
2008. márciusESE Híradó2

PROGRAMAJÁNLÓ

Dózsa György Mûvelôdési Otthon
Isaszeg, Dózsa György. u. 2. tel: 28/582-055; fax: 28/582-056
isaszegmuvotthon@citromail.hu; web: www.dozsamuvotthon.atw.hu

Március 10–április 17. Kiállítás az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcról.
Március 14. 18.00 Tavaszköszöntõ fáklyás felvonulás indul a 
Falumúzeumtól a Szoborhegyre, ahol dobokkal, megzenésített 
versekkel, tánccal köszöntjük a megújuló természetet, és tisz-
telgünk nemzeti hõseink emléke elõtt.
Március 15. 9.15 Ünnepi megemlékezés a református temp-
lomnál.
Március 15. 10.00 Községi ünnepség a Szoborhegyen
Ünnepi beszédet mond: Dávid Ibolya parlamenti képviselõ, 
MDF elnöke, ünnepi mûsor: a Forrás Színház „Él a magyar!” 
c. elõadása, a mûsor után táncház a Csürrentõ együttessel.
Március 22. 15.00 Húsvéti készülõdés – kézmûves délután a 
húsvét jegyében.
Március 28. 10.00-17.00 „Tavaszi ébredés” Egészségnap 
Egész napos rendezvény az egészséges életmód jegyében, szû-
rõvizsgálatokkal, véradással, elõadásokkal és bemutatókkal

Rendezvények, melyeknek helyet adunk:
Március 9. Népszavazás
Március 10. 14.00 Rendhagyó énekóra a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény    
szervezésében
Március 14. 10.00 Mozgássérültek Önálló Egyesületének 
közgyûlése
Március 28-29. 18.00 Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc politikai és társadalmi hatásai – elõadássoro-
zat a Határon túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány szer-
vezésében
Március 29-30. 16.00 A globális felmelegedés a Biblia fé-
nyében – elõadássorozat az Adventista Egyház szervezésében.
Isaszegi Természetbarát Klub:
Március 16. Dobogókõ – Rám-szakadék – 11 km-es túra a 
Pilisben.
Április 6. Isaszegi csata emléktúra.

Szolgáltatások:
Március 3. 18.00 KRESZ-tanfolyam; jelentkezés és tájékoz-
tatás
Március 10. 11.00-13.00 A.S.A ügyfélszolgálat az elõterében

Tanfolyamok melyekre szeretettel várjuk az érdeklõdõket:
Társastánc tanfolyam felnõtteknek, standard és latin-ameri-
kai táncok tanítása, csütörtökönként 19.30-21.00-ig. Oktató: 
Vojt Zsanett
Gyöngyékszerkészítõ klub minden páros hét pénteken 18.00-
20.00-ig
Baba-mama klub hétfõnként 10.00-12.00-ig 
Márciusi témák: kitavaszodik; kivonulás a szabadba; termé-
szetgyógyász vendégünk: Balatoni Zsuzsa
Zene-bölcsi péntekenként 10.00-10.30-ig Orosz Csaba zene-
tanárral. (6 hónapostól 3 éves korig, minimum 10 fõvel, rész-
vételi díj: 750 Ft/alkalom. Jelentkezésüket várjuk!
Tipegõ Topogó babáknak, mamáknak Benedek Krisztina 
néptáncpedagógussal – Ölbéli mondókák, népi játékok, dalok 
és táncok tanítása. (Minimum 15 fõvel, részvételi díj: 700 Ft 1 
felnõtt + 1 gyerek/alkalom, 900 Ft 1 felnõtt + 2 gyerek/alka-
lom. Jelentkezésüket várjuk!

Áprilisi elõzetes:
Április 5. Fáklyás felvonulás
Április 6. Történelmi hagyományõrzõ katonai parádé és 
csatajelenet az isaszegi csata emlékére

DEÁKTANYA
március 6. Szkordilisz Flóra: Az Akropolisz
Az athéni fellegvár építésének története. Mióta építkeznek 
márványból? Hogyan alkalmazták az optikai csalódásokat? Az 
oszloprendek. Az Akropoliszon található építmények – Pante-
on… Az épületegyüttes szerepe a történelem során, különösen 
a középkorban. Az új Akropolisz Múzeum.

március 13. Nándori Gergely: A szabadságharc ideológiái
Politikai koncepciók 1848-49-ben. Centralizmus Schwarzen-
berg avagy Bach és Merling módján. Föderalizmus Windis-
chgrätz avagy a nemzetiségek szerint. Porondon a dualizmus; 
út a kiegyezés felé. Remények és lehetõségek egy képlékeny 
geopolitikai színtéren – és a valóság.

március 20. Hegedûs Miklós: Az utolsó vacsora
Leonardo da Vinci sokrétû tevékenysége. Az utolsó vacsora címû 
freskó keletkezésének körülményei. A megfestett téma kapcso-
lódása az evangéliumokhoz. Az ábrázolt jelenet üzenete. A kép 
felépítése. Rejtett motívumok. Története az évszázadok során.

március 27. Konda Piroska: A kert, a természet színpada
A minket körülvevõ növények színei az évszakok tükrében. 
Lakjuk be a kertet, tûrjük meg a benne élõ kisállatokat, mada-
rakat! Éljünk a kertben, de ne sajátítsuk ki magunknak! Az avar 
kezelése. Az elsõ virágok élõhelye. Alkotás a kertben. Gon-
doskodás a növényekrõl.

A Deáktanya elôadásait a Városháza (Kistarcsa, Szabadság út 
48.) földszinti közösségi termében tartjuk. Ideje: csütörtökön 
este 7-10 óráig. Az elôadások nyitottak és ingyenesek.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
2100 Gödöllõ, Szabadság út 6.

Információ: (28)514-130   www.muvelodesikozpont.hu

Bonbon matiné 2008. I. félév  
Bérletes elõadások családoknak 

2008. március 30. (vasárnap) 11 óra
Bartha Tóni Bábszínháza
„Rózsa Sándor, a betyárok Jancsija”

2008. április 20. (vasárnap) 11 óra
Halász Judit koncertje
„Szeresd a testvéred”

2008. május 18. (vasárnap) 11 óra
A Makám Együttes koncertje
„Ákom-bákom”

„Ha elnyerték tetszésedet az elõadások, akkor beszéld meg a 
családdal, szólj az óvodában vagy az iskolában, mozgósítsd 
a barátaidat is, hátha õk is szívesen eljönnek Veled! Megis-
merkedünk a zenével és a hangszerekkel, ha pedig ügyesen 
válaszolsz a mûsor közben feltett kérdéseimre, természetesen 
jár érte a bonbon!”
A jelszónk változatlan: A ZENE VÁR!
…és persze várlak én is: Lukácsházi Gyõzõ mûsorvezetõ
Bérletár: 2100 Ft, mely a három elõadást tartalmazza. 
Jegyár elõadásonként: 1000,- Ft.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Vasárnap reggel – a szökôév szökônapján – 
vettem észre a katicabogarat számítógépem 
klaviatúráján. Az Esc gomb felett lapult. A 
„honnan jöhetett” kérdést pillanat múlva 
felváltotta a „hová tegyelek” praktikuma. 
A szobasarok, csüngô levelû óriás-pálmája 
tûnt ideális katicabogár tanyának. Tavaszig. 
Ez a kis jövevény a tavasz hírhozójaként 
számoltatja velem az 1582. év óta érvényes 
Gergely-naptár napjait. A szökôév szökô-
napját február 24-re számozzák, erre bi-
zonyíték az én katicabogaram kiszökése is 
a téli fészkébôl. 

Utána néztem a XVI. századi naptárkészítô csillagászok 
jövôszámításainak: 
„A világ legtöbb országában a Gergely-naptárt használják, mely 1582-bôl XIII. Gergely 
pápától származik. Az I. niceai zsinat (325) óta, amikor is a tavasz kezdônapját március 
21.-ben állapították meg, az eltérés már 10 napra nôtt a Julián naptár és a csillagá-
szati naptár közt. Ezért 1582-ben Gergely elrendelte, hogy október 4-e csütörtök után, 
október 15-e péntek következzék, hogy ezáltal az eltérést kiküszöböljék. Magyarország 
1587-ben fogadta el a Gergely-naptárt: 1587. október 21. szerda után, november 1. 
csütörtök következett, és ezzel szinkronba került a legtöbb európai országgal. Ez a 
naptár meghatározott években a 28 napos február hónaphoz egy plusz napot ad, így az 
a szökôévben 29 napos lesz.

Mely évek a szökôévek? 
Szökôévek a következôk: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. 
Szökôévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a százasra végzôdô évek közül csak 
azok szökôévek, amelyek 400-al is oszthatók.
Ez alapján tehát szökôév volt 1988, 1992, 1996. Nem szökôév 1700, 1800, 1900, 2100, 
és 2200. Viszont szökôévek az alábbi esztendôk: 1600, 2000 és 2400.
A Gergely-naptárban minden 400 évre 97 szökôév jut.”

Ilyen ez a tavaszvárás, mennyi örömöt és kíváncsiságot ébreszt az elsô megpillantott 
katicabogár! Az tán jön az ibolya és a pitypang márciusa!

Mennyi itt a virág – mondod,
ahogy a nap kisüti a millió 
sárga kis korongot.

Pitypang! – szólít a pitypalatty,
s a millió sárgácskák bólintanak:
Igen-igen, pitypalatty! 

Köszönöm katicabogár! 

Némethy Mária

TARTALOM
Programajánló

Katicabogár a klaviatúrán

Fejlesztési tervek Pécelen 
Beszélgetés Dr. Benkovics Gyula 
polgármesterrel
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Közéleti arcképcsarnok 9.
Csopják Tibor és Tesánszki János 
képviselők

Az isaszegi C.K.Ö. hírei

A péceli Petőfi Sándor Férfikórus 
minősítő hangversenye

Országos kitüntetésben részesült 
az Isaszegi Múzeumbarátok Köre

Az OTTHON konyha 
névadó ünnepsége

Édeske cukrászat húsvéti ajánlata

A klubban történt

Petőfi meg fog halni
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TAVASZ A SZÖKŐÉVBEN

ESE Híradó kistérségi közéleti és kulturális havi folyóirat a civilekért                                                                                A lap ára: 260 Ft

Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 2119 Pécel, Pihenõ u. 2. Telefon/fax: (36)28-454-076, (36)28/454-077 • www.egymast-segito.hu • e-
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Cserepes Tímea, Csontos Tamásné, Durkó Sándor László, Fábián Lászlóné, Hídvéghy Margit (fotó), Ivánkovics Zoltán, Némethy Mária, 
Tasnádi Katalin, Ugi Rácz Imréné, †Barna Topurek Tamás • A folyóiratban megjelent cikkek tartalmáért egyszemélyben az írója a felelõs. 
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Katicabogár 
a klaviatúrán
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Fejlesztési tervek Pécelen
Beszélgetés Dr. Benkovics Gyula polgármesterrel

Alighogy befejezôdött a Szemere Pál Iskola építése, a Kossuth 
téren újabb építkezés folyik. A Polgármesteri Hivatal melletti 
épület átépítése megkezdôdött. Aki az orvosi rendelôbe betért az 
utóbbi hetekben, tapasztalhatta, történtek változások: mûködik 
egy lift, világosabb lett az épület, új a bejárati ajtó és néhány 
nyílászáró. A hírekbôl az is köztudott, hogy további tervek 
készültek a város intézményeinek megújítására, átalakítására. 
Pontosan mirôl is van szó, errôl kérdeztem Dr. Benkovics Gyula 
polgármester urat.
– Azt gondolom, sokak számára jó hír, hogy az orvosi rendelôben 
van végre lift. Milyen felújítások történtek az épületben ezen 
kívül? 
– Igen, az orvosi rendelôben mûködik a lift. Ezen kívül kicseréltük 
a világítást. A rendelô a 70-es évek közepén épült, azóta nem fordí-
tottunk rá sokat. Panaszkodtak a betegek és az orvosok is a gyér 

világításra. Néhány külsô nyílászárót is kicseréltünk. Kiegészítô 
munka volt, nem tartozott a lift megépítésébe. A közbeszerzés 
tárgya volt a lift és a mozgássérültek számára szolgáló szociális 
blokk megépítése, ami 30 millió forintba került. Megérdemelte 
az Egészségház. Sajnos nem volt már arra pénzünk, hogy a ren-
delôkbe is bejussunk a felújítással. 
A betegeknek problémát jelent itt még a parkolás. Szeretnénk a 

parkolóhelyek számát növelni. Az épület elôtt – a sok szép fa meg-
tartásával – néhány parkolóhelyet ki tudunk alakítani térkövek le-
rakásával, az épület mögött jelentôs földmunkával további 10-15 
autó számára. A tervek már elkészültek, gyûjtjük a pénzt, hogy 
meg tudjuk valósítani. 
Persze az orvosi ellátással kapcsolatban problémás a szakren-

delések elérése is. Próbálkoztunk korábban buszjárat indításával a 
kistarcsai kórházba. Sajnos nem jártunk sikerrel. Jelenleg újra tár-
gyalunk a Medical Centerrel (Maglóddal és Ecserrel összefogva) a 
szakrendelések igénybe vételére. Ha meg tudunk állapodni, akkor 
az ott nem elérhetô rendeléseket kellene Pécelre hozni. 
Végleges megoldást ezek nem adnak. Gondolkodunk új 

Egészségház létesítésében. Problémákat okoz jelenleg, hogy egy 
orvosi rendelôt két orvos használ, a berendezések, a bútorok ál-
lapota sem megfelelô. Kaptunk egy ajánlatot, miszerint egy vál-
lalkozó megépítene egy korszerû, a XXI. századnak megfelelô 
épületet a Topolyosban. Háziorvos, gyerekorvos, fogászati és 
különbözô szakrendelések, laboratórium és patika lenne itt. A vál-
lalkozó megveszi a területet, megépíti az épületet, haszonélvezetet 
biztosít 99 évre az Önkormányzatnak. 
– Ez a megoldás miért lesz jó? Kinek éri meg?

– Azért éri ez meg a vállalkozónak, mert gyógyszertárat mûködtet 
majd. Ahol orvos van és sajnos sok beteg, a vállalkozó a gyógy-
szertár bevételébôl tudja a hitelt törleszteni. De megéri majd az 
orvosoknak is, hiszen külön rendelôje lesz mindegyiküknek, és 
ezért bérleti díjat nem kell fizetniük. A városnak azért jó, mert 
magasabb minôségû szolgáltatást tud biztosítani a lakosoknak. 
A Topolyosban az orvosi rendelô mellé egy kereskedelmi áruház 

és egy 250 fôs óvoda, 80 fôs bölcsôde épülne. Ezzel betelne a 3,2 
hektáros terület.
– Ez utóbbi intézmények épületének beruházója ki lesz majd?
– A terület jelenleg önkormányzati tulajdonban van. A vállalkozó 
megveszi tôlünk a rendelô és a kereskedelmi egység területét. Ma-
rad nekünk egy 1,5 hektáros terület, amelyen az önkormányzat 
építené az óvodát és a bölcsôdét. Ha ez elkészül, megszüntethetjük 
a Szivárvány Óvodát, a Gesztenyés Óvodát, a Bölcsôdét. A három 
ingatlan értékesítése szolgálna alapul az önerôhöz. A terveket 
hamarosan értékeljük, majd pályázunk a kivitelezésre. Ha minden 
rendben zajlik, az építkezés még az idén elkezdôdhet. Egy mini 
városközpont kerül tehát kialakításra a Topolyosban.
– Ez tehát a terv, ám már folyik az építkezés a mostani 
városközpontban, a Kossuth téren. Eltûnt a tetô a Polgármesteri 
Hivatal melletti épületrôl. Mi történik vele?
– A Városháza II., vagy ahogy mások nevezik a „Torzó” 
tetôszerkezetét lebontották. A 70-es évek végén az akkori tanács 
építtette, rossz mûszaki feltételek mellett a rendôrség mûködött 
benne. Az épületnek nem volt koszorúja, a nyílászárók elde-
formálódtak... Már évekkel ezelôtt kiderült, a Polgármesteri Hi-
vatal szûkösen fér el a jelenlegi épületben, ezért a mellettünk lévô 
ház hasznosítására pályázatot hirdettünk. Idôközben kiderült, az 
OTP ki akar költözni a Kossuth téri fiókjából, másik helyet keres 
Pécel központjában. Eljutott a közös gondolat eddig a házig, amit 
sikerült eladnunk 50 millió forintért (plusz áfa). 
– Ha befejezôdik az építkezés, csak az OTP fog benne mûködni?
– Továbbra is a rendôrség mûködik majd benne a Kovács utca 
felôli földszinten. A Polgármesteri Hivatal épülete felôli földszin-

ten fog mûködni az OTP. Ugyanezen a szinten, a Baptista temp-
lom felôli részen egy tanácsterem lesz, a fönti két szinten irodák a 
hivatal számára. 
– Az OTP jelenlegi épületével mi történik majd?
– Az OTP az ingatlan használatát visszaadja az Önkormányzatnak, 
ott korszerû ügyfélszolgálati és okmány irodát fogunk mûködtet-
ni. Jelenleg áldatlan állapotot talál, aki belép a Polgármesteri Hi-
vatalba. Az ügyfélfogadás rettentô zsúfolt helyiségben történik, ez 

