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PROGRAMAJÁNLÓ

Május 1. Májfaállítás
Május 5. 14.00 Rendhagyó irodalomóra Radnóti Miklós születé-
sének 100. évfordulója alkalmából
Május 9. 16.00 A Csata Táncegyüttes anyák napi műsora
Május 20. Születés Hete Fesztivál isaszegi programjai
Kiállítások és vásárok:
9.00-17.00 Faragott bababútor
9.00-17.00 Fajátékok: FACSODA
9.00-17.00 Teaház
10.00-15.00 Babaruhabörze
15.00-17.00 Steiner Melinda babái 
Előadások:
9.30-10.00 Családtámogatási rendszer
10.00-11.30 Mi történik a kisbabáddal szülés közben és utána?
10.00-17.00 Hordozókendő, textil-pelus – Hordozókendő-haszná-
lati tanácsadás
10.30-11.00 A családi napközi
11.00-11.30 Mihez van jogom?
11.30-12.00 A szülésznő – a szülőágy patrónája
12.30-13.30 Szoptatási tanácsadás
12.30-13.30 „Mit egyen a baba, mit egyen a mama?” – táplálkozási 
tanácsadás
13.30-14.00 Környezettudatos háztartásvezetés
14.00-14.30 Gyógyulás mellékhatások nélkül: a Bach virágterápia
14.00-14.30 Biztonságos utazás
14.30-15.00 Mackónadrágot a szövetnadrágra…
15.00-16.00 Életre szóló házasság és gyermekvállalás
15.00-16.00 Miben segít a Kriston intimtorna szülés előtt, közben 
és után

15.00-17.00 Inkontinencia-tanácsadás
16.00-17.00 A szülés és születés az orvos szemével
16.00-17.30 Tanulási problémák
17.30-19.00 Egy élet nőként, anyaként, emberként…
9.00-17.00 Mi legyen a nevem? – Névválasztó
Május 21. 10.00 A SzÖSz Színház Vízipók című előadása gyer-
mekeknek
Május 22. 17.00 Magyar-roma fórum a Fidesz Isaszegi Szerveze-
tének szervezésében
Május 24. 17.30 Hastáncest
Információ: Fazekas Ágnes (tel.: 30/540-9774). Jegyek kaphatók 
a Dózsa György Művelődési Otthonban, illetve a telefonszámon 
rendelhető.
Május 31. Májfadöntés

Kiállítások:
Április 25. 17.00 „A textil varázsa” patchwork kiállítás megnyi-
tója 
A kiállítás megtekinthető május 31-ig.
Szolgáltatások:
Május 4. 18.00 KRESZ-tanfolyam; jelentkezés és tájékoztatás
Május 11. 11.00-13.00 A.S.A ügyfélszolgálat a Művelődési Otthon 
előterében
Csoportjaink fellépései:
Május 3. Szigeti Majális, Csepel – Csata Táncegyüttes
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Verseczkyné Sziki Éva
igazgató

Dózsa György Mûvelôdési Otthon 
2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2., Tel.: 28/582-055, fax: 28/582-056

e-mail: isaszegmuvotthon@citromail.hu, Honlap: www.dozsamuvotthon.atw.hu 

Meghívó
Szeretettel hívjuk minden barátunkat, ismerősünket, 
segítőnket és az érdeklődőket 
az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 
20 éves jubileumi ünnepségére. 
A kétnapos jubileumi ünnepség kezdési időpontjai: 2009. június 5-én (pénteken) és június 6-án (szombaton) 15 óra
Az ünnepség helyszíne: az ESE Szociális Központ kertje (Pécel, Pihenő u. 2.)

Az ünnepség fővédnöke:
Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter

Ünnepségünk díszvendégei:
Fogarasiné Deák Valéria országgyűlési képviselő,
Dr. Alemany Erzsébet, a Csilla von Boeselager Stiftung Osteuropa Hilfe elnökhelyettese,
Bernd Kleespies, a Máltai Szeretetszogálat jossgrundi megbízottja,
Magyarcsernye küldöttsége

A jubileumi ünnepség részletes programját honlapunkon www.egymast-segito.hu és 
plakátokon tesszük közzé.

Elérhetőségeink: Egymást Segítő Egyesület (ESE), Pécel, Pihenő u. 2.
telefon/fax: +36-28/454-076 vagy +36-28/454-077, e-mail: ese@vnet.hu
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Némethy Mária: 

Mamavirág 
A múló évek májusa más és mindig más, 
mintha május-év hordaná, mama, a ruhád,
és felkelt emléked mozdulatát mindig más virág 
öltené magára, tavaly a gyöngyvirág, idén a mályva. 

A megyek-járok-föld alól üzenne a por, vagy fentről a fent?
Nem tudom. Te valahol lehetsz, de egy virág itt idelent
fi gyel, megszólít. Mindig május van akkor. Nem tudom, miért.
Tények között élek, fényképeid történelem-igék, 

tárgyaid rakosgatom, kézírásod simogatása magamban, 
de valóságod ízét ma mályvamozdulattól kaptam. 
Mama, hogyan lettél május? Hogyan lettél virág?
Én nem temettelek. Volt koporsó, gödör. Kivártak. Kivárt. 

Nem léteztem ott, akkor. S a temetetlen anya lett virág. 
Azóta maradt. Mama, hát így alakult. Azt hiszem, kijárt.  
Most már hagyd így. Vigasznak engedd. 
Mama mondd majd, ki virág a kedved!   
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PÉCELEN TÖRTÉNT

Egy írónő azt mondta: „Zsuzsa, azt kívánom neked, hogy min-
dig tudd a jót leírni!” Annyi rossz van a világban – azt mind-
annyian ismerjük –, pont ezért, ha a lábunk előtt hever a jó, el-
keseredettségünkben már nem vagyunk képesek meglátni, csak 
segítséggel. 

A világ eseményei valami miatt a média számára csak akkor ér-
dekes, ha valami mocsok, vagy dráma lengi körül. De történnek jó 
és tisztességes dolgok is! Vannak emberek, akik komolyan veszik 
és teszik a feladatukat, a mi örömünkre és boldogulásunkra.

Több éve lehetünk szemtanúi annak, hogy dr. Benkovics Gyu-
la, Pécel város polgármestere és Ing. Christian Resch, Mistel-
bach város polgármestere megszállottan keresik és mutatják be 
nekünk az emberi értékeket. 

A péceli alkotók közül már volt kiállítása Mistelbach városá-
ban Pannonhalmi Zsuzsa keramikus iparművészünknek, Fésűs 
Károly szobrászművészünknek, valamint Karsai Zsigmond fes-
tőművészünknek. Az osztrák városban fellépett Dudás Tibor 
táncművészünk, valamint lehetőségünk volt turisztikai bemuta-
tón részt venni. 

Április 25-én Werner Gröger mistelbachi fotóművész alkotása-
iból nyílt kiállítás az új Polgármesteri Hivatal tanácskozó termé-
ben (egy hónapig megtekinthetők az alkotások).

Werner Gröger fotóművész tudja és látja, mi a jó. Megajándé-
kozott minket érdekes látásmódjával és egy játékkal: egyik soro-
zatában azonos témákat rejtett el, ami csak akkor válik láthatóvá, 
ha fi gyelmesen nézzük. 

A kiállításon közreműködött a Miheztartás Végett nevű péceli 
zenekar.

A kiállítás megnyitója után hársfát ültettünk (Sára János ado-
mánya), és egy tábla lett kitéve (Kiss Miklós ajándéka) a Polgár-
mesteri Hivatalnál, ami mutatja az irányt és a távolságot Mistel-
bach városa felé. 

Az ünnepség ezzel még nem fejeződött be, Mistelbach és Pécel 
testvérvárosi megállapodásának ötödik évfordulója alkalmából 
a BM Katasztrófavédelmi Központban további színes program-
mal folytatódott. Akrobatikus rock & rollt mutattak be gyerekek, 
fellépett a Péceli Városi Gyermek és Ifjúsági Kórus Szilágyiné 
Szalai Zsuzsa vezetésével, az Ossó János Városi Fúvószenekar 
Nagy Zsolt vezetésével, Vanyek Zsófi a énekes és a fi atal Leon-
hard Türk zongoraművész. Láthattunk még gyermek táncosokat, 
akik Dudás Tibor tanítványai. 

Közös fotózással zárult ez a szép találkozó.
A kapcsolat kezdeményezője több évvel ezelőtt Ivánkovicsné 

Polmüller Brigitta volt. 
Mindenkinek, aki munkálkodott ezen a szép találkozón, szere-

tettel és tisztelettel mondok köszönetet, és azt kívánom, hogy a 
legközelebbi eseményre többen hallják meg a hívó szót.

Gulyás Jánosné Mikes Zsuzsa

Mistelbach és Pécel 

Hidvéghy János felszereli a táblát

A kiállítás megnyitója

Werner Gröger és felesége

Brandon Thomas – Aldobólyi Nagy György – 
Szenes Iván

Charley nénje
zenés bohózat két részben

a Pódiumtársulat előadásában
2009. május 8-án 19 órakor

Pécelen, a Polgári Védelem Oktatóközpont színháztermében.
Jegyek 1400, 1500 és 1800 Ft-os árban kaphatók a Zsóka 
papírboltban (Maglódi út) és az Ajándékboltban (Piactér)
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PÉCELEN TÖRTÉNT

Tisztelt Emlékező Közönség! Százhatvan évvel ezelőtt, 1849 
nagypéntekén a tavaszi hadjárat egyik legfényesebb haditettére 
került sor a Pécel és Isaszeg közötti dombokon, valamint a Rá-
kos-patak völgyében Görgey diadalmasan előretörő honvédsere-
ge és a Windisch-Grätz irányította császári csapatok között. 

Egy pillanatig gondoljunk a két nappal előbbi április 4-én 
történt csatára. Klapka György I. hadtestéhez tartozó Dipold 
Antal alezredes dandárjából Szalkay Gergely százados 6. hon-
védzászlóalja megrohamozta a Jellasich hadteste által meg-
szállva tartott Tápióbicskét, ahol rendkívül súlyos veszteséget 
szenvedett, és a beérkező hadtest többi alakulatával harcolták 
ki a győzelmet. 

Ott történt a Jókai „A kőszívű ember fi ai” című regényében 
megörökített legendás párbaj, melynek valódi szereplői Sebő 
Alajos honvédőrnagy és Riedesel zu Eisenbach császári alezre-
des voltak. Jókai pedig a rákosi csata epizódjaként a Királyerdő-
be helyezte az eseményt. 

A továbbiakban, részben Szalkay György visszaemlékezése 
alapján, szinte részesei lehetünk a történetnek. „April 6-án Sü-
lyön által a fősereg Isaszeg felé nyomult, mi pedig a balszárny 
fedezete végett balra, a hegyek és erdők között, csaknem min-
den út nélkül, mint vadászok, midőn az erdőt hajtják, fürkészve 
haladtunk lassan előre Pécel felé. Két óra lehetett már délután, 
midőn csapataink egy része kivergődvén az erdőségekből, felha-
toltunk az azokat körítő hegyek ormaira.”

A Dipold-dandár három zászlóalja, a 6., 26. és 52. Pécel hatá-
rában állomásozott, Klapka hadtestének dandárai széles sávban 
támadtak. Zákó István őrnagy a Királyerdő keleti szegélyén, Ba-
bics János alezredes a Királyerdőn át tört be Isaszegre, de az 
erőfölényben levő Jellasich véresen visszaverte, Bátori Sulcz 
Bódog őrnagy dandára is hiába avatkozott a küzdelembe. Klap-
ka csapatai megkezdték a visszavonulást. Ekkor Damjanich III. 
hadteste jött segíteni, ám sikertelenül, így visszavonultak a Ki-
rályerdőbe.

A Pécelen készenlétben álló Szalkay Gergely így ír erről: „egy-
szerre ágyúdörgés hangzott füleinkbe jobbról, és mi tudtuk, hogy 
ott Isaszeg van, s megállapodtunk. Percenként sűrűbb és sűrűbb 
lett az ágyúdörgés és puskaropogás, de a hegyek és erdők fedték 
szemeink elől a nagyszerű látmányt, és mi remény és aggodalom 
közt lestünk, hogy merre fog nyomulni a csata robaj, előre vagy 
hátra? Kétszer nyomattak a mieink hátra és ugyanannyiszor tör-
tek új erővel előre, és mi égtünk a vágytól oda rohanhatni, ki-
vívni segítendők a győzelmet, de balról hosszú fekete vonalak 
tűntek elő a síkon, s ellenséges csapatok vonultak Maglód felől 
egyenesen irányunkba tartván.”

Végül a fővezér Görgeinek kellett közbeavatkozni, ki az Au-
lich vezette III. hadtestet küldte Klapka és Damjanich segítsé-
gére. Este 7 óra tájban bevették Isaszeget és az égő falun át a 
Rákos-patak jobb partján levő császári csapatokat megrohanták, 
és elűzték őket. 

Most ismét Szalkay Gergely visszaemlékezésére hagyatkozom: 
„Ekkor harmadszor hallottuk előre nyomulni az ágyúdörgést, és 
mintegy óra járásnyira előttünk kóválygó porfelleg között szám-
talan podgyász szekerek vágtattak keresztül a hegyeken Pest 
felé, és mi győzelmet kiáltottunk! A felénk vonuló ellenséges 
csapatok pedig még jó tova voltak tőlünk, midőn más irányt ve-
vén maguknak. Mi pedig, miután csakhamar beesteledett, egy 

szép ligetben éjjeli szállást fogadtunk magunknak, és kiállítottuk 
előörseinket. 

Másnap April 7-én előbbre haladtunk, folytatva vadászatunkat, 
Pécelen által Kerepes felé az erdős hegyek között, minden út 
nélkül. Csaknem járhatatlan helyeken, árkok és vízmosásokon 
keresztül. Közelebb a síkon Windisch-Grätz nagy tábora vo-
nult Pest felé. Gyönyörű látvány volt ez, hogy megszégyenülve, 
győzhetetlen osztrák hadseregeivel futva távozik előlünk!”

Itt a péceli temetőben nyugvó honvédek talán ez utóvédharcok 
áldozatai, kik a legdrágábbat, az életüket adták hazánk szabad-
ságáért. Emlékező utódaikat most köszönthetjük, és keblünkre 
ölelhetjük. 

A dicsőséges napok emlékét megörökítve 80 évvel később Pé-
cel hazafi as lakossága márványba vésve tisztelgett a hősöknek, 
alá pedig befalazták az emléktábla létesítésének történetét. 

Azóta újabb 80 év telt el, de az idő múlása csak erősíti szívünk-
ben a hálánkat és tiszteletünket az 1848/49. évi szabadságharc 
hősei iránt.

Úgy vélem, ez az alkalom megengedi, hogy pár szóval megem-
lékezzünk a különböző forrásokban feltalálható, Pécelhez köthető 
honvédtisztekről. Ráday Gedeon gróf a pesti lovas nemzetőrség 
őrnagya, fi a Ráday Pál gróf a 14. huszárezrednél őrnagy és osz-
tályparancsnok. Fáy Béla szintén a 14. huszárezred századosa. 
Kovásznai Kovács Ágoston hadnagy a 99. zászlóaljnál, majd az 
amerikai polgárháborúban őrnagy az északiak oldalán. Illés test-
vérének a sógora, Kazinczy Gábor 48/49-es képviselő. A harmadik 
testvér, Ferenc viszont a császáriaknál volt kapitány. Az apjuk vet-
te meg a zugligeti Istenszeme nyaralót, ahol Kossuth Lajost 1837-
ben elfogták. Péceli kúriájukat Korányi Frigyes vette meg, aki a 
szabadságharcban a 104. honvédzászlóalj orvosaként szolgált. Itt 
nyugszik bócsai Nagy Gábor a 36. honvédzászlóalj főhadnagya, ki 
a szabadságharc után felesége, Karacs Róza nagyapjának, Takács 
Ádámnak a nevét felvéve, országos hírű színész és színészegyesü-
leti vezető lett. Az Erzsébet sétányon lakó fi a, Nagy Árpád pedig a 
péceli Kossuth-szobor felállításának egyik kezdeményezője. 

Köszönöm a fi gyelmüket. 
Karacs Zsigmond történész

Megemlékezés a rákosi csata 
160. évfordulóján

2009. április 18. – péceli református temetô

Karacs Zsigmond elmondja beszédét
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ISASZEG FESZTIVÁLJA

Az ország és Pest megye egyik legfi atalabb városa, Isaszeg 
nem ül a babérjain. Az ott élők és a városvezetők is tudják, hogy 
az egyre nehezedő „peremfeltételek” miatt csodavárás helyett 
kitörési pontokat kell keresni. Az adottságok – a főváros és az 
autópályák közelsége, a táji-természeti környezet, a szabadság-
harcos hagyományok, a meglévő szabadidő-eltöltési lehetőségek 
–, egyfelől, amire építeni lehet, másfelől pedig évek óta keresik a 
munkahelyteremtő beruházások befektetőit.

Egy ilyen lehetséges irány a települési külkapcsolatok fej-
lesztése. Isaszeg már a 1990-es években együttműködési megál-
lapodást kötött a székelyföldi Csíkszentmártonnal, ami a koráb-
ban egyesített két falu különválása után a Csíkkozmással való 
testvérkapcsolattal is bővült. Az elmúlt években azután – e sorok 
írójának kezdeményezésére –, e sor még négy irányban fejlődött: 
először a horvátországi Csúzával, a lengyelországi Bojanówval, 
a bácskai Kishegyessel, legújabban pedig a felvidéki Kenyhec-
cel írtunk alá testvértelepülési szerződést.

