latságok, melyeket a virágzó péczeli úri casino rendez. Ezeken 
a mulatságokon osztály és felekezeti különbség nélkül vígan 
áldoznak Terpsichore hívői. 

S amikor a kellemesen eltöltött nap után hazatér a közönség, 
nem botorkál már a sötétség és hiányos világítás miatt, mert az 
utakra villamos lámpák szórják pazarul fényüket…

S ha esténkint az öregek, a régiek elmesélik az ifjaknak, hogy 
ezelőtt néhány évvel mindez másként volt itt; hogy a rendezet-
len utakon a por miatt fuldokoltak a boldogtalan halandók vagy 
elmerültek a vendég-marasztaló sárban; hogy kopasz udvarok-
kal éktelenkedő nedves és piszkos lakásokban húzódtak meg a 
nyaralók; hogy a piaczon arannyal kellett fizetni a messze vi-
dékről hozott csirkének csúfolt verebet s dinnyének keresztelt 
éretlen tököt, hogy kellemes kiránduló helyeken csak álmaik-
ban jártak az emberek, hogy a lakosok és nyaralók, a kasztok és 
felekezetek egymás fejét verték be az emberszeretet nevében, s 
akinek épen maradt a feje, az este a sötétség miatt törte azt be; 
kétkedően, hitetlen csóválják fejüket mondván: lehetetlen ez; 
mese ez mind – mind!... Sohse volt ez igaz!...

Kissé tán fényesre rajzoltuk a jövő képét!...
De ha elérhetetlen is ez a kép; mennél csodásabb, varázslato-

sabb az ideál, annál inkább iparkodik az egyén azt megközelí-
teni. Csak a kishitűek riadnak vissza; a bizakodók dolgoznak s 
ha munkájuk nem is vezet az elképzelt fényes eredményre, de 
lehetővé teszi annak megközelítését. 

Előttünk lebeg a jövő szép képe. Lesz még alkalmunk megje-
lölni azokat a feltételeket, azokat a módozatokat e lap hasábja-
in, melyek a megvalósulás felé vezetnek. 

Péczel, 1905. augusztus 27. 
dr. Bálint Andor

a Péczel főszerkesztője

Péczel jövôje
105 ÉVE ÍRTÁK
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120 ÉVES A MENTŐPALOTA

120 éves a Markó utcai Mentőpalota, amely a mai Országos 
Mentőszolgálat, az OMSZ központja.

A mentés legősibb formája ösztönös tevékenység, melynek el-
sődleges célja, hogy elhárítsa a balesetet szenvedett életét vagy 
testi épségét veszélyeztető tényezőt. A kék, hatágú, ún. „Konstan-
tin-kereszt” az élet csillaga. A mentés hat alapvető követelményét 
szimbolizálja: felismerés, segélykérés, elsősegély, mentőellátás, 
szállítás alatti kontroll, definitív ellátás. A kígyós bot (Aesculap-
pálca) az orvoslás-gyógyítás eszméjét fejezi ki. A mentés a sür-
gősségi ellátás kórház előtti szakaszának legfontosabb állomása.

Magyarországon az embermentést mint kötelezettséget Mária 
Terézia magyar királynő törvényben írta elő. (1770. – Ez eredmé-
nyezte a tisztiorvosi szolgálatot.)

Legfeljebb öt évvel lehet fiatalabb az épület első emeletén műkö-
dő múzeum, amely a maga nemében szintén unikum a világban.

Kresz Géza, Budapest V. kerületének tisztiorvosa, a Budapesti 
Önkéntes Mentő Egyesület (BÖME) s egyben a szervezett mentés 
magyarországi megalapítója már 1892-ben, a mentők működésé-
nek ötödik évében elhatározta a gyűjtemény létrehozását. Mun-
katársainak meghagyta, hogy kivonulásaik alkalmával gyűjtsék a 
különleges, balesetet, sérülést okozó vagy fegyverként használt 
tárgyakat. Az afféléket, mint a vitrinben látható sétapálca-patika – 
alighanem az orvosi táska elődje – vagy a lélegeztetésre szolgáló 
kovácsfújtató.

Amolyan gyorstalpaló felcsertanfolyam ez a szervezett mentés 
magyar alapítójáról elnevezett Kresz Géza-terem tárlói előtt. 

„Vízbe fúltat semmiképpen ne akasszunk fel lábánál fogva, ha 
életet szeretnénk lehelni belé. A mesterséges lélegeztetés sikere-
sebb, ha a sérült nyelvét előre húzzuk, és ha ketten végzik a műve-
letet. Egyikük a sebesült karját emelgeti, a másik a hasfalát, illet-
ve a rekeszizmait bokszolja. Ha szerencsénk van, s elég kitartóak 
vagyunk, az olykor órákig tartó újraélesztés nyomán magához 
térhet a tetszhalott.”

Az első, lóvontatású rohamkocsi 1887. május 10-én indult el 
a budapesti Lipót bazár (a mai Markó utca) elől. Ennek mintájára 
más városokban is megszervezték az önkéntes társadalmi men-
tőegyesületeket. Sziréna helyett harangszóra indultak a lovak, és 
mindjárt vágtában.

A kezdeti időkben a már akkor is 24 órás szolgálatot teljesítő 
mentők óránként átlagosan egy riasztást kaptak, többnyire mérge-
zéses esetekhez kellett kivonulniuk.

Az első mentő automobil, egy 3,5 lóerős, elektromos kisautó 
1902-ben futott ki Budapest utcáira, az első világháború éveiben 
viszont már 19 autója volt a mentőszolgálatnak, s többnyire a pá-
lyaudvarok környékén várakoztak sebesült katonákra. Volt mun-
kájuk bőven, a háború végére az egész járműállomány amortizá-
lódott. Az 1930-as évekig a mentőkocsik nagy része a Magyar 
Állami Gépgyár Magosix típusú gépkocsija volt, ami még a 2. 
világháború után is szolgált.

A 40-es évek elején a gyorsan fejlődő fővárosban már a karam-
bolok és az üzemi balesetek okozták a legtöbb munkát a mentő-
söknek. Ne feledjük, az autók kormánya ekkor került át jobbról 
balra, s mire az autósok és a gyalogosok megszokták a változást, 
bizony sok vér folyt el Budapest utcáin. A második világháború 
alatt a mentősök szolidaritása példás volt, számos zsidó társukat 
mentették meg.

Az államosítást követően Országos Mentő Szolgálatra keresz-
telték a BÖME-t, de még ebben a formában is sikerült meglepni-
ük a világot. Európában elsőként Budapest utcáin tűntek fel 
a mentőszolgálat rohamkocsiijai, mint valami mozgó kórház, 
rendelkeztek minden olyan eszközzel, amely a korszerű orvosi 
segélynyújtásban szükséges. 

S még egy Európa-csúcs: 1954. március 29-én a kontinensen 
elsőként Budapest utcáin robogtak a rohamkocsik világvevő 
készülékkel felszerelve. 1956 után kezdte meg tevékenységét a 
Légimentő és Betegszállító Csoport.

A múzeumban kiállított tárgyak között ma is látható vastüdő 
szolgált bennük a mesterséges légzés alkalmazására, és pacema-
kerrel is nálunk látták el elsőként a mentősöket, még 1974-ben. A 
mentősök arról is bőven tudnának mesélni, hogy a nyugati civili-
záció mikor lépte át a vasfüggönyt.

A 70-es években már a szív- és érrendszeri panaszok álltak a 
riasztások okainak élén, és hamarosan megjelentek a stressz be-
tegségek.

Az 1990-es évektől az OMSZ az elavult Nysa gépkocsikat Toy-
ota és Mercedes gépkocsikkal váltotta fel. 1995-ben 97 kocsiból 
44-et használtak mentésre, 11-et rohamkocsiként és 52 db-ot be-
tegszállításra. 