Az orvosi rendelő új bejárata és a lift

Új fogorvosi rendelő az Egészségházban
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jelentôsen át fog alakulni. A Posta, a Fôgáz, a Vízmûvek, az ASA 
ügyintézôit is ugyanitt találja meg majd az állampolgár. Szabad 
internet hozzáférést is kívánunk biztosítani a teremben.
A jelenlegi házunkban is történik változtatás, az egységeket 

jobban ki tudjuk majd alakítani. Az építéshatóság jelenleg a har-
madik szinten van. A pénzügy a Szemere Pál utca másik oldalán, 
a gyámügy a Kossuth utcában, a vasút túloldalán van. Ez a szét-
tagoltság meg fog szûnni. Terveink szerint a nyár végén már kész 
lesz az új épület, és a költözések után az önkormányzatnál meg-
teremtôdnek a koncentráltabb munkavégzés, a magasabb szintû 
közigazgatási tevékenység feltételei. A város pedig gazdagodik 
egy szép épülettel. 
– A parkolás nem okoz majd gondot a Kossuth téren?
– Erre is lesz megoldás. Pályázunk a városközpont rehabilitáció 
keretében a Kossuth tér átalakítására. Kell készíttetnünk egy ún. 
Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS), melyrôl a testület már 
döntött. Ez feltétele pályázatunk befogadásának. Az IVS tulaj-
donképpen egy tanulmány a település lélekszámáról, szokásairól, 
természeti környezetérôl, vízrajzáról, gazdasági helyzetérôl, 
épített környezetérôl, védett és természeti értékeirôl. Tartalmaz-
za azokat a fejlesztési pontokat, amelyeket a város hosszú távú 
stratégiájában szerepeltet. Pécel központjának korszerûsítésére 
már pályáztunk korábban, sajnos nem nyertünk. A jelenlegi pá-
lyázat beadási határideje április végén lesz. 
– Mit tartalmaz konkrétan ez a pályázat?
– A Kossuth teret díszburkolattal látjuk el, világítását korsze-
rûsítjük, félkör forgalmat alakítunk ki, az OTP sarkától a Szent 
Erzsébet Iskola alsó bejáratáig parkolókat alakítunk ki a járdával 
párhuzamosan. A Kórház közt sétáló utcává alakítjuk, a tervek 
szerint a sarki trafóházat eltüntetjük, a föld alá visszük az elekt-
romos vezetéket. A Márványistálló rehabilitációját a Mûemlékek 
Nemzeti Gondnoksága (korábban: MÁG) megkezdte, ahol egy 
kulturális szolgáltató központot lehet kialakítani. A Maglódi út 
jobb oldalán (a Zeneiskolától a Mûvelôdési Ház felé) szintén 
parkolókat kívánunk kialakítani a járda és az úttest között. 
Az Eszperantó köz is meváltozna. A Református Óvoda 

környékén veszélyes a közlekedés, részben a villanyoszlopok mi-
att. A kastélytól haladva az út kicsit jobbra hajlik az óvoda elôtt. 
Ezt a kanyart megszüntetve a Hôsök útjára merôlegesen torkollna 
be az út. Ezzel a kis változtatással az óvoda épülete elôtt ma-
radna hely parkolók kialakítására. A második ütemben eltüntet-
nénk a kastély kerítése mellôl a villanyoszlopokat, a másik oldal 
rézsûjébe helyeznénk földkábelekkel, és a járdát szintén erre az 
oldalra tennénk át. 
– Mikorra valósulna meg mindez?
– Ha eredményesen pályázunk, a jövô esztendô termése lesz a terv 
kivitelezése. 
– Ha jól értem, ez a pályázat kizárólag ezt a központi városrészt, 
az új Szemere Iskola környékét érintené. A többi péceli intézmény 
felújítására mikor kerülhet sor?

– Pécel intézményei meglehetôsen rossz mûszaki állapotúak 
a Szemere Iskola és a Nyitnikék Óvoda kivételével. Az imént 
említett beruházással a Szent Imre körúti óvodák és a bölcsôde 
helyzete megoldódna. A nemrégiben meghirdetett ovi-suli pá-
lyázatunkat két intézményünk, a Petôfi Iskola és a Ráday Gim-
názium felújítására nyújtottuk be. Intézményenként 250 millió 
forintot fordítanánk az épületek felújítására és eszközbeszerzésre. 
A Petôfi Iskola épületének felújítása már elkerülhetetlen. A gim-
názium Isaszegi út felôli épülete is megújulna. A gimnáziumban 
egy sportcsarnok is készül PPP beruházásban.
– Az épületek mûszaki állapota okoz csak gondot az Önkor-
mányzatnak?
– Problémánk, mint mindenkinek az energia árak növekedése. 
Egy mikro társuláshoz kívánunk csatlakozni több fôvárosi kerület 
és Pécel részvételével. A gáz- és árampiacon eredményesebb 
részvétel érdekében kívánunk szövetkezni. Várakozásunk, hogy 
mintegy 10 százalék csökkentést érjünk el az együttes fellépéssel 
a szolgáltatóknál. A város ez évi költségvetése most készül. Az 
energiákra fordított kiadásainkat igyekszünk minimalizálni. 
Szintén a költségvetést érinti a rongálások helyreállítására fordí-

tott pénz. A Maglódi úton kitördeltek fákat, az egyik utcai hul-
ladékgyûjtôt a Rákos patakból halászták ki, az egyik szelektív 
konténert felgyújtották... Nem értem, a közpénzbôl kihelyezett 
tárgyakban miért tesznek kárt. A demokrácia szabályait betartva 
egy kis határozottságot kívánunk belevinni a mindennapjaink-
ba, szeretnénk a közterületeken a rendet fenntartani, a rongálá-
sokat megakadályozni. Elkészült egy rendelettervezet, sokan 
véleményezték, hamarosan tárgyalja a testület, miszerint köz-
terület-felügyelôk alkalmazásával kívánjuk a rendet fenntartani. 
– Bízzunk benne, hogy eredményesen valósulnak meg a tervek. 
Köszönöm a tájékoztatást!

Apróné Orosz Margit

SZEM elôtt 
a mûemlékvédelem

A Mûemlékek Nemzeti Gondnokságának néhány munkatársa 
a hivatalos munkája mellett úgy érezte, szakemberként is és 
civilként is egyre többet kell tenni épített kulturális örökségeink 
védelméért. 2007 nyarán az elhatározást tett követte, meg-
alakult a SZEM, azaz a Szakmai Egyesület Mûemlékeinkért.
Az MNG kezelésében lévô épületek közül kilencet választot-

tak arra, hogy a hely szellemével összhangban álló hasznosítá-
si koncepciót dolgozzanak ki. A péceli Ráday-kastély is a 
kiválasztottak közé került. 
Az egyesület célkitûzése a mûemlék együttesek látoga-

tottságának növelése, a mûemlékek iránti érdeklôdés színvo-
nalas rendezvényekkel való fenntartása. Minden évben vala-
mennyi helyszínen szerveznek hagyományteremtô szándékkal 
kiállításokat, rendezvényeket népszerûsítve az örökséghez 
kapcsolódó kulturális, mûvelôdéstörténeti és történelmi is-
mereteket. A mûemlékek fenntartásába a nagyközönséget is be 
kívánják vonni önkéntes munka, támogató tagság szervezésé-
vel. Keresik a kapcsolatot költségvetési intézményekkel, ön-
kormányzatokkal, civil szervezetekkel. 
Az idei elsô újdonság az, hogy március 15-i hétvégén és hús-

vétkor a kastélyok látogathatóak lesznek, a vendégségbe érkezô 
rokonoknak lehet kastélylátogatást is szervezni. 
Pécelen az önkormányzat sem tétlenkedik, május harmadik 

hétvégéjén borfesztivált, egyházi és világi borok versenyét 
rendezik meg a Gödöllô Környéki Turisztikai Egyesülettel 
karöltve, amely részleteirôl elôször az idei Utazás kiállításon, 
február 29. és március 2. között a kôbányai vásárvárosban kap-
hatnak az érdeklôdôk információs anyagot.

Ivánkovics Zoltán

A Városháza II. átépítése megkezdődött



2008. márciusESE Híradó6

KÖZÉLETI ARCKÉPCSARNOK

Immár kilencedik alkalommal tarthatja kezében a Kedves 
Olvasó a „Közéleti arcképcsarnok” soron következô riportját. 
Beszélgetô partnereim a városban jól ismert személyek, korábbi 
közéleti tevékenységük sem ismeretlen Önök elôtt. Képviselôi 
munkájukról, a közéletiségrôl, a város elôtt álló feladatokról 
és természetesen szûkebb „hazájuk”, a körzetük mindennapos 
gondjairól faggatom Ôket.

Szabó Zoltán (továbbiakban Sz.Z.): Képviselô Urak! Köszönöm, 
hogy vállalták a beszélgetést. Nem térnék el a megszokott 
formától, kezdjük a beszélgetést bemutatkozással.
Csopják Tibor (továbbiakban Cs.T.): Péceli, Kazinczy utcai lakos 
vagyok, a 4. számú körzet képviselôje. Nôs, két felnôtt, sikeres 
vállalkozóként dolgozó gyermekem és négy unokám van. Un-
okáim 18 és 11 év közöttiek. 44 éve kötôdöm Pécelhez. A mezô-
gazdasági Fôiskola elvégzése után itt a helyi termelô szövetkezet-
ben lettem gyakornok, és munkám alapján a tagság megválasztott 

„fômezôgazdásznak”. 23 évesen én 
voltam az ország legfiatalabb, ilyen 
munkakörben dolgozó szakembere, 
amely beosztást 10 évig töltöttem 
be. Idôközben Gödöllôn szakirányú 
egyetemi végzettséget szereztem, 
25 évet töltöttem a mezôgazdaság-
ban különbözô vezetô beosztások-
ban. (1975-ben a péceli tsz csat-
lakozott a Rákosvölgye Tsz-hez, 
a körzetesítés következtében.) 
Munkámért megkaptam „A Mezô-
gazdaság Kiváló Dolgozója” kitün-
tetô címet. 1967-ben házat építet-
tem Pécelen, azóta a családommal 

itt élek. Egészségügyi okokból pályát módosítottam, húsz éve 
játék- és ajándékkereskedésekben dolgozom. Jólesô érzés, hogy 
66 évesen is számítanak rám.
Tesánszki János (továbbiakban T.J.): Pécelen a Felsôsor utcában 
lakom, az 5. számú körzet képviselôjének választottak, immáron 
a harmadik ciklusban. Pécelen születtem, hamarosan betöltöm az 
57. életévemet. Családommal 1973 óta lakunk az említett helyen, 
itt született két lányunk, akik már felnôttek, és nem velünk laknak. 
Van egy 3 éves unokánk.
1965-ben az általános iskola elvégzése után egy budapesti nyom-
dába mentem tanulni és dolgozni. Sajnos rövid idô után váltanom 
kellett. Édesanyám nevén volt egy iparengedély, és súlyos 
betegsége (bénulás) miatt nekem kellett a családi vállalkozásban 
részt vállalnom. 12 év nyomdai munka után a családi vállalkozás-
ban dolgoztam, majd önálló vállalkozó lettem. 25 éves kisipari 
tevékenységemet „emlékéremmel” és „ezüstgyûrûvel” ismerték 
el. 2000 óta az Önkormányzati Kht.-t vezetem ágazatvezetôként, 
megbízott majd kinevezett ügyvezetôként. Törvényi változás miatt 
az ügyvezetôségrôl le kellett mondani, jelenleg ugyanazt a munkát 
végzem ágazatvezetôként. 2007. júniusa óta a Vízmû Kft. aláren-
deltségében dolgozik az általam vezetett egység, amely 10 állandó 
alkalmazottat és 3-10 fô közmunkást foglalkoztat, ez utóbbiakat a 
Munkaügyi Központ „delegálja” hozzánk.
Sz.Z.: Kikerülhetetlen kérdés: Mi motiválta Önöket, hogy közéleti 
szereplést vállaljanak? Csopják úr párttámogatással, Tesánszki 
úr függetlenként indult. Miért döntöttek így?
Cs.T.: Már a ’60-as években, az akkori Nagyközségi Tanács Sza-
bálysértési Bizottságában dolgoztam külsôsként. Szakmámból 

adódóan a mezôgazdasági ügyekért feleltem. Az ÁFÉSZ-nál (tár-
sadalmi munkában) az Iparfelvásárlási Bizottság elnöke voltam 
több mint 20 éven keresztül. Hasonló idôn keresztül (1965-1984 
között) a Péceli Spartacus Sportkör elnökhelyetteseként, több 
szakosztály patrónusaként és ügyintézôjeként tevékenykedtem. 
Munkakörömnél, beosztásomnál fogva a települési rendezvények 
állandó meghívottja és résztvevôje voltam. Megemlítem – nem 
visszasírva – a Hazafias Népfront tevékenységét, amikor a tele-
pülési rendezvények aktívabbak, látogatottabbak voltak. Idôköz-
ben fôvárosi munkahelyre járva kevesebb idôm maradt a helyi 
dolgokkal foglakozni, de a közélettôl soha nem szakadtam el. 
2002-tôl a „Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Bizottság” kül-
sôs tagjaként dolgoztam. Talán a végzett munkám is közrejátszott, 
hogy az elôzô választások közeledtével barátaim, ismerôseim és az 
Önkormányzattól is többen biztattak, induljak a képviselôválasz-
táson. Fejtörést csak az okozott, hogy függetlenként vagy párt-
támogatással induljak-e. Végül is párttámogatással indultam, és 
gyôztem a 4. számú körzetben. Olyan embert sikerült meggyôzô 
fölénnyel (20 % különbséggel) legyôznöm, aki elôtte 16 évig volt 
a körzet képviselôje.
T.J.: Munkám során sok emberrel kerültem kapcsolatba, olyan 
személyekkel, akik gyakran fordultak hozzám kérdéseikkel, 
problémáikkal. Mindig is foglalkoztatott az emberek problémája, 
sokat foglalkoztam azzal, hogyan tehetnék többet a településért, 
az emberekért. Sokan megkerestek és biztattak, hogy induljak 
képviselôként. Elôször 1998-ban indultam függetlenként, és nyer-
tem. Ezt követte újabb két ciklus. Mindig a lakókörnyezetemre 
koncentráltam, és nem is akartam máshol indulni, annak ellenére, 
hogy az egész településen jól ismert ember vagyok.
SZ. Z.: Nem fordult meg a fejében, hogy párttámogatással indul-
jon? Nem keresték meg a pártok képviselôi?
T.J.: De igen, a Pécelen mûködô összes párt és szervezet megkere-
sett, de úgy gondoltam, hogy szívesebben maradok a jövôben is 
független.
Sz. Z.: A párttámogatás vagy a függetlenség befolyásolják-e 
véleményük kialakítását?
Cs.T.: Az MSZP és SZDSZ koalíció hét képviselôjébôl alakult 
meg a frakció. A frakcióban szabad véleménynyilvánítás folyik, 
a képviselônek lehet önálló véleménye, de ha a frakció kialakított 
egy álláspontot, ahhoz igazodni kell. Meg kell említenem, hogy 
ragaszkodom ahhoz a képviselôi munkám során, hogy legjobb 
meggyôzôdésem és lelkiismeretem ellenében soha nem fogok 
szavazni. Egyetlen egy esetben engedek, ha az a település érdekét 
szolgálja.
Sz. Z.: Jól értem, hogy Ön számára a lelkiismereti szabadság, a 
szabad véleménynyilvánítás fontosabb, mint a frakció fegyelem?
Cs.T.: Koromból és az itt eltöltött 44 évbôl következik. Itt em-
lítem meg, hogy a frakcióhoz tartozom, de nem vagyok párttag, és 
ezután sem kívánok az lenni. 
T.J.: Van egy elvem, ezt próbálom követni. Engem nem köt a frak-
ciófegyelem, de az elvem az, hogy a mindenkori polgármestert 
köteles vagyok támogatni. Így volt ez korábban is, és így van ez 
most is. A polgármester feladata a képviselôk irányítása, befolyá-
solása. Nekem az emberek érdeke számít. Akkor tölt el jó érzés, ha 
ülés után is úgy köszönünk el, mint ahogy az ülés elôtt köszöntöt-
tük egymást, és ha egységesen döntöttünk. Természetesen vannak 
ütközési pontok, de nincs veszekedés, és fôleg nincs személyes-
kedés. Nem mondható el Rólam, hogy szûkebb csoportérdekeket 
képviselek. Számomra a város más része ugyanolyan fontos, mint 
az 5. számú választókörzet. A körzetemben szerencsére nincsenek 

Közéleti arcképcsarnok 9.
Csopják Tibor és Tesánszki János önkormányzati képviselõk