Régi igazság: egyedül nehéz, együtt könnyebb. A kétoldalú ko-
operáció az elképzelések szerint kiterjedhet az oktatás, a kultúra, 

a sport, a hitélet, a gazdaság, az idegenforgalom területére, ezek 
egy része az első pillanattól működik is a legtöbb irányban. Pe-
dagógusok, gyermekek, önkormányzati dolgozók kölcsönös lá-
togatására került sor, tánccsoportunk vendégszerepelt Lengyel-
országban, részt veszünk egymás jeles napjain, eseményein.

El kellett gondolkoznunk a továbblépés módozatain, ráadásul 
olyan formában, hogy az ne terhelje az egyre forráshiányosabb ön-
kormányzati költségvetést. Az Unió lehetőségei között megtaláltuk 
az „Európa a polgárokért” programot, s azon belül a testvérvárosok 
polgárainak találkozói témájú pályázatot. Az ősz folyamán felesé-
gemmel megálmodtunk egy olyan kompex rendezvénysorozatot, 
amely a legkülönbözőbb műfajokban, az összes testvérünk együttes 
bemutatkozását tenné lehetővé. December 1-jéig sikerült a képvi-
selő-testületet is megnyernünk hozzá, így beadhattuk Brüsszelbe az 
április egészét átfogó, Testvértelepülések I. Fesztiváljának terveze-
tét. Nem gyorsan, de március közepén értesülhettünk is a döntésről: 
a bírálók teljes egészében elfogadták a koncepciót, így mindössze 
három hét alatt kellett átültetnünk a gyakorlatba az elképzeléseket.

Eredményes népi diplomácia Isaszegen

Vállakozói tanácskozás

Képzőművészeti kiállítás

Kenyhec és Isaszeg polgármesterei aláírták a testvérvárosi megállapodást

Ólomkatona-kiállitás megnyitója
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ISASZEG FESZTIVÁLJA

Volt mire építenünk: immár két évtizede a Tavaszi Hadjárat 
keretében korhű öltözékben újrajátsszák a szabadságharc legfé-
nyesebb ütközetét, az isaszegi csatát, ehhez számos kiegészítő 
rendezvény kapcsolódik. Összekötve tehát a Történelmi Napok 
eseményeivel, vállalkozói tanácskozást szerveztünk a határon 
túliakkal való gazdasági együttműködés élénkítésére, az onnan 
meghívott festők, szobrászok alkotásaiból képzőművészeti, 
egy helyi fényképkészítő műveiből pedig fotókiállítás nyílt. 
A szlovák kisebbségi önkormányzat emlékkápolnát avatott ez 
alkalomból. A testvértelepülési kapcsolatok mellett, az isaszegi 
reformátusok kiépítették a partnerséget a csúzai gyüleke-
zettel, így családoknál láttuk vendégül az ottani presbitereket, 
templomunkban a csúzai lelkipásztor hirdetett igét, egy eszéki 
egyetemi tanár pedig a Drávaszög egyház- és művelődéstörténe-
ti emlékeiről tartott vetítettképes előadást.

A különböző szép- és szakirodalmi műfajokban tevékenykedő 
írástudók kerekasztal-beszélgetésen cserélhettek eszmét a kö-
zösség és irodalom témakörében. Kiemelkedett a fesztiválesemé-
nyek sorából a Testvérvárosok gálaműsora: a művelődési ott-
honban kórusok, hangszeres muzsikusok, táncosok és versmondók 
adhattak ízelítőt a településükön folyó sokszínű kulturális életből, 
a szünetben pedig gasztronómiai bemutatón kóstolhattuk meg 
„testvéreink ízeit”. A Kassa vonzáskörzetében fekvő Kenyheccel 
a fesztivál keretében írtuk alá – ünnepélyes képviselő-testületi 
ülés keretében – a partnerségi megállapodást, ami Isaszeg gaz-
dasági előrelépésének adhat lökést, hiszen Kenyhecen műdödik 

Szlovákia egyik legdinamikusabban fejlődő ipari parkja. Szintén 
családoknál fogadtuk a Bojanówban lezajlott „Ki tud többet Ma-
gyarországról?” vetélkedő győztes gyermekeit, Isaszegen pedig 
megrendezésre került a „Ki tud többet Lengyelországról?” 
című hasonló vetélkedő a 6-7-8. osztályosok számára.

Rendezvényünket a kistérség számos honlapján népszerűsítettük, 
bekerült az országos fesztiválprogramok sorába is. Médiapartnerül 
sikerült a Duna Televíziót megnyernünk. Miután ilyen fesztiválra 
még soha sem került sor Isaszegen, szükségesnek éreztük a leg-
szélesebb összefogást a cél érdekében. Tucatnyi civil szervezetet, 
intézményt, képviselőket, pedagógusokat sikerült megnyernünk 
a közreműködésre, magánvállalkozókat pedig a szponzorálásra. 
Így pl. az ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház is önálló standon 
mutathatta be kézműves termékeit a gálaműsor előtt, egyes prog-
ramokat eleve a különböző civil egyesületekkel, alapítványokkal, 
oktatási intézményekkel társrendezésben valósítottunk meg. 

Sokak véleménye szerint a Testvértelepülések I. Fesztiválja 
színvonalasan sikerült, gazdagodtak általa úgy a városból, mint 
a távolabbról érkezettek. Barátaink jó emlékekkel utazhattak 
haza, öregbítve így Isaszeg jó hírnevét az országban, a világban. 
Elképzelésünk szerint a következő fesztiválokat mindig más te-
lepülés rendezhetné, így testvéreink közül ki-ki a maga sajátos-
ságainak megfelelő arculatot kölcsönözhet neki. A pályázatírási 
tapasztalatainkat pedig szívesen megosztjuk velük.

Dr. Székely András Bertalan
fesztiváligazgató

Az isaszegi csatabemutató

A lengyel légió emléktáblájának koszorúzása

Koszorúzás a Honvédsírnál Testvérvárosok gálaműsora Testvéreink ízei
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LOVASOK NAPJA

A Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium lovas programja, a Kishársasban lévő 
Tangazdaságukban 2009. április 25-én került megrendezésre. 
Minden érdeklődőt délelőtt 10 órától vártak a helyszínre. 

A kisgyermekeket állatsimogatóval várták, ahol barikkal, ma-
lacokkal, mini pónikkal találkozhattunk. Szabadon be lehetett 
menni az istállóba, és még lovakat is etethettünk szalmával. 
Traktorokat nézegethettünk, olyanokat, amelyekkel mindennap 
nem találkozunk már az utcákon. A gyermekek, köztük az én 
kisfi am is ezt élvezte a legjobban.

Külön sarok volt kialakítva kézműveskedésre, itt rajzolhatott 
és széna bábukat készíthetett, akinek ehhez volt kedve.

A programot felvonulással nyitották meg, majd az iskola igaz-
gatónője, Ivánkovicsné Polmüller Brigitta köszöntötte a jelenlé-
vőket. Hosszan beszélt az iskola múltjáról, jelenéről, valamint a 
terveikről. Hangsúlyozta, hogy a Fáy-nap megrendezése meny-
nyit jelent az iskolának. A rendezvényen részt vett dr. Benkovics 
Gyula polgármester, valamint Ing. Cristian Resch Mistelbach 
város polgármestere és küldöttsége, akik a két város barátságá-
nak 5. évfordulója alkalmából látogattak hozzánk.

A programsorozat a Sunny Dance hipp-hopp tánccsoport elő-
adásával folytatódott, majd kutyások és lovasok ügyességi ver-
senyét, zászlóvivők ugróparádéját, csikósok bemutatóját és fo-
gatversenyt nézhettünk végig. A rendezvény alatt tombolát is le-

hetett vásárolni. Érdekes tombola volt ez, hisz a díjak élő állatok 
voltak. Lehetett nyerni tyúkot, kakast, kisbarit és nyulat. 

A rendezvényt a minden évben megrendezésre kerülő Kishár-
sas Kiskupával zárták.

A szervezők gondoltak a jelenlévőkre és étkezési jegy ellené-
ben – amelyet a helyszínen lehetett venni – meg lehetett kóstolni 
a helyben készült gulyáslevest vagy marhapörköltet.

A rendezvény nagyon jó hangulatban telt, szép napsütéses idő 
volt a kilátogató vendégeknek kedvezve.

Cseri Kata

Fáy-nap a Kishársasban

A megnyitó díszvendégei

A pónifogat

Várakozás lóháton

Huszárok és csikósok

Állatsimogató
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MÁJUS ELSEJE

„Itt van május elseje…”
Felvonulás. Lufi k. Virsli. Tömeg. Hangszórók. Zászlók. 

Munkásőrök. Zene. „Köszöntjük a dolgozókat.” „Vigyázz, el 
ne vessz a tömegben!”. Nem szeretem a tömeget. Szeretem a 
virslit. Itt van sok-sok régen látott barát. Szépek a munkás-
őrök. Meleg van.

Évekig ezeknek a gondolatoknak, érzéseknek a furcsa egy-
velege jelentette számomra május elsejét. 5-6 éves koromtól 
minden évben kimentünk a Felvonulási térre, és a dísztribün 
előtt elvonultunk az ország nagyjai előtt. Emlékszem, ahogy 
öklömnyi kislányként a legfőbb kérdésem minden évben az 
volt: vajon Farkas Berci ott integet idén is? És igen, a csöpp 
gyerek kívánsága évről évre teljesült, az első magyar űrhajós 
ott volt, mosolygott, integetett az embereknek.

Elmúlt. Nekem örök, szép emlék marad, de megértem azo-
kat, akik a kikényszerített ünneplést látták, a diktatúra önün-
neplésének élték át évtizedekig május elsejét. Akkor is voltak, 
most is vannak „kényszer-ünnepek”, amik nem érintenek meg 
bennünket, amiből csak a munkaszüneti napot látjuk.

Emlékszem, kritikus kamaszként jókat mosolyogtam azon, 
hogy pont a munka ünnepén nem dolgozunk… Azóta megtud-
tam: május elseje nem a munka ünnepe! Azt csak a diktatúra 
akasztotta rá, mint Szent Miklós napjára a Télapót és Jézus 
születésére a Fenyőünnepet. Május elseje a munkások ünne-
pe. A dolgozóké. Úgy mondták még a felvonuláson is a recse-
gő hangszórók: „Köszöntjük a magyar dolgozókat!”

Amikor a munkások az Egyesült Államokban nyolc óra 
munkát, nyolc óra pihenést, nyolc óra szórakozást követelve 
az utcára vonultak, nem a munkáért, hanem a munkásért, az ő 
életéért, jólétéért vonultak.

Amikor a Föld legtöbb országában bevezették az ünnepet, 
nem a munkának, hanem a munkásnak adták meg a megbe-
csülést.

Amikor a pápa május elsejét Munkás Szent József, a mun-
kások védőszentjének ünnepévé tette, nem a munkát, hanem 
minden munkást tisztelt meg ezzel. Egyedül a diktatúrák di-
csőítették az ember, a munkás helyett a munkát magát, mint 
eszményt. Természetükbe nem fér bele a személy, az egyéni-
ség elismerése, könnyebb, és főleg biztonságosabb egy szép, 
megfoghatatlan elvet dicsőíteni, mint magát a dolgozó embert 
ünnepelni.

Ma mintha megkopott volna a munkának és a munkásnak a 
becsülete. Nem is ember szinte, aki fi zikai munkát végez, így 
nem kap megbecsülést sem. Pénzt esetleg igen (hiszen a vizet 
be kell kötni a házba, a falakat fel kell húzni, a gyógyszert a 
betegnek be kell adni, az irodát ki kell takarítani, az ebédet 

meg kell főzni, stb.), de tiszteletet nem. A gyerekek sem ér-
zik úgy, hogy tisztessége volna a becsületes munkának. Ma 
már nem buszsofőr vagy kalauz, hanem menedzser akar lenni 
a kisfi ú, és nem fodrász vagy tanítónő, hanem topmodell akar 
lenni a kislány.

Hogy lehetne visszaadni ezt az ellopott becsületet? Hogyan 
lehetne ismét megbecsült ember a munkás? Mondhatunk 
nagy szavakat, pedig a legegyszerűbb, ha ezek helyett cse-
lekedni kezdünk, még ma! Kezdhetjük azzal, hogy az elvég-
zett munkát megköszönjük. Ki van takarítva szépen az iroda? 
Köszönet a takarítónak! Finom ebédet kaptunk a konyhán? 
Köszönet a szakácsnak! Egész nap zavartalanul dolgozhat-
tunk, hiszen nem történt semmi különös? Köszönet a karban-
tartóknak!

Mi magunk vagyunk a munkások? Akkor rajtunk még több 
múlik! Az az iroda úgy legyen kitakarítva! Az az ebéd úgy 
legyen megfőzve! Úgy fi gyeljek oda mindenre, nehogy hiba 
csússzon be valahol!

Kívánom, hogy minden munkás különösen büszke legyen 
ma. Érezze, hogy róla szól ez a nap, megbecsülés és köszönet 
mindannyiunk részéről, amiért ő dolgozik, fáradozik, és egyre 
előrébb tolja a világ szekerét.

Veszelszki Éva

Május 5. (kedd): Anyák napja
Május 7. (csütörtök): Ki mit tud vetélkedő
Május 12. (kedd): Barkács délelőtt
Május 14. (csütörtök): Egy kis mozgás 
gyógytornászunkkal
Május 19. (kedd): Kerti parti az ESE kertben
Május 21.(csütörtök): Filmvetítés
Május 26. (kedd): Tegyünk egészségünkért – vendégünk 
Tóth Gábor élelmezésipari mérnök 
Május 28. (csütörtök): Pünkösdi elmélkedés Orosz Ferenc 
református lelkésszel 
Június 2. (kedd): Pedagógus nap
Június 4. (csütörtök): Környezetvédelmi nap
Június 9. (kedd): Tegyünk egészségünkért – vendégünk 
Tóth Gábor élelmezésipari mérnök

Hétfőnként játékos foglalkozások Árvay Marikával, szer-
dánként barkács délelőtt, péntekenként fi lmvetítés.
Klubunk munkanapokon 7.30-tól 16 óráig tart nyitva. A fenti 
programok, előadások 10.30 órakor kezdődnek, melyekre 
mindenkit szeretettel várunk. Előzetes egyeztetés alapján 
fodrász, kozmetikus, pedikűrös szolgáltatás igényelhető 
kedvezményes térítési díj ellenében. Lehetőség van ingyenes 
vérnyomás- és vércukorszintmérésre.
A klubbal vagy a programokkal kapcsolatos kérdéseivel 
keresse Parajdi Olga munkatársunkat a (28)454-076 vagy a 
(28)454-077 telefonszámon.

ESE Pitti Katalin 
Idõsek Klubjának programjai

Pécel, Pihenő u. 2. e-mail: ese@vnet.hu
Tel./fax: 06-28/454-076, 06-28/454-077 
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ÚJ ÓVODA PÉCELEN

Pécelen az Isaszegi úton egy szép sárga épületnek a kerítésén ha-
talmas transzparens adja hírül, hogy ott magánóvoda nyílik. A hírre 
Pécel honlapjának fórum rovatában is rátalálhattak az internete-
zők. A megadott 30/591-1575-ös telefonszámon egy kedves hölgy 
adott kérdéseimre választ. Megtudtam, hogy egy kicsi, 20 férőhelyes 
óvoda fogadja szeptembertől a gyermekeket. Az intézményt a Péceli 
Gyermekekért Alapítvány működteti majd. Kérésemre egyeztettük 
egy személyes találkozás időpontját. Harkai Anita, az alapítvány 
kurátora fogadott, aki a bemutatkozást így kezdte: 

– A férjemmel, Akantisz Péterrel és egy kedves ismerősünkkel, He-
gedűs Csabával (ő az alapítvány elnöke) hoztuk létre az alapítványt 
az óvoda működtetésére. Tervezzük, hogy a jövőben növekedni, bő-
vülni fogunk. Sok minden szerepel álmainkban. Hogy pontosan mit 
tudunk megvalósítani, mire lesz igény, az majd kiderül. 

– Miben lesz más a Bóbita Magánóvoda, mint a környéken már 
működő intézmények?

– Szeretnénk a szükséges dolgokon túl sok pluszt nyújtani. Arra tö-
rekszünk, hogy családias légkörben nagyobb odafi gyelést kapjanak 
a gyerekek intézményünkben. A kicsi létszám mindenképp előnyös 
a gyerekeknek, akikkel 4 felnőtt foglalkozik majd. Kettő óvodape-
dagógus és két dajka. Szükség szerint szakembereket (logopédus, 
pszichológus, gyógypedagógus stb.) is foglalkoztatni kívánunk. 

– Hogyan tervezitek a napi nyitva tartást?
– Reggel 7 órától délután 5 óráig lesz nyitva az óvoda. A munka-

társak csúsztatva kezdenek majd. Reggel egy óvónő és egy dajka 
kezd, majd 9-10 óra között jön a másik óvónő és a dajka, így ami-
kor több a munka, többen segédkeznek a gyermekek ellátásában. A 
foglalkozásokat így két csoportban tudják tartani, s jut idő az egyéni 
foglalkozásokra is.

Az óvodavezető Békéscsabáról érkezik, Bujdosó Ildikó. A másik 
óvó néni, Bezzeg Katalin gyömrői. Mindkét dadus nénink péceli. 
Az óvónők 20 éves tapasztalattal rendelkeznek. Az egyikük ango-
lul jól beszél, így a gyerekeknek alkalmuk lesz az idegen nyelvvel 
magas szinten megismerkedni. A másik óvó nénink nagyon jó az 
egyéni fejlesztésekben, több képesítéssel és sok-sok gyakorlattal 
rendelkezik.