Manapság 230 mentőállomás van az országban – meséli 
Debrődi Gábor, a Mentőmúzeum igazgatója –, napjában 800 ro-
ham-, illetve esetkocsi teljesít szolgálatot, a legkorszerűbb orvosi 
segédeszközökkel ellátva.

A – jobbára Mercedes típusú – rohamkocsi valóban mozgó kór-
háznak tekinthető, hiszen a lélegeztető géptől a defibrillátorig, az 
EKG-tól a pacemakerig minden, azaz húsznál is több multifunk-
cionális készülék található a mentőautókban. Amelyek gyorsan 
cserélődnek. A 10-15 éve még használatban lévő berendezések 
némelyike ma már a múzeumot gazdagítja.

A magyar mentésügy, az elsősegélynyújtás nagy alakjai
Az elsősegélynyújtás úttörője Flór Ferenc (1809-1871) volt, 

aki az 1835-ös „Tetszhóltak Felélesztésökről szóló Tanítás” című 
könyvében felállította az újraélesztés teendőinek sorrendjét, je-
lentőséget tulajdonítva az átjárható légutak biztosításának, a be-
fúvásos lélegeztetésnek és a mellkas nyomogatásának. Ajánlja a 
légutak leszívását, a gégemetszést, az intubációt. Követeli men-
tőegyesületek felállítását, szervezési tervet dolgoz ki, megadja a 
mentőláda, a mentőállomások felszerelésének leltárát.

dr. Kresz Géza (1846-1901) vezetésével kezdi meg működését 
a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület (BÖME) 1887-ben, mely 
mindenkinek a nap és az éj bármely órájában minden díj nélkül 
nyújtott segítséget. 

A II. világháború után, 1948. május 10-én a Népjóléti Minisz-
térium állami tevékenységgé tette a mentést, és államosítással lét-
rehozta az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), melynek alapí-
tója és első főigazgatója dr. Orovecz Béla, a BÖME orvosa volt.

dr. Gábor Aurél (1923-1976) volt a magyar mentés történeté-
nek egyik legmeghatározóbb alakja. Belgyógyász, az orvostudo-
mányok kandidátusa, aki a dunaújvárosi kórházban és rendelő-
intézetében tevékenykedett, 1954-től mentőorvosi szolgálatot is 
teljesített. A sürgősségi betegellátás tudományos megalapozása, 
az oxyológia fogalmának megalkotása (s maga az elnevezés is) a 
nevéhez fűződik. Részt vett abban a mozgalomban, amely a kö-
zépkáderekből való mentőtiszt képzést az Egészségügyi Főisko-
lán felsőfokú szinten megszervezte.

A fentiek leírását az évforduló mellett – úgy gondoltuk – az teszi 
indokolttá, hogy idén először megtapasztalhattuk, hogy a rendkí-
vül változékony időjárás, a nagy hőmérséklet-ingadozások okoz-
ta rosszullétek idején honnan és kiktől is kérhetünk és kaphatunk 
segítséget.

A mentők történetének megismerése után egy néma főhajtással 
adózzunk mi is azok előtt, akik a nap 24 órájában a mi életünk 
biztonságát, mentését, megőrzését hivatottak szolgálni …mert Ők 
elhivatottak az életmentésben!

Illés Eszter és Csontos Tamásné

A magyar mentés története
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Hogy más szemmel nézd 
önmagad és másokat!

Szeretnéd megrajzolni a körülötted lévő Világot?
Szeretnél magabiztosan, szorongások nélkül élni?
Most újrarajzolhatod az életed. Elkezdhetsz igazán szoron-
gások nélkül élni nem számít hány éves is vagy. Az életed 
során magadnak felállított korlátjaid, kapaszkodóid, megta-
nult képtelenségeid oldódnak fel. A programunkon a segít-
ségünkkel és útmutatásunkkal megláthatod majd, hogy hol 
vagy elakadva az adott élethelyzetedben. Szélsőségeidet az 
árnyalásod, térlátásod-ábrázolásod a megszokásaidat fogják 
a rajzodon keresztül megmutatni. A program végére újra ér-
telmezed az életed, másként tekintesz majd önmagadra, tudni 
fogod, hogyan éld és élvezd az életed...

Időpont: 2010. szeptember 23-26.
A képzés napjaira igény esetén ebédet (590 Ft/adag) tudunk 
biztosítani.
Helyszín: Egymást Segítő Egyesület (ESE)
2119 Pécel, Pihenő u 2.

További információ, elérhetőségek: 
Burka Zsolt 06-20/502-0339; 06-28/495-090
www.ujrakezdokhaza.gportal.hu, kreativ.jobbagyfeltekes.
rajz@gmail.com

Részvételi díj: 29.500 Ft
Pedagógusoknak, nyugdíjasoknak, diákoknak és családoknak 
10% kedvezményt biztosítunk.
Jelentkezni lehet: 2010. szeptember 20-ig a megadott tele-
fonszámokon vagy a weboldalon található regisztrációs lap 
kitöltésével.

Kreatív Jelen-Lét TEAM

Kreatív
jobb agyféltekés 

rajzolás
tanfolyam

2010. szeptember 18-19.
Örökségvédelmi napok
Szeptember 18. (szombat)
I. Park bemutatása (Előadás, tanösvény és vetélkedő)
II. Barokk színház felfedezése (Előadás, barokk táncház, vi-
deóvetítés)
Szeptember 19. (vasárnap) 
I. Vasúttörténeti előadás - Volt egyszer egy vasút...képes kró-
nika szerzőjének előadása
Helyszín: Királyi váró - Gödöllő
Előadás után a vonattal érkező látogatók gyalogosan, a he-
lyiek kerékpárral közelítik meg a kastélyt és kapcsolódnak 
be a Vadásznapi programba, illetve megtekinthetik a Barokk 
színházban az ARRE képanyag kiállítását.
II. A kastély, mint forgatási helyszín
1. Filmvetítés és játék

2010. szeptember 19.
III. Gödöllői Vadásznap
A Gödöllői Királyi Kastélyban idén ősszel harmadik alka-
lommal kerül megrendezésre a Gödöllői Vadásznap. 
Egész napos gazdag programkínálattal várjuk a vadászat kü-
lönleges világába bepillantani vágyókat.

10.00 Vadászkürtök szavára kitárja kapuit a Kastély 
10.10 Megnyitó a Vadászkamara Kürtegyüttes közreműködé-
sével
10.45 Vadász-íjász verseny a kastélyparkban
10.45 Őserdei Vadászatok Afrikában - Hidvégi Béla, világ-
járó magyar vadász előadása és könyvbemutatója a Barokk 
Színházban
11.00 Csodaszarvas - bábjáték az Aranyszamár Bábszínház 
előadásában 
12.15 Vadászruha bemutató - a D’Elia Szalon szervezésében 
13.00 Folyamatosan zajló bemutatók a Kastélyparkban: 
íjászbemutató, solymászbemutató, vadászkutya bemutatók, 
kutyás szarvasgombakeresés
14.00 Vadászkaland – mesejáték a Hahota Gyermek Színház 
előadásában
15.00 Részletek a Rudolf és más ismert musicalekből
a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének zenés összeállí-
tása
16.00 Csukás István: Ágacska – mesejáték a Nevesincs Szín-
ház előadásában
17.00 A vadász-íjász verseny és a vadpörkölt főzőverseny 
eredményhirdetése
17.15 Vadászkamara Kürtegyüttes koncertje
19.00 órakor Hot Jazz Band koncert a Díszudvaron!

Gödöllôi Királyi 
Kastély

Grassalkovich-kastély 
Web: www.kiralyikastely.hu

Telefon: (28) 410-124
e-mail:

informacio@kiralyikastely.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
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– Most azt a világot éljük, hogy mindenki 
mindenhez ért, még a kandalló építéséhez 
is. Milyen jellegzetes hibákat követnek el 
az alkalmi „építők”? Milyen veszélyeknek 
teszik ki a családjukat?