Csopják Tibor
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nagy problémák, de sok apró ügyben kell eljárni. Ilyen, ha egy 
70 éves asszonynak elpusztul a kutyája, és nincs kihez fordulnia, 
vagy a vihar a letört diófaágat a sufnira dönti. Úgy gondolom, 
ilyen aprónak tûnô dolgokban is segíteni kell.
Sz. Z.: A frakciókról beszéltünk. Tudomásom szerint 3 független 
képviselô van. Létezik-e köztük valamilyen szövetség?
T.J.: Nincs közöttünk szövetség, nincs közös platform. Engem 
minden elkötelezettség nélkül idônként meghívnak a polgármester 
vezette frakcióba, számítanak a tapasztalatomra, véleményemre. 
Mi függetlenek ilyen alapon nem hangoljuk össze a munkánkat.
Sz.Z.: Milyennek ítélik az idôsebb és a fiatalabb képviselôk 
munkakapcsolatát?
Cs.T.: A testület összetétele kedvezô. A tisztelet a tapasztaltabb, 
idôsebb képviselôk irányába megfelelô. Az emberi kapcsolatok 
jól mûködnek. Néha tetten érhetô a forrófejûség, a fiatalok újsze-
rûen akarják képviselni választóikat – ez nem baj.
T.J.: Helyi emberek alkotják a képviselô-testületet, valamennyi-
en ismerjük egymást. Jó a kapcsolatunk, jó a fiatal és idôsebb 
képviselôk aránya. A fiatalabb képviselôk néha beleesnek abba 
a hibába, hogy ha sokat beszélünk, akkor megoldódnak a prob-
lémák.
Sz.Z.: Kérem, mutassák be körzetüket, milyen a lakosság 
összetétele, milyen gondok vannak, illetve milyen eredményeket 
értek el az elmúlt idôszakban? 
Cs.T.: A 4. számú körzet a Kazinczy utcától Isaszeg széléig tart. 
Elöregedô körzet, sok idôs emberrel. A körzethez tartozik az 
Újtelep, amely külterület, laza településszerkezettel, nincs gáz, 
csatorna, hiányoznak a szilárd burkolatú utak és járdák, nem 
érinti a helyi autóbusz, nincs szemétszállítás. Ugyanakkor ez a 
rész gyönyörû természeti adottságú, a halastavakkal. Az itt élô 
embereknek gondot jelent az alapvetô ellátás elérése, a munkába 
és iskolába járás. Különösen nehéz az élet télen (rossz utak, hóel-
takarítás hiánya). Szeretném jelezni: korábban sem és most sem 
preferálták ezt a részt. A ciklus elején nemcsak a helyi képviselô, 
hanem a testület is felvállalta a problémákat, ám pénzhiány miatt 
minden marad a régiben.
A Wesselényi utca burkolata felújításra, korszerûsítésre szorul. 
Pályáztunk uniós forrásokra, remélhetôleg ebbôl ez a probléma 
megoldható lesz.
T.J.: Az 5. számú körzet a Pesti út-Határ út-Faiskola utca-Bar-

toshegy utca egyik oldala-Völgy utca és az ezeket összekötô 
utcák által határolt terület. Örömteli, hogy a Vágóhíd helyén 

kulturált autósügynökség épült, az 
Egészségházzal szemben tenisz-
pálya. Ezek ugyan nem önkor-
mányzati beruházásban készültek, 
de a lakosság céljait szolgálják. 
Körzetünkben mûködik a Hódosi-
féle Ipari Park, amely szépnek 
mondható. A Faiskola utcán befelé 
haladva a Mátyás király téren szép 
lakópark épült, tôle kb. 100 mé-
terre egy másik, amely akár az „Év 
lakóparkja” címre is pályázhatna. 
Örömünkre szolgált, hogy a Faisko-
la utca, a Temetô elôtti terület, a 
Bartók Béla utca, az Akácfa utca 

szilárd aszfaltburkolatot kapott. Az út átadásakor pl. Andrej Pálék 
az arra haladókat süteménnyel, egy pohár itallal kínálták meg, 
így mutatták ki örömüket. Az örömünkbe üröm is vegyült, mert 
jelentôsen megnôtt a jármûforgalom. A gyorshajtásnak, szágul-
dozásnak trafipaxszal és fekvôrendôrrel próbáljuk elejét venni, 
eddig kevés sikerrel.
A lakosság (amely kb. 1000 fô) mintegy 25%-a nyugdíjas, a 
Határ úti részen mintegy 15% kisebbség lakik, a fennmaradó 
részt középkorosztály és fiatalok teszik ki. Sok a lakossági panasz 
a Pesti úti átmenô forgalomra, amelyet az M0-ás körgyûrû meg-
építése enyhíthet. Sajnos a teherautókat innen nem lehet kitiltani, 
mert Isaszeg felé nincs más megközelítési lehetôség. Fontos lenne 
egy közlekedési lámpa megépítése a Pesti út - Határ út keresz-
tezôdésében, mert sokan (helyi lakosok is) dolgoznak az Ipari 
Parkban, és a buszmegállótól igen nehéz az úttesten való átkelés. 
Ugyanitt átadásra került egy fedett buszváró, amelyet reményeink 
szerint több is követ. Az Egészségházban felújították a vizesblok-
kokat, és üzembe helyezték a liftet, amelyek kulturáltabbá és 
kényelmesebbé teszik a betegellátást.
A képviselô urakkal a beszélgetést a következô számban folytat-
juk. Szó esik majd a bizottsági munkáról, kapcsulatukról a hi-
vatal munkatársaival, és egyéb témákról.

Szabó Zoltán

Nagy készülôdéssel vártuk a 2007-es 
év karácsonyának összevont ünnepségét, 
amelyre hiába készítettük el a pályázati a-
nyagot. Nem nyert. De olyan segítô kezek 
nyúltak felénk, amire nem is számítottunk. 
Kaptunk ruhanemût, sok tárgyat, melyet ki 
tudtunk osztani, kaptunk 40.000 forintot 
pénzbeni segítségül. És a legnagyobb meg-
lepetés ott az ünnepségen ért minket. Az 
isaszegi nôegylettôl kaptunk szaloncukrot 
és gyümölcsöket, amiket a helyszínen szét 
is osztottak az adományozók.
Az isaszegi cigány kisebbségi önkor-

mányzat jóvoltából egy táncmûvész ko-
reográfus cigány betlehemest tanított be 
több gye-reknek. Olyan sikert aratott, hogy 
meghívták a gyerekeket a nagy falukará-
csonyra is szerepelni. Ezen az ünnepségen 
is nagy sikert arattak. Ekkor már eldöntöt-
tük Szecsô Kovács Zoltán koreográfus-

sal, hogy alakítunk Isaszegen egy cigány 
táncegyüttest. A táncegyüttes célja a roma 
kultúra megôrzése, ápolása és ismertetése 
Magyarországon és külföldön egyaránt.
A fent említett ünnepség zökkenômentes 

lebonyolításában segítettek az isaszegi pol-
gárôrök és a péceli rendôrség. Köszönjük.
Az adományozók: Varga Jánosné, Kará-

csony Gábor, az isaszegi polgármesteri 
hivatal oktatási bizottsága, a Damjanich 
János Általános Iskola és Bánszkyné Varga 
Judit, aki megtalálta a koreográfus táncost. 
Köszönjük.
Január hónap eseménye volt, hogy Aba-

son részt vettünk egy konferencián, me-
lyen tájékoztatást kaptunk arról, hogy mi 
az, amit ez évben elvárnak a kisebbségi 
önkormányzatoktól. Mindjárt kezdésnek 
egy határidôs dolgot kellett teljesítenünk. 
Az országos cigány önkormányzat kérése, 

hogy minden mûködô C.K.Ö. február 1-ig 
számoljon be az elmúlt évi tevékenységérôl, 
természetesen mindent alátámasztva. E fela-
dat nem teljesítése mínusz 110 ezer forinttal 
rövidíti az ez évi költségvetést, ami amúgy 
is elenyészôen csekély volt eddig is.
Ezen a konferencián tudtuk meg továbbá 

azt is, hogy a C.K.Ö. vezetôinek tanfolya-
mon kell részt venni annak érdekében, hogy 
hatékonyabban tudjuk ellátni a kisebbség-
gel kapcsolatos teendôinket.
Elkészítettük a 2007. évi beszámolónkat. 

Továbbá a 2008-as év költségvetési ter-
vezetét. Azon munkálkodunk, hogy létre-
hozzunk egy négy oldalas újságot, melyben 
nemcsak magyarul, hanem cigány nyelven 
is írnánk az olvasóhoz.
A 2008-as év sok munkát ígér, reméljük, 

meg tudunk felelni az elvárásoknak.
Váradi Attiláné Éva

Az isaszegi C.K.Ö. hírei

Tesánszki János
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A péceli Petôfi Sándor Férfikórus 
minôsítô hangversenye

2007. december 22-én zsúfolásig meg-
telt a péceli Ráday-kastély díszterme. 
A Petôfi Sándor Férfikórus minôsítô 
hangversenyére gyûltek össze az énekkar 
barátai, támogatói, a családtagok. A Fér-
fikórus Pécelen nem pusztán öntevékeny 
kulturális egyesület, bár a kilencvenes 
évek eleje óta alapítványi formában 
mûködik (a városi önkormányzat tá-
mogatásával). Távolabbi és közelebbi 
történelmi múltja azonban olyan elismert-
séget szerzett az énekes közösségnek, 
hogy szereplései társadalmi eseménynek 
számítanak már évtizedek óta. Jogelôdje, 
a Péceli Polgári Dalkör 1910-ben alakult, 
s az énekesek között az akkoriaknak 
több leszármazottja képviseli a hosszú 
távú folytonosságot. Kényszerû szünetek 
csak a háborús évek miatt voltak a kórus 
munkájában, az 1964-es újjáalakulás óta 
pedig a mûködés folyamatos. Persze azóta 
is több mint negyven év telt el, az akkori 
tagok közül már csak néhányan aktívak, az 
énekes dinasztiák azonban ezen a korsza-
kon átívelôen is jelen vannak, hordozzák 
a hagyományokat, megszilárdítva a kórus 
társadalmi beágyazottságát. Talán ez a 
magyarázata annak, hogy a kórusmozga-
lom sajnálatos stagnálása, leépülése idején 
a péceli férfikar gyarapodni és fiatalodni 
képes. A jelenlegi tagságból tízen harminc 
év körüliek vagy alattiak, s az utóbbi 
néhány évben csatlakoztak (közülük töb-
ben az emlegetett énekes dinasztiákból). 
De a középkorúakból és idôsebbekbôl is 
mindig van utánpótlás, s bár a jelenlegi 
36 fôs létszám is elfogadható, terveink 
közt a további létszámnövelés is szerepel, 
tekintettel a közelgô százéves évforduló 
megünneplésére.
A társaságnak tehát történelmi hagyo-

mányai vannak Pécelen. De nemcsak 
történelmiek, hanem közösségiek is. Nem 
kis dolog ez egy olyan világban, amikor 
éppen az ilyenek kopnak el a leggyorsabb 
ütemben. Hogy melyek ezek a hagyo-
mányok? Sorolom: ének- és zeneszeretet, 
erôs, családias kapcsolatok. A közösségbe 
a házastársak, gyerekek is beletartoznak, 
szinte egy nagy családot alkotunk. Az 
ilyen közösségben mindenki tekintettel 
van a másikra, a megítélés alapja a közös 
ügyért végzett munka. Egy ember egy 
voks: nem jelent erôfölényt képzettség, 
fizikai állapot, anyagi helyzet, mindenki 
azzal szolgál, amivel tud. A hagyományok 
kialakulásához idô szükséges, s meglétük 
nagy erôt ad a közösségnek.

Tóth Benedek karnaggyal négy éve 
dolgozunk együtt, s 2003-ban már az ô 
vezetésével védtük meg fesztiválkórus 
minôsítésünket, melyet elôször 1983-
ban szereztünk meg. Azóta részt vettünk 
a hagyományos férfikórus találkozókon, 
sok egyéb meghívásnak tettünk eleget, 
ám ezek közül is kiemelkedett 2006-ban a 

Kodály Zoltán IV. Magyar Kórusverseny. 
Megtiszteltetésnek éreztük, hogy erre 
meghívtak bennünket, s nagy eredmény-
nek, hogy a jó értelemben vett „profi” 
kórusok között bronz oklevelet és szép, 
magas pontszámot kaptunk. Minôsítésünk 
ugyan egy évet csúszott, felkészülésünket 
azonban ez a szereplés elôsegítette. 
Most azonban arról volt szó, hogy 

– lejárván a szabályokban meghatározott 
idô – sikerül-e újra elérni eddigi minôsíté-
si fokozatunkat. Mindenki, aki jelen volt, 
a kórusnak drukkolt, ez azonban nem 
befolyásolhatta a kiváló szakemberekbôl 
álló bíráló bizottságot. Vadász Ágnes, a 
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövet-
sége fôtitkára, Anker László és Nógrádi 
László karnagyok a közel egy órányi 
produkció alapján kellett döntsenek.
A mûsort népdalokkal kezdtük. Pécelen 

él Karsai Zsigmond, a népmûvészet mes-
tere, a kórus barátja, aki Erdélybôl, Lôrinc-
révérôl hozta dalait. Programunkban ezek 
a dalok egyrészt az autentikus erdélyi 
népi kultúrát, másrészt településünk eh-
hez való sajátos kötôdését reprezentálják 

(módunkban állt a dalokat magától Zsiga 
bácsitól megtanulni). Ezután Bartók Béla 
gyûjtésébôl adtunk elô népdalokat kar-
nagyunk feldolgozásában. 
A hagyományos férfikari darabok, Ko-

dály: A csikó, Bartók: Levél az otthoni-
akhoz és Huszárnóta érdekessége ezúttal 
abban állt, hogy a kórus fiataljai számára 

ezek vadonatújak voltak, az elôadáson 
azonban ez nem látszott meg. 
A Dana-dana (Bárdos), a Rajta hát, cim-

borák (Vecchi) és Kodály Fölszállott a 
pávája mostanra érett be, nagy sikert arat-
tak. 
Ezután jöttek a legnehezebb mûvek. 

Kodály Zoltán: Rab hazának fiai (ez 
volt a Kodály Zoltán IV. Magyar Kórus-
verseny kötelezô darabja) és Bartók Béla: 
Resteknek nótája. Mindkettôvel emberül 
megbirkóztunk, méltányolta ezt a közön-
ség is, a zsûri is. Majd az örömzene percei 
következtek. Egy férfitársaság közösségi 
életében letagadhatatlan szerepe van a bor-
nak, ezért lelkes elôadásunkban a Dob-
szay László gyûjtötte bordalok, Bárdos 
antialkoholista himnusza (Baj van a részeg 
tengerésszel), Orff: Carmina burana rész-
lete (In taberna quando sumus) osztat-
lan sikert arattak.
Mûsorunkat két kedves hangulatú darab 

zárta: Daróczi Bárdos Üszküdárá és a Si-
yahamba (zulu song).
A kíséretes daraboknál zongorán Bartha 

Katalin és Szilágyiné Szalai Zsuzsan-

A kórus a 2007-es Bor és dal esten
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na mûködtek közre, fuvolán Ágoston 
Viktória, gitáron két kórustagunk: Józan 
Róbert és Lengyel Krisztián.
Amíg a zsûri tanácskozott, addig vendég 

énekkarunk, a Péceli Gyermekkórus 
énekelt Szilágyiné Szalai Zsuzsanna 
karnagy vezetésével karácsonyi dalokat, 
amelyhez aztán mi is csatlakoztunk, így 
az eredményhirdetést már karácsonyi 
hangulatban vártuk, s ezt a döntés nem 
is rontotta el: ismét megkaptuk a fesz-
tiválkórus fokozatot. 
A zsûri elnöke tárgyilagos és kedves 

bírálatában jelezte, hogy a KÓTA újabb 
fokozatot iktatott be az aranyoklevél 
után: aranyoklevél dicsérettel, tehát az 
eddigiekhez képest eggyel feljebb lép-
tünk az újból megkapott fesztiváldíjjal. 
Értékelésében kiemelte még: talán az a 
legfontosabb, hogy jó értelemben vett 
amatôr kórus vagyunk. Mûsorunkat át-
hatotta az énekszeretet, s ez segített át a 
nehézségeken is. Akár ösztönösen, akár 

tudatosan, de Kodály intelme szerint 
élünk közösségi életet: a közös ének-
lés, énekkari muzsikálás viszi az em-
bereket a legrövidebb úton a legmagasabb 
mûvészethez, s ez egyúttal tartalmassá 
teszi életüket. 
A hangverseny végén a kórus meg-

köszönte Tóth Benedek karnagy és segí-
tôi, valamint a zsûri munkáját, köszöne-
tet mondtunk kedves kis vendégeinknek, 
a gyermekkórus tagjainak is. Külön 
köszönet járt azoknak, akik anyagiakkal 
segítették az énekkar munkáját, jelezze ezt 
itt is legalább egy felsorolás: Pécel Város 
Önkormányzata; Hidvéghy János, Kiss 
László, Serfôzô György vállalkozók; Sar-
lós Imre alpolgármester; a Csúnya Erdô 
Birtokos Társulás vezetôje, Rosza István, 
aki maga is kórustag; s korelnökünk, a 
88 éves Fábián Laci bácsi, aki egyúttal a 
kórus egyik legfôbb szponzora.
A Ráday-kastély évek óta helyszíne 

hangversenyeinknek, a szép mûemléki 

környezet mindig serkentôleg hat ránk, 
ezt köszöntük meg a Mûemlékek Ál-
lami Gondnoksága budapesti és helyi 
vezetôinek.
Végezetül álljon itt azoknak a kórus-

tagoknak a neve, akik 2007-ben sikeresen 
folytatták szereplésükkel a péceli Petôfi 
Sándor Férfikórus eddigi hagyományait: 
Bálint József, Baranyi János, Baranyi 
József, Bene András, Birtalan Sándor, 
Bisján Imre, Boruzs Gábor, Cserny János, 
Doszpod Tamás, Dzuró László, Elsner 
György, Fábián László, Fekete Gyula, 
Grenák István, Grenák László, Grenák 
Zsolt, Heltai Miklós, Holló Jenô, Hugai 
János, Józan Róbert, Kálmán Gusztáv, 
Keresztes Sándor, Lengyel Krisztián, 
Micserics József, Mikes Ferenc, Mikes 
Gergely, Molnár Csaba, Nagy Gábor, 
Pisiák Sándor, Rosza István, Sitkei József, 
Szabó István, Tóth István, ifj. Tóth István, 
Weppert János, Zelei László.