– Milyen korú gyermekeket hozhatnak a szülők?
– Vegyes korosztályú lesz a tervezett 20 fő, tehát 3 éves kortól 7 

éves korig várjuk a gyerekeket.
Anita körbevezetett az épületben, megmutatta az új intézményt. A 

szépen felújított házban kicsi fogasok sorakoznak a bejárat mellett. 
Két csoportszoba áll a gyermekek rendelkezésére, a közöttük lévő 
kétszárnyas ajtót kitárva az apróságok hatalmas térben tölthetik 
majd a napokat. Labdák, babák és még rengeteg játék sorakozik 

a polcokon. Színes függönyök és szőnyegek teszik hangulatossá a 
most még néptelen helyiségeket. A mosdó, a tálaló konyha csillogva 
várja az apróságokat. 

– Miként, mennyit kell majd fi zetni az ellátásért?
– Az alapítványi hozzájárulás összege 55 ezer forint havonta. Az 

étkezésért külön kell fi zetni, ennek térítési díja 8 ezer forint egy teljes 
hónapra. Akik csak fél napot töltenek az intézményben, azoknak 6 
ezer forintot kell fi zetni. Az alapítványi hozzájárulás összege ugyan-
az, akár egész, akár fél napot tölt a gyermek az intézményben.

Előzetes számításaink szerint a normatívával együtt biztonságosan 
tudjuk majd fenntartani az óvodát, folyamatosan magas színvonalú 
szolgáltatást biztosítva a gyermekeknek.

– Az ebédet honnan kapjátok?
– Egyelőre azt gondoljuk, hogy a központi konyháról hozzuk. A 

kapacitásukba még belefér. 
– Speciális diétát tudtok-e biztosítani?
– Ha lesz rá igény, akkor megoldjuk majd. Eddig nem kaptunk 

ilyen kérést.
– Nem tartotok tőle, hogy a most nyíló katolikus óvodával túl sok 

lesz az óvodai férőhely Pécelen?
– Nem, egyáltalán nem. Nagyon sok kisgyermek él Pécelen. Most 

van a beiratkozás, és nagyon sokan érdeklődnek. 
– Egy fontos kérdést még nem tettem fel: a működési engedélyt 

már megkaptátok?
– A szükséges szakhatósági engedélyek mind rendben vannak, áp-

rilis 15-i dátummal a működési engedélyünket is kézhez vettük.
Anita az udvarra kilépve meséli, hova kerülnek majd a kerti já-

tékok, hol lesz lekerítve az udvar. Kellemes környezetben tölthetik 
majd napjaikat az ide járó csöppségek. 

Apróné Orosz Margit

Magánóvoda nyílik Pécelen

Az óvoda az Isaszegi úton

Még üres a csoportszoba

Szervezet neve: Péceli Gyermekekért Alapítvány 
Szervezet székhelye: 2119 Pécel, Isaszegi u. 43. 
Képviselő: Hegedűs Csaba (elnök) 
Típus: Alapítvány 
Cél szerinti besorolás: oktatási tevékenység 
Cél leírása: Oktatási, nevelési intézmények létrehozása, 
fenntartása, működtetése. 
Állapot: Bejegyzett 
Megyei nyilvántartási szám: 3138 / 2009 
Országos nyilvántartásbeli azonosító: 690 / 2009 
Eljárt bíróság neve: Pest Megyei Bíróság 
Határozat száma: 60439 / 2008 . 1/III 
Jogerőre emelkedés dátuma: 2009. 03. 06. 

forrás: www.birosag.hu
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A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2009. szeptembe-
rétől egy háromcsoportos óvodával bővül. Az óvoda az iskola ré-
szeként az iskola udvarán, a tornaterem mellett található épület-
ben kap helyet. Az épület átépítése, bővítése már megkezdődött. 
Az új óvodaépület és udvar átadási határideje 2009. július.

Az óvoda nevelési alapelve a névadó Árpád-házi Szent Er-
zsébet alakjához fűződik, aki a szelídség, jóság, fi gyelmesség, 
alázat, tisztelet példaképe volt. A nevelés ezekre az erényekre 
épül. 

Három vegyes életkorú óvodai csoportunk az Óvodai nevelés 
országos alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos 
célkitűzéseit és feladatait. Az óvodai nevelés a katolikus óvo-
dában gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoz-
tatására törekszik. A nevelés családias, derűs légkörben folyik 
majd, biztosítva a gyermek fejlődéséhez szükséges sokféle és 
változatos tevékenységet.

A gyermek személyiségének tiszteletben tartásával, a hitre ne-
veléssel párhuzamosan az óvodai nevelés alapfeladatainak biz-
tosításával: egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés, a 
szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, hogy iskolaéretté 
váljanak, valamint tehetséggondozás és differenciált fejlesztés. 

Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelőmunkáját, másrészt 
kiegészíti azt. Az óvoda a családdal együtt elért eredményeivel 
megalapozza az iskolai életet, így a gyermekek képessé válnak 
arra, hogy ott a növekvő követelményeknek eleget tegyenek. A 
nehézségekkel küzdő gyermekek problémáit még az iskolába 
lépés előtt rendezni kell, s ezek megszüntetésével szükséges fel-
készíteni őket az iskolai életre. Fontos, hogy minden gyermek 
érezze, közösségben élni jó, érezze a felnőttek szeretetét. Óvo-
dánkban a keresztény neveléssel szeretnénk a gyermekeinket se-
gíteni az igazi értékek felismerésében, hogy később is igényeljék 
azt, ami szép, jó, igaz és szent. 

A keresztény szellemben történő nevelés fontos része a minden-
napos áhítat – amelyet az óvónő vezet. A gyermekek vallásos ne-
velése az életkoruknak megfelelő szinten történik. A gyermekek 
napirendjébe beilleszkednek a csendes percek, amikor a gyere-
kekkel imádkozunk, Jézus életéről és erkölcsi kérdésekről beszél-
getünk. Étkezések előtt és után imádkoznak. A nagyobb egyházi 

ünnepeket megünnepeljük. Az óvodánkba jelentkező gyermekek 
egy része olyan családból származik, mely nem gyakorolja vallá-
sát, mégis bizalommal fordul hozzánk – biztonságban érzik gyer-
meküket ott, ahol az alapértékek közé tartozik a hit, a szeretet, a 
tiszta nemzeti érzés és a becsületes emberi magatartás.

Az óvodában dolgozó pedagógusok személyes példájukkal, 
életükkel, szakmai hozzáértésükkel, szeretetükkel nevelik a gye-
rekeket.

Az óvodai élet nevelési területei a csoportban az éves terv sze-
rint a néphagyományokra, az egyházi és magyar ünnepkörökre 
épülve valósulnak meg. Ezen felül biztosítunk a gyerekeknek 
olyan fejlesztő tevékenységeket a hetirendbe építve, amikor 
egy-egy korcsoport fejlesztése történik. Ezek lesznek a „rózsa” 
napok. 

Fejlesztő tevékenységeink:
mese-vár, zenepalota, népi játszóház, iskola előkészítő foglal-

kozások, népi mesterségek, idegen nyelvi fejlesztés (angol, né-
met), furulya tanulás, ugri-bugri torna

Minden kis-, közép- és nagycsoportos gyermeket szeretettel 
várunk óvodánkba!

János Irén óvodavezető és 
Horváthné Sabáli Éva igazgató

Katolikus óvoda nyílik Pécelen

Szociálpolitikus munkatársat keres az Egymást Segítő 
Egyesület
Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) pályázatot hirdet szociál-
politikus végzettségű szakember számára. A leendő munkatárs 
fő feladata a szociális intézményi ellátások koordinálása, terv-
készítés.
A munkavégzés helye: ESE Szociális Központ, Pécel
A jelentkezés feltételei:
– egyetemi végzettség,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– számítógép felhasználói szintű ismerete.
Előnyt jelent:
– B kategóriás jogosítvány,
– humán beállítottság.
A pályázat részeként benyújtandó: szakmai önéletrajz, diplo-
mamásolat, motivációs levél. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 29. 
A pályázatot kérjük az ese@vnet.hu vagy a 2119 Pécel, Pihenő 
u. 2. címre eljuttatni.
A pályázati kiírással illetve a munkakörrel kapcsolatban to-

vábbi információ Némethy Mária elnöktől kérhető a fenti elér-
hetőségek bármelyikén, vagy a (28)454-076 és a (28)454-077 
telefonszámokon. 
Egyesületünkről további információt talál honlapunkon: 
www.egymast-segito.hu

* * * * 
Virágkertész munkatársat keresünk
A VÉDESE Kht. virágkertész munkatársat keres péceli köz-
pontjába.
Feltételek:
– szakirányú végzettség,
– szakmai gyakorlat.
Munkavégzés helye: Pécel és Isaszeg
Fizetés: a Munka Törvénykönyve szerint
A jelentkezés határideje: 2009. május 20.
Az állás betölthető: megegyezés után azonnal
Érdeklődni és jelentkezni lehet Némethy Máriánál
– személyesen a Pécel, Pihenő u. 2. címen,
– a 06-28/454-076 vagy a 06-28/454-077-es telefonszámokon,
– illetve az ese@vnet.hu e-mail címen.

Állás

ÚJ ÓVODA PÉCELEN

Még folyik az építkezésMég folyik az építkezés
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Új református iskola Pécelen
Felröppent a hír Pécelen, hogy a református egyház gimná-

ziumot indít 2010 őszén. Dr. Benkovics Gyula polgármester 
úr is említette a témát márciusi beszélgetésünkkor. A város 
honlapján a testületi ülések előterjesztései közt szerepel egy 
összefoglalás, melyben olvasható, hogy a Ráday Pál Gimná-
ziumban 2010 őszén már nem indul újabb osztály (a képvise-
lő-testület február 29-i határozata). A jövő év őszén az induló 
új református gimnáziumban kezdhetik el tanulmányaikat a 
gyerekek. A következő években folyamatosan „kifutnak” a 
rádays osztályok, miközben a református gimnáziumi osztá-
lyok veszik fel az újabb tanulókat. Pécel város képviselő-tes-
tülete 2009. január 19-i határozata alapján a város vezetése 
elvi hozzájárulását adta a Péceli Református Egyházközség 
részére, hogy az Isaszegi út 3. szám alatti épületben nyolc 
évfolyamos általános iskolát és négy évfolyamos gimnáziu-
mot létesítsen. 

Ezek tehát már döntések. A tárgyalások az önkormányzat és 
az egyházközség között folynak. Azonban még sok-sok egyezte-
tés, döntés szükséges az új intézmény indulásához. Az említett 
előterjesztés határozati javaslatai a Ráday Pál Gimnázium a 
2010/2011-es tanévtől felmenő rendszerben történő megszün-
tetéséről, a Ráday Pál Gimnázium alapító okirata módosítá-
sának előkészítéséről döntöttek volna, illetve a polgármestert 
felhatalmazza, hogy az együttműködési szerződést kösse meg. 
Az előterjesztés egyelőre nem került a testület elé.

Hogyan, miként áll most az új oktatási intézmény ügye? Kér-
désemmel Tariska Zoltán lelkészt kerestem meg.

– A gimnázium tanárai írtak egy fogalmazványt, melyben 
kérdéseket tettek fel. Ezekre a kérdésekre alapvetően a jelen-
legi munkáltatójuk tud válaszolni. Amíg azonban a képvise-
lő-testület nem hozza meg a végleges határozatát, addig mi 
csak elképzeléseinkről tudnánk bárkivel beszélgetni. Ezért 
most kicsit mintha megtorpant volna a dolog. Megértem a pe-
dagógusokat, mert ők kerülnek létbizonytalanságba. Nyilván 
lesz, akiket átveszünk, lesz, akiket nem. Városunk szempont-
jából mi is nagyon fontosnak tartjuk a Rádayt. Látjuk, hogy a 
gimnázium szépen jön fel. Azonban a város anyagi helyzete 
ismert, a rengeteg adósság mellett nem tudják fenntartani a 
gimnáziumot. A presbitérium december 30-i elvi határozata 
alapján mi készek vagyunk új oktatási intézményt indítani. Az 
óvodánkból a szülők gyermekeiket nagy számban (körülbelül 
50 százalékban) a Szent Erzsébet Katolikus Iskolába íratják 
be, mert abban a légkörben tanulnának tovább, mint amit már 

az óvodában megszoktak. A református szülők igénylik a re-
formátus iskolát.

Az elvi nyilatkozatunkban úgy írtuk, hogy szeretnénk általá-
nos iskolát és gimnáziumot alapítani. Az alapoktól kívánunk 
építkezni. Bölcsődénk, óvodánk már van, ennek folytatásaként 
mehetnének tovább gyermekeink általános, majd középisko-
lába. 

– Ha jól értem, akkor 1-12 évfolyamig egy intézményben ta-
nulhatnak majd a gyerekek? 

– Úgy van! Helyileg a Ráday Gimnázium épületében. Még 
most folyik az igények felmérése Pécelen és Budapesten – 
mert a környező településről érkezett gyerekek is tanulnak 
Pécelen –, hogy a szülők közül ki igényli az általános iskolát, 
és ki a gimnáziumot gyermeke számára, hisz ez alapján tudjuk 
megszervezni az új intézményt. Ez azt jelenti, hogy néhány 
év múlva legalább 18 tanteremre lesz szükségünk. A Ráday 
Gimnázium épületében jelenleg 12 osztályterem van, tehát 
mindenképpen építeni kell például egy új általános iskolát. 
Ha 2013-ban nekifogunk, 2014 szeptemberére elkészülhet egy 
korszerű épület. Tornateremre is szükség lesz. 

– Úgy vélik, jelenleg akkora a péceli gyermekek száma, hogy 
egy ekkora oktatási intézményre van szükség?

– Hosszú távon kell gondolkodnunk. A város vezetésének és 
nekünk is. Valamennyien tudjuk, hogy Pécelen kiváló refor-
mátus iskola működött. Az itt tanító rektorokat a mai napig 
emlegetik. Monori Bandi bácsi fogalom, Juhász Jenőné Ilonka 
néni – aki református tanítóképzőt végzett – keze alól kiválóan 
felkészült gyerekek kerültek ki. A református oktatás 1948-ig 
jól működött Pécelen. 2003-ban kezdtük, a hagyományok-
ra építkezve, az akkor legnagyobb igények szintjén: óvodát 
építettünk. Közben fi atal családok költöztek Pécelre. További 
területek épülnek be a következő években. Tudja hány fővel 
növekszik Pécel lakossága? 4-5 ezerrel, akiknek fele gyermek 
lesz. Érdekes adat az is, hogy a péceli gyermekek nagy há-
nyada jelenleg nem Pécelen tanul. Sok szülő bejár Budapestre 
dolgozni, és a gyermekeit is behordja, és tanulnak péceli gye-
rekek Aszódon, Gödöllőn is. A péceli gyerekek érdeke pedig 
az lenne, hogy ne kelljen korán kelniük, és naponta több órát 
utazgatással tölteniük. 

A döntésünk egybeesik a város érdekével is. Láthatjuk a Fáy 
Iskola is mennyi színt hoz a város életébe. Például a Fáy Na-
pok rendezvényével. Mi is hozzá tudunk tenni valamit majd 
egy új intézménnyel a város kultúrájához. 

– Miben lesz más az új református iskola, mint egy hasonló 
önkormányzati intézmény?

– Egy református oktatási intézmény akkor létjogosult, ha 
kiváló pedagógiai munka folyik benne, és ehhez teszi hozzá 
azokat a nevelési elveket, amik hitünkből erednek. Ha tiszte-
lem Istent, akkor tisztelem a szüleimet és a pedagógusomat is. 
A pedagógus iránti tisztelet is Isten tiszteletével kezdődik – ezt 
sajnos kevesen értik. Ezért szeretnénk érettségiig vinni gyere-
keinket. A Harangvirág Óvodából 2004 óta mennek gyereke-
ink az iskolákba, ahol szép teljesítményt nyújtanak. Minden 
gyermekünk nagy fi gyelmet kap az óvodánkban. Például saját 
logopédusunk foglalkozik velük, ennek hatása már az iskola-
kezdéskor megérződik a gyerekeken. 

Ezt a munkát – mi úgy látjuk – érdemes lenne folytatni. Pé-
celen erre nincs esélyünk másként, csak úgy, ha helyet kapunk 
valamelyik oktatási intézményben. Az óvodához eladtuk saját 
tartalék földünket. A hívek adományából élünk, saját pénze egy 
oktatási intézmény létesítésére nincs az egyházközségnek. 

Talán sokak előtt nem ismert az a tény, hogy az egyházköz-

ÚJ ISKOLA PÉCELEN

A Ráday Pál GimnáziumA Ráday Pál Gimnázium
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ség semmiféle állami pénzt nem kap működéséhez (Közvetle-
nül – a szerk.). Az óvodánk megkapja a gyerekek után járó fej-
kvótát, de azt az oktatás terén átvállalt kötelező állami feladat 
megoldására teljes egészében az óvoda használja fel.

– Hát igen! Talán nem is elég köztudott, milyen sokba kerül 
egy gyermek tanítása! A gimnázium épületének használatáért 
bérleti díjat fi zetne az egyház?

– A jelenlegi testületi álláspont szerint 30 évre kapnánk bérbe 
az épületet. Hogy fi zetnünk kell-e bérleti díjat, még nem tud-
juk. Mi azt gondoljuk, hogy ebben a kérdésben még további 
egyeztetésekre van szükség. 

Az köztudott, hogy az országban minden önkormányzat ne-
héz helyzetben van, azok különösen, amelyek ilyen önként 
vállalt feladatot is fi nanszíroznak, mint például egy gimnázi-
um. Sajnos, ez Pécelen sincs másként. A megoldás az lehet, ha 
kifutóra teszi a Ráday Pál Gimnáziumot. Mi alapítunk egy új 
intézményt. Nem futhat azonos OM azonosítón a Ráday Gim-
názium és egy új alapítású Református Gimnázium. Ha meg-
szűnik az önkormányzat gimnáziuma, mi felvesszük a Ráday 
Pál nevet, így a Ráday Pál Gimnázium tovább él Pécel városi 
rangjának megfelelően. Itt tehát egybeesik a város és a refor-
mátus egyházközség érdeke.