– Ha a kémény kürtőjének átmérője nem 
felel meg a beépíteni kívánt kandallóbe-
tét méretével, abból adódhatnak problé-
mák. Azt gondolom, vannak dolgok, amit 
kénytelenek vagyunk szakemberrel elké-
szíttetni. Biztos vagyok abban, hogy még 
a hajad festését 
sem mernéd a ba-
rátnődre bízni, pe-
dig abból túl nagy 
baj nem lehet, csak 
esztétikailag hat, 
ahogy hat.

– Számít-e a szo-
ba mérete, vagy 
olyan méretű kan-
dallót építünk, amit 
a fantáziánk meg-
enged?

– Igen, számít. És 
ez a kérdés szoro-
san összefügg az 
előzővel, mert a 
szoba légköbméte-
re vagy a nagysága 
négyzetméterben 
számítva meghatá-
rozza a beköthető 
kandallóbetét telje-
sítményét wattban 
kifejezve, valamint 
a kémény kürtőjének átmérője.

– A fűtés mikéntje is fontos, gondolom. 
Csak fával, vagy szénnel is lehet fűteni a 
kandallóban?

– Léteznek a hagyományos kandallók, 
melyben fával vagy fabrikettel lehet tü-
zelni, és a modernebb gáztüzelésűek. 

– A kandalló örök életre szól. Milyen 
karbantartást igényel, hogy valóban hosz-
szú ideig szolgáljon bennünket?

– Igazából egy jól és szakszerűen meg-
épített kandalló különös karbantartást 
nem igényel. Célszerű az égésterméket, 
a hamut rendesen kiszedni. Fontos, hogy 
kemény, száraz fával tüzeljünk mindig, és 
a kéményt évente kéményseprővel ki kell 
tisztíttatni.

– A kandalló építése mellett a kemence 
is divatossá vált. Gyermekkoromban a 
nagymamámnál működő kemence volt, 
ott sütötte tizenegy unokájának a kenye-
ret, a disznótorost és a finom töltött ká-
posztát is ott készítette. Többek között az 
otthonotokban is építettél kemencét, amit 
használtok is. Hogyan tudsz sütni, főzni a 
kemencében?

– 3-4 órával a sütés megkezdése előtt 
már folyamatos, lobogó tüzeléssel fel kell 

fűtsük a kályhát a megfelelő hőfokra. 4 
óra elteltével a parazsat szét kell húzni 
két oldalra, és ekkor helyezhető be a süt-
ni kívánt hús tepsiben. Innentől már nem 
rakunk a tűzre. Mi szinte mindenféle húst 
sütöttünk már benne. A süteményeket 
mindig a legvégén sütjük csak, mert an-
nak kell a legkevesebb idő és a legkisebb 
hőfok.

– A nagymamám kemencéje szerintem 
vályogból készült. Te miből építed a ke-
mencét?

– Régen a kemencéket agyagból, törek-
ből (kukoricaszár), lótrágyából építették. 
A mai modernebb kemencéket már az 
agyag mellett – ami most is elengedhetet-
len alapanyaga a kemencének – samottból 

és kisméretű téglából készítik. A külső 
burkolata pedig szabadon választható, 
szinte bármilehet, amit a mai építőiparban 
megtalálhatunk (kisméretű tégla, ytong, 
terméskő).

– Sok helyen a szabadban van építve a 
kemence, ezek régen a „házban” voltak, 
így két funkciójuk is volt, főztek vele, és 
fűtötték a szobát. Hogy kerülhetett ki az 
udvarra szegény kemence? 

– Az utóbbi időben kezd visszatérni a 
divatba, hogy újra 
építenek a házakba 
kemencét. De iga-
zad van, inkább az 
udvaron találhatjuk 
még mindig sok 
helyen. Divatosak 
a nyár esti garden 
partyk, vannak he-
lyek, ahol a kemen-
ce mellett helyet 
kap még a sparhelt, 
a bográcsoló áll-
vány, a nyársaló, 
a roston sütő és 
sokszor még egy 
komplett kerti mo-
sogató is. A házban 
inkább a kandalló 
nyújtja az alterna-
tív fűtési lehetősé-
get

– Hogyan, miként 
tudjuk azt elérni, 
hogy olyan termé-

szetességgel használjuk ezeket az eszkö-
zöket, mint a nagyszüleink?

– Időigényes kemencében sütni. Egy-két 
órát kevés erre szánni, inkább félnapos 
elfoglaltság. Család- és barátépítő, mert 
míg tesztek-vesztek, sütitek a húst és a 
finom süteményeket, addig beszélgettek, 
és olyan dolgokat meséltek el egymásnak, 
amit a rohanó életmódotok miatt eszetek-
ben sem jutna, „mert túl hosszú a törté-
net”.

Köszönöm a beszélgetést, és azt is, hogy 
érdeklődés esetén válaszolsz a további 
olvasói kérdésekre is. Én vágyom egy jó 
búbos kemencére, és arra, hogy használni 
is tudjam.

Gulyás Jánosné Mikes Zsuzsa

Kandallók és kemencék
Beszélgetés Dodó János kandallóépítôvel

HAGYOMÁNYOS ÚJDONSÁGOK

A régi idők hasznos tűzhelyei az utóbbi időben divatba jöttek. Több tapasztalatom van „barkácsolt” kandallók használ-
hatatlanságáról, mert habár kívülről jól mutatott a kandalló, de fűteni nem lehetett vele, mert több füstöt adott ki, mint 
meleget. Tájházban jártunk, kenyeret szerettünk volna sütni, de nem volt köztünk egy épkézláb ember, aki tudta volna a 
technikát, hogyan kell felfűteni a kemencét, hogy süssön, és ne égessen, ja, és ne legyen csupa korom minden.

Dodó János nagyon szép és működő kandallókat épít, Őt kérdezem a „titkokról”.
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Évről évre eljön az a bizonyos nyári, illetve nyár végi időszak, 
mikor frissen végzett fiatalok özönlik el a munkaerő piacot, nehe-
zen megszerzett papírjukat lobogtatva, eltökélt szándékkal, hogy 
ők most elhelyezkednek.

Szerencsés és szerencsétlen is vagyok ezzel a cikkel kapcsolat-
ban. Szerencsés, mert magam is ehhez a csoporthoz tartozom, így 
elég jól belelátok a helyzetbe. Szerencsétlen, mert ez a munkake-
resés-dolog nem is olyan egyszerű…

Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy Budapesten vagy Pest 
környékén egy fiatalnak nem lehet nehéz munkát találni, hiszen 
mindenhová őket keresik. Ez azonban koránt sincs így.

Pedig megy a próbálkozás ezerrel. Van aki az interneten ször-
fölve keresgél, van aki az újságokat bújja, akad olyan is, aki is-
merősöket faggat, hátha be tudják ajánlani valahova. Sokan há-
zalóként járják végig a remélt munkahelyeket, az önéletrajzukat 
lobogtatva. 

Többféle hirdetést is végignéztem az utóbbi hónapban, és néha 
megdöbbentő szövegekbe botlik az ember.

Rengeteg lehetőség lenne persze a szex és pornó iparban, az 
ilyen típusú hirdetések száma messze meghaladja a többi állás-
lehetőség kínálatát, és rengeteg pénzt ígér. Aztán ott vannak azok 
a munkahelyek, ahol kicsit elvetették a sulykot. Nem akarnak ők 
lehetetlent, csak azt, hogy a munkára pályázó legyen:

– fiatal (huszon X éves);
– rendelkezzen legalább 2 vagy 3 diplomával;
– legyen 2-3 nyelvvizsgája is, minimum középfokú, és az egyik 

felsőfokú;
– legyen legalább 2-3 év szakmai tapasztalata.
Nem kell nagy bölcsesség hozzá, hogy lássuk: ez így szinte le-

hetetlen kívánalom. 
Aztán ott vannak még az olyan lehetőségek is, ahova ugyan al-

kalmas egy átlagos munkakereső, még akkor is, ha nem diplomá-
ja, csak szakpapírja van. Ilyenből sokkal több van, mint hisszük, 
amióta elterjedté váltak az úgynevezett OKJ-s (Országos Képzési 
Jegyzék) képzések. Ezek egy-két év alatt elvégezhető, szakmát 
adó tanfolyamok.