Heltai Miklós kórustitkár

Országos kitüntetésben részesült 
az Isaszegi Múzeumbarátok Köre

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium ren-
deletével alapított Kós Károly Díj a települési értékvédelem, 
környezetszépítés valamint hagyományápolás területén végzett 
kiemelkedô, eredményes munkáért adható kitüntetés. Minden 
évben három személy kapja egyéni, és három szervezet vagy 
csoport közösségi munkájáért.
A díj adományozására – más javára, kellô megalapozottsággal 

– bármely magyar állampolgár vagy magyarországi intézmény, 
illetve szervezet javaslatot tehet. Így került sor az ôsz folyamán 
arra hogy – Everling Róbert alpolgármester kezdeményezésére 
– az isaszegi Képviselô-testület javasolta e díjra való felterjesz-
tésre Szmolicza József múzeumvezetôt illetve a Múzeumbarátok 

Körét eddigi tevékenységükért, Isaszegért végzett eredményes, 
áldozatos munkájuk elismeréseként. A felterjesztést Dr. Szé-
kelyné Opre Mária készítette el.
A 2007. évben kiadható Kós Károly Díjakra egyéni kategóriában 

18, közösségi kategóriában 8 javaslat érkezett be. A beérkezett 
javaslatokat a Kós Károly Díj Bizottság értékelte. A Kós Károly 
Díj Bizottság tagjai neves személyiségek, többek között Ráday 
Mihály, a Budapesti Városvédô Egyesület alapítója, elnöke.
Ebben az évben az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a nyolc 

jelölt csoportból a három díjazott között szerepelt az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre is. Szatmáry Zoltán elnök és Szmolicza 
József titkár kaptak meghívást a díj átvételére.
A díj átadása Kós Károly születésének évfordulójához kap-

csolódik. Idén december 14-én, a Duna Palota Széchenyi ter-
mében került sor az ünnepélyes alkalomra. Bajnai Gordon 
önkormányzati és területfejlesztési miniszter és Szaló Péter sza-
kállamtitkár adták át a díjakat, a Kós Károly emlékplakettet, az 
arról szóló oklevelet és az 552 000 Ft pénzjutalmat.
Méltatásukban elmondták: „A díjazott egyesület közel negyven 

éve folyamatosan mûködik, kezdeményezô és példamutató sze-
repet tölt be Isaszeg község társadalmi életében. Tevékenységük 
magába foglalja a települési értékvédelemtôl a történelmi hagyo-
mányok – és az ezzel összefüggô lengyel – magyar kapcsolatok 
– ápolásán át a közösségi élet és az önkéntes munka szervezését, 
jeles példát mutatva mindezzel a felnövekvô generációnak és 
embertársainknak.”
Ezúton tolmácsoljuk gratulációnkat, és kívánunk az egyesület 

minden tagjának további munkájukhoz összefogást, kitartást, 
lelkesedést és jó egészséget!

Dr. Székelyné Opre Mária
oktatási referens

Megjelent az „Isaszeg” Önkormányzati tájékoztató 
2008. januári számában

Az isaszegi falumúzeum épülete
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Örömteli alkalomra gyülekeztek össze a vendégek – helyi és 
környékbeli elôljárók, valamint a munkatársak – 2008. február 
22-én délután az Alemany Erzsébet Segítô Ház gyönyörûen fel-
díszített éttermében. A VÉDESE Kht. isaszegi konyhájának név-
adó ünnepségére került sor.
Konyhánknak eddig nem volt neve. A név választásnál – több 

variáció után – legtalálóbbnak a végleges döntésünk bizonyult. 

Ezzel az elnevezéssel egyrészt utalunk arra, hogy közel félszáz 
idôs személynek, valamint tíz fiatalnak az otthona az épületünk. 
Sôt az utóbbiaknak, a fiataloknak nemcsak otthona, hanem mi – a 
munkatársi közösség – vagyunk a családja is. Rajtunk áll, hogy 
mindannyiuk számára meleg, szeretetteljes otthont biztosítsunk 
– a konyhánkon keresztül is.
Másrészt az elnevezés magában hordja másik célunkat is: ott-

honi ízeket szeretnénk fogyasztóink asztalára varázsolni min-
denkor. Bár naponta több száz adag ebédet fôznek szakácsaink, 
az elkészített étel mégsem nagyüzemi jellegû. Visszatérô fogyasz-
tóink elismerô szavai tanúskodnak errôl. 
Az ünnepi mûsor magában hordozta egy igazi otthon jó lég-

körének jellemzôit: sok humorral fûszerezett, jókedvû muzsi-
kálással színesített, emelkedett gondolatokat is tartalmazó mû-
sorszámok váltották egymást. 
A konyha névtáblájának leleplezése után Némethy Mária elnö-

kasszony megosztotta ünnepi gondolatait a hallgatósággal. El-
mondta, hogy a konyha elnevezése hasonló ahhoz, mint amikor a 
szülôk a gyermeküknek nevet adnak. A névadást mind a szülôk, 
mind egy intézmény vezetôi azzal a jó reménységgel teszik, hogy 
egyik is, és a másik is, azzá válik, amivé lennie kell. Betöltik ren-
deltetésüket. A mi esetünkben, hogy konyhánk igazi otthonná vá-
lik, ahova jó betérni, sôt újra és újra visszatérni. 

A lelkes kis dolgozói gárda nagy izgalommal készült az ünnep 
napjára. Korábban még egyikük sem állt „rivalda fényben”, de 
egymást biztatva, bártorítva, a jó csapatszellem eredményeként 

mint elôadók is derekasan helytálltak. Két méteres fakanállal, ötli-
teres merôkanalakkal, lánckötényben, nagy, habos szakácssapkák-
ban, teljes „harci díszben” vonultak fel. Humoros, verses bemu-
tatásukat követôen ôk is saját szerzeményû, verses költeményben 
mutatták be a konyha hétköznapi életét. Vidám strófáikon végig 
gyönygyözött a hallgatóság kacagása. 
Az otthon melegérôl, védelmérôl szólt egy újabb vers: Füle La-

jos: Otthonunk címmel. A vers kiemelkedô gondolata: „Az ott-
honunk egy szép külön világ, / Jó íze van itt minden kis dolog-
nak.” – azonos a saját törekvéseinkkel. Azon munkálkodunk mi 
is, hogy jó íze legyen nálunk is minden kis dolognak. Lelkiségben 
is, és az étkeztetés vonalán is. Ennek egyetlen kulcsa, titka, me-
goldása van: a szeretet. 
„Mit fôzünk?” címmel vetélkedô folyt a közönség bevonásával. 

Közismert ételeket kellett kitalálni, de száz fôre megadott meny-
nyiségû hozzávalókból, jutalom ellenében. Végül tombola zárta 
az ünnepi mûsort. Ez utóbbi nyereményeként finom egytálételeket 
(vadast, töltöttpaprikát stb.) vihettek haza a szerencsés nyertesek. 

A mûsort követôen szemet gyönyörködtetô tálalásban került asz-
talra az ízletes vacsora. Mind a finom falatokat, mind a mûsort 
egyaránt dícsérô, örömtôl csillogó szemû vendégsereget látva jó 
volt átélni, hogy ezen az ünnepi napon is betöltötte konyhánk a 
rendeltetését. Nemcsak jó ízû ételeket kínálhattunk fel, hanem val-
amit sikerült továbbadni az otthon jó ízébôl is. 
Köszönöm a munkatársaimnak.

Vajai Rózsa élelmezésvezetõ

Az OTTHON konyha 
névadó ünnepsége

Az OTTHON konyha dolgozói: 
Vajai Rózsa (élelmezésvezetõ), Köri Ibolya (fõszakács), 
Szántai Miklós (szakács), Pintér Péter Gyuláné (Évi), 
Bezzegh Kálmánné (Ági), Csemer Gyuláné (Jolika), 
Sárosi Istvánné (Maiann), Tukolicza Lászlóné (Tuki), 
Molnár János, Szekeres Vendel, Szûcs Lajosné (Zsuzsi) 

Az ünnepség vendégei

A konyha munkatársai

Némethy Mária köszöntője. A tábla fölötti tányér
M. Kiss Katalin keramikus ajándéka
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ÉDES ÍZEK

Kalács (0,5 kg)

Márványos kalács (0,5 kg)

Diós bejgli (0,5 kg)

Mákos bejgli (0,5 kg)

Zserbó

Tea linzer

Kis isler

Csokis mézes krémes (8 dkg)

Kókuszos csiga

Kókuszos tekercs

Édeske cukrászat húsvéti ajánlata

Kókusz golyó

Túrótorta

Oroszkrém torta

Gesztenye torta

Csoki torta

Citrom torta

Vanília torta

Dobos torta

Sajtos pogácsa

Sajtos masni

KÍNÁLATUNK:
380 Ft/db

400 Ft/db

1500 Ft/kg

1500 Ft/kg

2000 Ft/kg

1600 Ft/kg

2000 Ft/kg

150 Ft/db

1300 Ft/kg

1000 Ft/kg

60 Ft/db

270 Ft/szelet

260 Ft/szelet

250 Ft/szelet

220 Ft/szelet

230 Ft/szelet

220 Ft/szelet

250 Ft/szelet

1600 Ft/kg

1600 Ft/kg

A rendelések 2008. március 19-ig leadhatók 
az ESE péceli vagy isaszegi házainkban. 

Pécel: ESE Szociális Központ
2119 Pécel, Pihenõ u. 2.

Telefon: 06(28)454-076/18-as mellék
Cserepes Józsefné Marika, mobil: 06(30)603-5975

Isaszeg: ESE Alemany Erzsébet Segítõ Ház
2117 Isaszeg, Nap u. 2/b.

Telefon: 06(28)582-425/21-es mellék
Szücs Lajosné Zsuzsa, mobil: 06(30)268-1189

Álláspályázat
Az Egymást Segítô Egyesület (ESE) pályázatot hirdet 
isaszegi Alemany Erzsébet Fogyatékosok Integrált 

Intézményének (Lakóotthon, Fogyatékosok 
Nappali Intézménye, Támogató Szolgálat, 
Pedagógiai Szakszolgálat) vezetésére. 

Pályázati feltételek: gyógypedagógiai diploma; minimum 5 
éves vezetôi gyakorlat. 
Elônyt jelent: gépjármûvezetôi engedély.
Fizetés: közalkalmazotti besorolás szerint. 
Az állás betölthetô: 2008. május 1-jétôl 
A pályázatra jelentkezni lehet 2008. április 25-ig Némethy 
Máriánál (2119 Pécel, Pihenô u. 2. vagy ese@vnet.hu címen) 
szakmai önéletrajzzal, iskolai végzettséget igazoló doku-
mentumokkal. Bôvebb információ a 06-28/454-076 vagy a 
06-28/454-077 telefonszámokon kérhetô. A szervezetrôl és 
az intézményekrôl a www.egymast-segito.hu honlapon talál 
részleteket.

Felhívás civil szervezeteknek!
Tajékoztatjuk a Gödöllõ kistérség azon civil szervezeteit, melyek jogosultak a személyi jövedelemadó 1 százalékának gyûjtésére, 
hogy folyóiratunkban díjmentesen közzé tesszük hirdetésiket. Kérjük, ha élni kívánnak a lehetõséggel, juttassák el pontos nevüket és 
adószámukat tartalmazó felhívásuk szövegét szerkesztõségünk címére: 2119 Pécel, Pihenõ u. 2. vagy ese@vnet.hu.

A gondoskodás méltósága
Egymást Segítõ Egyesület
kiemelkedõen közhasznú szervezet

1%
Adószámunk: 19173245-2-13
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ESEMÉNYEK – GONDOLATOK

Az ESE Pitti Katalin Idôsek Klubjának tagjait nem marasztalta 
otthon a kellemetlen hideg idô az elmúlt hetekben sem. Válto-
zatos programjainkon minden alkalommal igen szép számban 
vettek részt. 
Röviden az elmúlt idôszak eseményeirôl:
Január 22-ét – Himnuszunk születése napját – legújabb kori 

történelmünk avatta a magyar kultúra napjává. Ez az a nap, 
amikor megemlékezhetünk legfontosabb közös kincsünkrôl, ar-

ról, amely minôsítését adhatja létünknek, amely megkülönböztet 
bennünket más népektôl. Erre a napra emlékezve klubunkban 
is sikerült felhívni a jelenlévôk figyelmét azokra az értékekre, 
amelyeket évszázadokon keresztül sikerült megôrizni. Ebben 
segítségünkre volt Bálint József zenetanár néhány tanítványával. 
Hangszereken játszott, lemezrôl hallgatott zenék egyaránt em-
lékezetessé tették délelôttünket. Köszönet érte nekik!
Január 29-én délután Rákoscsabán voltunk farsangi bálban. 

Sokan kedvet kaptak, hogy barátainkkal szórakozzanak, il-
letve ôket is szórakoztassák klasszikus történetek (Kukorica 
Jancsi, Othello) mai korban játszódó jeleneteivel. Jelen volt a 

számonkérô ördög, az Aranka bûneit megbocsájtó szerzetes, 
az igazságot osztó királyné, a kis virágárus lány, a „lila ruhás 
hölgy”, a 70 éven felüliek balettkara, a Pitti Klub koedukált 
focicsapata, aztán a kéményseprô, akinek akadt tennivalója. A 
jelmezbe öltözôknek igen nagy sikerük volt, igaz, barátainkat 
idézve, mindannyian „kitettek magukért”. 
A mi farsangi bálunkra két nappal késôbb, január 31-én került 

sor. Idén is, mint az elmúlt években, klubtagjaink közül többen 
is lelkesen, volt, aki lázasan készült erre a napra, hogy produk-
ciójával elbûvölhesse társait. Azt hiszem, ez mindenkinek sik-
erült. Ezúttal a közönség nevetése, tapsa váltotta fel a zsûri 
értékelését. Természetesen mi is meghívtuk csabai barátainkat, 
akik mindig örömmel jönnek hozzánk, ezzel nekünk is örömet 
okozva.
Nagyböjt közeledtével február 5-én Orosz Ferenc református 

lelkész és neje, Babi néni tartottak elôadást. Feri bácsi gyerek-
kori emlékeirôl mesélt, hogyan élték meg annak idején a böjt 
idôszakát. Beszédében hangsúlyozta, ez idôben a legfontosabb 
a mértékletesség, az alázatosság, János apostolt idézve: „hogyan 
alázhatja meg magát Isten elôtt, ha nem alázkodik meg embertár-
sai elôtt”. Babi néni kedvelt versei közül néhányat felolvasott, 
amelyek tartalma tanítás arra, hogyan éljünk méltóan Isten aka-
ratához. A következô vers is elhangzott, mint egy közös ima:  

REMÉNYIK SÁNDOR:
Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek – 
Már tudom én, honnan ered, 
Micsoda mélységbôl a vétek, 
Az enyém és a másoké, 
Az egyesé, a népeké. 
Istenem, add, hogy ne ítéljek. 

Istenem, add, hogy ne bíráljak: 
Erényt, hibát és tévedést 
Egy óriás összhangnak lássak – 
A dolgok olyan bonyolultak 
És végül mégis mindenek 
Elhalkulnak és kisimulnak 
És lábaidhoz együtt hullnak. 
Mi olyan együgyûn ítélünk 
S a dolgok olyan bonyolultak. 

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek – 
Versben, s mindennapi beszédben 
Csak a szükségeset beszéljem. 
De akkor szómban súly legyen s erô 
S mégis egyre inkább simogatás: 
Ezer kardos szónál többet tevô. 
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, 

De egyre inkább csak igen. 
Mindenre ámen és igen. 
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. 
Ámen. Igen. És a gonosztól van 
Minden azonfelül. 