Az állami normatívára menet közben mindkét intézmény 
jogosult, tudja fi nanszírozni az önkormányzat és az egyház-
község is a tanítást. Mi úgy látjuk, mindenképpen érdemes 
ezt a lépést megtenni, hosszú távon az önkormányzat hatal-
mas kiadástól szabadul meg, miközben a gimnázium egyházi 
fenntartásban elindulhat. Így a Ráday Pál Gimnázium 10 év 
múlva is fog működni. Annyit kell mindenkinek megértenie, 
hogy a jelenlegi törvényi szabályozás átadás-átvételt nem tesz 
lehetővé az önkormányzat és az egyházközség között. Mi csak 
új református általános iskolát és gimnáziumot alapíthatunk, 

amely felveszi majd a Ráday Pál nevet.
– A pedagógusi létszám az osztályok számával párhuzamo-

san növekedne?
– Tehát általános iskola és gimnázium első osztályai indulnak 

2010-ben. Első évben mi nem tudunk megfelelő óraszámot 
biztosítani a református iskola pedagógusainak. Az elképzelé-
sek szerint áttanítással fogjuk az átmenet évei alatt megoldani 
az oktatást. Ezt a két iskola vezetőjének kell majd egyeztetni, 
bölcsen és egymást segítve megoldani. Ha józanul áll hozzá 
mindenki a megoldáshoz, akkor érthetővé válik: mi nem el-
lenségei vagyunk a jelenlegi Rádaynak, hanem maximálisan 
azon szeretnénk munkálkodni, hogy a jelenlegi válság miatt 
ne a bezárásra kerüljön sor, hanem a Ráday évtizedek múlva 
is működő gimnáziuma lehessen városunknak. Erre éppen az 
egyház oktatás iránti, gyerekek értelmi és lelki fejlődése iránti 
elkötelezettsége a biztosíték.

Mi bízunk benne, hogy mindenkinek hasznos egy református 
iskola Pécelen. Az egyház mindig odafi gyelt azokra, akik se-
gítségre szorulnak, és mindig odafi gyelt a tehetséggondozásra. 
Az önkormányzattal való megegyezés után készek vagyunk 
magas szinten elindítani és működtetni az új intézményt. 

A beszélgetés után telefonon kerestem meg dr. Benkovics 
Gyula polgármester urat. Polgármester úr kérdésemre meg-
erősítette, hogy az átadással kapcsolatos tárgyalások bein-
dultak, folyamatban vannak, néhány képviselő-testületi dön-
tés megszületett ez ügyben. Véleménye szerint legkésőbb ez 
év augusztus végéig kell, hogy létrejöjjön a megállapodás az 
önkormányzat és a református egyház között. Így biztosított a 
szervezeti és technikai változások lebonyolításához szükséges 
idő. A fejleményeket fi gyelemmel kísérjük, melyekről folyama-
tosan tájékoztatást adunk.

Apróné Orosz Margit

Felhívás

Prózaíró pályázat 
Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 20 éves jubileuma alkal-
mából pályázatot hirdet „Az én nagymamám” prózában bemu-
tatva címmel. A pályamű maximum 3 gépelt oldal terjedelmű 
lehet, műfaji megkötés nincs. 
Pályázni 3 korcsoportban lehet:
– általános iskola alsó tagozatos, 
– általános iskola felső tagozatos,
– középiskolás korosztály.

Versíró pályázat 
Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 20 éves jubileuma alkal-
mából pályázatot hirdet „Az én nagymamám” versben bemu-
tatva címmel. A pályamű maximum 1 gépelt oldal terjedelmű 
lehet, műfaji megkötés nincs. 
Pályázni 3 korcsoportban lehet:
– általános iskola alsó tagozatos, 
– általános iskola felső tagozatos,
– középiskolás korosztály.

Képzőművészeti pályázat gyerekeknek
Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 20 éves jubileuma alkal-
mából pályázatot hirdet „Az én nagymamám” címmel. A pá-
lyamű bármilyen technikával készülő képzőművészeti alkotás 
lehet. 
Pályázni 3 korcsoportban lehet:
– óvodás, 
– általános iskola alsó tagozatos, 
– általános iskola felső tagozatos korosztály.
A pályázatok benyújtási határideje: 2009. május 15. (péntek)
A pályaműveket névvel, címmel, telefonszámmal ellátva 
kérjük eljuttatni az Egymást Segítő Egyesület (ESE) címére: 
ese@vnet.hu vagy 2119 Pécel, Pihenő u. 2. Kérjük, tüntessék 
fel, melyik kategóriában indul a pályázó, valamint a gyermek 
óvodájának és csoportjának nevét, vagy iskolájának nevét és 
osztályát!
A pályaműveket szakértő zsűri bírálja el. Az értékes díjakat 
mindhárom korcsoport első három helyezettje az ESE 20 éves 
jubileumi ünnepségén 2009. június 6-án (szombaton) veheti át.
További, folyamatosan frissülő információk az ESE honlapján: 
www.egymast-segito.hu találhatók.

Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 1989. június 5-én tartotta alakuló ülését, és az elmúlt 20 év alatt összefogással, országos szinten is 
egyedülálló módon, társadalmi célú Segítő Házakat épített fel Pécelen és Isaszegen. 
Egyesületünk a 20 éves jubileum tiszteletére gyermekeknek, fi ataloknak az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé:
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Horgász tábor a Liget Klubban
2117 Isaszeg, Öreghegy 072/3

Napközis jelleggel 6 – 14 éveseknek

Időpont: hétfőtől péntekig 
8.00 -16.00 óráig

Programok:
– horgászat: elméleti és gyakorlati foglalkozások
– kézműves foglalkozások (pólófestés, gyöngyfűzés, üveg-
festés)
– sportos és játékos vetélkedők, aszfaltrajz verseny

Ár: 18 000 Ft/hét, 3 800 Ft/nap 
(az ár tartalmaz napi 3 étkezést)
Turnus: júl. 6.-10., júl. 13-17., júl. 20.-24., 
júl. 27.-31., aug. 3.-7., aug. 10.-14.

Jelentkezni lehet: 
– telefonon: Scelsa Zsuzsa 30/241-3088
– e-mail: ligetklub@freemail.hu

Együtt. Veled.
Pár éve hagyomány a cégünknél, hogy a Föld napjára készülve 

szervezetten, a kollégákkal elmegyünk parkokba, óvodákba fá-
kat, virágokat ültetni, kertet ásni, padokat, játékokat festeni.

Ebben az évben is több helyszínen voltunk az ország terüle-
tén. 

A megbeszélt szombat reggelén készülődtem csendesen, ami-
kor jelzett a telefonom, SMS-t kaptam. „497 önkéntes, 17 hely-
szín, 1 cél, 1 csapat. Együtt. Veled” 

Az üzenet olvasása közben akkorát dobbant a szívem, furcsa 
izgalom fogott el, jó érzés, egy célért, egy csapatban, együtt ve-
lük. Vidáman vezettem a X. kerületi óvodába. A csapat összeállt, 
a munkát elvégeztük, és csodaszép lett az udvar a virágoktól, a 
felásott kerttől és a lefestett udvari játékoktól.

Délután az úton hazafelé az jutott eszembe, milyen jó dolog 
lenne, ha egyszer az országban is egy ilyen képzeletbeli SMS-t 
kapnánk mind a tíz millióan „Egy cél, egy ország, egy csapat. 
Együtt. Veled”.

Ez az üzenet elhitetné velem, hogy mindannyian fontosak va-
gyunk, színesek, sokfélék, de a célunk egy.

Nézem a Híradót, négyszáz embert kellene, hogy lássak a par-
lamentben, de jóval kevesebben vannak. Kinevetik, megalázzák 
egymást. A legfájóbb az, hogy magukat hívőnek mondó politi-
kusok a megbocsátás kegyelmét és a szeretet továbbadását még 
csak hírből sem ismerik. Nem azok vagyunk, akiknek mondjuk 
magunkat, hanem azok, ahogyan cselekszünk. Addig, amíg egy 
kinyújtott kezet félrelökünk, amíg azt hisszük magunkról, hogy 
többek, különbek és jobbak vagyunk másnál, nem vagyunk sem-
mire sem méltók.

Mindannyian vágyunk a szeretetre, elfogadásra. Tegyünk pró-
bát, és ne azt várjuk, hogy minket szeressenek, elfogadjanak, 
hanem szeressünk mi, fogadjunk el mi, talán viszonzásra talál-
hatunk lassan, fokozatosan, mindannyian. 

Bizakodom abban, hogy nemcsak a családomban, a cégnél, 
ahol dolgozom, a péceli református gyülekezetben, hanem az 
országban is megérezhetem, megérezhetjük, milyen az amikor:

Egy a cél, egy a helyszín. Együtt. Veled.
Áldás, békesség: 

Gulyás Jánosné Mikes Zsuzsa

1 százalékot gyûjtô 
szervezetek

Isaszegi Művészeti Alapítvány  18660991-1-13
Isaszeg Sportjáért Alapítvány  18667132-1-13
Isaszeg Népi Hagyományai Közalapítvány  18660991-1-13
Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelméért 
Közalapítvány  18664847-2-13
Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány  18667338-1-13
Együttműködés Isaszegért Egyesület  18701115-1-13
Polgárőrség Bűnmegelőzési és 
Önvédelmi Egyesület  18681244-1-13
Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-11-13
Isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai 
és Informatikai Központ Alapítvány  18668281-2-13
Isaszegi Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár  16796342-1-13 
(technikai adószáma)
„Pécel Szivárvány Óvoda” Alapítvány  18682977-1-13
Adventista Teológiai Főiskola 18684618-1-13
Ág Alapítvány 18892217-1-13
Alois Alzheimer Szociális Közhasznú 
Alapítvány 18687477-1-13
Biblia Szövetség  19171982-1-13
Csökmei Kör 19178769-1-13
Életmóddal az Egészségért Alapítvány 18561971-1-13
FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány 18668748-1-13
Fénysugár Alapítvány 18427864-1-13
Gerje Lovas Sport Egyesület 18709498-1-13
Kincskereső Óvodás Gyermekeket 
Támogató Alapítvány 18681385-1-13
Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző 
Alapítvány 18686861-1-13
Országos Bibliaiskola Alapítvány 19177115-1-13
Pécel Ifjúságáért Közalapítvány 19180526-1-13
Péceli Állatbarátok Egyesülete 18705913-1-13
Péceli Fáy András Alapítvány 18662539-1-13
Péceli Magyar-Finn Baráti Kör  18706725-1-13
Péceli Parnasszus Alapítvány 18690307-1-13
Petőfi  Sándor Férfi kórus Alapítvány Pécel 19185033-1-13
Ráday Pál Alapítvány 18676006-1-13
Szent Erzsébet Alapítvány 18661019-1-13
Szeráf Művészeti Alapítvány 18687563-1-13
Vasárnapi Iskola Szövetség Egyesülete 19173142-2-13
Fabini Teofi l János Alapítvány  18159800-1-42

Felhívás civil 
szervezeteknek!

Tajékoztatjuk a gödöllő kistérség azon civil szervezeteit, melyek 
jogosultak a személyi jövedelemadó 1 százalékának gyűjtésére, 
hogy folyóiratunkban díjmentesen közzé tesszük hirdetésiket. 
Kérjük, ha élni kívánnak a lehetőséggel, juttassák el pontos ne-
vüket és adószámukat tartalmazó felhívásuk szövegét szerkesztő-
ségünk címére: 2119 Pécel, Pihenő u. 2. vagy ese@vnet.hu.
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Nem tudom, hogy egy alkotmányos tisztség betöltéséhez kva-
litások szükségesek-e, avagy elegendő a hasonulási képesség 
megléte a szerephez. Vagyis a dilemmám lényege, hogy a hu-
szonegyedik században, itt Magyarországon – 
vagy akárhol – csinálják a királyt, vagy kimérik 
formátumokból.

A királycsinálók és a kimérők módszereire ka-
rámot tesz a demokrácia – gondolom –, de ezen 
belül akárhogy, akárkit meg lehet koronázni. Ha 
már koronás, ugyanúgy – demokráciásan – ki le-
het csinálni. 

Királycsinálók, kimérők, kicsinálók. Pilátusi 
egységben. A vaddemokrácia immár másodízben 
darálta le miniszterelnökét. Hurrá. 

Gyurcsány Ferenc a harmadik köztársaság hato-
dik miniszterelnöke, 2009. április 14-én elmondta 
búcsúbeszédét a Parlamentben. 

Történelmi távlatok híján – alulnézetben – mind-
egynek látszódhat, hallatszhat a hír. De engedjék meg nekem, 
hogy tiszta szívből szomorú legyek. Én mertem becsülni Gyur-
csány Ferencet, és most elvesztettem egy illúziót. A sokadikat a 
rendszerváltozás óta. 

Az első demokratikus fősumák a Magyar Köztársaság máig 
1949. évvel fémjelzett és 1990-ben (is) átírt Alkotmányának 
9.§-a, mely szerint Magyarország gazdasága piacgazdaság. Nem 

tudtam mit jelent, de szépnek hallatszott. Mikor 
megtudtam, hogy a piacgazdaság és a kapitaliz-
mus ugyanaz, már késő volt. 

Mikor megtudtam, hogy a kapitalizmus termé-
szetes velejárója a társadalmi egyenlőtlenség, már 
az, kezelhetetlenné vált. Nemzetgazdaságilag. 

De át kell lépni az illúziók elvesztésén. A racio-
nális bölcsesség az idővel fejlődőképes. Kár.

Gyurcsány Ferenc befejezte a búcsúbeszédét. 
Technikailag levált Magyarországról. Aztán leült a 
parlamenti bársonyszékbe. Kettőszáznégyen meg-
nyomták az „igen” gombot. 

Akkor felállt a bársonyszékből, és gyors, célzott 
léptekkel hátrafelé indult a széksorok között. Leült 
az utolsó sorban. 

A történelem fogja megválaszolni, hogy emberi-drámát láttunk, 
vagy ország-drámát. 

Némethy Mária

Április 2-án az egyik délutáni vonathoz kísértem ki Budapes-
ten élő nővéremet. Felsegítettem őt, majd a peronon állva vár-
tam az indulást. Arra lettem fi gyelmes, hogy egy fi atal pár férfi  
tagja kérlel egy szolgálatban lévő kalauzt, engedje meg, hogy 
továbbutazhassanak. A megszólított kalauz továbbirányította 
a következő kocsiból leszálló kollégájához, egy hölgyhöz, aki 
ellentmondást nem tűrő hangon (a „valaki vagyok!” hangján) 
közölte. „ha megfi zeti a pótdíjat, továbbutazhat, a szabály, az 
szabály! És különben is, micsoda dolog, hogy nem tudja igazol-
ni magát, miért nincs nála személyi 
igazolvány?” (Legmegbízhatóbb 
forrásból úgy értesültem, személyi 
iratokat bármilyen okból elkérni 
senkinek sincs jogosultsága, ezt 
csak rendőr teheti meg!) Folyt to-
vább a kérlelés és elutasítás, amíg a 
fi atal pár végül elhagyta a peront. 

Az állomás épülete előtt össze-
ölelkeztek, meg merem kockáztat-
ni, talán még sírtak is. Végtelenül 
szomorú, sápadt arcukat még az 
esti órákban is magam előtt láttam. 
Lehet, hogy nagyon fontos dolog, 
lehet, hogy egy kis együttlét, egy 
közös program eltöltése miatt in-
dultak útnak. Egyszerűen, szépen voltak öltözve, jólneveltsé-
gükre vallott, hogy a fi atal lány meg sem szólalt, a fi ú pedig halk, 
tisztelettudó hangon beszélt. Nem volt szemtelen, nem fenyege-
tőzött. Az is látszott, egyikük sem az a „lógós” fajta, aki sportot 
űz a jegy nélküli utazásból. 

Tiszta szívből sajnáltam őket. Nem ismertem az előzményeket, 
nem akartam beleavatkozni a dolgukba, de ha lett volna pénz 
nálam, kifi zetem a pótdíjat, hadd jussanak el céljukig, maximum 
Budapest-Keleti pályaudvarig, a végállomásig. Senkit nem biz-
tatok arra, hogy a szabályokat fi gyelmen kívül hagyja, de meg-

történhet minden ember életében – különösen, amíg fi atal –, 
hogy megpróbál egy kicsit „szabálytalankodni”, és az vesse rá 
az első követ, aki… 

Csak reménykedni mertem a folytatásban, hiszen nem volt 
időm megvárni a végkifejletet. Lehet, hogy a kalauznő engedé-
kenyebb lett, hiszen az a néhány forintos pótdíj igazán nem lett 
volna számottevő bevétele a MÁV-nak. Lehet, hogy a fi atalok 
felszálltak a következő vonatra, és végül sikerült eljutniuk úti-
céljukig. Történhetett így is, történhetett másként is. 

Gondolataimban szépen elren-
deződtek a dolgok, szabályszegés 
végül is nem történt. Unokahúgom 
esetében viszont igen. Szép, fi atal 
teremtés, egy budapesti középis-
kola tanulója. Néhány hete hazafe-
lé utazva a jegykezelők (két fi atal 
férfi ) elvették tőle havi bérletét és 
diákigazolványát, kijelentvén: EZ 
HAMISÍTVÁNY! Ha már mara-
déktalanul be kell tartani a szabá-
lyokat, miből vonták le következ-
tetésüket? Netán igazságügyi sza-
kértői végzettséggel rendelkeztek? 
Vagy csak kicsit „gizdáskodtak”? 
Summa summarum, unokahúgom 

sírva ment haza, mert diáktársai, utastársai előtt súlyosan megrá-
galmazták, megalázták. Másnap, édesapja kíséretében első útjuk 
a MÁV illetékes osztályára vezetett, ahol sűrű bocsánatkérések 
közepette visszaadták okmányait. Ha „a szabály az szabály” el-
vét alkalmazzák, miért csak az egyszerű utasoknak kell mara-
déktalanul betartaniuk azt, a szolgálatot teljesítő jegykezelőknek 
vajon miért nem? Végül egy megjegyzés: cikkem írásakor hús-
vét ünnepe közeledik. Általánosságban miért a bűnösséget, miért 
nem az ártatlanságot vélelmezzük egymásról? 