Szóval van olyan, ahol ez is megfelel, de legtöbb esetben nevet-
séges fizetést kínálnak (gyakran minimálbért), nem is olyan ritkán 
12 órás fizikai munkáért!

Persze akadnak normális munkalehetőségek is, de rengeteget 
kell keresni, kutatni. 

Aki tényleg el akar helyezkedni, nem tehet mást, mint hogy 
naponta minimum 15-20 helyre elküldi az önéletrajzát, minden 
munkalehetőségre, aminek megfelel a képesítése. Nem szabad 
megmaradni annál a szemléletnél, hogy csak szakmán belül ke-
ressük a lehetőséget. 

És ekkor jön az utolsó pofon: a legtöbb esetben még csak válasz-
ra sem méltatják a jelentkezőt, jobb esetben talán kap egy udva-
rias elutasítást, és csak nagyon ritkán jut el az állásinterjúig. Ami 
megint csak vagy sikerül, vagy nem.

Negatív képet festettem az álláskeresésről, viszont azt minden-
képpen ki kell emeljem: nem szabad elcsüggedni! Akár erőszak-
kal is rá kell vegyük magunkat, hogy keressünk tovább! Ez nem 
olyan, mint egy lottófőnyeremény: „áh, nem jött össze, hagyom”. 
Itt a jövőnk kezdődik.

Veszelszki Bálint

Frissen
végzettek 

munkát keresnek

Gyerekszáj
Gyönyörű napsütéses délután jöttem ki egy kisváros polgár-

mesteri hivatalából. Az épület igen szép, egy parkban van. Sokan 
járnak ebbe a parkba, mert tágas, kiépített tér, aminek a közepén 
szökőkút csobog, körben kovácsoltvas lámpák és padok. Amint 
jöttem le a lépcsőn egy bájos kislány – alig négy éves lehetett – kis 
ujjaival vezényelve ritmusosan mondta nekem: „Hüüülye polgár-
mester, hüüülye polgármester...” Megkérdeztem: „Drágám, tudod 
mit jelent, amit mondtál?” Kicsit meglepődött, talán egy másod-
percre, és már meg is volt a következő mondóka: „Büüüdös néni, 
büüüdös néni…”. A kis öccse, aki még nem tudott beszélni, de 
vezényelni igen, boldogan tette azt a nővére mellett. Megdöbben-
tett a két gyönyörű gyerek, vajon honnan hallanak ilyen beszéde-
ket. Miért is nem a nagyon divatos Alma együttes dalát énekelte 
a kislány, vagy Weöres Sándor valamelyik híres kis mondókáját 
skandálta? Az nem lehet, hogy a politikai kultúránkhoz hozzá kell 
tartoznia, hogy a gyermekeinket is néhány évesen bevonjuk, hogy 
olyan dolgokat mondjon úton útfélen, ami a szülőkre is megalázó 
és szégyen.

A nagyszüleim és a szüleim vagyonát államosították, egy romos 
vályogból készült szoba-konyhás házba kerültünk, olyan helyről, 
amiről azt hittem, hogy a földünk vége ott van, ahol a világ vége 
is. Szüleinktől soha nem hallottuk szidni sem a rendszert, sem a 
politikusokat. Azt mondta az apu: „Míg a két kezem fel tudom 
emelni, mindig gondoskodom rólatok, ne féljetek”. Mi hittünk és 
bíztunk. Hálás vagyok a szüleimnek, mert teljes bizalommal le-
hettem irántuk, hogy megtanítottak nekem sok mesét és dalt, és 
azt, hogy ha már megtörtént a baj, ne azon vitatkozzunk, hogy ki a 
hibás, hanem azon gondolkodjunk, hogyan tovább.

A gyerekek csak figyelnek és utánozzák a felnőtteket. Nagyon 
kiszolgáltatottak nekünk, felelősek vagyunk értük. Az egyik TV 
magazin jellegű műsora pár híres embert bemutatott, akik szin-
te naponta járnak templomba. Elmondták, hogy ez nekik milyen 
sokat jelent, hogy Istennél nyugalmat találhatnak. Ezt a műsort jó 
volt látni, mert nyugalmat, békességet árasztott. Egy szépséghiba 
csúszott be pár nap múlva. Aki ismeri Istent, az tudja, nem szabad 
alakoskodnunk, szerepet játszanunk, mert Isten képes megmutat-
ni az igazi énünket. Így történt ez a nagyon vallásos, „gidákkal” 
pózoló, már nem éppen fiatal énekesünkkel is. Történt, hogy a 
koncertje végén a miniszterelnökünkért imádkozott, a volt minisz-
terelnökünkre meg egy minősíthetetlen jelzőt mondott. Az a TV 
csatorna, amelyik a nagy vallásos, rezgő-pillogó művészt abban 
a templomba mutatta meg, amelyikbe jár, olyan viccesnek találta 
az énekes kijelentését, hogy behívta rögtön a reggeli műsorukba, 
hogy ott is megismételhesse azt a primitív szót, hadd lássák a gye-
rekek és felnőttek, hogyan viselkedik egy vallásos zenész. 

A vallásos ember nem biztos, hogy hívő is. A templomba járás 
sem jelent semmit, ha csak a külvilágnak szól, egy szerep. A „sze-
replő” vallásosokat Isten olyan helyzetbe hozza, ahol felismerhe-
tőkké válnak vagy azzal, hogy méltatlanul viselkednek embertár-
saikkal szemben ország-világ előtt, vagy azzal, hogy a törvény 
erejével kijátszik egy egyszerű védtelen embert, mert ő jobban 
tudja csűrni, csavarni a szót. A hívő ember is hibázik, de az szinte 
biztos, hogy Isten segítségével a hívő ember bocsánatot kér, és 
másnap vagy harmadnap a bűnében nem tetszeleg, ezt nem teheti.

Nagyon nehéz bölcsnek lenni, csak a Bibliából tudok idézni: „Ne 
ítélj, hogy ne ítéltess!” – ezt soha ne felejtsétek el, mert nem tud-
hatjátok, hogy akit megítéltek, az milyen szerepet tölt be Isten te-
nyerén… Isten által az az ember is lehet kiválasztott, aki még nem 
hívő, nem jár templomba, nem a mi előítéleteink, ítélkezéseink 
alapján dönt Isten.  Gyermekeinket, unokáinkat a szeretetre és a 
tiszteletre tanítsuk, könnyebbé tehetjük ezzel az életüket.

Szeretettel:  Gulyás Jánosné Zsuzsa

GYERMEKEK ÉS FELNŐTTEK
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A 2009. évi egyszerűsített éves beszámoló főbb adatai (eFt-
ban)

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)
A. Befektetett eszközök     209 411
B. Forgóeszközök      31 769
C. Aktív időbeli elhatárolások            17
Eszközök összesen    241 197
„A” MÉRLEG Források (passzívák)
D. Saját tőke       37 463
E. Céltartalékok         8 527
F. Kötelezettségek       18 331
G. Passzív időbeli elhatárolások   185 403
Források összesen    241 197

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
I. Értékesítés nettó árbevétele   125 874
II. Aktivált saját teljesítmények értéke      - 415
III. Egyéb bevételek    115 138
IV. Anyagjellegű ráfordítások     68 632
V. Személyi jellegű ráfordítások   151 830
VI. Értékcsökkenési leírás     11 587
VII. Egyéb ráfordítások             21
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
     EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)      8 527
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei             0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai             0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
     EREDMÉNYE (VIII-IX)              0
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 
     EREDMÉNY (±A±B)        8 527
X. Rendkívüli bevételek               0
XI. Rendkívüli ráfordítások              0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)             0
E. ADÓZÁS ELŐTTI 
     EREDMÉNY (±C±D)        8 527
XII. Adófizetési kötelezettség              0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)      8 527
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY      8 527

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egy-
szerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása (eFt-
ban)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele  198 655
B. Vállalkozási tevékenység bevétele    42 357
C. Összes bevétel    241 012
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai  155 142
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai    76 928
F. Összes ráfordítás    232 070
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény   - 34 571
J. Tárgyévi közhasznú eredmény     43 513
Tájékoztató adatok
Személyi jellegű ráfordítások   151 830

A VÉDESE Nonprofit Kft. tisztviselői 2009. évben nem 
kaptak tagságukkal kapcsolatban sem költségtérítést, sem 
pedig tiszteletdíjat.