Az elkövetkezô napokban lekerültek a klubunkat díszítô szil-
veszteri, farsangi dekorációk, helyettük a tavaszi hangulatot 
idézô díszek kerültek elô, természetesen sok újat is készítettünk. 
Ezeket bôvítgetjük a mindig aktuális ünnephez méltó jelké-
pekkel. Valentin-napra, nônapra készülve, sok piros szívecske is 
helyet kapott.
Február 12-én Árvay Marika tartott zenés délelôttöt. A sok 

közösen énekelt dal mindenki lelkét fiatalította, lelkesen énekel-
gettük: „nem csak a húszéveseké a világ”.
Hát nem, hiszen megünnepeltük a Valentin-napot is február 

14-én a magunk módján. Kellemes beszélgetések után egy-egy 

A klubban történt
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kis ajándékkal kedveskedtünk szeretteinknek. Tavaly ôsszel el-
látogattunk a Rákoscsabai Közösségi Házba, a magyar királyok 
panoptikum kiállítására. Többen nem tudtak akkor eljönni. Amit 
ott láthattunk, érdemes volt arra, hogy lefényképezzük, és meg-
mutassuk a többieknek is. Bár elmeséltük a látottakat, de a képek 
bemutatására is igényt tartottak. Erre kerítettünk sort február 
19-én. A korhû ruhába öltöztetett bábuk mellett az életükrôl, 
uralkodásukról szóló írást is sikerült megörökíteni, ezeket is 
felolvastuk. 
Február 21-én Tóth Éva gyógytornász kolléganônk 

közremûködésével tornaórát tartottunk. Halk, kellemes zene 
hallgatása közben különféle tornagyakorlatokat végeztünk, ame-
lyek mindenkinek jót tettek. Váljék egészségünkre! 

Parajdi Olga

ESE Pitti Katalin Idõsek 
Klubjának programjai

Pécel, Pihenõ u. 2. Tel./fax: 06-28/454-076, 06-28/454-077

Március 11. (kedd): Tegyünk egészségünkért!
Március 13. (csütörtök): A Nemzeti Ünnepre emlékezünk 
Heltai Miklóssal
Március 18. (kedd): Húsvétra készülve vendégünk Beke 
László baptista lelkész 
Március 20. (csütörtök): Filmvetítés: Názáreti Jézus I. rész
Március 25. (kedd): Filmvetítés: Názáreti Jézus II. rész
Március 27. (csütörtök): Barabás Kata és Csaba útifilmje
Április 1. (kedd): Zenés-humoros délelôtt Árvay Marikával
Április 3. (csütörtök): Holocaust Emléknap
Április 8. (kedd): Magyar Költészet Napjára emlékezünk 
Esztergályos Sándorné közremüködésével

Hétfõnként játékos foglalkozások Árvay Marikával.
Szerdánként barkács délelõtt.
Péntekenként filmvetítés.

Klubunk munkanapokon 7.30-tól 16 óráig tart nyitva. A 
fenti programok 10.30-kor kezdõdnek, melyekre mindenkit 
szeretettel várunk. 

Elõzetes egyeztetés alapján fodrász, kozmetikus, pedikûrös 
szolgáltatás igényelhetõ kedvezményes térítési díj ellenében. 
Lehetõség van ingyenes vérnyomás- és vércukorszint 
mérésre. 

Petôfi meg fog halni
Megjelent az ESE Híradó 1993. áprilisi számában

A hitek nem akkor tûnnek, fogynak el, amikor a templomokat 
bezárják, hanem akkor, amikor a papok kitanulják a kufár 
mesterséget, és kiállnak a templomok oltára elé a szószékre idézni 
az ige tartozik és követel önmaguknak kedvezô pozitív egyen-
legét. A mártírokat, az igéért haltakat kimisézik, s mint a fariezu-
sok és öntömjénezôk szokták emberkézre taposva áldani dicsüket, 
úgy marják ki a csontokra szikkadt bôr alól a régi hegeket. És nem 
maradt mártírja a népnek és megholt Istene sem, csak az élô kufár 
papok hirdetik a hitet.
De a hit gyönge jószág. Mégis: sem erô, sem ész el nem bír vele. 

A teremtô csodájával fogantatja, de megtartani csak a teremtettek 
képesek. Bár, ki hitét magasba tartja és elnéz még a jegenyefák 
benzingôz hervasztotta csúcsai fölött is, talán szépelgethet a te-
remtett fölötti világ vígaszán. De ki magasba néz, nem veszi észre 
a lába alatt a bogarat, és véletlenül rátaposhat.
A horizontok fölött könnyû hinni szivárvány Istenekben. Az em-

ber kincsnek születik, és ahogy nô, úgy nônek Istenei. Míg eljutna 
a szivárványig csalatkozhat bôven, és tompulhat látása, felnôve 
talán mégsem tudja látni azt.
E gondolatsort Juhász Ilonka néni, a TANÍTÓ fájdalmas monda-

ta – amely inkább sóhaj volt, mint kijelentô mondat – indította el 
bennem. „Pályámon ez az elsô év, amikor iskolaelôkészítô osztály 
5-6 éves csöppségeinek nagyrésze nem hallott Kossuthról és Petô-
firôl.” Az iskola már ezt nem fogja tudni pótolni. A szülô az elsô 
Isten a gyermek életében. Az elsô igékbôl ha sok ige hiányzik, az 
iskolai igeragozás is fogyatékos lehet.
Hogyan halhat meg Petôfi, hiszen az öt és hat évesek már a 

demokráciában cseperedtek az iskola elé, gyermekké. Most, 

amikor már mindent szabad, nem kell tartani az értékeket? Va-
jon csak Pécelen halt meg Petôfi, vagy híre kelt halálának széles 
hazánkban is?
Mit tehet ott a TANÍTÓ, ahol nem volt elsô Istene a gyermek-

nek? Nem lehet ô másodikká, az igaz Isten is láthatatlan maradhat. 
A gyermek kicsi, nem láthat föl a magasba, látószögében ahogy 
kerekedik egyre nagyobbra a horizont, úgy nô vele az érzékelt 
világ, de a világban azok nônek vele, amiket megláttattak már 
nagyon korán nagynak. Példaképek, méltó célok nélkül az ifjúság 
maga találta eszméit követi, a csillagszóró fényjátékát hiheti a Nap 
sugárzásának. Mi, fölnôttek csodálkozunk egy-egy talmi disco 
csillag késôkamaszkorban fennmaradó életformára, életcélra is 
befolyással bíró hatóerején. Pedig csupán egy ûrt tölt be a fiatalok 
szépvágyú példaképkeresésében. Maguk maradnak a megtalálás-
ban, mert nem nôttek velük a példaképek, az Istenek.
Nem a tizenévesek nagyhangú Istenei ártanak, hanem ha hu-

szonévesen is csak ebbe tudnak menekedni. Csak finom hallású 
gyermekek hallgatják meg a szelíd Istenek szavát, s ha el is felejtik 
a dacos, zajos kamaszkorban, a hallásuk már örök, és megmarad.
Az óvodák „tantervében” biztosan szerepel az ünnepek, a 

mártírok tanítása. Akik iskola elôkészítô osztályba kerülnek, nem 
óvodások. De az óvodai „tanterv” sem pótolja a szülô tanítását, 
és úgy halnak meg Petôfik, Kossuthok a gyermek számára, hogy 
meg sem voltak, hiányát sem érezhetik… Vannak pótolhatatlan 
képességek, készségek. A humán egészlátás képessége is ezek 
közé tartozik, magvetése zeneszóval történhet csak, bölcsôdallal: 
a szülôi szó, a dal, a vers szentháromságával.
A bölcsôdalok – mi felnôttek, minél öregebbek leszünk, annál 

tisztábban tudjuk – örökségek: úgy kísérnek, mint ôrangyalok.
Most zajos a világ, nehéz felidéznünk e zajban zenéjüket. De 

továbbadni akkor is kötelességünk.
Minél zajosabb a világ, annál inkább. Petôfi nem halhat meg, 

mert gyermekeink belehalnak.
Némethy Mária
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ÖNKÉNTESEN – AKTÍVAN

A sok-sok napsütés egyre inkább 
eszünkbe juttatja a tavaszt. Ha a naptár-
ra pillantunk, láthatjuk, valóban közeleg 
a megújulás évszaka, hisz itt a március. 
E hónap nyolcadik napján ünnepeljük 
a nôk napját. Ennek az ünnepnek, talán 
nincs túl nagy jelentôsége, hisz az asz-
talomon álló naptár meg sem említi. Az 
egyik internetes lexikon ezt írja errôl a 
napról: „A nemzetközi nônap az egy-
szerû, de mégis történelmet alakító nôk 
napja, ami azt a küzdelmet eleveníti fel, 

melyet a nôk évszázadokon át vívtak 
azért, hogy a társadalomban egyenlô 
jogokkal és lehetôségekkel élhessenek.” 
(Wikipedia internetes lexikon)
Elgondolkodtam… A jogokért már 

nem kell oly intenzíven harcolnunk. Az 
erôfeszítés manapság másféle. Minden-
napi, hétköznapi feladatokat kell meg-

oldani. Engem mindig ámulattal tölt el, 
ha összehoz a sors olyan emberekkel, 
akik példásan tevékenykednek. Például 
megmagyarázhatatlan jó érzést ébreszt 
bennem, ha Esztergályos Ica nénivel 
találkozhatom. Hogy miért? Elmondani 
nem tudom pontosan. Talán Ön meg-
érti, ha Esztergályos Sándorné Ica néni 
életébe kicsit bepillant. 
Ica nénivel az ESE-ben ismerkedtem 

meg. Minden hétfôn az önkéntesek kis 
csapatában varrja a lakók elszakadt 
ruháit, a leesett gombokat. Jókedvûen, 
szeretettel tölti nálunk a napot. Persze 
sokan a nyug-díjas klub vezetôjeként is-
merik, esetleg a tüdôszûréseken találkoz-
tak vele. 
Amikor leültünk beszélgetni, bevallot-

tam, csak azt tudom, hogy Ica néni nagyon 
tevékeny, jó kedélyû nyugdíjas. Kértem, 
meséljen életérôl, miként alakult, hogy 
ilyen sokféle tevékenységet végez még ma 
is. Ô mesélt, és én csak hallgattam…  

Az aktív fiatalként töltött 
évek története

Péceli vagyok. Óvodába és elemibe az 
Árpádházi Szent Erzsébet Római Kato-
likus Iskolába (ami most Szemere Iskola) 
jártam. Az óvodában a tánc, a színjátszás, 
az éneklés sokat jelentett számomra, ele-
miben pedig a kézimunka, az olvasás, 
a vers, az írás volt a fô. Ennek ellenére 
orvos szerettem volna lenni. De sajnos a 
háború közbeszólt. 
Gimnáziumba nem mehettem, mert 

Pécelen nem volt, így polgáriba írattak be 
szüleim. Utána Budapesten, a Mester ut-
cai Teleki Blanka Kereskedelmi Iskolába 
jártam. Ezt elvégezve könyvelônek, le-
velezônek gyors-gépírónak jelentkeztem 
Budapesten a Posta Fôosztályon. Ott 

megint eltérítettek, mert ajánlották az ak-
kor induló Helyközi és József Távbeszélô 
(interurbán) Iskolát. Ennek elvégzése 
után, mint távbeszélôkezelô ott is marad-

tam dolgozni. Nagyon szép idôszak volt. 
Benne voltam a Postás Népitánc Csoport-
ban, emiatt felkértek, hogy legyek tagja 
az Állami Népiegyüttesnek. De a belépési 
nyilatkozatot mégsem írtam alá. Meg kel-
lett volna válni a munkahelyemtôl, de a fô 
érv a férjemmel kötött megállapodásunk 
volt, miszerint ô lemond a futballról, én 
meg a népitáncról. Igaz, nehéz szívvel tet-
tem eleget kérésének.

Az aktív fiatalasszonyként 
töltött évek története

1952-ben esküdtünk, karácsonykor. Na-
gyon szép esküvônk volt! 1954-ben meg-

Szeretek dolgozni, segíteni
Beszélgetés Esztegályos Sándorné Ica nénivel
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született Icu lányom, majd 1956-ban 
Sándor fiam. Elôször szüleimnél laktunk, 
majd 1956 augusztusában költöztünk 
mostani lakhelyünkre. Mivel gyerekeimet 
nem akartam beadni bölcsôdébe vagy 
óvodába, így itthon maradtam velük. 
Ezalatt bedolgoztam a Tritonhoz, hímez-

tem, kalapokat ragasztottam. Ebben a fér-
jem és a gyerekek sokat segítettek. Miután 
megszûnt e munkalehetôség, Budapesten 
a Síp utcai Nemez és Rost Vállalatnál – ott 
is mint bedolgozó – retikülöket készítet-
tem szovjet exportra. 
Gyermekeim iskoláinak befejezése után 

vezetett utam a péceli postához. Itt elvé-
geztem a középfokú postaforgalmit. Mun-
kámat örömmel végeztem. 1980-ban meg-
válltam a postától, és az Aszfaltútépítô 
Vállalathoz mentem át pénztárosnak. 
1988-ban töltöttem be az ötvenötötödik 
évemet, s lettem nyugdíjas. 
Közben Icu férjhez ment, Sanyi meg-

nôsült. Négy unokám született, kettô fiú és 
kettô lány, és van már egy dédunokám is.

Az aktív nyugdíjban töltött 
évek története

Elôször nehéz volt megszokni a hirtelen 
bekövetkezett szabadságot. Egyszer 
összetalálkoztam egy volt iskolatársnôm-
mel, és hívott a nyugdíjas klubba. Mivel 
volt fölvétel, 1991-ben tag lettem.
1992-ben felkértek, hogy legyek pénz-

táros. Nem akartam vállalni, de meg-
gyôztek. Majd 1996-ban betegségére hi-
vatkozva lemondott az akkori elnök Tóth 
László, és ’97-ben engem választottak 
meg a tagok elnöknek. Ennek már tizen-
egyedik éve.
Minden hónap elsô és harmadik 

csütörtökén van klubnapunk a Mûvelôdé-
si Házban. Télen 15 órakor, nyáron 16 
órakor kezdünk. Évente kétszer kirán-
dulunk melegvizû helyekre. Nagy segít-
séget jelent a klubnak az Önkormányzat 
támogatása, ez általában évi 90-100 ezer 
forint, melynek mindig nagyon örülünk.

Taglétszámunk most 55 fôs. Nagy sze-
retettel várjuk az új, friss nyugdíjasokat. 
A tagoknak már megpendítettem, hogy 
gondoskodjanak egy új elnökrôl, de nem 
akarják tudomásul venni. A fô ok, amiért 
szeretném átadni az elnökséget, hogy – ha 
Isten is úgy akarja – az idén betöltöm a 
hetvenötödik életévemet. 
A klubban januárban beszámolót tartunk 

az elmúlt évrôl, februárban, farsang ide-
jén bohóckodunk, március nônap, és jön 
a nyuszi. Májusban anyák napja. Június-
ban kirándulás és juniális. Régebben mi 
fôztük a gulyást, ma már valahol meg-
rendeljük. Félévente névnapokat tartunk. 
Októberben idôsek napja, majd Mikulás, 
karácsony, év végi vacsora.
Az ESE-hez úgy keveredtem, hogy 

Hollóné Jucika szólt, hogy aki akar, 
jöhetne segíteni az akkor még épülô 
ESE-be. Ónodi Istvánné Mancika, Kiss 
Elekné Margitka és jómagam megtettük 
az elsô lépéseket. Ez 1991-ben volt, ak-
kor építették az ESE-t, azóta járok oda 
önkéntesként. Fôztünk a holland fiata-
loknak, akik segédkeztek az építkezésnél. 
Reggelit készítettünk számukra, akkor 
tanultuk meg, milyen finom a rántotta be-
lereszelt sajttal. Ruhákat dobozoltunk, be-
segítettünk a konyhai munkába, vasaltunk 
a jótékonybolt részére, ruhákat vágtunk 
a szövöde részére, egyszóval mindent 
csináltunk, ami éppen soron volt. Hétfôi 
napon dolgozunk, általában hárman va-
gyunk. Vannak keddi asszonyok is, de ôk 
csak késôbb csatlakoztak hozzánk.
Nagyon sok szép holmit varrogatnak a 

lányok, én jelenleg belehímzem a neveket 
a bentlakók ruháiba. 
Voltam a választásokon szavazatszám-

láló. Kutyaoltáson is részt vettem. Évekig 
a tüdôszûréseken is dolgoztam. De tavaly 
már sem az oltáson, sem a szûrésen nem 
vettem részt. Lassan-lassan kiöregszem 
mindenbôl. 
A klub részére már több verset is írtam, 

szavalgatok, ha a sors úgy hozza, még 
szerepelek is. Verseket 1970 óta írogatok. 

Nem nagy versek ezek. Csak inkább gon-
dolatok, amiket le kell írni. Ilyen a nônapi 
versem is. 