Czétényi Sándorné

„Köszönöm, hogy meghallgattak” 

A szabály, az szabály!
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Pünkösd a keresztények harmadik legnagyobb ünnepe. Az idén 
pünkösdkor (május 30-án és június 1-jén) azt ünnepeljük, hogy 
Jézus Krisztus, miután felment a mennybe, elküldte tanítványa-
inak a Szentlelket.

Magyarországon rengeteg ismert és kevésbé ismert hagyomány 
él az ünnephez kapcsolódóan. A szokások ma már kihalóban 
vannak, de az ember érzi, ünnepre, pillanatnyi csöndre, játékra, 
társaságra szükség van most is. 

Nézzük a legismertebb szokásokat!
Pünkösdi királyné-járás
A nagyobb lányok a legszebb lányt választották meg kiskirály-

nénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak 
jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat 
(„Elhozta az Isten piros pünkösd napját, / Mink is meghoztuk a 
királykisasszonykát, / Nem anyától lettem, rózsafán termettem, / 
Piros pünkösd napján hajnalban születtem.”), virággal szórták 
be a szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: 
„Hadd látom a királynétokat, édes-e vagy savanyú?” Felleb-
bentve a díszes kendőt megcsiklandozzák a kislány állát. Ha 
a királyné mosolyog, de a fogát a világért sem villanthatja ki, 
megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak 
almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak.

Pünkösdi király-választás
Amolyan legényvirtus volt, lovas versennyel, tűzugrással, teké-

zéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott 
a falu kontójára és minden mulatságra, lagziba hivatalos volt. 
A legények engedelmeskedni tartoztak neki. Uralma egy évig 
tartott.

A törökbasázás
Egy 10-12 éves gyermeket beöltöztetnek selyembugyogóba, 

turbánt kötnek a fejére. Égetnivaló kölyköt választanak erre a 
szerepre, aki amúgy is rászolgált a verésre. Persze kitömik a ru-
háját szalmával, hogy ne fájjanak az ütések. Aztán összeláncolt 
kézzel vezetik végig a falun. Énekelnek, a basa ugrándozik, a 
fi úk meg zöld gallyakkal csépelik boldogan.

Csíksomlyói búcsú
A rendszerváltás óta Pünkösd megünneplésének legkiemelke-

dőbb magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyar-
ság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyike, a 
világ magyarságának rendszeresen ismétlődő tömegrendezvé-
nye. Eredete: 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a 

határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius 
vallásra áttéríteni, az összegyűlt székelyek azonban Nagyerdő-
nél legyőzték és megvédték hitüket. Erre emlékezve minden 
pünkösd szombatján nagy búcsút tartanak, ahová a rendszer-
változás óta felekezettől függetlenül évente több mint százezer 
ember érkezik, főként Erdélyből, Magyarországról, a Vajda-
ságból, Szlovákiából és Ukrajnából, de a világ minden más 
tájáról is.

Veszelszki Bálint

Pünkösdi hagyományok

Pünkösdi király megkoronázása

Csíksomlyó

Keligerné Nyerges Erika

Levél 
Emlékszel még... Egy nyári délután 
ahogy a lépcsőn ültünk... 
S a régi ház falán pergett le halkan a vakolat... 
Ott suttogtuk el a titkokat... 

Emlékszel még... Ahogy a tavak felett 
összenevettek a trónoló vén hegyek... 
Velük kacagott a rét. S a Rákos-patak 
cikázva futott a vonatablak alatt... 

Emlékszel még... A vár helyén... 
ahogy kutatva ástunk. 
Kincs nem volt, csak remény... 
Száz és százezer apró mozdulat... 
S egy félbetört bögre az ásó alatt... 

Emlékszel még... Ahogy mentünk haza, 
végigkísért a hársfák illata... 
Jó volt a méz, a sok édes málna, 
szép volt a kerti út, a megkapált barázda... 
A fényes ég, a dűlőút pora. 
A nedves széna, friss zápor nyoma... 

Emlékszel még... Vagy már elfeledted...? 
Azt a réges-régi andalító csendet, 
amely körülvesz most is. Átkarol, hív, remél... 
S ki hisz, emlékszik még... és visszatér... 
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A pünkösd 
ismert a magyar nép körében, hisz • 
számos, nagyobb tájegységenként el-
térő, pünkösdhöz kapcsolódó szokás 
él, vagy kerül felelevenítésre az ünnep 
kapcsán.
ismert mint munkaszünettel járó ün-• 
nep. Magyarországon nem csorbította 
ismertségét a más szemléletű elmúlt 
időszak sem, de társadalmi rangját 
emelte a kétnapos ünneppé nyilvánítás. 
Ezáltal bekapcsolódott a karácsony és 
a húsvét mellé mint meghatározó val-
lási ünnep. Sajnálatos azonban, hogy 
valódi tartalmát ma már csak kevesen 
tudják pontosan.
ismert mint keresztény ünnep. A bib-• 
liai alapokat szem előtt tartó vallások 
mindegyike hitvallásában, liturgiájában 
foglalkozik a pünkösdi eseményekkel. 

A pünkösd bibliai ünnep, melynek 
mind az Ószövetségben, mind az Újtes-
tamentumban kiemelkedő jelentősége 
van. Az apostolok cselekedeteiről írott 
könyvben olvassuk, hogy pünkösd nap-
jára a diaszpórából és Palesztina minden 
vidékéről Jeruzsálembe zarándokló tö-
meg csodálkozva tekintett a „megdicső-
ült örömmel örvendező” tanítványokra, 
akik közül Péter – Szent Lélek által fel-
indított – prédikációjára több ezren hit-
tek Jézusban mint Megváltóban. Ezzel 
megszületett az első keresztény gyüleke-
zet, vagyis az „ősegyház.” A pünkösdöt 
a keresztények ezért az egyház születés-
napjának is tekintik.

Mit ünnepelünk pünkösdkor?
Amikor Jézus arról tanítja a hallgató-

it, hogy egy másik Valakit küld Önma-
ga helyett, akkor pünkösdről beszél. Az 
ott elhangzott mondat így is fordítható: 
„….ugyanabból a fajtából való másikat 
küldök…”. Pünkösdkor az első ilyen kül-
désre emlékezünk. Ez a küldött másik 
Valaki a Szent Lélek, aki ugyanazokkal a 
tulajdonságokkal rendelkezik, mint Jézus, 
ellenben nincs fi zikai teste.  

Kicsoda a Szent Lélek?
A Szent Lélek egy isteni személy, 

akinek tevékenysége során különböző 
tulajdonságai megismerhetőek, felis-
merhetőek. A Szent Lélek és az ember 
kapcsolata többrétű: lehet velünk, ben-
nünk, rajtunk. 

Pünkösd üzenete változatlan, minden 
kortól, irányzattól mentes, és csak előre 
mutat, mert nem pusztán egy hagyomány. 
Amit Jézus megígért, azt – az Istent ke-
resők és tisztelők széles táborának hite és 

tapasztalata szerint – mindig meg is va-
lósítja. 

A kapcsolat a születéssel kezdődik (ka-
rácsony), túlél sok mindent, és képes új-
rakezdésre megerősödött formában (hús-
vét), és olyan mély lehet, amikor már a 
jellemben is hat a másikra (pünkösd). 
Természetesen minden kapcsolatot ápolni 
kell annak érdekében, hogy működőké-
pes, hasznos maradjon. 

Pünkösd a Szent Lélek kiáradásának 
ünnepe. 

A Szent Lélek munkáját pedig a leg-
szemléletesebb módon a tanítványok éle-
téből láthatjuk, ha összehasonlítjuk a pün-
kösd előtti és utáni lelkiállapotukat.

Pünkösd előtt:
Addig Jézus adta a biztonságot, a ve-

zetést, ő határozta meg a napi teendőket, 
Ő gondoskodott róluk. Ám Jézus elment 
az Atyához, és úgy érezték, magukra 
maradtak. Tanácstalanok voltak, kérdé-
sek kavarogtak bennük: hogyan tovább? 
Félelem, bizonytalanság gyötörte őket, 
hiszen ott voltak egy ellenséges érzületű 
országban: ki védi meg őket? Egy biz-
tos támpontjuk maradt, Jézus Krisztus 
ígérete: „Maradjatok Jeruzsálemben … 
és erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 
Szent Lélek.”

Pünkösd után:
Miután az Istentől elrendelt időben el-

jött a Szent Lélek, betöltötte szívüket a 
megígért Vigasztaló és Segítő. Csodála-
tos a változás! Jézus félénk szívű tanít-
ványai bátorságot kaptak, és míg koráb-
ban bezárkózva ültek, most kinyitották 
az ajtókat, és kimentek az emberek közé. 
Már látszott az út, hogy merre kell men-
niük, és mit kell tenniük. Bizonytalansá-
guk, félelmük elszállt, amikor tudatosult 
bennük, hogy nincsenek egyedül, mert 
Valaki vezeti és tanácsolja őket; és nem 
kell kétségbeesniük, hogy nem lesz ere-
jük a feladatokhoz, mert természetfölötti 
módon erőt nyertek. A tanulatlan halász, 
Péter, aki korábban megtagadta, pünkösd 
után már félelem nélkül állt ki a tömegek 
elé, és beszélt a Megváltóról.

Mi kellett ahhoz, hogy Isten Lelke ezt 
a nagy változást elvégezhesse bennük?

A Szentírás szerint kitartóan, egy akarat-
tal együtt imádkoztak. Az Úr Jézus halála 
előtt főpapi imájában kérte az Atyát, hogy 
az övéi egyek legyenek. Tudta, ha széthú-
zás, egyet nem értés van, nem sok ered-
ményt lehet elérni.

Ha kérjük, Isten Lelke ma is átformál-
ja, megerősíti, s ajándékaival gazdagítja 
életünket. Így, és csakis így,  alkalmassá 
válhatunk arra, hogy elvégezzük azokat a 
feladatokat, amire elhívattunk.

Ahogy az Ószövetség idején a paran-
csolatok külső kereteket szabtak az ember 
számára annak érdekében, hogy erköl-
csös, tiszta, szabad, Istennek tetsző életet 
éljen, úgy a Szent Lélek ezt a törvényt a 
Lélektől való újjászületés által az embe-
ri szívbe helyezi, vagyis a külső mintegy 
belsővé válik. Bibliai képpel fogalmazva: 
a mózesi kőtáblák helyett az emberi szív 
„hústábláiba” lett beírva a hit és a jó lelki-
ismeret törvénye. 

A pünkösd, ez a szép tavaszi ünnep ah-
hoz hasonlóan, ahogy tavasszal újjászü-
letik a természet is, elsősorban az emberi 
„természetet” újjászülni képes Szent Lé-
lek Isten ünnepe. 

Így hát vidám, örömteli ünnepet kíván 
mindenkinek!

Durkó Sándor László 

Pünkösd ünnepe

Hirdetés
Pécel központjához közel építési 
telek eladó.
Érd: 06-70/567-6076
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Bevallom, csak megilletődéssel tudok a betűvetést tanító peda-
gógusokra gondolni. Alíz nénik, Luca nénik, Panni nénik, Ilonka 
nénik, Márta nénik, Mária nénik. Emlékezetem nem teljes, de 
köztük vannak, akik gyermekeimet és engem is megtanítottak 
az iskolára, ezért ha egyiküket megszólítom, minden Első Tanító 
válaszát is felérzem.

Felkeresem Dér Jutka nénit. Habár az 
interjúban kérdéseket kell feltenni, nem 
kezdem kérdésekkel, mert tudom, hogy 
minden kérdés nélkül a fontosat mondja 
azokról, akikért él: a mindig hétéves gyer-
mekekről.

– Csodálatos osztályom volt a tavalyi – 
kezdi (minden ősszel ezt mondja, moso-
lyodom el magamban), majd felvillanyo-
zódva folytatja: 

– Ma nagy felfedezésben volt részem, 
kérdésemre, hogy 22 gyermeknek hány 
ujja van, helyes választ kaptam – így indul 
a csodálatos osztállyá válás már a második 
napon, gondoltam. Nem zavarom meg ér-
zelmes dolgaimmal, hiszen racionális, az 
ész, az értelem értékeit hirdeti, mióta isme-
rem, csak azt lesném el tőle, hogyan lehet 
okosnak lenni ennyi szeretettel a szívben. 

– Még vannak, akik nem tudnak fi gyelni, 
nehéz lekötni az érdeklődésüket, őket az első pedagógiai „fegy-
verrel”, a jutalmazással bírom rá, hogy észrevegyék: kellemes 
élmény az iskola, szeressenek iskolába járni. Játékosan kell el-
sajátítani a tantervi követelményeket, hogy észrevétlenül oko-
sodjanak és nevelődjenek. Fontossá kell tenni saját értelmüket, 
ügyességüket, hogy érezzék: örülök minden sikernek, és ne csak 
én örüljek, hanem közös öröm legyen az egyéni siker, így lesz 
osztályközösség. A szemeket fi gyelem, a tekinteteket, minden 
csillogásért meg kell küzdenem, és soha nem szabad feladni, 
ha még nincs csillogás. (A kiemelés tőlem van, mert hitvallás-
nak érzem.)

– Mennyi epizódot tudnék mondani egy-egy gyermekről! – Tör-
téneteket mond, értelmébe örökre bevésődött pillanatokat, diakép-
ként őrzött felvételeket egy-egy gyermekről. Szavaiból előttem 
megelevenednek a képek, hisz nagy felfedezések pillanatát rög-
zítik, ekkor nyílt meg fáradságos próbálkozások után a gyermek 
előtte, és ilyenkor a pedagógus átéli legnagyobb sikerét, és mun-

kájának igazi jutalmát kapja: a tágra nyílt, 
csillogó szempárt.

– Fontos fi gyelni a gyermekre, mindegyik-
re oda kell fi gyelni, tanulni kell odafi gyelni 
a gyermekre, engedni, hogy saját tapaszta-
latot szerezzen, és ezzel a saját meggyőző-
déssel higgyen a tanító által elmondottban. 
A tapasztalt igaz végigkíséri majd egész 
életében. Ezért, hogy hihessen nekem, iga-
zságosnak kell lennem. Az én igazságom 
és a gyermek érzett igazsága egyensúlyban 
kell legyen, csak így könnyű tanítani. Sa-
ját becsületünk a gyermek érzett igazsága. 
Nem szabad kivételezni a gyermekkel, a 
saját érdekükben nem, mert áldozat lesz a 
kivételezett, kilökődik a közösségből, mivel 
a gyermeki igazságérzet tiszta.

– Szeretek a gyerekekkel beszélgetni. 
Megnyílnak, közel férek a lelkükhöz, meg-
értem a problémáikat és félelmeiket. Segít-

hetem az ő világukat igazítani a külső világhoz. Mindig beszél-
getek velük, rögtön – akár órát is megszakítva –, ne maradjon bi-
zonytalanság, értetlenség, úgyis elvonná a fi gyelmüket, és akkor 
minek tanítani, ez csak óraadás.

– Csalafi nta vagyok, nem lehet megtéveszteni iskola előtti „elő-
képzéssel”, jól betanult „ismeretekkel”. Az értelmet fi gyelem, a 
felkelthető érdeklődést, hogy mire fejleszthető a képessége. A 
fejlődés mindnyájunk öröme. Az egyéni siker a tanító, az osz-
tályközösség közös öröme.

Némethy Mária
Átvéve az ESE Híradó 1993/9. számából.

A péceli önkormányzat az idén is szervez napközis tábort két 
turnusban. A helyszínt a Szemere Pál Általános Iskola adja, a 
táborban tevékenykedő pedagógusok a péceli iskolák dolgozói. 
A tanulók hétköznapjaikat hasznosan és kellemesen tölthetik el, 
amíg szüleik dolgoznak.

A tábor életének a rendjét úgy szervezzük, hogy az állandóság 
és a változatosság egyaránt érvényesüljön.

Milyen állandó események lesznek a tábor életében? Minden 
csütörtökön lesz egész napos kirándulás, pénteken közlekedé-
si játékok, baleset-megelőzési ismeretek oktatása, a hét minden 
napján lesz sport is.

A változatosságot az érdekes kézműves foglalkozások jelentik, 
a csütörtökönkénti kirándulások különböző helyszínei. Pénte-
kenként pedig újabb és újabb közlekedési ismereteket szerezhet-
nek a tanulók. Rendezünk számukra vetélkedőt, ahol a legjobbak 
hasznos ajándékot kapnak

Már hét órától tartunk ügyeletet, fogadjuk a gyermekeket. A 
foglalkozások 8 órától 12.30-ig tartanak. Ebéd után egy óra pi-

henő következik, utána társasjáték, sport, szabadfoglalkozás 16 
óráig. A tábor 17 óráig tart ügyeletet.

Mindannyian, akik a táborban dolgozunk, azon leszünk, hogy 
mind a gyermekek, mind a szülők elégedettek legyenek, és 
örömmel gondoljanak vissza arra az időre, amit itt töltöttek a 
Szemere fái alatt.