A 2009. évi közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámo-
lója

Általános cél
A fogyatékkal, károsodottsággal élő és megváltozott munka-

képességű emberek esélyegyenlőségének, tartós foglalkoztatá-
sának, társadalmi integrációjának elősegítése védett munkahelyi 
környezetben.

Működés, működési támogatásokkal kapcsolatos felada-
tok:

A szervezet 2007. július 1-től 2010. június 30-ig tartó költség-
kompenzációs támogatási keretszerződés alapján 2009-ben 55 
876 eFt-ot, rehabilitációs bértámogatás címén 48 895 eFt-ot, 
közhasznú és foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatások-
ra együttesen 2 590 eFt-ot kapott.

Az Egymást Segítő Egyesülettel szerződésben rögzített szol-
gáltatások: étkeztetés, karbantartás, mosás, takarítás, rehabili-
tációs egészségügyi szolgáltatások folyamatosan működtek a 
tervezett kapacitásokkal.

Elvégzett tevékenységek, fejlesztések:

Pécelen
– Bernd Kleespies Rehabilitációs Központ 
Felépült a központ új épülete, kialakításra került benne egy 

hidroterápiás szoba tangentoros káddal, betegemelővel, egy 
gyógymasszázs szoba, egy gyógytorna helyiség és orvosi szo-
ba. Emellett természetesen a szükséges szociális helyiségek is 
helyet kaptak.

– Lift
A lift megépítésével és üzembe helyezésével épületen belül 

lehet az ellátottakat a kezelésekre vinni. Így az étel felvitele is 
sokkal egyszerűbbé, biztonságosabbá vált.

– Cukrászati üzem fejlesztési munkái:
Az üzem berendezése nyújtógéppel és kenyérszeletelővel bő-

vült.
– Pék- és cukrászboltban csemegéspult és kávéfőző gép fel-

szerelése
– Karbantartás épülete és raktár (mindkettő faház) megépítése 

és az utcai parkoló kialakítása

Isaszegen
– Tolókapu építése a gépjárműbehajtás egyszerűsítésére
– Mosodában tároló polc- és szekrényrendszer beépítése

Szervezetfejlesztési, humánerőforrás-fejlesztési feladatok
A nehezedő gazdasági körülmények miatt létszámot bővíteni 

nem tudtunk, a nyugdíjba vonuló vagy kilépő dolgozók kieső 
munkáját igyekeztünk átszervezéssel megoldani, és csak a leg-
szükségesebb területekre új munkaerőt felvenni (pék, szakács, 
gyógymasszőr).

A gazdasági válság (egyelőre) nem érinthette az alapmisszió 
sérülését, vagyis a fogyatékos és megváltozott munkaképességű 
emberek munkahelyének elvesztését.

Ez annak is köszönhető, hogy az alapító Egymást Segítő Egye-
sület 33 000 eFt, fejlesztési támogatást nyújtott a VÉDESE Non-
profit Kft-nek a 2009. évben.

A VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évi közhasznúsági jelentése 
megtekinthető személyesen székhelyünkön (2119 Pécel, Pihe-
nő u. 2.) vagy honlapunkon (www.egymast-segito.hu).

A VÉDESE Nonprofit Kft. 2009. évi 
közhasznúsági jelentése

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
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Kisvárosunk lakosságának jelentős része nap, mint nap erre a 
pályaudvarra érkezik, hogy a fővárosban lévő munkahelyére el-
jusson. Pécelről elvileg ma is vonattal lehet(ne) a legegyszerűb-
ben, legkönnyebben Budapestre jutni. Azonban ma már sajnos 
közel sem tartozik a MÁV legjellemzőbb tulajdonságai közé a me-
netidők, indulási és érkezési időpontok kiszámíthatósága.

Ettől eltekintve felnéztünk-e valaha is az épületre magára? Előbb 
azonban a vasút történetéről mesélnék:

Az első magyar vasút megnyitása az 1827. augusztus 20-án in-
dított Pest és Kőbánya közötti, 1,6 km hosszú, lebegővasút volt. 
Azonban rövid használat után előnyei és költséges hátrányai mi-
att meg is szüntették. Az első rendes lóvasút üzembe helyezésére 
Magyarországon 1840 szeptemberében a Pozsony és Szentgyörgy 
közötti szakasz átadásával került sor.

Ezek után a vasútépítés jelentősége országos szinten vetődhetett 
fel. Természetesen elsők között, a két fővárost, Bécset és Pestet 
összekötő vasúti pálya megépítéséről kez-
dődtek tárgyalások. Azonban a különböző 
tőkecsoportok érdekei miatt intenzív vita 
tárgya lett, hogy a két fővárost összekötő 
vágány pár a Duna jobb, azaz Buda, avagy 
bal partján, a pesti oldalon épüljön-e? 
Győzött a tőke, az osztrák tőke ráhatása: a 
vasútépítés a pesti oldalon kezdődött.

Az első Pestről induló vasútvonal építé-
sének éve 1844. A mai Magyarország te-
rületén az első vonalat Pest és Vác között 
1846. július 15-én nyitották meg. 1847-
ben már a Pest-Szolnok közötti 99 km 
hosszúságú szakasz is elkészült.

A vasút hamar gyors fejlődésnek indult, 
a 19. század ipari forradalmának az egyik 
legjelentősebb tényezője lett. A gőzmoz-
donyok színe zöld, számozásuk a szállítási 
sorrend szerint emelkedik. A kocsik szá-
mozása kijelölt, az osztályok szerint kü-
lönböző színűek a személykocsik.

1849-1867 között a magyarországi vas-
utakat osztrák és magyar magántársaságok 
építették a bécsi kormány felügyelete alatt. 
Ahogy mindenhol a világban, hazánkban 
is a vasutak különleges engedélyekkel, 
feltételekkel alapított magánvállalkozások voltak. Működésüket 
az állam különféle kedvezményekkel segítette, és jelentős profi-
tot hoztak tulajdonosaiknak. A vasutak teljesen megváltoztatták 
az egyes országok működését, a piacok kiterjedését, a hadviselés 
formáit. A hajdani magánvasúti társaságok mind a mai napig mű-
ködő egyetlen emlékeként viszi tovább még ma is a Győr-Sopron-
Ebenfurti Vasút, amely szinte változatlan formában üzemelt, igaz, 
működését a korábbi modell alapján már a dualista monarchia 
idején kezdte meg. A kiegyezés évére a hazai vasúthálózat hossza 
elérte a 2341 kilométert.

1867 után hatalmas fejlődésnek indul az ország. 
A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium 1869-ben elren-

delte, hogy az államkincstár kezelésébe vett vasút és a közeljövő-
ben megnyíló Zákány-Zágráb vonal neve Magyar Királyi Állam-
vasutak legyen, így alakul meg a mai MÁV jogelődje.

Az állami vasutak is terjeszkedésbe kezdtek, 1880-tól külön tör-
vénnyel pártolták a helyi érdekű vasutak csatlakozását hálózataik-

hoz. Korának nagy közlekedéspolitikusa Baross Gábor, a „vas-
miniszter”, aki mind a személy- mind az áruszállításban jelentős 
tarifareformot hajtott végre. Az új díjtételek nem csak a vasutak 
jövedelmezőségét, hanem a vasút kereskedelmet, mezőgazdasá-
got, ipart fejlesztő hatását is figyelembe vették. A nehéz anyagi 
helyzetbe kerülő magánvasutakat az állam rendszeresen kisegítet-
te, vagy kivásárolta, így a hálózat fejlődése töretlen volt.