Beszélgetésünk végén elôkerültek a 
fényképek a családról, a kirándulásokról, 
a klub ünnepségeirôl, farsangról, kará-
csonyról... Aztán ugyan eljöttem, ám egy 
kérdés ott motoszkált a fejemben: Vajon 
mi a titka az Ica néniben rejlô végtelen 
energiának, kitartásnak, vidámságnak? 
Következô találkozásunkkor megkaptam 
a választ: Soha nem voltam elégedetlen. 
Optimista felépítésû vagyok, szeretek 
dolgozni és segíteni ott, ahol szükség van 
rá. És ehhez hozzásegít családom irántam 
való nagy szeretete.

Apróné Orosz Margit

Nônap
 
Kedves Nôk a Nônaptokon,
Ne legyen bú arcotokon,
Mosolyogjon kicsi szátok,
Öröm legyen jó baráttok.

Feledjétek el a rosszat, 
Ami mindenkinek juthat,
Hisz az élet, amit éltek,
Nem minden nap öröm néktek.

És ha néha fenn az égen,
Felleg borul kis idôre,
Meglátjátok, kiderül majd,
És utána kisüt a nap.

Egyik napra jô a másik,
Születés és elmúlás is,
Nagykönyvben ez így van írva,
Mi élteteket irányítja.

De egyet el ne feledjetek,
Szeretetben élni könnyebb,
Szeressetek, amíg éltek,
Egymást mindég becsüljétek.
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Március 8. NÔNAP! Ezt már óvodás koromban megjegyeztem, 
szedegettem is papatyit, azaz eszterláncfüvet az óvoda udvarán, 
hogy a nekem tetszô lányoknak kedveskedjek vele e jeles na-
pon. Idôvel nôttek a virágok is, velem együtt, de a tisztelet és a 
szándék a köszöntésre, az értékelés kifejezésére megmaradt. Ma 
már sok száz csokrot kellene kötnöm, ha minden nô ismerôsömet 
virággal köszöntenék, ezért inkább megírom jókívánságaimat, 
virág helyett, netán virág mellett.
Óvodás kortól foglalkoztatja a gyerekeket a másik nem. Alig 

tudnak beszélni, de már figyelik, elemzik, azonos korúak körében 
megbeszélik a másik nemre vonatkozó aktuális dolgokat. És ez 
az évek múlásával csak fokozódik. Aztán jön a nagy dilemma: 
a párválasztás. 
Egy érdekes statisztikát olvastam a napokban. E szerint a fér-

fiak életesélyei 20 százalékkal jobbak házasságban, mint azon 

kívül. Érdekes, a nôknél nincs különbség, ugyanaddig élnek az 
egyedül élôk is, mint a házasságban élôk. Költôi kérdés: mi lehet 
ennek az oka? 
Több egyház ezt az évet a házasság évének kiáltotta ki. A Ma-

gyar Evangéliumi Szövetség (ALIANSZ) február elsô felében 
tartotta a házasság hete rendezvénysorozatot. Dr. Pálhegyi Fe-
renc pszichológus arról beszélt a házasság hetével kapcsolatos 
sajtótájékoztatóján, hogy milyen mély jelentései lehetnek sza-
vainknak. 
A HÁZASODIK azt jelenti, hogy összeköltözik, új házba 

költözik az ifjú pár, így kezdve közös új életüket. Milyen jó is 
lenne, ha minden ifjú pár új házban kezdhetné közös életét!
A NÔSÜL szó kapcsán feldereng a sötét középkor boszor-

kányüldözése, hisz a NÔ-SÜL. De messzemenô következ-
tetéseket lehet levonni abból is, ha a kismamára azt mondjuk, 
hogy terhes, pedig áldott állapotban van. 
A házasság hetének arca is volt, Levente Péter és Döbrentey 

Ildikó személyében, akik 40 éve házasok. Honlapjukon öröm-
mel láttam, sorstársak vagyunk, nekik is nemrég született meg az 
unokájuk. Tanulságos volt számomra, ahogy ôt fogadták: 
„Küldetésének kis titok-csomagjával, megérkezett a földi 

életbe unokánk. 
Abban a kis titok-csomagban van minden szép és jó, amit ô 

majd az embereknek adhat. Abban a kis titok-csomagban van 
minden, amiért ôt majd szeretni lehet. Abban van minden, amiért 
érdemes volt megszületnie. 

Ám azt a kis titok-csomagot ô egyedül nem képes kibontani.
A mi dolgunk, elsôsorban a szülôké és a nagyszülôké, hogy 

segítsünk neki a csomagja kibontásában. Még véletlenül se akar-
junk egy másik csomagot ráerôltetni, csakis a sajátját segítsünk 
bontogatni. Akkor megtalálja a küldetését, s akkor tudni fogja, 
hogy életének pontos oka, célja és értelme van. Akkor szegényen 
is gazdag lesz, s akkor mi sem élünk hiába.
Minden ember küldetéssel születik, senki sem érkezik »csak 

úgy«, véletlenül!”
A mi titok-csomagunk hogy áll? Egy statisztika szerint het-

venéves korunkig testsúlyunk 1300 szorosát fogyasztjuk el, 
annyi sót eszünk, hogy abból tízszer faraghatnánk ki testszob-
runkat. Nem mindegy tehát, mivel táplálkozunk. És a kor is 
számít. Mivel az anyagcsere a korral csökken, ha 40 évesen nem 
eszünk kevesebbet, vagy nem mozgunk többet, mint 30 évesen, 
évente akár 5 kilót is hízhatunk. 
Ha a fizikai dolgok így hatnak ránk, mennyivel inkább a lelkiek! 

Mai világunkban az ember egyénileg van krízisben, és ez hat ki a 
családi, házastársi, baráti és minden egyéb kapcsolatra is. 
Orvosi tény, hogy a harag, sértôdöttség, gyûlölködés, bosszú-

vágy stb. megmérgezi a lelkünket, megmérgezi a testünket, a 
megbocsátás viszont az egészségünknek is, lelkünknek is – és 
a környezetünknek is – csak jót tesz. Igaz, ez nem mindig megy 
könnyen, de a hit ebben is segít. Az ép lélek segíti a test épségét 
is – bár a régi görögök ezt fordítva mondták, azért így is igaz.
Lisa Coller Cooltól e témában az alábbiakat olvastam: 
Egy tavaly ôsszel Atlantában tartott konferencián mintegy 40 

kutató tekintette át a megbékélés gyógyító erejére vonatkozó 
adatait. Az egyik vizsgálat arra mutatott rá, hogy a sértôdöttség 
feladása csökkentheti a krónikus hátfájást. Egy másik azt bi-
zonyította, hogy a megbocsátás csökkenti a visszaesés kockáza-
tát a drogfüggôséggel küzdô nôk körében. 
MRI-felvételek segítségével azt is bemutatták, hogy már az 

empátia és a megbékélés gondolata is serkenti az agy bal közép-
sô halántéklebenyének mûködését, ami arra utal, hogy mindany-
nyiunknak van mentális megbocsátásközpontunk.
A Standford Egyetem igazgatója, Luskin azt állapította meg, 

hogy aki nem tart haragot, annak stressz-szintje akár 50 szá-
zalékkal is csökkenhet. A vizsgálat önkéntes résztvevôinek 
energiaszintje, hangulata, alvásminôsége és egészében véve a 
közérzete ugyancsak javult. A méltatlan bánásmód miatt tartósan 
hordozott rengeteg keserûség és harag mérgezô hatású – mondja 
Luskin. Ez azért van így, mert az ember szervezete minden fe-
szültséget kiváltó eseményt, legyen az tûzriadó vagy tartós ellen-
ségeskedés, vészhelyzetként értékel. Ilyenkor két stresszhormon, 
adrenalin és kortizol szabadul fel, melynek hatására gyorsabban 
ver a szív, szaporább lesz a légzés, felgyorsul a gondolkodás. Az 
ezzel járó magasabb vércukorszint serkenti az izommûködést, 
a vérben pedig megnô a vérrögképzôdést elôsegítô anyagok 
szintje. Mindez nem okoz betegséget, ha rövid ideig tart. Ám a 
tartós harag és gyûlölködés méreggé alakítja az önvédelmi hor-
monokat. 
A kortizol immunrendszert károsító hatását súlyos betegségekkel 

hozzák kapcsolatba. Kimeríti az idegrendszert, ami sejtpusz-
tuláshoz és memóriavesztéshez vezet. Emellett növeli a vérnyo-
mást és a vércukorszintet, megkeményíti a verôerek falát, és 
szívbetegséget okoz.
A megbocsátás hatására viszont abbamarad e hormonok foko-

zott termelése. 
A Wisconsin-Madison Egyetem kutatói 36 olyan férfit vontak be 

vizsgálatukba, akik amellett hogy szívkoszorúér-megbetegedés-

Nô-sül
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Rendelkezés a személyi 
jövedelemadó 1+1 százalékáról
A korábbi évek gyakorlatától eltérôen a rendelkezô nyilatkozat 

a bevallási nyomtatvány részét képezi. Így az a magánszemély, 
aki adóbevallást ad, vagy adóhatósági adómegállapítást kér, a 
nyomtatvány megfelelô oldalának (0753-D, vagy 07530-D) 
kitöltésével rendelkezhet. A nyomtatványnak ezen az oldalán 
mindkét kedvezményezetti kör részére lehet rendelkezni.
Abban az esetben, ha a bevallást vagy az adóhatósági 

adómegállapítást kérô nyilatkozatot elektronikusan a www.
magyarorszag.hu internetes honlapon keresztül küldik be, a 
rendelkezô nyilatkozat is eljuttatható az adóhatósághoz elekt-
ronikus úton, az ügyfélkapun keresztül. Lehetôség van arra, 
hogy a bevallást és a rendelkezô nyilatkozatot közösen küld-
jék meg elektronikusan, de a külön, akár a bevallástól eltérô 
idôpontban megküldött rendelkezô nyilatkozat is érvényes.
Arra is van lehetôség, hogy a korábbi évekbôl megszokott 

módon a bevallással vagy az adóhatósági adómegállapítást 
kérô nyilatkozattal együtt, egy lezárt borítékban jusson el a 
rendelkezô nyilatkozat az adóhatósághoz. A borítékot csatolni 
kell a bevallásához vagy az adóhatósági adómegállapítást kérô 
nyilatkozatához, és ezeket együttesen, egy nagy borítékban el-
helyezve kell postán megküldeni, vagy személyesen kell eljut-
tatni az adóhatósághoz.
Azon magánszemélyek esetében, akik bevallásadási köte-

lezettségüknek munkáltatói adómegállapítás útján tesznek 
eleget, illetve akik az adóhatósági adómegállapítást kérô 
nyilatkozatukat a munkáltatón keresztül juttatják el az adó-
hatósághoz, a rendelkezô nyilatkozatot tartalmazó borítékot a 
munkáltatónak legkésôbb május 10-én adhatják át. A munkál-
tató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésôbb május 20-ig adja 
át az adóhatóságnak

forrás: www.apeh.hu

ben szenvedtek, súlyos pszichés problémákkal, traumákkal is 
küszködtek. A férfiak fele kapott megbocsátástréninget, a másik 
fele nem. Azoknál, akik kaptak ilyen tréninget, javult a szívizom 
vérellátása.
...a megbocsátás hatékony gyógyír a haragra, amely szorosan 

összefügg a tartósan magas vérnyomással és a szívbetegség 
megnövekedett kockázatával. 
Luskin szerint, a sértôdöttség feloldása nyomán az ellensé-

ges érzelmek helyébe pozitívak lépnek, az ember megnyugszik, 
amitôl javul az egészségi állapota. Egyik kísérletében 17 olyan 
észak-írországi felnôtt kapott egyhetes megbocsátó tréninget, 
akinek a hozzátartozója terrorcselekmény áldozata lett. A lel-
kiállapotuk 40 százalékkal javult, a fejfájásuk, hátpanaszaik és 
alvászavaraik pedig 35 százalékkal enyhültek.
Hogy hozható ez összefüggésbe a NÔNAPPAL? Nagyon 

is. Nem akarok ünneprontó lenni, de a társadalom legkisebb 

közösségének, a családnak meghatározó szerepe van az egész 
társadalomra, és ez viszont is igaz. És a család lelke a nô. Az 
alkoholra mondják: kis mértékben orvosság, nagy mértékben 
méreg. A családon belüli harag, sértôdöttség, gyûlölködés, 
bosszúvágy, ellenségeskedés, erôszak mérgezô. Hosszú távon 
mindenképp, bár rövid távon sem mondható orvosságnak, de ha 
tudjuk a megbocsátás útját, és alkalmazzuk is, akkor nem rendül 
meg emiatt se lelki, se testi egészségünk.
Kedves dédi, nagyi, édesanya, menyasszony, feleség, élettárs, 

szeretô, kis- vagy nagylány, barátnô, minden NÔ!
Titok-csomagunk felbontása, önmagunk megtalálása nekünk, 

férfiaknak nehezen megy egyedül. Köszönjük az eddigi és kér-
jük a további segítséget!
Ígérem, igyekszünk nemcsak évente egy nap, de mind több nap 

ünnepelni…
Durkó Sándor László

1% köszönet
A Harmonia-Pécel Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond 
minden kedves támogatójának, akik adójuk 1%-val támogatták 
alapítványunkat, és ezzel a Városi Zeneiskola tanulóit.
Az 1%-ból befolyt összeget: 197 687 Ft-ot a célként kitûzött 
alt-fuvola vásárlás és javítás költségeinek csökkentésére fordí-
tottuk. Az ez évi adójuk 1%-át is örömmel fogadja a Pécel-
Harmónia alapítvány, melynek adószáma: 19175261 1 13

Az szja 1 százalékát gyûjtõ 
helyi civil szervezetek

A Vásártéri Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma kéri: a 
jövõben is gondoljanak ránk, hiszen csak az Önök segítségé-
vel tudjuk célkitûzéseinket megvalósítani. 
Adószámunk: 18660764-1-13

A péceli Petõfi Sándor Férfikórus Alapítvány azok szá-
mára, akik 2008-ban az Alapítvány javára akarnak rendelkez-
ni, közöljük adószámunkat: 19185033-1-13. 

A Péceli Magyar-Finn Baráti Kör köszöni minden kedves 
támogatójának az eddigi segítséget.
Kérjük, hogy adója 1%-val 2008-ban is szíveskdejen tá-
mogatni non-profit jellegû kulturális tevékenységünket. 
Adószámunk: 18706725-1-13

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Drózdi Dezsõ te-
metésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

Galambos Évikénk emlékére
Galambos Józsefné Évi 11 évig a VÉDESE Kht. leghalksza-

vúbb és legszorgalmasabb dolgo-
zója volt, csupa jóindulat vezé-
relte. 2007. júliusában született 
unokáját nagyon várta, akiben 6 
hónapig volt öröme. Hirtelen és 
fiatalon, 42 évesen érte a halál, 
ami nagyon megrázott mindany-
nyiunkat. Temetésén, 2008. feb-
ruár 29-én sokan kísértük meg-
rendeltünten, fájó szívvel utolsó 
útján. Emlékét szeretettel ôrizzük.

Munkatársai
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Mit üzen a ma emberének nagyböjt? 
Üzeni az elmélkedést, a lelki megtisz-
tulás igényét? És húsvét? Üzeni a feltá-
madást? Örömmel válaszolhatunk ezekre 
a kérdésekre igennel? 
A Szemere Pál Mûvelôdési Ház azonos 

címû kiállítását végignézve reményt kap 
az ember, hogy igen. Vannak olyanok 
ma is, akiknek a nagypéntek, Krisztus 

szenvedése, kereszthalála nem mese, 
hanem a megváltás munkája. Húsvét se a 
locsolkodás ünnepe csupán, hanem a di-
csôséges feltámadásé.
Fésûs Károly restaurátor, szobrász-

mûvész, Szita László fotómûvész alkotá-
sait láthatjuk a terem nagyobbik felében. 
Fotók és szobrok. Fekete háttér elôtt a 
szenvedés, a szenvedô ember, a szenvedô 
Krisztus. Fehér háttér elôtt a megváltott 
ember, a feltámadott Krisztus. A képek 
alatt bibliai idézetek.

A fekete háttér elôtt egy éhezô gyer-
mek képe. Alatta az idézet Máté 
evangéliumának 18. részébôl:
5. És a ki egy ilyen kis gyermeket be-

fogad az én nevemben, engem fogad be.
Nehéz gondok között egy öregasszony. 

És hozzá a bátorítás Péter apostol I. lev-
elének 5. részébôl:
7. Minden gondotokat ô reá vessétek, 

mert néki gondja van reátok.  
Egy öreg zsidó férfi valahol a nagy-

világban, felemelt kézzel figyelmeztet a 
Máté evangéliumának 25. részébôl vett 
figyelmeztetéssel:
13. Vigyázzatok azért, mert sem a na-

pot, sem az órát nem tudjátok, a melyen 
az embernek Fia eljô.
Aztán a kereszthalál. Majd a feltámadás. 