Nagy-Baranyi Katalin és Patóhné Szabó Erika
táborvezetők

További információ a jelentkezési lapról:
A tábor ideje: 2009. június 29-től augusztus 7-ig. Napi három-

szori étkezést (tízórai, ebéd és uzsonna) kapnak a gyerekek. A 
térítési díj: 5000 Ft /hét /fő. Csak heti befi zetéseket tudunk elfo-
gadni, melyet a megelőző hét szerdájáig lehet lemondani.

A kitöltött jelentkezési lapot az iskolatitkárnál vagy az önkor-
mányzat ügyfélszolgálatánál lehet leadni 2009. május 29-én 12 
óráig. 

Június 12-ig mindenkit értesítünk a felvételről vagy a felvétel 
elutasításáról.

Az elsôsök második napja
(Hallgatag interjú Dér Jutka nénivel)

Nyári napközis tábor Pécelen a Szemerében 
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Ámbár a sírás leginkább szomorúságot kelt az azt hallgatók-
ban, mégis van egyfajta sírás, aminek mindenki, aki csak hallja 
örül, ez pedig az újszülött köszönése, első életjele. Ezzel kezde-
tét veszi egy kis jövevény világban való barangolása.

Kérdések sokasága özönlik:
– Hogy fog fejlődni?
– Milyen lesz egy év múlva?
– Sírós lesz-e, vagy jókedvű?
– Félszeg vagy örökmozgó?
Napról napra megismerjük Őt, Ő pedig bennünket és a körülötte 

levő világot. Együtt alkotunk egy egészet, a család, a barátok, a 
pajtások közössége mind-mind szükséges ahhoz, hogy boldog le-
gyen, hogy boldogok legyünk. Egyre inkább felfedezi a sokszínű, 
izgalmas életet, kíváncsi, és magyarázatokat követel. Tőlünk vár-
ja, hogy eligazítsuk ebben a világban, hogy legyünk biztos és vi-
szonyítási pont a mindennapjaiban. Mert az nem mindig egyszerű, 
és nem egyértelműen fekete vagy fehér. Lesznek megoldandó fel-
adatok, konfl iktusok, nehézségek is, de ugye itt vagyunk mellette, 
hogy segítsünk. És mellette leszünk az örömökben, a sikerekben 
is, együtt éljük át a vidám perceket, órákat. 

Ahogy telnek az évek, egyre jobban ragaszkodunk egymáshoz, 
egyre jobban hiányzik, ha elmegy egy időre nyaralni. Ő pedig 
egyre inkább halad a számára kijelölt úton, az élet szele távoli 
vidékekre is sodorhatja, ha ott lesz feladata. Hirtelen azt vesszük 
észre, hogy előttünk áll Ő, egy új korszak kezdetén. Elérkezett a 
gyermekkor végére, hogy ifjúként, majd felnőttként megvalósít-
sa, amire hivatott.

Van úgy, hogy betegség is kapcsolódik Őhozzá, van úgy, hogy 
maradandó sérülése lesz. Ez azonban nem gátolhatja meg abban, 
hogy a boldogsága teljes legyen. Ekkor nekünk még jobban kell 
Rá fi gyelnünk, amire egyedül nem képes, azt együtt kell Vele 
tennünk. Ha önállóan nem tudja megismerni, megtapasztalni a 
világot, nekünk kell azt Hozzá közelítenünk. Így már Ő is bol-
dog, elégedett és hálás lesz, és mi is azok leszünk Vele együtt. 
Mindenképpen közösségre van szüksége, ez a mi felelősségünk, 
nekünk kell a gondoskodó környezetet biztosítani Számára.

Van úgy is, hogy Ő szegény, hogy nagyon-nagyon szegény. 
Esetleg háború folyik ott, ahol él. Ekkor még nagyobb mértékű 
összefogásra van szükség. Talán világméretűre is. Mindig van, 
aki segít, aki gondoskodik, aki szeret…

Jótékonysági céllal már az 1930-as években szerveztek gyer-

mekhetet, de hivatalosan 1950 óta lett május utolsó vasárnapja 
gyermeknap. Kezdetben a cél az elmaradott, háború sújtotta or-
szágok gyermekeinek megsegítését szolgáló akciók szervezése 
volt. Az UNICEF, a világ legnagyobb gyermekvédelmi szer-
vezete ezt a célt továbbra is megtartotta, továbbá megalkotta a 
Gyermekjogi Egyezményt, ami egy jobb jövő lehetőségét vázol-
ja fel. Idézzünk fel ebből néhány cikkelyt, gyereknyelven:

1. cikk:
Az Egyezményben foglalt összes jog minden 18 év alatti fi a-

talra vonatkozik.
2. cikk:
Rendelkezel ezekkel a jogokkal, bárki vagy, bárkik legyenek is 

a szüleid, bármilyen a bőröd színe, fú vagy lány vagy. Függet-
lenül attól, milyen a vallásod, milyen nyelven beszélsz, van-e 
valami fogyatékosságod, szegénynek vagy gazdagnak születtél, 
ezek a jogok megilletnek.

3. cikk.
A felnőttek bármilyen kapcsolatba kerülnek veled, azt kell ten-

niük, ami számodra a legjobb.
6. cikk:
Mindenkinek el kell ismernie, hogy jogod van élni.
Igen, a gyermeknapon ünnepeljünk! Ünnepeljünk Velük és Ér-

tük, mert Ők a jövő, amit csak együtt alakíthatunk széppé!
Fazekas Krisztina

Gyermeknapi gondolatok



2009. májusESE Híradó20

GONDOSKODÁS

Nehéz dolguk van a péceli kisgyermekes anyukáknak – ma-
gamat is beleértve –, ugyanis városunknak nincsen játszóháza, 
parkja, játszótere is csak egy kicsike, ahová gyermekeinkkel el-
mehetnénk kicsit kikapcsolódni. 

Talán pont ezért a péceli védőnők több éve létre hoztak egy Ba-
ba-mama klubot, ahová minden kisgyermeket és anyukáját sze-
retettel várnak kéthetente pénteken délelőtt tíz órától fél tizen-
kettőig. A klubnak a péceli művelődési ház biztosítja a termet, de 
jobb időben a Csatári játszótérre is szerveznek összejövetelt. 

Nagyon jó dolog ez, hisz sok anyukának lehetőséget teremt az 
ismerkedésre, a kötetlen beszélgetésekre. Jobban megismerhet-
jük a védőnőket is, amely arra ösztönöz, hogy merjük velük meg-
osztani a problémáinkat, bajainkat. Én nem nagyon ismertem itt 
senkit, de miután rendszeresen feljárkáltunk a kisfi ammal, egyre 
több anyukával kezdtünk megbarátkozni, sőt ma már van olyan 
anyuka, akivel a klubon kívül is rendszeresen összejárunk.

Mondhatom, hogy sok anyuka ellátogat a klubba, bár ez függ 
az időjárástól is. Volt már, hogy csak öten voltunk, de volt olyan 
is, hogy alig fértünk el.

A védőnők mindig készülnek valami programmal. Például Dr. 
Horváth Mária rendszeresen tart előadásokat. Legutolsó alka-
lommal az egészséges táplálkozásról beszélt az anyukáknak. Volt 
már előadás különféle bébi ételekről, valamint az anyukáknak 
kozmetikai termékekről. Ha nincs vendég, akkor is van éneklés, 
zene, csoportos játékok, ezzel is összehozva a társaságot. A gye-
rekeknek mindig hoznak egy nagy zsák játékot, amelyekkel sza-
badon játszhatnak. Van egy úgymond közös műanyag csúszda is, 
amelyet mindig valaki haza vihet a következő alkalomig.

Minden évben tartanak Mikulás ünnepséget, amelyre bárki 
elhozhatja csemetéjét. Aranyos gesztus ez, a kisfi am is nagyon 
élvezte.

A programokról mindig időben értesülhetünk a védőnők hon-
lapjáról, amely a http://www.vedonokpecel.freeweb.hu címen 
érhető el. Sok más témáról is olvashatunk ezen az oldalon, és 
a Baba-mama klubokon készült képeket is ide teszik fel, hogy 
mindenki válogathasson belőlük.

A szervezőkön látszik, hogy szívből szervezik ezeket a progra-
mokat, az anyukáknak mindig készségesen válaszolnak a kérdé-
sekre. A Baba-mama klubon kívül még vannak tanfolyamok is, 
amelyeket a védőnők tartanak.

Ilyen például: 
– a kismama jóga, melyet Simonné Szatmári Tünde tart csütör-

tökönként 17 órától 18.30-ig,
– a babamasszázs tanfolyam, melyet Csépe Katalin tart, szintén 

csütörtökönként 16 órától 17 óráig. 
Ezeknek a tanfolyamoknak szintén a művelődési ház biztosítja 

a termet. 
Végül, de nem utolsó sorban tartanak még várandós klubot is, 

ahol a kismamáknak segítenek a felkészülésben. Ez a klub min-
den hónap 3. szerdáján van 17 órától 18.30-ig. Az eddigiekkel 
ellentétben ennek helyszíne a tanácsadó előtere.

Mindenkinek, akinek kisgyermeke van, vagy éppen babát vár, 
érdemes ellátogatni ezekre a programokra. Sok barátot szerezhe-
tünk gyermekeinknek, saját magunknak pedig pár óra felhőtlen 
kikapcsolódást.

Cseri Katalin

Baba-mama klub Pécelen
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GONDOSKODÁS

Az ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház Pedagógiai Szakszol-
gálat Korai Fejlesztő és Fejlesztő Felkészítő Központja 2006. 
szeptember 1-jén kezdte meg működését Isaszegen.

Szakmai célunk, hogy a fogyatékkal élő és megkésett fejlődés-
menetű gyermekeket gyógypedagógiai tanácsadásban, sérülés-
specifi kus korai fejlesztésben, tanköteles korban pedig fejlesztő 
felkészítésben részesítsük. A 2009/2010-es tanévtől a fejlesztő 
felkészítés fejlesztő iskolai oktatást jelent.

Pedagógiai Szakszolgálatunk feladatköre:
– Korai fejlesztés: 0-5 éves gyermekek számára, akik nem jár-

nak óvodába
– Fejlesztő felkészítés: 5-18 éves súlyos értelmi vagy halmo-

zottan sérült gyermekek számára
– Információs segítség, jogi, gyógypedagógiai tanácsadás

Intézményünk szolgáltatásai ingyenesek!

A gyermekek bekerülésének feltétele, rendje:
A szülő kérésére a gyermeket az illetékes (vezető sérüléstől 

függően) szakértői és rehabilitációs bizottság megvizsgálja, 
szakvéleményt készít, amelyben – a szülővel és intézményünk-
kel megállapodva – ellátó intézménynek kijelöli Pedagógiai 
Szakszolgálatunkat. A szakértői bizottság meghatározott idősza-
konként felülvizsgálja a gyermekek állapotát, fejlődését. A bi-
zottságok előzetes vizsgálati időpont-egyeztetése után fogadják 
a gyermekeket. 

Szakértői bizottságok:
Pest megyei 1. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Pest 
megyei lakcím esetén)
Cím: 1077 Budapest, Dohány u. 54., tel.: 06-1/413-6935
4. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Budapesti lakcím 
esetén)
Cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 3., tel.: 06-1/489-0905
Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató
Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39., tel.: 06-1/383-
1045/17-es mellék, 06-1/363-1561
Vezető: Molnár Béláné
Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
és Gyógypedagógiai Szolgáltató
Cím: 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137, tel.: 06-1/251-
8909/170-es mellék
Vezető: Bombolya Mónika

Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
Cím: 1145 Budapest, Mexikói út 60., tel.: 06-1/220-6459
Vezető: Péró Sára Csilla
Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
és Gyógypedagógiai Szolgáltató
Cím: 1115 Budapest, Halmi u.26., tel.: 06-1/203-8497
Vezető: Csabay Katalin

Gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, fejlesztő-pedagó-
gus, gyógypedagógiai asszisztens végzettségű szakembereink 
foglalkoznak a gyermekekkel, rendszeresen konzultálnak a fej-
lesztési feladatokról, eredményekről.

Szakszolgálatunk együttműködik az ESE Alemany Erzsébet 
Segítő Ház Fogyatékosok Nappali Intézményével, ahol – ké-
relemre – hétfőtől péntekig teljes körű gondoskodást is biztosí-
tani tudunk, továbbá Támogató Szolgálatunk szükség esetén 
segítséget nyújt a beiratkozott gyermekek szállításában, közúti 
közlekedésében.

Nyitva tartási idő: hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig, pénteken 
8-13 óráig

Információ kérhető: Fazekas Krisztinától, a Pedagógiai Szak-
szolgálat munkatársától (telefon: 28/582-425 vagy 28/582-426).

Pedagógiai Szakszolgálat
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UTAZÁS

Zarándoklat Czȩstochowába 
„Hallgasd meg Uram imámat, fi gyelj könyörgésemre, ne zár-

kózz el síró szavam elől! Előtted csak jövevény vagyok, zarán-
dok, mint minden ősöm” (Zsolt 39,13)

Ezekkel a gondolatokkal gyülekeztünk április 18-án, szombat 
reggel fél hét körül Budapesten, az M3-as kivezető szakaszánál. 
Innen indult zarándoklatunk, amit az egyetlen magyar alapítá-
sú szerzetesrend, a Pálos Rend tartományfőnöke, Bátor Botond 
szervezett és irányított. 

Az úticél a lengyelországi Częstochowában található pálos 
kolostor volt. A kolostor a lengyel vallási és nemzeti szabadság 
szimbóluma. Itt található a világ egyik legismertebb Szűz Mária 
ábrázolása, a częstochowai Fekete Madonna ikon. Az ikonnak 
csodatévő erőt tulajdonítanak, ami évszázadok óta vonzza a za-
rándokokat az egész világról. A hely a világ egyik leglátogatot-
tabb zarándokhelye.

Hetvenketten gyűltünk össze az indulás reggelén. Összekötött 
minket a hitünk, valamint a motorozás szeretete. Ez ugyanis mo-
toros zarándoklat volt. Ötven motorral hetvenkét zarándok vá-
gott neki az útnak, a ködben, csepergő esőben. Nem aggódtunk, 
előre tudtuk, hogy számítani kell rossz időre. De nem lett rossz 
idő, a köd gyorsan felszállt, és az egész zarándoklat alatt csodá-
latos idő volt. 

Egy rövid ima és áldás után hét órakor indultunk el Budapestről 
és délután 5 óra körül értünk oda. Az útvonal Budapest – Ipoly-
ság – Zólyom – Körmöcbánya – Zsolna – Cieszyn – Bielsko-Bi-
ala – Częstochowa volt, mintegy 500 km. 

Ami Częstochowában fogadott, azt nem tudom szavakba önte-
ni. A helynek csodálatos „hangulata” van. A kolostor, a bazilika 
és a környék mindig tele van zarándokokkal, akik imádságra jöt-
tek. A rengeteg ima erejét érezni lehet a levegőben, sugárzik a fa-
lakból, az emberek tekintetéből. A katolicizmus több nevezetes 
helyén és templomában jártam már, de az Isten jelenlétét ilyen 
erővel még sehol nem éreztem. Elmondhatatlan.

Megérkezésünk után elfoglaltuk a szállásunkat a zarándokház-
ban. Közös vacsora után szentmisén vettünk részt, közvetlenül 
az ikon mellett.

Vasárnap délelőtt Botond testvér bemutatta nekünk a rendet, a 
kolostort, a múzeumokat (erről most nem írnék, talán majd egy 
következő cikkben). 

Az az esemény, ami miatt végül is útra keltünk, délben kezdő-
dött. Ez egy szabadtéri szentmise volt motorosoknak. Először hat 
évvel ezelőtt hívták össze a lengyel pálosok a keresztény motoro-
sokat közös szentmisére, a motorok megáldására. Hat évvel ezelőtt 

mintegy 300 motoros volt jelen. Ezt a találkozót azóta évről évre 
megrendezik, minden évben többen jöttek. Idén 25 000 motoros 
volt jelen a szentmisén. A lengyel nyelvű szentmisét nem értet-
tük, de persze mindnyájan tudtuk, hogy épp melyik résznél tart a 
szentmise, és amit lehetett, mondtuk magyarul. A szentmise után a 
pálos atyák megáldották a motorokat. Vasárnap délután a Często-
chowától 40 km-re található pálos noviciátust látogattuk meg. 

Hétfő reggel indultunk haza. Voltak, akik siettek, ők a legrövidebb 
úton hazajöttek. A többiek – köztük én is – Krakkó felé vettük az 
irányt. Délelőtt megtekintettük a belvárost, és csak ezután indultunk 
haza. Más útvonalon mentünk, mint ahogy jöttünk: Krakkó – Zako-
pane – Poprád – Liptószentmiklós – Rózsahegy – Besztercebánya 
– Ipolyság – Budapest. Az út így hazafelé hosszabb volt, fárasztóbb 
is, de megérte átkelni a Tátrán. Gyönyörű vidék. A társaság utoljá-
ra a magyar határ átlépése után állt meg. Itt hálát adtunk Istennek, 
hogy épségben hazaértünk, és elköszöntünk egymástól.

Voltak a társaságban olyanok, akik régről ismerik a pálosokat. 
Voltak olyanok, akik nem ismerik a pálosokat, de katolikusok. 
És voltak olyanok is, akik hisznek Istenben, de nem katolikus 
módon gyakorolják hitüket. Őket elsősorban nemzeti érzelmük 
hozta el az egyetlen magyar alapítású rend által szervezett útra. 
Hogy ki miért jött, nem számított. De abban mindnyájan egyet-
értettünk, hogy felejthetetlen élmény volt, és jövőre is szeret-
nénk menni.