Ezekben az években Magyarországon megtelepedett, majd je-
lentős fejlődésnek indult a vasúti járműgyártás. A növekvő vasúti 
rendszer igényeit egyre inkább hazai mozdonyok és kocsik elé-
gítették ki. A MÁV saját világszínvonalú gyártókapacitással ren-
delkezett (MÁVAG), a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár néhány 
évvel alapítása után már Európába, Latin-Amerikába és Afrikába 
is exportálta termékeit.

Az első világháború kitörésekor a történelmi Magyarországon 
21.200 km vasútból 18.933 km volt a MÁV kezelésében. A pálya-

építéssel egy időben közel 1 500 vasútállo-
más is felépült. 

A (kis)városokban a vasútállomás épü-
lete és környéke a közélet színterei, ne-
vezetes pontjai voltak. Igazi közösségi 
terek. Az állomásokon laktak emellett még 
a nőtlen vasutasok, és az állomásfőnök a 
családjával (Egykor a vasutas foglalkozás 
nagyon jó foglalkozásnak, és biztos mun-
kahelynek számított.)

Elérhetővé váltak az országból az Euró-
pai nagyvárosok és mikor 1888-ban beve-
zették a zónatarifát milliók ültek vonatra. 
(1896-ban Bécsbe 4-6 óra alatt lehetett el-
érni, 10 forintért.)

A vasút történetében elérkeztünk a pá-
lyaudvarok építéséhez, tehát kanyarodjunk 
vissza a fő témához: Miért vált szükséges-
sé egy újabb indóház építése? Hogyan és 
mikor, kik építették az akkori Európa egyik 
legszebb épületének számító Keleti pálya-
udvar épületét?

A kiegyezés után a mai Budapest terüle-
tén 5 vasúti állomás volt. Az Osztrák-ma-
gyar Államvasúttársaság (O.M.A.T.) pesti 
pályaudvara, ami a mai Nyugati pályaud-

var helyén állt, azonkívül ugyanennek a társaságnak Kőbánya-al-
só állomása. A Magyar-északi vasút pesti Józsefvárosi és Kőbá-
nya-felső állomása, valamint a Déli vasút budai pályaudvara. A 
három főpályaudvaron: Nyugatiban, Józsefvárosiban és Budain a 
vasúttársaságok minden fontosabb szolgálati ága működött. Volt 
személy és áruforgalom, fűtőház, pályafenntartási telep. A Nyu-
gati pályaudvaron és Józsefvárosban ezeken kívül egy-egy főmű-
hely, és központi szertár is helyet kapott. Ez az állapot 1877-ig állt 
fenn, mert ekkor adták át a mai Nyugati pályaudvart.

A Józsefvárosi pályaudvar, a MÁV első pályaudvara volt, ame-
lyet a társaság elődjének államosításakor, 1867-ben adtak át a for-
galomnak. 1867-1885 között az államvasutak budapesti főpálya-
udvaraként működött. 

A személyforgalom növekedése miatt 1883-ban egy új személy-
pályaudvar építése elkerülhetetlenné vált. Ezt a pályaudvart a 
Kerepesi úti vámnál (a mai Baross térnél) építették meg. A főváros 
kikötötte – a közigazgatási bejárás alkalmával –, hogy az új pá-

A szerelvény Budapest Keleti 
pályaudvarig közlekedik…
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lyaudvar homlokzatának a középvonala a Rákóczi út tengelyébe 
essen. E kikötés folytán a pályaudvari csarnok és a felvételi épület 
a Baross tér Thököly-úti oldala felé eltolódott, és a rendelkezésre 
álló terület a vasútüzem számára annak racionális kihasználását 
még jobban megnehezítette a szűkös terület volta miatt.

A pályaudvar – eredeti nevén a Magyar Királyi Államvasutak 
Indóháza. A központi Indóházat 1884. augusztus 16-án adták át a 
forgalomnak.

A Keleti pályaudvar eklektikus épülete 1881-1884 között épült. 
Építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. A fo-
gadóépület tervezője Rochlitz Gyula, a csarnoké Feketeházy Já-
nos és Than Mór volt.

Az építkezésben neves vállalkozók vettek részt. A cölöpalapo-
zást Gregersen Guilbrand vállalkozása végezte, a vasszerkezetet 
a MÁVAG, a villanyvilágítást a Ganz gyár készítette. A lakatos-
munkák Jungfer Gyula műhelyében, az öntöttvas elemek Oetl An-
tal gyárában készültek.

A 42 méter széles, eredetileg ötvágányú fogadócsarnok vasszer-
kezete Feketeházy János tervei alapján készült. 

Az állomást az első években még csak egy kétvágányú pálya 
kapcsolta az országos hálózathoz. 

1926-ban csak napi 72 vonatpárja volt, a vonatpárok csökkenése 
ellenére a szerelvényeket több kocsiból állították össze. A szerel-
vények hosszúsága az új típusú, forgózsámolyos személykocsik 
megjelenésével tovább nőtt.

A pályaudvar szűkös területe miatt a forgalomnövekedést a vá-
gányhálózat átépítésével, új vágánykapcsolatok alkalmazásával 
tudták megoldani. A pályaudvar vágányai fölé 1931-ben építet-
ték ki a felső vezetéket. Területét, elrendezését az évtizedek során 
több ízben bővítették, átalakították. A vágányok szaporításán kí-
vül egy második mozdonyszín épült, fordítókoronggal, kocsijaví-
tó-műhellyel és postateleppel.

Napjainkban négy magyarországi fő vasútvonal forgalmának ki-
indulópontja, emellett ide érkezik be a magyarországi Inter City 
hálózat legtöbb szerelvénye is.

A csarnok 1980-as évekbeli tervszerűsítésnél 4 vágány maradt, 
amelyet kiegészít 5 vágány az északi oldalon (jellemzően a hat-
vani, szolnoki ingavonatok használják), illetve 1 rövid csonka vá-
gány és 3 vágány a déli oldalon. A pályaudvar rendelkezik még 
4 csoporttároló-vágánnyal, kocsiműhellyel, fűtőházzal (benne ke-
rékesztergáló berendezéssel és fordítókoronggal), kocsimosóval, 
iparvágány-kapcsolattal a Taurus gumigyárhoz.

A Keleti pályaudvar épületét díszítő szobrok
43 méter magas homlokzatának tetején a vasút allegóriáját meg-

jelenítő szobrok az egész világon egyedi kombinációban jelennek 
meg a homlokzaton: a tetőn látható szoborcsoport tagjai a tűz és 
víz isteneit jelképező férfialakok, illetve a közöttük álló nőalak, 
amely a gőz születését jeleníti meg. Ez a csúcsszobor eredetileg 

bádogból volt, azonban annyira tönkrement, hogy alumíniumból 
újraöntötték. A ma látható homlokzati szoborcsoport – A gőz szü-
letése szoborkompozíció – teljes rekonstrukciós másolat készítése. 
A közel 8 tonnás alumínium ötvözetű szobor 2,5 t rozsdamentes 
vázszerkezeten nyugszik. A kompozíció mérete:8,2 m magas 11m 
széles. A kivitelezés a homlokzatról való levételével a rekonstruk-
ciós tervek kidolgozásával, az eredeti darabok beformázásával és 
a szobrok visszahelyezésével történt. A szoborcsoport Bezerédi 
Gyula alkotása. A saroktornyokon Strobl Alajos James Wattot – a 
gőzgép egyik feltalálójának – és Vasadi Ferenc George Stephen-
sont – a Vasutak Apját – ábrázoló, 6 méter magas, sóskúti kőből 
készült szobrai láthatók.