Itt már fehér a háttér, és kegyelemteli az 
üzenet. János evangéliuma mondja a 3. 
részben.
16. Mert úgy szerette Isten e világot, 

hogy az ô egyszülött Fiát adta, hogy vala-
ki hiszen ô benne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.
A terem másik felében a hivatásos 

mûvészek munkáira mintegy tisztelettel 
rábólintanak az amatôrök festményei. A 
Fészer Alkotó Közösség alkotói: Szabó 
István, Kazár Miklós, Tóth Ferenc, Zsol-
dos Béla, Kun István, Csernovszky Zsu-
zsa és Németh László, ez utóbbi nemcsak 
festményt, de kovácsoltvas gyertyatartót 
is kiállított.
Egy szigorú kritikus bizonyára másképp 

nézné az amatôrök és hivatásosok 
együttes szereplését, mint én. Engem 
megragadott a kiállítás gondolati egysége, 
amit csak fokozott a megnyitón fellépô 
zenészek szereplése. A Gaudium Car-
minis Kamarakórus Isaszegrôl. Surman 
Mária vezetésével gyönyörû egyházzenei 
darabokat énekeltek. Tóth Benedek Máté 
Evangéliumának részleteire passiót kom-

ponált, ebbôl adott elô részleteket válto-
zatos ütôhangszereken.
A kiállítást Burger Ferenc plébános úr 

nyitotta meg. A halált és a feltámadást a 
maghoz hasonlította. A mag is elhal, majd 
új élet fakad belôle. Krisztus halálával és 

feltámadásával is új élet fakadt. A vilá-
gosság legyôzte a sötétséget. Ezt jelké-
pezi a húsvéti gyertya. 
János evangéliuma így beszél errôl a 8. 

részben:
12. Ismét szóla azért hozzájok Jézus, 

mondván: Én vagyok a világ világossága: 
a ki engem követ, nem járhat a sötétség-
ben, hanem övé lesz az életnek világossá-
ga.
Szita László fekete-fehér fényképei, 

Fésûs Károly szobrai, az amatôr festôk 
alkotásai tanítanak. Állj meg ember, ne 
rohanj, hanem gondolkozz!

Tasnádi Katalin

HÚSVÉT

Nagyböjt és húsvét üzenete

Locsoló versek
Kelj fel párnádról,
szép ibolyavirág!
Tekints ki az ablakon,
milyen szép a világ!
Megöntözlek gyorsan
a harmat friss illatával.
Teljen a talicskám
szép piros tojással!

Locsolni jöttem, nem titkolom,
Szép szokás ez, úgy gondolom,
Múljon vizemtôl a téli álom,
Bizony, most én ezt kívánom.

Ha a hatása múlik is esztendôre,
Ígérem, itt leszek jövôre,
S nem adok az illendôre,
Locsolok kérdezés nélkül,
Nyakra s fôre!

Én kis kertész legény vagyok,
Virágokat locsolgatok.
Egy nap mikor erre jártam,
A rózsákat hervadni láttam.
Illatos vizemmel meglocsolni jöttem,
Na most akkor spricceljem vagy öntsem?

Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi.

Szép idô van, jó idô van,
Vigyorog az ég is,
Adjatok egy deci rumot,
Hadd vigyorgok én is.

Zöld a moha,
Zöld a páfrány,
Meglocsollak,
Házisárkány!

Egy tök
Két tök
Öt tök
Nem tökölök,
Öntök!
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HÚSVÉT

Az emberiség egyik lidércnyomása a 
halál elkerülhetetlensége. Ez nem egy 
vallási tanítás, amit elhiszünk, vagy nem 
hiszünk el, hanem valóság. Ez a tény tuda-
tosan vagy tudattalanul állandóan emészti 
az embert. Az ember tehetetlenül áll az el-
kerülhetetlen elmúlás elôtt.
Ugyanilyen tehetetlenség lehetett Jézus 

tanítványaiban is. Úgy látszott, hogy Jézus 
erôszakos és a kor szemében legszégyen-
letesebb halálával véget ért minden, amirôl 
beszélt, amit tanított. Jézus ugyanis tanítását 
olyan szorosan kötötte saját személyéhez, 
hogy halála után azt nem lehetett egysze-
rûen folytatni, továbbadni. Amirôl Jézus 
beszélt, ahogyan élt, amit tanított, az Ô 
személyén állt vagy bukott.
És halála napján úgy tûnt, bukott… Az 

apostolok csalódottan, leverten, félve tértek 
haza. A Jézussal töltött évek gyökeresen 
változtatták meg ennek a 12 egyszerû em-
bernek az életét, csodálatos dolgokban volt 
részük Jézus mellett, olyanokban, melyeket 
legmerészebb álmaikban sem képzeltek. 
Láttak beteget meggyógyulni, halottat újra 
élni, vihart lecsendesíteni. És most az, aki 
mindezt tette, halott. Méghozzá a legel-
vetemültebb bûnözôknek „fenntartott” ki-
végzési móddal vetettek véget életének: 
keresztre feszítették. Ezzel nemcsak Jézus 
halt meg, hanem életmûve is csúfosan buk-
ni látszott.
Azonban történt valami. Valami ismét 

összehozta a szétszéledt tanítványokat. 
Valamiért közösségek alakultak, és világ-
méretû misszió indult elôször a zsidók, 
majd a pogányok körében. Valamiért az 
összes apostol kész volt szembenézni a 
megvetéssel, cinizmussal, börtönnel, halál-
lal. Vajon mindezt egy halottért? Mi ma-
gyarázza ezt a hatalmas változást ezeknek 
az embereknek az életében?
A tanítványok nem sokkal Jézus halála után 

már azt hirdették, hogy Isten feltámasztotta 
Jézust, a Messiás él, és ô arra küldte ôket, 

hogy ezt a hírt vigyék el az egész világra. Ez 
a keresztény örömhír alapja és lényege. Az 
apostolok tanúsága alapján a kereszténység 
immár kétezer éve hirdeti, hogy a Názáreti 
Jézus végérvényesen legyôzte a halált: „A 
Fiú test szerint Dávid nemzetségébôl szüle-
tett, a Szentség Lelke szerint azonban a 
halálból való feltámadásával Isten hatalmas 
Fiának bizonyult.” (Róm 1, 3-4).  Ez az a 
„hihetetlen” és felfoghatatlan tény, amivel 
szembetalálták magukat az apostolok. Ez 

az esemény nekik sem volt elsôre elfoga-
dott. Az Evangéliumok és az Apostolok 
Cselekedetei is beszámolnak hitetlenségrôl, 
kétségekrôl az apostolok részérôl. Az apos-
tolok visszafogott, kritikus hozzáállása az 
eseményekhez épp az ô késôbbi megingat-
hatatlan tanúságtételüket igazolja. A leg-
meggyôzôbb mégis az a tény, hogy az apos-
tolok kivétel nélkül készek voltak életüket 
adni a feltámadás igazságáért. Júdást 
leszámítva az apostolok egy kivétellel mind 

vértanúhalált haltak. János apostol nem halt 
vértanúhalált: forró olajjal teli üstbe dob-
ták, majd miután ezt túlélte, méregkelyhet 
itattak vele. Ezt is túlélte, ekkor számûzték 
Pathmosz szigetére. Életüknek – és nem 
csak szavaiknak – ez a tanúságtétele alapoz-
za meg az utókor feltámadásba vetett hitét: 
„Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs 
értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme 
a ti hiteteknek sem.” Jézus feltámadása volt 
az az emberi értelemmel felfoghatatlan ese-
mény, ami gyökeresen megváltoztatta az 
apostolok életét.
A keresztények ezt ünneplik húsvétkor. 

A feltámadás ünnepét egy 40 napos idô-
szak, a nagyböjt elôzi meg, ami a bûnbánat 
jegyében telik. Húsvét hetét nagyhétnek 
nevezzük. Csütörtökön emlékezünk az 
utolsó vacsorára, pénteken pedig Krisztus 
halálára. A katolikus egyházban ezen a na-
pon nincsen szentmise. A nagypénteki szer-
tartást szokták csonkamisének nevezni, de 
ez félrevezetô, hibásan elterjedt elnevezés, 
mert ez nem mise. A feltámadás ünneplése 
pedig szombaton, sötétedés után kezdôdik. 
A katolikus liturgikus idôszámításban – ôsi 
zsidó hagyományt átvéve – a sötétedés 
beálltával már a következô nap van. Így 
péntek az elsô nap, a sötétedés után már a 
második és szombaton a sötétedés beáll-
takor a harmadik napról beszélünk. Így 
teljesült a hitvallás: „Harmadnapon feltá-
madt a halottak közül.”
A keresztény hit egyik legfôbb tanítása 

tehát Krisztus feltámadása. Az aposto-
lok tanúsága szerint nekünk is ebben 
lesz részünk, ha hiszünk Krisztusban, és 
követjük ôt. A feltámadás igazsága mel-
lett tehát napjainkban sem mehetünk el szó 
nélkül, mert alapjában érint minden egyes 
embert. A mai racionális, a tudományt 
elôtérbe helyezô korban nehéz feldolgozni 
egy ilyen igazságot. A mai modern ember 
azt tarja igaznak, amit bizonyítani, kimu-
tatni, megmérni tud. Ez az esemény vi-
szont túllép az értelemmel felfoghatónak a 
határán. Az apostolok tanúságtétele viszont 
magáért beszél. Én hiszek nekik.

Bense Balázs

A hit alapja

Locsoló versek
Húsvét van,
odakinn mosolyog az ég is.
Adjanak egy ezrest,
Mosolygok majd én is!

Kossuth téren jártam,
Nagy tömeget láttam.
Nem akart oszolni,
Szabad-e locsolni?

Végszükség esetére pedig:
Egy gondolat bánt engemet:
Elfeledtem a versemet.

A Mûvészek Bibliakörének 
kiállítása és elôadása

Március 7-tôl 29-ig 

Rákoscsabai Közösségi Ház 
1171 Budapest, Péceli út 222.

Tel./fax: 1/256-9526, 1/258-7714 

Kiállító mûvészek: 
Barnóth Zoltán, Bedei Gábor, Ferenczi 
Zsuzsanna, Ilosfay Krisztián, Kukucska 
János, Lakatos J. Péter, Mecseki Hargita, 
M. Szabó Margit, Salamon György, Somlai 
Alexandra, Orosz Károly, Tömpe Emôke, 
Vitárius Nikoletta

Megnyitó: március 7-én 18 órától 
A kiállítást megnyitja: Bukta Norbert fes-
tômûvész 

Március 29-én, szombaton 17 órától Bib-
liaköri alkalom: 
A mûvészet és a teológia kapcsolatáról 
mondja el gondolatait Dr. Békési Sándor 
Károly Gáspár Református Egyetem Hit-
tudományi Karának docense 
Mindkét alkalom látogatása díjtalan! A 
kiállított alkotások megvásárolhatóak! 
Az eladásból származó bevétel egy részét 
az alkotók a Csigaházért Alapítványon 
keresztül kerületi fiatal tehetség/tehetségek 
számára ajánlják fel. 
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Társadalmi befogadás és elfogadás

A rehabilitáció jogi szabályozása
A Fény-ESE Alapítvány „Társadalmi befogadás és elfogadás 

cselekvéses kistérségi modellje” címû HEFOP 2.2 projektjének 
képzéssorozatán február 7-én lezárult a jogi ismeretek képzési 
modul. A hallgatók ezen a napon a megváltozott munkaképességû 
munkavállalók foglalkoztatására, munkavállalására vonatkozó 
törvényi szabályozást ismerhették meg Bilász Jánosné Ildikó se-
gítségével.
Az Országgyûlés 2007. június 18-án fogadta el a rehabilitációs 

járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvényt, mely jelentôsen 
megváltoztatta a korábbi szabályozást. Az alapvetô változás, hogy 
a törvény nem a munkaképesség csökkenését, hanem a megma-
radt munkaképességeket vizsgálja, hogy a munkavállaló rehabili-
tációval képes-e foglalkoztatásban részt venni, vagy még annak a 
segítségével sem lehet munkaképessé tenni.
A törvény szerint 2008. január 1-jétôl a rehabilitációs rendszer-

ben kétfajta ellátást lehet megállapítani. Azoknak az egészség-
károsodott személyeknek, akik rehabilitálhatók, és a feltételeknek 
megfelelnek, új ellátást, a rehabilitációs járadékot állapítják meg. 
Azok az egészségkárosodott személyek, akik nem rehabilitálha-
tók, és a szükséges feltételekkel rendelkeznek, rokkantsági nyug-
díjra szerezhetnek jogosultságot.
Nem minden 50%-ot elérô megváltozott munkaképességû em-

ber, akinek nem tudnak megfelelô munkahelyet felajánlani, lesz 
jogosult járadékra, hanem csak az, akit erre javasolnak, és aki 
részt tud venni, valamint megállapodásban kötelezettséget is vál-
lal az együttmûködés végrehajtására.
Az, hogy kinek, milyen típusú rehabilitációra lesz szüksége, 

az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértôi Intézet fogja 
eldönteni, és javaslatokat fog adni a lehetséges irányokról. A 
munkavállaló a munkaügyi kirendeltségekkel közösen rehabili-
tációs tervet állít össze, amelyben tekintettel vannak a személy 
minden képességére, képzettségére, szociális körülményeire, a 
lakóhelyének – vonzáskörzetének – lehetôségeire, illetve az ott 
lévô munkahelyek állásajánlataira.
A munkavállalónak az együttmûködés során a megállapodásban 

rögzített képzéseken, rehabilitációs kezeléseken, tanácsadásokon 
részt kell vennie, kérhet maga mellé mentort, aki segíti ôt a fela-
datok végrehajtásában, a hivatalos ügyek intézésében, illetve az 
elôre megbeszélt találkozásokon meg kell jelennie. 

A rehabilitáció idôtartama a 3 évet még akkor sem haladhatja 
meg, ha nem sikerült ezalatt az idô alatt elérni a tervezett célokat. 
Ismételt megállapítására lehetôség van a megszûnést vagy meg-
szüntetést követôen, amennyiben a jogosultsági feltételek fennáll-
nak, és nincs kizáró tényezô.
A lényegi változások ismertetése után a csoport Ildikó vezetésé-

vel a témával kapcsolatos esetmegbeszélést tartott.

Egy út vége – egy másik út kezdete
A február 21-i képzési napot a tanfolyamon szerzett ismeretek, 

készségek összefoglalására, az elmúlt egy év közösen átélt 
élményeinek megbeszélésére szántuk.
Még néhány nap, s hallgatóink kézhez kapják a képzéssorozat 

elvégzését igazoló tanúsítványt, mely amellett, hogy a képzés vé-
gét jelzi, egyúttal egy másik erôpróba kezdetét is jelenti majd. Az 
elmúlt hónapokban mindannyian azért dolgoztunk, hogy olyan 
ismeretekkel gazdagítsuk a résztvevôk tudását, mellyel maj-
dani munkaerô-piaci ügyintézôként hatékony segítséget tudnak 
nyújtani a hozzájuk forduló embereknek. Mint azt Olvasóink is 
nyomon követhették, a munkaerôpiac számos jelentôs és kapcso-
lódó területét érintettük az oktatás során, s fontosnak tartottuk, 
hogy erre a hatalmas anyagra így a tanfolyam végén is vessünk 
egy rövid, áttekintô pillantást a szintézis, a rendszerezés igényé-
vel. Hallgatóink jelentôs része elsô lépésként saját maga is, mint 
álláskeresô lép majd ki a munkaerô-piacra újonnan szerzett kép-

zettségével, s ezzel a záró, összegzô nappal abban szerettük volna 
támogatni ôket, hogy minél nagyobb önbizalommal indulhassanak 
új céljaik felé.
A képzésnek a tananyag elsajátításán túl több fontos hozadéka 

is volt. Ezek közül az itt szövôdött ismeretségeket, barátságokat 
emelném ki, melyek reményeink szerint mind a résztvevôk 
magánéletében, mind a szakmai munkájukban tovább élnek majd. 
Ez az utolsó tréningnap ezeket az érzéseket, kapcsolatokat is kíván-
ta erôsíteni. Február 28-án a projekt keretében elkészült kistérségi 
adatbázisunkat s egyéb hasznos és releváns számítógépes prog-
ramokat mutatnak be kollégáim a hallgatóknak, a képzési program 
tényleges zárása illetve az oklevelek átadása pedig március 13-án, 
egy projektzáró konferencia keretei között történik majd.