Bense Balázs

Gyülekeznek a motorosok

A Bazilika és a szabadtéri oltár

Hívők érkezése
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Buszfolyosó épül Rákosmentén 
Bő másfél év múlva jóval gyorsabb lesz autóbusszal eljutni Rá-

koskeresztúr központjából az Örs vezér terére, addigra ugyanis 
elkészül az új, 10 kilométer hosszú autóbusz-folyosó. A buszkor-
ridornak köszönhetően jelentősen csökkennek majd a dugók és 
javul a levegő minősége. Az 1,2 milliárd forintos beruházás az 
Európai Unió támogatásával valósul meg. 

A jövő év végén készül el az Örs vezér terét Rákoskeresztúr 
városközpontjával összekötő 10 kilométeres autóbusz-folyosó. 
Az 1,2 milliárd forint összköltségű beruházásnak köszönhető-
en a Fehér út – Jászberényi út – Pesti út útvonalon jelentősen 
felgyorsul a buszközlekedés, ezzel lerövidül az eljutási idő. A 
főváros a 350 millió forintos önrészéhez a 840 millió forintos 
uniós támogatást kap a Strukturális Alapból. 

A két kerületet is érintő beruházás támogatási szerződését pén-
teken vette át Demszky Gábor főpolgármester Lukovich Tamás-
tól, a Pro Régió Ügynökség vezetőjétől. A sajtótájékoztatón a 
főpolgármester elmondta: azzal, hogy az Európai Unió támoga-
tásával elkezdődhet a buszkorridor megépítése, a közlekedési 
infrastruktúra egyik legelmaradottabb területén sikerül megol-
danunk a főváros problémáit.

Demszky Gábor hozzátette: miközben Rákosmente népessége 
a település vonzó kertvárosi övezetei és a kedvező ingatlanárai 
miatt rohamosan megnövekedett, a helyieket a főváros szívével 
összekötő közösségi közlekedés fejlesztése messze elmaradt az 
optimálistól. A napi két csúcsforgalom idején az érintett útszaka-
szon előfordulnak 8-10 kilométeres kocsisorok is, amelyek elvi-
selhetetlenül hosszúra nyújtják a buszok menetidejét. 

A buszkorridort a jövőben 15 helyi és 3 helyközi buszjárat hasz-
nálja majd; az átalakítás 5 útszakaszt érint. A várakozások szerint 
néhány éven belül a közösségi közlekedést használók aránya akár 
másfél százalékkal is emelkedhet. „Túlzás nélkül állíthatom, hogy 
a most elinduló projekttel egy újabb mérföldkövet raktunk le a 
város jobb élhetőségéhez vezető úton. A bennünket is sújtó nagy-
városi zsúfoltság és a környezeti problémák miatt hatékonyabb, 
biztonságosabb és kiemelten környezetbarát tömegközlekedési 
megoldásokra van szükségünk” – mondta Demszky Gábor. 

A mozgáskorlátozott utasok speciális igényeit is fi gyelembe vevő 
fejlesztések során a Fehér úton a meglevő útpálya kiszélesítésével 
mindkét irányban középen vezetett önálló autóbuszsávot építenek. 
A Jászberényi úton, a Maglódi út és az Éles sarok között, a megle-
vő iparvágányok megszüntetésével, ill. átépítésével a közúttól és a 
villamospályától független új autóbuszpálya épül. 

A Jászberényi úton a Tűzálló utcától a Maglódi út felé – az 
Orion megállótól induló meglévő buszsávig – a sávok átstruk-
turálásával, három csomópontnál helyi útszélesítésekkel autó-
buszsávot alakítanak ki. A Jászberényi úton a Maglódi út felé 

a felüljárótól új forgalmi sávot építenek. Átépül a Kozma utcai 
jelzőlámpás csomópont is, ahol a csomóponttól elválasztott, ön-
álló buszsáv átvezetés is készül. A Pesti úton – kisebb útpálya 
szélesítésekkel és forgalomtechnikai változtatásokkal – autó-
buszsávot jelölnek ki. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a XVII. kerület és a fővá-
ros a jövőben 300 P+R parkoló kialakítását tervezi a rákosmenti 
vasútvonal mentén. 

Steiner Pál, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ta-
nács elnöke elmondta: a buszkorridor az autósok és a közösségi 
közlekedést használók közötti toleranciáról szól. Steiner Pál sze-
rint nem vállalható az, hogy aki Rákoskeresztúrról jár dolgoz-
ni, annak reggel 5 órakor fel kell kelnie, hogy 8 órára beérjen a 
munkahelyére. 

A XVII. kerület polgármestere, Riz Levente kijelentette: a ke-
rület számára a buszfolyosó nagy előrelépést jelent, a csúcsidő-
ben 60 percig tartó utazás ugyanis 20 percre csökkenhet. 

A projekt fontosabb mérföldkövei:
Támogatási szerződés megkötésének jóváhagyása 
  2009. február 28.
Projektmenedzsment feladatok kezdete 2009. március 1.
Közbeszerzési eljárások előkészítése 2009. március 1.
Kivitelező illetve a független mérnök kiválasztása 2009. június 30.
Kivitelezés megkezdése  2009. július 1.
III. és V. szakasz átadása  2009. december 31.
Kivitelezés befejezése  2010. október 31.
Pénzügyi elszámolás és projekt lezárása 2010. december 31.

A fejlesztés szakaszai:
● A Fehér úton a meglévő útpálya szélesítésével mindkét irány-

ban középen vezetett önálló autóbuszsáv létesül.
● A Jászberényi úton, a Maglódi út és az Éles sarok között, a 

meglévő iparvágányok megszüntetésével, ill. átépítésével a köz-
úttól és a villamos-pályától független új autóbuszpálya épül.
● A Jászberényi úton a Tűzálló utcától a Maglódi út felé – az 

Orion megállótól induló meglévő autóbuszsávig – főként a meg-
lévő útpályán a sávok átstrukturálásával, három csomópontnál 
helyi útszélesítésekkel autóbuszsáv létesül.
● A Jászberényi úton a Maglódi út felé a felüljárótól egy több-

let forgalmi sáv épül, valamint a Kozma utcai jelzőlámpás cso-
mópont átépítésre kerül, ahol a csomóponttól elválasztott, önálló 
buszsáv átvezetés létesül.
● A Pesti úton a beavatkozás – kisebb útpálya szélesítésekkel 

és forgalomtechnikai változtatásokkal – autóbuszsáv kijelölést 
jelenti három szakaszon építéssel vagy forgalomtechnikai jelle-
gű beavatkozásokkal.

Forrás: www.nfu.hu
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EGYÜNK!

Hamar beköszöntött a tavasz, sőt olykor nyári meleget is ta-
pasztalhatunk a hét egyes napjain.

Egyre több friss gyümölcsöt, zöldséget lehet vásárolni a bol-
tokban, és hamarosan már a kertünkben is megérik néhány korai 
fajta. Őszintén mondhatom, az egyik kedvenc gyümölcsöm az 
eper, így ilyenkor süteménynek, dzsemnek, öntetnek, szörpnek, 
fagylaltnak elkészítve, vagy csak magában csipegetve is nagyon 
szeretem. Az egyik receptválasztásom ezért egy epres pitére 
esett, aminek egy könnyed salátával lehet megágyazni a gyom-
runkban.

Töltött palacsinta-csigák reteksaláta ágyon
Hozzávalók a palacsintatésztához: egy egész tojás, 6 púpozott 

evőkanál liszt, egy mokkás kanál szódabikarbóna, 2 csapott te-
áskanál só, 1 dl olaj, 1 dl tej, 1 dl szódavíz

A palacsinta töltelékéhez: 20 dkg juhtúró, 10 dkg vaj, ízlés sze-
rint zöldfűszerek, só, csipet pirospaprika, pirított húsos szalon-
na

A salátához: egy salátalevél vagy darabolt saláta, 10 fej retek, 
natúr joghurt, só, bors, ízlés szerint fokhagyma

Elkészítése: A palacsintatésztát összeállítjuk a következő sor-
rendben. A tojást a sóval, szódabikarbónával és a liszttel elkever-
jük. Lazítjuk a tésztát tejjel és szódavízzel, egy picit lehet sűrűbb 
és vastagabb is a kész palacsintatészta.

A töltelékhez összetörjük a túrót egy pici vajjal, vagy ha még 
pikánsabbra szeretnénk, akkor a szalonna kisült zsírjával is el-
keverhetjük. A túrót már friss fűszerekkel ízesíthetjük, például 
összevágott petrezselyemmel, bazsalikommal, zöldhagymával 
vagy zellerzölddel.

A palacsintákat egyesével megtöltjük a krémmel, és rászórjuk 
a pirított szalonnakockákat, feltekerjük, majd karikákra vágjuk. 
Hasonló tekercseket fogunk kapni, mint amikor kakaós csigát 
készítünk, csak falatnyi nagyságúak lesznek.

A salátaágyhoz megmossuk a salátalevelet, vagy darabolt salá-
tából fészket készítünk a reteksalátának. A retket jól megmossuk 
és csíkokra vágjuk, vagy tetszés szerint negyedekre, végül be-
sózzuk, és picit állni hagyjuk. A retket lecsöpögtetjük, az ízesí-
tett joghurttal elkeverjük, és a salátaágyra fektetjük, majd díszít-
jük a töltött palacsintacsigákkal.

Epres pite
Hozzávalók a linzer tésztához: 1 tojás, 10 dkg cukor, 20dkg vaj, 

30dkg liszt
Hozzávalók a töltelékhez: 40 dkg friss eper, 10dkg méz, 15dkg 

csokoládétörmelék
Elkészítése: A linzertésztához valókat összegyúrom, és egy 

órára a hűtőbe teszem pihentetni. Amíg pihen a tésztánk, elké-
szítjük a tölteléket. Az epret jól megmossuk, villával összetör-
jük, és összeforgatjuk a mézzel és a csokitörmelékkel. A tésztát 
kettéosztjuk, az egyik felét a tál aljára tesszük, majd erre rákerül 
a töltelék, és a tészta másik felével pedig betakarjuk. A tetejét to-
jással megkenjük, és aranybarnára sütjük. A pitét melegen tálal-
hatjuk, akkor igazán fi nom és omlós. Aki szereti, készíthet hozzá 
vanília sodót vagy pudingot, és együtt vagy külön kínálhatja a 
családnak vagy a vendégeknek.

Jó étvágyat kívánok!                             Laukóné Mukk Adrienn

Zöldségözön és ami a kedvenc 
gyümölcsömet illeti!

Gyemekorvosok rendelési ideje
Dr. Horváth Mária 
Tanácsadás: hétfőn 12.00-14.30-ig és szerdán 13.00-14.00-ig 
Tel.: 06-28-547-236/4-es mellék. Előjegyzés szükséges!!!
Betegrendelés
Hétfő, szerda   15.00-18.00 
Kedd, páros hét péntek  8.00-11.00 
Csütörtök    8.00-12.00 
Páratlan hét péntek  15.00-18.00 
A betegrendelésre előjegyzés lehetséges!
Tel.:06-28-547-236/2-es mellék 
Időpont kizárólag a tanácsadás és a betegrendelés ideje alatt kér-
hető.
Dr. Jávor Zsuzsanna
Tanácsadás: kedden 13.00-15.00-ig
Tel.: 06-28-547-236/4-es mellék 
Betegrendelés
Hétfő, szerda, páratlan hét péntek  9.00-12.00 
Kedd, csütörtök   15.00-18.00 

Páros hét péntek   11.30-13.00 
Tel.: 06-28-547-236/1-es mellék

A védőnők elérhetősége
Pécel Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
2119 Pécel, Pesti út 6., tel.: 06-28-547-236 / 4-es mellék
Levélküldés: vedonokpecel@gmail.com
Területi védőnők
Körzet  Védőnő  Várandós tanácsadás időpontja
1-es  Kerpen Lászlóné, Mariann  hétfő 8.30-10.30-ig 
2-es  Deli Éva  szerda 9-11-ig 
3-as   Török Sándorné, Anikó  csütörtök 8.30-10.30-ig 
4-es  Csépe Katalin  kedd 8.30-10.30-ig 
5-ös  Simonné Szatmári Tünde  csütörtök 13-15-ig 
Iskolavédőnők
Nagy Gáborné, Erzsike: Szemere Pál Általános Iskola, Petőfi  Sán-
dor Általános Iskola 
Géth Magdolna: Fáy András SZKI, Ráday Pál Gimnázium, Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Iskola

A péceli gyermekorvosok és védônôk elérhetôsége
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IGYUNK!

A teacserje
A tea a Kínai-tengertől Tibetig húzódó sávban őshonos. A 

teacserje külső megjelenésében a rózsabokorhoz hasonlít, vadon 
nőve eléri a tíz méter magasságot is. Levelei nyújtott ellipszis 
alakúak, sötétzöld színűek. A belőlük készülő illatos főzet a tea.

A tea zamatát és fi nom illatát annak köszönheti, hogy nagy 
gondossággal és türelemmel nevelik a kényes cserjéket, vala-
mint az összeszedett leveleket megfelelő technológiával és szak-
értelemmel szárogatják, sodorják, valamint csomagolják. Ennek 
köszönhetően a tea luxuscikknek számított az első időben.

Kínában a VII-IX. században a fő állami jövedelmi források a 
teára kivetett adókból folytak be. Ugyanis az uralkodók hamar 
felismerték a tea elterjedésében és magas árában rejlő haszon-
szerzési lehetőségeket. 

A teát magról ültették. Ősszel összegyűjtötték az érett mago-
kat, majd fi nom homokkal és földel keverve porcelánedényekbe 
öntötték. Az elültetett magvakat óvni kellett a nedvességtől, ne-
hogy idő előtt csírázni kezdjenek. Tavasszal a 
magvakat melegágyba ültették, és a kikelt pa-
lántákat rendszeresen öntözték, gyomlálták, 
rendszeresen metszették, nehogy túl lombo-
sak legyenek. A negyedik évben kezdték meg 
a levelek szedését, és évente 3-4 alkalommal 
szüreteltek. Nagyon fontos volt, hogy a leve-
lek időben le legyenek szedve, mert egyetlen 
elmulasztott nap a levelek minőségét rontot-
ta. A munkásoknak a szüret alatt kesztyűt kel-
lett viselniük, valamint nem ehettek fűszeres, 
hagymás ételeket, nehogy a leheletükkel ront-
sanak a tea minőségén. Általában asszonyok 
és lányok végezték ezt a munkát.

Szüret után a leveleket méretük szerint 
szétválogatták, és állandóan forgatva vessző-
kosárban szárították Ezt a műveletet is nagy 
szakértelemmel kellett végezniük, mert a mi-
nőség rovására mehetett.

Lu-Yun kínai költő megénekelte, milyennek 
kell lennie a jó tealevélnek: „a tea levél le-
gyen ráncos, mint a tatár lovas csizmája, fodros, mint jól meg-
termett bivaly szügye, fénylő, mint zsenge fuvallattól felborzolt 
tó, illatos, mint a hegyek között felszálló pára, zamatos és lágy, 
mint az esőtől frissen ázott föld.”

Több évtizede a teakereskedelem központja London, azonban 
egyes felmérések szerint napjainkban a legnagyobb teafogyasztó 
ország Olaszország.

A tea Magyarországon
A polgárosodással járó változások Magyarországot is elérték. 

Hollandiából Németországon keresztül ért a tea Magyarország-
ra, már a XVIII. században, azonban a „tea” elnevezést csak a 
20. század elejétől használjuk. 

A magyarok kezdetben idegenkedtek is a teafogyasztástól, 
nemcsak az ára miatt, hanem mert rengeteg jó bora volt Ma-
gyarországnak, és azt szívesebben itták. Erre az időszakra tehető 
a magyar étkezési kultúra megváltozása is, amelyben a tea is 
szerepet játszott. Az addig szokásos kettős étkezési rendet (dél-
előtt tíz óra körül ebéd, este hat körül vacsora, mindkét alkalom-
mal meleg ételt fogyasztottak) felváltotta a hármas étkezési rend 
(reggeli, ebéd, vacsora, amelyekből a reggeli mindenképpen hi-
deg étel).

Pár szó a tea fajtákról
Ma a leszüretelt tealeveleket hervasztják, sodorják, többé-ke-

vésbé fermentálják, azaz erjesztik, majd szárítják. 

A feldolgozott teák legismertebb fajtái:
– Fekete tea: teljes fermentálással készül. A következőképpen 

osztályozzák:
fl owery orange pekoe – a legfelső, zsenge levél (az ezüstös szí-

nű, selymes tapintású leveleket a kínainak „pekkó”-nak – fehér 
hajnak – nevezik) 

orange pekoe – zsenge levelek, soknak aranysárga a hegye 
(ezért „orange”) 

pekoe – a második, harmadik levél 
pekoe souchong – a negyedik, ötödik levél 
souchong – a legnagyobb, leggyengébb minőségű levelek 
– Zöld tea: fermentálás nélkül készül. Kínában és Japánban na-

gyon kedvelik. Japánban a sencha a legnépszerűbb, Európában 
talán a kis, tömör labdacsokká sodort kínai gunpowder-t ismerik 
a legtöbben.

– Ízesített teákba növényi illóolajakat, virágszirmokat, fűszere-
ket, szárított leveleket kevernek. A gyógy- és gyümölcsteákból 

a teacserje levele sokszor ki is marad; ezeket 
elkészítési módjuk miatt nevezik teának. 

Néhány jótanács teakészítéshez
A szakkönyvek az 1800-as évektől írnak a 

teáról, elkészítési módjáról, valamint a teával 
készíthető meleg puncsot csaknem minden 
szakácskönyv említi, ugyanúgy a belőle ké-
szíthető fagylaltokat, parfékat és felfújtakat. 
Az új ital a XIX. század közepe táján jelent 
meg a cukrászdákban.

Teafőzéshez ideális a porcelán kanna, de 
megfelel jénai vagy üvegedény is, lehető-
leg ne használjunk fém kannát, ugyanis, ha 
a teafőzet fémmel érintkezik, károsul az íze 
és aromája. 