A pályaudvar óra alatti oszlopainak tetejét évtizedeken keresztül 
négy szobor díszítette, amelyek az 1930-as évek közepén eltűntek. 
A fényképek alapján Janzer Frigyes és Gyurcsek Ferenc szobrász-
művész által újraalkotott művek 2003-tól díszítik újra a homlok-
zatot. A négy fülkeszobor négy allegorikus alakot ábrázol, ezek 
a bányász (a nehézipar megtestesítője), fonónő (könnyűipar), 
marokszedő nő (mezőgazdaság) és kereskedő (kereskedelem) 
alakjai, amelyek a vasútnak a gazdasági élet különféle területeihez 
való erős kapcsolódására utalnak.

Művészi igényességgel készült a Baross tér felüli főbejárat ko-
vácsoltvas kapuzata 1884-ben kovácsolta Jungfer Gyula.

A Lotz terem
2006 és 2008 között restaurálták a Lotz Károly és Than Mór 

freskóival díszített, Lotz-teremnek nevezett csarnokot. Az erede-
tileg pénztárterem fényűző kiképzése mellett az elektromos vilá-
gítás és a központi irányítású váltórendszer technikai újdonságnak 
számított. A csarnok eredeti festését Schikedanz Albert tervezte.

Lotz Károly nyolc falképében a vasút születésének körülmé-
nyeit, annak társadalmi, gazdasági, infrastrukturális hátterét – a 
kohászatot, bányászatot és hídépítést – görög istenek módjára 
jelenítette meg. A vele együtt dolgozó Than Mór pedig a vasút 
allegóriájaként, angyalok vontatta ősszerelvényt festett központi 
jelenetként.

Kevesen tudják, hogy ez az ország második legnagyobb alapte-
rületű, értékes freskókkal díszített helyisége. Akár egy múzeum: 
szobrok, szimbólumok, és 55 ezer aranyfüst lap. Érdemes meg-
figyelni, hogy még a világítótesteket is az eredeti minták alapján 
gyártották.

Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődésüket eme impozáns 
épület iránt. Ha legközelebb a „Keletiben” járnak nemcsak átsi-
etnek a csarnokon, hanem meglátják a sínek fölött az épületet is. 
Megkeresik a bányász, vagy a fonónő szobrát és várakozás közben 
megnézik a Lotz terem egyedül álló freskóit is…

Köszönöm, hogy ismét velem sétáltak Budapesten is:
Csontos Tamásné

Budapest Keleti pályaudvar, 1912-es képeslap

Régi mozdony
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Gyorsan eltelt a nyár, itt a szüret ideje és persze az iskolakez-
dés. Ilyenkor ételeink között biztosan szerepelnek a szőlővel, 
szilvával, borral készült ételek. A részeges almaleves egyszerűen 
elkészíthető, és hidegen frissítően hat a munka és az iskola után. 
A paprikás borzas a borkóstoláshoz kiváló, hiszen sajtos, ez hoz-
za ki igazán a pohárka zamatát. A puncstorta már küllemében is 
csalogató, és fantasztikusan finom!

Részeges almaleves aszalt szilvával
Hozzávalók: 4 alma, 2 dl fehérbor, 4 dkg cukor, 2 evőkanál 

méz, 8 szem szegfűszeg, 1 rúd fahéj, 2 dl tejszín, 1 db reszelt 
citrom héja, 15 magozott aszalt szilva, kis kupica pálinka (el-
hagyható)

Elkészítése: Az almát meghámozzuk, és a magházát eltávolít-
juk. Nagyobb gerezdekre vágjuk, felengedjük a borral, és any-
nyi vízzel pótoljuk, hogy éppen ellepje az almát. Forralás után 
beletesszük a langyos mézet, cukrot, fahéjat, szegfűszeget. Az 
almát botmixerrel pépesítjük, és végül beletesszük a citromhéjat, 
a tejszínt. Egyet forralunk rajta, majd hidegre hűtjük. A szilvá-
kat megpároljuk a pálinkán (elhagyható), és a lehűtött leveshez 
kínáljuk. (Az almaleves bor nélkül is készíthető, akkor vízzel 
engedem fel!)

Paprikás borzas
Hozzávalók: 1 tojássárgája, 2 mokkáskanál só, 2 mokkáskanál 

pirospaprika, 3 evőkanál tejföl, 20 dkg liszt, 20 dkg reszelt sajt, 
15 dkg margarin, 1 doboz sajtkrém, apróra vágott snidling vagy 
petrezselyem zöldje.

Elkészítése: A sót, lisztet, pirospaprikát, tejfölt, margarint és 
a reszelt sajt felét összegyúrjuk, majd kb. 5 mm vastagságúra 
nyújtjuk. A tészta tetejét megkenjük a tojássárgájával, és a tésztát 
addig pihentetjük, ameddig egy kicsit megszilárdul rajta. Nagyon 
apró pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, sütőpapírra helyezve re-
szelt sajttal megszórjuk, és kb. 10 perc alatt közepesen meleg 
sütőben megsütjük. Közben a krémet elkészítjük. A zöldfűszert 
apróra vágjuk, belekeverjük a sajtkrémbe, és a maradék reszelt 
sajtot is hozzáadjuk. Két pogácsát összeragasztunk a krémmel 
úgy, hogy a krém az oldalán egy picit kifolyjon, amit még a re-
szelt sajtba beleforgathatunk, ettől lesz „borzas”.

Bombajó házi puncstorta
Hozzávalók: 7 tojásból sütött piskótakorong, 0,5 dl-0,5 dl rum 

és tej, 1 tojás, 15 dkg porcukor, 1 dl erős feketekávé, 2 evőkanál 
keserű kakaópor, 10 dkg sütőmargarin, 5-5 dkg mazsola és dió-
bél, 1 csomag puncs ízű pudingpor, 4 dl tej, 4 evőkanál kristály-
cukor, 3-4 dkg olvasztott étcsokoládé.

Elkészítés: A piskóta tetejéről lapjában egy ujjnyi vastag szele-
tet levágunk, félretesszük. A nagyobb résznek a belsejét kiska-
nállal kivájjuk úgy, hogy 1 cm vastag fala maradjon. Ezt a kere-
tet és a levágott lapot a rum meg a tej keverékével meglocsoljuk.

A tojást a porcukorral, a kávéval és a kakaóval lábasba rakjuk, 
vízgőzre állítjuk, kevergetve felforraljuk, ezalatt besűrűsödik, de 
a tűzről azonnal lehúzzuk, különben összeugorhat. A margarint 
beledobjuk, ha fölolvadt, a mazsolát és a durvára vágott diót, a 
kivájt piskótát is hozzáadjuk. Azon melegében a tortába töltjük, 
a tetejét visszaillesztjük. 10-15 percre betesszük a mélyhűtőbe, 
hogy egy kicsit megdermedjen.

Közben a puncs ízű pudingport a tejjel és a cukorral kever-
getve pár perc alatt sűrűre főzzük. Még melegen a torta tetejére 
és az oldalára simítjuk. Vékony csíkban olvasztott csokoládét 
csurgatunk a tetejére, végül hűtőszekrényben dermedni hagyjuk. 
(Sábiánné Mészáros Ibolya receptje)

Jó étvágyat kívánok! Laukóné Mukk Adrienn

FELHÍVÁS
Az .A.S.A. Magyarország Kft. házhoz menő szelektív hulla-

dékgyűjtési akciót indít, amelynek tétje: matrica, melyre Ön is 
büszke lehet!

 Azok a lakosok, akik otthonukban szelektíven gyűjtik a hul-
ladékot, és azt a gyűjtési rendnek megfelelően a gyűjtési napon 
kihelyezik elszállításra, matricát kapnak, amelyet kérjük, he-
lyezzenek a gyűjtőszemélyzet által jól látható helyre a postalá-
dájukra, kapujukra. 