Adagolása: Egy teáskanálnyi levelet te-
gyünk egy csészébe, ha fi lteres teát hasz-
nálunk, akkor egy fi lter egy csésze tea el-
készítéséhez elegendő. A forrázási idő a tea 
fajtájától függően 2-3 perctől 5-6 percig is 
tarthat. Nyugtató teáknál mindenképpen 5-6 

perc az ideális, de ha csak frissítő teát szeretnénk készíteni, ak-
kor elegendő 2-3 perc is, ugyanis a koffein, és aromaanyag ez 
alatt az idő alatt kioldódik.

Fontos, hogy a tealeveleket ne főzzük, csak forró vízzel for-
rázzuk le!

A teatojás használatának a hátránya, hogy a levelek inkább 
megduzzadnak és nem oldódnak ki.

Teával készíthető italok:
A teával készített italok első és legfontosabb feltétele, hogy 

jó minőségű teát használjunk, valamint erős főzetet készítsünk. 
Alapfeltétel még, hogy mindig lehűtve készítsük az italokat, és 
szívószálat minden esetben adjunk hozzá.

Marokkó
1 dl mentatea, 1 dl fekete tea, őrölt gyömbér, őrölt fahéj, őrölt 

szegfűszeg, 1 kanál virágméz
Az italokat pohárba töltjük, megszórjuk a fűszerekkel, majd 

megkeverjük, és mentalevéllel díszítjük.
Málnatea
2 dl fekete tea, 1 fél citrom leve, 4 cl málnaszörp, 1 kiskanál 

porcukor, 2 dl almalé
Egy pohárba jeget teszünk (ne sokat), majd az italokat ráönt-

jük, kissé megkeverjük. Citromkarikával és 1-2 szem málnával 
díszítjük.

Cseri Katalin

Amit a teáról tudni érdemes…
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VÁLASZTÁS

Választási tájékoztató, Pécel

Az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7. napjára kitűzött 
választásán Pécel városában azok a választópolgárok, akik telepü-
lésszintű lakcímmel rendelkeznek és azok, akik igazolással ren-
delkeznek a 09. számú szavazókörben szavazhatnak Szemere Pál 
Általános Iskolában (2119 Pécel, Kossuth tér 7. szám).

A település választópolgárainak létszámnövekedése miatt az 01. 
számú települési egyéni választókerületben újabb szavazókör kiala-
kítására került sor. Ennek következtében változott a szavazókörök 
sorszáma is az alábbiak szerint:
01. sz. szavazókör: Petőfi  Sándor Általános Iskola (Petőfi  u. 15.)
Aradi utca, Csíktarcsa utca, Gárdonyi Géza utca, Honfoglalás út, 
Klapka utca, Látóhegy köz, Látóhegy utca, Lázár Ervin utca, Lázár 
Vilmos utca, Széchényi utca, Török Ignác utca, Vécsey utca
02. sz. szavazókör: Petőfi  Sándor Általános Iskola (Petőfi  u. 
15.)
Bethlen Gábor utca, Damjanich utca, Kelő utca, Rákóczi út 037-től 
folyamatos, Reményik Sándor utca, Szondy utca, Tarcsai utca 30-
tól folyamatos, Tarcsai utca 37-től folyamatos
03. sz. szavazókör: Petőfi  Sándor Általános Iskola (Petőfi  u. 
15.)
Arany János utca, Berzsenyi Dániel utca, Bocskai utca, Csokonai 
utca, Jókai utca, Március 21. utca, Pozsonyi utca, Rákóczi út 1-36-
ig folyamatos, Tarcsai utca 1-35/A, Tarcsai utca 2-28, Thököly utca, 
Vörösmarty utca, Zöldmező utca
04. sz. szavazókör: Nyitnikék Óvoda (Petőfi  u. 5.)
Apaffy utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dobó utca, Gyár utca, Kossu-
th Lajos utca, Petőfi  utca, Széplepke köz, Várhegy utca
05. sz. szavazókör: Nyitnikék Óvoda (Petőfi  u. 5.)
Ady Endre utca, Béke utca, Erzsébet sétány, Erzsébet sétány köz, 
Kazinczy utca, Korányi köz, Korányi utca, Kölcsey utca, MÁV őr-
ház, Mihály Dénes utca, Sallai Imre utca, Újtelep, Wesselényi utca
06. sz. szavazókör: Jézus Szíve Társaság (Pesti u. 2.)
Akácfa utca, Bartók Béla utca, Csalogány utca, Faiskola utca, Felső-
sor utca 1 – 7 folyamatos, Felsősor utca 9., Felsősor utca 940/0001, 
Határ utca, Mátyás király tér, Pesti út, Völgy utca
07. sz. szavazókör: Gesztenyés Óvoda (Szent Imre krt. 3.)
Állomás utca, Április 4. utca, Asztalos utca, Bartoshegy utca pá-
ratlan házszámok, Erkel Ferenc utca, Fűzfa utca, Kolozsvári utca, 
Kossuth tér, Kovács utca, Köztársaság tér, Május 1. utca, Mikszáth 
Kálmán utca, Párhuzamos utca, Ráday Gedeon tér 0 – 4/D folyama-
tos házszámok, Rákos utca, Rét utca, Rózsa utca, Szemere Pál utca, 
Szent Imre körút, Tanácsház utca
08. sz. szavazókör: Ráday Pál Gimnázium (Isaszegi u. 3.)
Bacsó Béla utca, Baross köz, Baross utca, Bem utca, Boncsok utca, 
Dózsa György utca, Honvéd utca, Hősök útja 1 – 13, Hősök útja 
2-20/A, Huszár utca, Iharos utca, Isaszegi út, Iskola utca, Kishár-
sas, Kodály Zoltán utca, Ráday utca, Ráday Gedeon tér 6 – 10, Rá-

day Gedeon tér 7 – 11/A, Somogyi Béla utca, Sukoró utca, Táncsics 
Mihály utca, Zöldmező tanya központ
09. sz. szavazókör: Szemere Pál Általános Iskola (Kossuth tér 
7.)
Dombhát utca, Fegyverkovács utca, Hasznos utca, Hegyalja utca, 
József Attila utca, Kálvin tér, Kórház köz, Koricsánszky tanya, 
Maglódi út 1 – 53, Maglódi út 2 – 46, Székely utca, Temető utca
010. sz. szavazókör: Szemere Pál Általános Iskola (Kossuth tér 
7.)
Álmos vezér utca, Csatári utca, Előd vezér utca, Eszperantó köz, 
Hajnal utca, Hősök útja 15 – 65, Hősök útja 22 – 346/0061, Huba 
vezér utca, Károli Gáspár utca, Kelecsényi utca, Kond vezér utca, 
Levendula utca, Napsugár utca, Nefelejcs utca, Ond vezér utca, 
Pekáry utca, Pihenő utca, Szőlőhegy utca, Tas vezér utca, Töhötöm 
vezér utca, Üdülő utca, Vadász utca
011.sz. szavazókör: Művelődési Ház (Maglódi út 12.)
Bartoshegy utca páros, Blaha Lujza utca, Deák Ferenc utca, Erdei 
utca, Felsősor utca 8 – 58, Felsősor utca 11 – 129, Hunyadi János 
utca, Kinizsi utca, Kiss Ernő utca, Komló utca, Madách utca, Mag-
lódi út 57 – 75 páratlan, Margaréta utca, Tompa utca, Zoltán utca 
1 – 41 folyamatos, Zrínyi utca
012. sz. szavazókör: Fáy András Mg. Szk. és Szm. Isk. (Maglódi 
út 57.)

Árpád köz, Árpád utca, Búzavirág utca, Duliskovich tanya, Fáy 
tanya, Felsősor utca 60 – 86 páros, Felsősor utca 131 – 175 párat-
lan, Fenyőfa utca, Kati-major, Kun József utca, Maglódi út 48 –tól 
páros, Maglódi út 77-től páratlan, Nyírfa utca, Pipacs utca, Sárközi 
utca, Zoltán utca 42-től folyamatos, Zsigmondi utca

Dr. Csizmadia Julianna sk. jegyző, HVŐ vezető

Választási tájékoztató

Keligerné Nyerges Erika

Ketten
Gyere, ülj ide mellém... Kedves... 
Hagy érjen a vállamhoz a vállad 
Érzed? Az éjszaka elpihen, ásít, 
halkan moccannak csak a vágyak... 

Pislog a hold az ablakban, 
s csak néha kopog be a szél a szobába. 
Meglebben a függöny – elernyed. 
biztos nyugtalan ma az álma... 

Ketten ülünk itt. A homályban a sóhaj 
fellebben, elalszik, kék gázláng – ahogy éget. 
Eltűnik, nyoma sincs... már elfojtva parázslik – 
– Hajnalra úgyis a fény vet neki véget... 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 2009. JÚNIUS 7-RE KITŰZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZ-
TÁSÁT

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN, LAKÓHELYÉN SZAVAZHAT.
A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár – kérelmére – belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagy-

követségein és főkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2009. június 2-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16.00 óráig, a külkép-

viseleti névjegyzékbe való felvételt 2009. május 22-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.
A választáson listát ajánlani 2009. május 8-ig ajánlószelvénnyel lehet, melyet a választópolgárok az értesítővel együtt kapnak meg. 

Egy választópolgár egy listát ajánlhat.
A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár ajánlása szükséges.
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő választási irodához fordulhat.
www.valasztas.hu                    Választási Iroda
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Családi eseményekre, rendezvényekre, testületi ülésekre, nagyobb összejövetelekre is várjuk rendelését.

A sütőüzemet és a boltot működteti:  VÉDESE Kht. 
Ügyvezető igazgató: Keresztes Sándorné Sütőüzem vezetője: Kovács Ferenc (tel.: 06-70/314-4154)
cím: 2119 Pécel, Pihenő u. 2. telefon/fax: 06-28/454-076 vagy 06-28/454-077
e-mail: ese@vnet.hu honlap: www.egymast-segito.hu

Húsvéti ajánlatunk:
Pogácsák házias ízekkel

sajtos pogácsa 2000 Ft/kg
burgonyás pogácsa  1800 Ft/kg
anyukám pogija (tepertős) 2000 Ft/kg

Házias kalács
fonott kalács (1/4 kg) 160 Ft/db
fonott kalács (1/2 kg) 320 Ft/db

Sütemények és pékáruk boltunk 
az ESE épületében mûködik

Örömmel értesítjük, hogy Sütemények és pékáruk boltunk új, tága-
sabb, otthonosabb helyiségbe költözött, az ESE épületébe 

(Pécel, Pihenô u. 2.).
Az új helyen is szeretettel várjuk a már megszokott, csábítóan finom 

süteményekkel, pékárukkal. 
A tavaszi napokat is tegye szebbé különleges, házias süteményekkel, 

friss, ropogós kenyérrel, pékáruval. 

Kenyerek széles választékban
fehér kenyér (0,5 kg) 140 Ft/db
barna kenyér (0,5 kg) 160 Ft/db
medvehagymás (0,5 kg)  160 Ft/db
molke kenyér (0,5 kg) 260 Ft/db
tökmagos kenyér (0,5 kg) 220 Ft/db

JÓ TUDNI!

Városi sportnap – Pécel
2009. május 16.

Szemere Pál Általános Iskola
9 órától: „Fut a Pécel” városi futóverseny
Nevezés 8 órától a helyszínen! A nevezés ingyenes!
Zenés bemelegítés rajt előtt
Korosztályok: óvoda, alsó tagozat, családi – 2 km
  10 éves kortól – 4 km
A rajtszámmal értékes nyeremények, különdíjak nyerhetők 
közvetlen a beérkezés után!

11 órától: a város iskolásainak kézilabda, kosárlabda és 
kispályás foci mérkőzései
Szivacskézilabda bemutató (sportpályákon)
Tánctanítás-táncbemutató: akrobatikus rock & rokk, hastánc 
stb. (Szemere aula)

15 órától: a sportnap csattanója 
Képviselők-civilek kispályás focimeccs, utána felnőtt kispályás 
villámtorna városi csapatok részére, kifulladásig…
Egésznapos szolgáltatás: testsúly, vérnyomás, 
vércukor, koleszterin szint mérés, dietetikai tanácsadás, 
egészségbiztosítási tanácsadás.
Az egésznapos rendezvényt a Tarcsa Mentő Bt. biztosítja.

Információ: Gera Zoltán oktatási referens – 06-20/9298-901, 
gera.zoltán@pecel-hivatal.hu Adószámunk: 19173245-2-13

Egymást Segítõ Egyesület
kiemelkedõen közhasznú szervezet

a gondoskodás méltósága
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Egymást Segítô Egyesület (ESE) 
Rehabilitációs és Ápoló Otthona Pécel, Isaszeg

Mottó: Az ember méltósága a lelkében van, és azt mondják, hogy a lélek halhatatlan. 
ESE Baczoni István Rehabilitációs és 
Ápoló Otthon, Pécel 
Cím: 2119 Pécel, Pihenő u. 2.
Tel./fax: (28)454-076 vagy (28)454-077
e-mail: ese@vnet.hu, honlap: www.egymast-segito.hu
Ápolási igazgató: Tóth Tamásné Marika
Főnővér: Pappné Homolya Andrea
Ügyfélszolgálati asszisztens: Mergl Lászlóné Magdi

Az otthon 1996. május 6-án nyitotta meg kapuit a gondo-
zásra szoruló idős, teljes ápolásra szoruló emberek számá-
ra. 48 idős és/vagy mozgáskorlátozott lakót tudunk gon-
dozni gyönyörű fekvésű, kék busszal könnyen megközelít-
hető otthonunkban. 
Az épület teljesen akadálymentesített, csodálatos pihe-
nőkert tartozik hozzá. Jelenleg 1, 2, 3, 4 ágyas szobáink 
vannak. A jelentkezők beköltözésük előtt előgondozásban 
részesülnek. 

ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház 
Rehabilitációs és Ápoló Otthona, Isaszeg
Cím: 2117 Isaszeg, Nap u. 2/b.
Tel./fax: (28)582-425 vagy (28)582-426
e-mail: aesh@invitel.hu, 
honlap: www.egymast-segito.hu
Ápolási igazgató: Tóth Tamásné Marika
Főnővér: Lódi Lászlóné Kriszti

2004. szeptember 6-án nyitottuk meg rehabilitációs otthonun-
kat, amely tartós ápolást és mozgásszervi rehabilitációs ellátást 
nyújt – jelenleg 71 férőhelyen – idős korú és mozgáskorlátozott 
embereknek. Új otthonunkban korszerűen berendezett és fel-
szerelt 1, 2, 3, 4 ágyas fürdőszobás szobák, közösségi helyisé-
gek, teraszok, csodálatos kert biztosítják a családias, kényelmes 
elhelyezést. Az épület teljes mértékben akadálymentesített. 
Segítő Házunk saját konyhával és mosodával rendelkezik. A 
jelentkezők beköltözés előtt előgondozásban részesülnek.

Térítési díj (2009. évre): 
–  egyedülállóak részére a jövedelem 

(nyugdíj) 80%-a,
–  hozzátartozói ellátási szerződéssel 
 116.400 Ft/hó/fő, 
–  az ellátás önköltsége 217.740 Ft/hó/fő,
–  a térítési díj befizetése a tárgyhónap 

10. napjáig átutalással illetve csekken 
történhet,

–  távolléti díj 2 hónapot meg nem haladó 
időszak esetén 20%, 2 hónapon túl 60%,

–  kórházi ellátás esetén a távolléti díj 60 
napon belül 20%, 60 napon túl 40 %. 

A megállapított térítési díj 2009. december 
31-ig van érvényben.

Belépési díj, egyszeri hozzájárulás nincs! 

A beköltözéshez szükséges:
–  személyi igazolvány,
–  utolsó nyugdíjszelvény,
–  TB-kártya,
–  régebbi zárójelentés(ek),
–  gondozási szükségletet igazoló 

szakvélemény (ORSZI),
–  egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi 

vélemény, 
–  személyes ruházat és személyes holmik. 
Beköltözés: lehetőleg de. 10-11 óra között.

Ellátások, melyeket a térítési díj 
tartalmaz:
–  napi 4-szeri étkezés,
–  teljes fizikai és egészségügyi alapellátás 

(fürdetés, sebellátás, gyógyszerbeadás)
–  szakorvosi ellátások (szemész, 

pszichiáter, ideggyógyász, bőrgyógyász, 
reumatológus, audiológus, 
gastroenterológus),

–  higiéniás eszközök biztosítása (szappan,  
vécépapír, törülköző, sampon, szalvéta),

–  a személyes gyógyszerszükséglet 
költségeit a kötelező alapgyógyszereken 
felül a térítési díj tartalmazza,

–  személyes ruhaneműk mosása, vasalása,
–  testi és mentális rehabilitáció: 

fizioterápiás kezelések, hidroterápia, 
torna, gyógytorna, gyógymasszázs, 
egyéni foglalkoztatás, közösségi 
foglalkoztatás, vallás gyakorlása. 

Az élvezeti szerek (cigaretta, kávé stb.), 
fodrász, kozmetikai szolgáltatások költségeit 
a térítési díj nem tartalmazza. 
Látogatási idő: minden nap 8-20 óráig. 

Az intézmények fenntartója: 
Egymást Segítő Egyesület (ESE) 
Elnök: Némethy Mária
Cím: 2119 Pécel, Pihenő u. 2. 
Telefon/fax: (28)454-076, (28)454-077 
e-mail: ese@vnet.hu, honlap: www.egymast-segito.hu

Felügyeleti szerv: 
Közép-magyarországi  Regionális 

Államigazgatási Hivatal
1056 Budapest, 

Váci utca 62-64., 
Telefon: 06(1)235-1700 Alapítva: 1989.