Zsák és hűtőmágnes!
A matricával rendelkező ingatlanokra az újrahasznosítható 

hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot juttatunk el térítésmen-
tesen, továbbá négy részből álló hűtőmágnes szett elemeit 
gyűjthetik össze hónapról hónapra. 

Nyereményjáték: díjmentesség 2011-re!
Regisztráljon nyereményjátékunkba, és legyen Ön az egyik a 

10 szerencsés közül, aki a 2011-es évre ingyenes szemétszállí-
tási szolgáltatást nyer. Adja meg nevét, telefonszámát, címét és 
e-mailcímét a hazhozmenopecel@asa-hu.hu címen, vagy hívja 
az .A.S.A. ügyfélszolgálatát a 06-29/540-265 telefonszámon, 
és regisztráljon a nyereményért!

Regisztrációs időszak: 2010. július 20-tól 2010. október 5-ig. 
Sorsolás: 2010. november 10-én.

Az akcióban azok a péceli lakosok vehetnek részt, akiknek 
nincsen szemétdíjtartozásuk az .A.S.A. Magyarország Kft.-vel 
szemben, és vállalják, hogy szelektíven gyűjtik otthonukban a 
hulladékot. Részletes játékszabály a www.asa-hu.hu/hirek ol-
dalon vagy a www.pecelinfo.hu oldalon található, illetve kéré-
sére ügyfélszolgálatos munkatársunk postán küld Önnek egy 
példányt.

Gyűjtsön otthon szelektíven, és az ajándék is házhoz 
megy! 

Ôszi kalandozás

.A.S.A. – A házhoz menô!

RECEPTÖTLETEZŐ
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A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. július 16-án eredményt 
hirdetett a Budapest Rákos (kiz) – Hatvan (kiz.) vonalszakasz 
engedélyezési terveinek elkészítésére kiírt tenderén.

A tenderre 6 pályázat érkezett, melyek közül öt érvényes volt. 
A beruházás az összességében legelőnyösebb érvényes ajánla-
tot benyújtó UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. tervezésében fog 
megvalósulni. A szerződéses összeg: 2.480.000.- EUR.

Az érintett vasútvonal a Budapest – Miskolc – Nyíregyháza, 
80. sz. vasútvonal, a tervezési szakasz kezdete: Rákos állomás 
(kiz.), a tervezési szakasz vége: Hatvan állomás (kiz.).

www.nif.hu

Tervek készülnek
Budapest Rákos – Hatvan vonalszakasz megújulására

Pályázó neve: Pécel Város Önkormányzata 

Pályázat neve: KMOP-2007-5.2.1/B-2f Integrált településfej-
lesztés Pest megyében 
Kedvezményezett: Pécel Város Önkormányzata 
Projekt címe: Pécel városközpont komplex rehabilitációja 

Megítélt támogatási összeg: 520 580 458 Ft. 
Támogatás intenzitása: 73 % 
Támogatási döntés dátuma: 2009.12.03. 
Projekt tervezett befejezése: 2011.09.30.

Projekt összefoglalása: 
A projekt alapja Pécel városközpont komplex rehabilitációja, 
melynek tevékenységei a következő helyszínek köré csoporto-
sulnak. 

I. A Márványistálló helyreállítása:

A teljes akcióterületi fejlesztés kiemelkedő eleme a Ráday-
kastély rekonstrukciójának folytatása keretében a kastélyhoz 
tartozó Márványistálló teljes megújítása. Megvalósul az épület 
látogatóközpont funkcióra való átalakítása a kapcsolódó víz-, 
csatornaépítési, központi fűtési, szellőzési, klíma, tűzivíz bizto-
sítási, sprinkler, biztonságtechnika munkákkal együtt utólagos 
falszigeteléssel. Megtörténik az új látogatóudvar kialakítása a 
trafóépület, ill. a tömör téglakerítés elbontását követően. A láto-
gatóudvar tereprendezése és füvesítése is elkészül. 

II. Sétáló utca kialakítása:

A kastély és a megújuló Kossuth tér között kapcsolatot teremtő 
és a látogatóparkoló gyalogos megközelítését is biztosító vegyes 
forgalmú (Kórház köz) utca kialakítása megvalósul. A közvilágí-
tás rekonstrukciója kandeláberek telepítésével készül. 

III. A Kossuth tér rehabilitációja:

A Kossuth tér rehabilitációjának részeként a Zeneiskola előtti 
terület és a Kossuth tér gyalogos térként, illetve zöldfelület-
ként való szerkezeti összekapcsolása, a városközpont új gya-
logos főterének kialakítása, a tér teljes közterületi és zöldfelü-
leti rekonstrukciója, a kapcsolódó gyalogos és közúti területek 
burkolatainak megújításával. Megtörténik a szoborpark teljes 
rekonstrukciója, épül egy új szökőkút is. Kiépítésre kerül a tér-
figyelő kamerarendszer, az elektromos és hírközlő légkábelek 
földkábelben kerülnek helyezésre, a közvilágítás energiahaté-
kony módon kerül megújításra, a városközponthoz és a műem-
léki környezethez méltó kandeláberek kerülnek felszerelésre. Az 
akadálymentesítés is megtörténik, 1 biztonságos (hangos) gya-
logátkelő valósul meg.  

IV. Maglódi út fejlesztése:

A kastély felőli oldalon a templom melletti díszburkolat folyta-
tásával új járda épül ki 100 méter hosszban. A közvilágítás re-
konstrukciója a Kossuth teret érintő útszakaszokon valósul meg, 
ugyanitt az útburkolat is megújul. 

V. A Városi Piac rekonstrukciója:

Az esőtető és a rossz állagú és a városhoz méltatlan lapostetős 
épületrész elbontása megtörténik. A helyi gazdaságfejlesztés 
erősítése érdekében a bejárati rész közelében tervezett új – föld-
szinten kereskedelmi-szolgáltató, tetőtérben irodai (cégközpont) 
célú bérbe adható – épületrész építése valósul meg. A piac bejá-
rat és fogadótér gyalogos burkolatainak megújítása, a térvilágí-
tás korszerűsítése, a kerékpártároló és utcabútorok elhelyezése 
megtörténik olyan igényességgel, amely kihathat a következő 
– magánberuházásokból megvalósuló – felújítási ütemek minő-
ségére is.

Pécel városközpont komplex 
rehabilitációja 

HÍREK, INFORMÁCIÓK



Szeretettel meghívjuk a magyar ízek mestereit 
2010. szeptember 17-én (pénteken)

délután tartandó VII. fôzôversenyünkre

A verseny helye:
Alemany Erzsébet Segítő Ház kertje, 
Isaszeg, Nap u. 2/b.

A tűzgyújtás időpontja:
2010. szeptember 17-én (péntek) 15 óra 
Fontos! A főzőhelyek sorsolása 14.45 
órakor!

A kóstolás kezdete: aznap 18 óra
A verseny győztesének kihirdetése: 
18.30 órakor

A zsűri elnöke: Fogarasiné Deák Valéria
A zsűri tagja: Mészáros Gusztávné Piroska és Verseczkyné Sziki Éva
A rendezvény fővédnöke: Hatvani Miklós polgármester

Részvételi tudnivalók 
A versenyre csapatok és egyéni nevezők jelentkezését egyaránt várjuk.

Jelentkezni lehet:
Legkésőbb 2010. szeptember 14-én 12 óráig Kisné Erzsikénél személyesen az ESE 
Alemany Erzsébet Segítő házban Isaszeg, Nap u. 2/b. címen.
Telefonon a 06-28/582-425 vagy 06-28/582-426 számokon, vagy az aesh@invitel.hu  
e-mail címen.

A verseny jelentkezői biztosítják:
a bográcsot, az állványt, a receptet, 
a hozzávalót, a sok drukkert meg a 
jókedvet.

A szervezők biztosítják:
a helyszínt, a tűzrevalót, az asztalt, 
a székeket, a zenét (Várnai Attila 
segítségével) és az értékes nyeremé-
nyeket.
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