Kammerer Szilvia

A projekt az Európai Unió társfinanaszírozásával, 
a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fe-
jlesztési Operatív Programja keretében valósul meg.
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MEGHÍVÓ
az Egymást Segítô Egyesület, a FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány és a REGINA Közhasznú Alapítvány 

konferenciájára, amely „A társadalmi elfogadás és befogadás cselekvéses kistérségi modellje” címû
(HEFOP-2.2.1-06/1-2006-08-0044/4.0) projekt záró rendezvénye

Helyszín: ESE Alemany Erzsébet Segítô Ház 2117 Isaszeg, Nap u. 2/B
Idôpont: 2008. március 13. 10 óra     A konferencia fôvédnöke: Dr. Gémesi György

PROGRAM:
  9.30 – 10.00  Regisztráció

10.00 – 10.20  A konferenciát megnyitja Dr. Benkovics Gyula (Gödöllô Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi 
  Társulásának elnökhelyettese)

10.20 – 11.15  Bemutatjuk a pályázat megvalósító szervezeteit, szerepüket a programban 
  – Egymást Segítô Egyesület (fôpályázó) – Némethy Mária (elnök); 
  – FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány - Cserepes Tímea (ügyvezetô igazgató); 
  – REGINA Közhasznú Alapítvány - Pál Andrea (ügyvezetô igazgató); 

  Bemutatjuk programunk eredményeit: 
  – „A társadalmi elfogadás és befogadás cselekvéses kistérségi modellje” címû projektünk eredményeinek 
  bemutatása, értékelése – Kammerer Szilvia (FÉNY-ESE Alapítvány);
  – Kistérségi civil honlap bemutatása – Bense Balázs (Egymást Segítô Egyesület);

11.15 – 11. 40.  A Közép-magyarországi régió illetve hangsúlyosan a Gödöllôi Kistérség felnôttképzési és foglalkoztatás-
  politikai tervei, új támogatási rendszerek a jogszabályi változások tükrében – Horváth Terézia 
  (Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllôi Kirendeltség vezetôje)

11.40 – 12.00  Hozzászólások, kérdések

12.00 – 13.00  Ebéd

13.00 – 13.20  A „Hátrányos helyzetûek a munka világában” címû kisfilm bemutatása 
  (Az ESE gondozásában készült a HEFOP 2.2.1-06/1. projektben)

13.20 – 13. 40  Oklevelek ünnepélyes átadása

13.40 – 14. 00  Az ESE Fogyatékosok Integrált Intézmény mûsora
  CSIPET-CSAPAT zenekarunk ünnepi mûsora

14.00 –   Zárás, kötetlen beszélgetés, sajtó-bemutató 

Érmebevonás
1, 2 forintosok
A Magyar Nemzeti Bank elnökének 

10/2007. (X. 1.) MNB rendelete értelmében 
2008. február 29-én lehet utoljára az 1 és 2 
forintos érmékkel a kereskedelmi készpénz-
forgalomban fizetni. Az esetlegesen a la-
kosságnál maradt 1 és 2 forintos érméket a 
Posta és a hitelintézetek többsége fél éven, 
a Magyar Nemzeti Bank öt éven keresztül 
névértéken beváltja.
Az 1 és 2 forintra végzõdõ összegeket 

lefelé, a legközelebbi 0 forintra, a 3 és 4 
forintra végzõdõ összegeket felfelé, a leg-
közelebbi 5 forintra, a 6 és 7 forintra 
végzõdõ összegeket lefelé, a legközelebbi 
5 forintra, míg a 8 és 9 forintra végzõdõ 
összegeket felfelé, a legközelebbi 0 fo-
rintra végzõdõ összegre kell kerekíteni. A 
kerekítést csak a fizetendõ végösszeget il-

letõen kell elvégezni, az egyes tételeket a 
kerekítés nem érinti. 
A törvény lehetõséget teremt a bankkár-

tya elfogadója számára, hogy a törvény-
ben foglalt kerekítési szabályt alkalmazza 
bankkártyás fizetések esetén is. A bank-
kártya birtokosának figyelmét erre az el-
járásra azonban kifejezetten fel kell hívni. 
A törvény az állami ellátásokra (pl. nyug-

díjakra, szociális segélyekre) vonatkozóan 
speciális szabályt ír elõ, miszerint ezeket 
– függetlenül a fizetés módjától – mindig 
a legközelebbi 0 és 5 forintra végzõdõ ösz-
szegre, felfelé kerekítve kell megfizetni.

Pénzügyminisztérium

1 forint 
évjárat: 1992, átmérõ: 16,3 mm 
vastagság: 1,1 mm, súlya: 2,05 gramm 
anyaga: 75% Cu, 4% Ni, 21% Zn 
pereme: sima 
tervezte: Kósa István és Bartos István 
forgalomban: 1993. 03. 29. - ?

2 forint 
évjárat: 1992, átmérõ: 19,2 mm 
vastagság: 1,35 mm, súlya: 3,1 gramm 
anyaga: CuNi, pereme: recés 
tervezte: Kósa István és Bartos István 
forgalomban:  1993. 03. 29. - ? 
A rendszerváltás utáni újabb generáció 
elsõ érméje.
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A Fény-ESE Szociális Központ Alapítvány 2008. február 14-
i kezdettel új képzéssorozatot indított az elsôsorban szociális 
területen tevékenykedô civil szervezetek munkatársai illetve 

ezen terület iránt érdeklôdôk részére. A pályázati úton meg-
valósuló – NCA-CIV-07-A-0150 azonosító számú – képzés a 
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával zajlik, majd’ három 
hónapon keresztül, 15 fô részvételével.
A képzés célja, hogy olyan ismereteket adjon át a szociális 

területen mûködô nonprofit szervezetek, önkéntesek számára, 
melyek a megváltozott jogszabályi háttér mellett hatékony 
segítséget jelentenek a különféle szociális szolgáltatások ki-
alakításában, megszervezésében, fenntartásában.
A kilenc modulból felépülô képzéssorozat elôadóiként, 

oktatóiként a térségünkben tevékenykedô, nagy tapasztalattal 

rendelkezô civil szervezetek megbecsült szakembereit kértük 
fel, nem utolsó sorban azért, hogy az elméleti ismeretek mellett 
megbízható, hiteles gyakorlati tudással is gazdagíthassuk a kép-
zésben résztvevôk ismeretanyagát.
A képzés egyes moduljai egymásra épülnek, így a hallgatók a 

társadalompolitikai és nonprofit alapismereteket követôen egye-

bek mellett megismerik majd az állami, önkormányzati kötelezô 
szociális szolgáltatások rendszerét, az alapvetô szervezeti és szer-
vezetvezetési ismereteket, a szolgáltatásszervezés folyamatát, 
fenntartásának gazdasági hátterét és a szociális szolgáltatásokra 
vonatkozó speciális jellemzôket.

Motivációs tréning

Mielôtt azonban elkezdôdött volna a tematika szerinti oktatás, 
február 14-én, a tanfolyam indításaként egy tréninget tartot-
tunk a résztvevôknek, melynek elsôdleges célja az egymás-
sal való megismerkedés, valamint a tanulás iránti motiváció 
megerôsítése volt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a képzések 
személyes, kötetlen légkörben folyjanak, hiszen így a tanulás 
mellett a tanfolyam hozadéka lehet a résztvevô szakemberek, 
önkéntesek, civil szervezetek közötti kapcsolatépítés, jövôbeli 
együttmûködés is. A hatékony felnôttoktatásnak emellett meg-
gyôzôdésünk szerint kiemelkedô hangsúlyt kell fektetnie a 
tanulási motiváció megerôsítésére, fenntartására, hiszen mind-
annyian tudjuk, tapasztalhatjuk, hogy mennyire nem könnyû fel-
nôttként – családfenntartóként, munkavállalóként, aktív nyug-
díjasként – idôt, energiát, figyelmet szentelni az új ismeretek 

elsajátításának. A tréning során elsôsorban játékos gyakorla-
tok, csoportos megbeszélések segítségével ezt a motivációt, az 
egymás és a tanfolyam iránti nyitottságot, érdeklôdést próbáltuk 
megerôsíteni, kihangsúlyozni. Bízunk benne, hogy ez a „beme-
legítô nap” hozzásegítette a hallgatókat a tanfolyamon való aktív 
részvételhez, s ezáltal többet tudnak majd profitálni a késôbbiek-
ben elhangzó ismeretanyagokból.

Kammerer Szilvia

Társadalomismeret

A jó hangulatú ismerkedô nap után február 20-án bizony be-
levágtunk a jelen korunkat erôsen megosztó társadalom- és szo-
ciálpolitikai ismeretek történelmi hátterének felelevenítésébe. 
Nagy volt a kontraszt az elsô és második nap, a ráhangoló tré-

Továbbképzés civileknek
a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával
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A pályázat a civil társadalom erôsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja 
szervezetek mûködéséhez való hozzájárulás, mind eszköz, mind infrastruktúra, mind humánerôforrás tekintetében, melyek 
elôsegítik a szervezet fejlôdését, mûködését.  
A támogatásra rendelkezésre álló keret: 910 000 000 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 2.

Pályázatot azon társadalmi szervezetek vagy alapítványok nyújthatnak be, 
a) amelyeket a bíróság 2007. január 1. elôtt jogerôsen nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak 
megfelelô tevékenységüket ténylegesen folytatják, és 
b) a Közép-magyarországi régióban (Budapesten vagy Pest megyében) van a székhelyük valamint 
c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (EPER) regisztráltak.
Azon szervezetek, amelyek 1 200 000 Ft vagy azt meghaladó támogatási összegre pályáznak, kizárólag elektronikus úton 
nyújthatják be pályázataikat. A pályázat benyújtását megelôzôen regisztrálniuk kell az internetes pályázatkezelô rendszerben 
a www.esf.hu honlapon.
Papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni: 
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1590 Budapest, Pf.:102.
Vagy személyesen leadni legkésôbb a beadási határidô napján 16.00 óráig az alábbi címen:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. C épület II. emelet

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek körét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek 
körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati kiírás és a pályázati útmutató tartalmazza. 

További információk:
A pályázati kiírás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthetô honlapunkról, valamint a www.nca.hu honlapról, illetve 
az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklôdô civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehetô 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Kht. (1134 Budapest, Váci út 45. C épület 
II. emelet), valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a megyei civil szolgáltató központokban, illetve az ingyenesen, 9.00-15.00 
óra között hívható 80/204-453 telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.
Információs napok:
Az ESZA Kht. és a civil szolgáltató központok együttmûködése keretében a civil szolgáltató központok megyénként 1-1 in-
formációs napot szerveznek a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás céljából. Az információs napok pontos helyérôl és idôpontjáról 
a késôbbiekben tájékozódhatnak errôl a honlapról, a www.esf.hu honlapon, valamint a civil szolgáltató központok honlapjain.

ESZA Kht.

Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma 
pályázatot hirdet civil szervezetek mûködésének támogatására 

(pályázati kód: NCA-KM-08)

ning jelleg és az igen nehéz téma taglalása között, de a részt-
vevôk számára ez nem csak történelemként, hanem családjuk il-
letve saját életük részeként is megjelent. Az idô rövidsége miatt 
alapos, és mély részletezésbe nem lehetett belemélyülni, de a fô 
szempontok átbeszélésére azért elegendô idô állt rendelkezésre. 
Az elôadás folyamán azt vettük figyelembe, hogy a szegénység, 

a halmozottan hátrányos helyzet hogyan segíthetô, milyen segítô 
csatornákhoz köthetô a képzés során felmerülô témák említése 
közben. Egy-egy „hátrány” hogyan alakul ki, kiket érint, illetve 
melyek azok a hátrányok, amelyek segítésére önsegítô csopor-
tok, civil szervezetek alakulhatnak. 

Bilász Ildikó

Non-profit alapismeretek

A február 20-i képzési nap délutánján a résztvevôk non-profit 
alapismeretekkel gazdagodhattak. Mit jelent a „civil” és mit je-
lent a „non-profit” fogalom? Sikerült az alapdefiníciókat tisz-
tázni és rendszerbe foglalni. 

A képzés résztvevôi részletesen megismerkedtek a non-
profit jogi formákkal és jellemzôikkel. Tanulmányozták az 
alapítványok, közalapítványok, egyesületek, köztestületek, 
kht.-k jellemzôit, valamint az új jogi formák, a non-profit gaz-
dasági társaságok létrehozásának lehetôségeit. A rendszerváltást 
követô jogi szabályozás mellett a közhasznúság fogalmával és a 
szervezetalapítással kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tenni-
valókkal gyarapították ismereteiket. Izgalmas csoportmunkában 
non-profit szervezetet alapítottak, meghatározták a missziójukat, 
a szervezet tevékenységét, és megfogalmazták küldetésnyilatko-
zatukat 
Végül érdekes információk következtek a non-profit szektor 

összetételérôl, dolgozóinak számáról, gazdasági jellemzôirôl. 
A közel 60.000 szervezetet számláló non-profit szektor egyre 
nagyobb szerepet tölt be a társadalmi feladatok ellátásában, 
ezért szükséges, hogy a szervezetekben dolgozó munkatársak és 
önkéntesek pontos és naprakész ismeretekkel rendelkezzenek. 
Az NCA támogatásával megvalósuló programunkban ennek a 
célnak a megvalósításához kívánunk hozzájárulni.

Bohácsné Vilimek Ágnes
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Egyszer Mátyás király nagy urakkal járta az országot. Kedves 
volt mindenkihez, nem nézte, ki-mi, megszólított mindenkit. 
Megszólított egy öreg embert is. Az öreg valamikor a katonája 
volt. Egy-két szó után rögtön rá is ismert, mert Mátyás király 
megismerte esztendôk múlva is, hogy ki szolgált nála.
– Tisztességben, öreg! – mondta a király.
– Köszönöm az asszonynak! – felelte az öreg.
– Hány pénzért dolgozol? – kérdezte a király.
– Hatért! – felelte rá az öreg.
– Hányból élsz?
– Kettôbôl!
– Hát négyet hova teszel?
– A sárba dobom!
– Hány még a harminckettô?
– Már csak tizenkettô!
– Meg tudnád-e fejni a bakkecskét?
– Meg én!
Az urak csak bámultak. Egy szót se értettek ebbôl a beszédbôl. 

Látta ezt a király, s nevetve még azt mondta:
– Míg a képemet meg nem látod, addig meg ne magyarázd 

senkinek!
Azzal a király továbbment. Az urak utána. Rögtön tudakolni 

kezdték:
– Mi szót váltott fenséged ezzel az öreg paraszttal? Nem 

értjük!
Felelt Mátyás király:
– Találjátok ki. Aki kitalálja, nagy jutalmat kap!
Az urak gondolkodtak, de hasztalan! Erre gyorsan visszamen-

tek az öreghez. Körülvették, kérték, unszolták, hogy magyarázza 
meg azokat a kérdéseket.
– Addig nem mondhatok semmit, míg a király képét nem látom 

– mondta az öreg.
– Hol? Milyen képét? – kérdezték az urak.
– Ami az aranypénzen van kinyomva – mondta az öreg.
Megállapodtak tíz aranyban.
Az öreg most már elkezdte a magyarázatot.
– „Tisztességben, öreg!” – ez azt jelenti, hogy az asszony mos-

sa rám a ruhát. Márpedig a tiszta ruha tisztesség, azért vagyok 
tisztességes. S ezért mondtam, hogy köszönöm az asszonynak.
– De miért dobod a pénzt a sárba? A hat közül négyet? – kér-

dezték az urak.
– Hat pénzt keresek. Kettôbôl magam élek, négyet a fiamra 

költök, az pedig annyi, mintha a sárba dobnám! – felelte az 
öreg.
– Hát az mit jelent: „Hány még a harminckettô?”
– Megmondom tíz aranyért!
Leolvasták az öregnek az urak azt a tíz aranyat is.
– Legénykoromban harminckét fogam volt, de most már csak 

tizenkettô van, ez azt jelenti – felelte nevetve az öreg.
Már csak egy kérdés volt hátra. Az urak azért se sajnálták a tíz 

aranyat.
– Hát az mit jelent, hogy „a bakkecskéket hogyan fejed meg?”
– Az azt, ahogyan most az urakat megfejtem!

A Mátyás-legendákra emlékezve átmásolta: 
Csontos Tamásné

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese c. könyvébôl

Mátyás király meg az öreg ember

A pályázat során a pályázók egyedi rajzaikkal mutathatják be az 
országgyûlési biztos által 2008-ban kiemelten kezelt
1. gyermeki jogokkal, 
2. gyülekezési joggal, 
3. és a hajléktalanok 
helyzetével kapcsolatos problémákat. A pályázók e képi ábrázolás-
sal járulhatnak hozzá az országgyûlési biztos munkájának minél 
szélesebb körben történô megismertetéséhez.
Pályázati kategóriák:
– Kisiskolás kategória (1-4. osztály) 
– Felsô tagozatos kategória (5-8. osztály) 
– Nem mûvészeti középiskolás kategória (9-13. osztály) 
– Mûvészeti középiskolás kategória (9-13. osztály)
Kategória díjak: 1. helyezett: 30 000 Ft, 2. helyezett: 20 000 Ft, 3. 
helyezett: 10 000 Ft
A zsûri a pályamûvek értékelésénél különdíj létrehozásának jogát 
is fenntartja.
A pályamûvek témái:
Az alkotások elsôdlegesen a gyermekek és fiatalok által az emberi 
méltóság sérelmével, illetve tiszteletével kapcsolatos, a minden-
napi életben tapasztalt élményeit jelenítsék meg. Mutassák be a 
fiatalok érzékenységét a jogsérelmekkel kapcsolatban, jelenítsék 
meg azt az idealizált világot, ahol az emberi méltóságot feltétlenül 
tiszteletben tartják, vagy a kiábrándító valóságot, amely az alko-
tókra nagy hatással volt.

A pályázat formai követelményei:
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretû, fekvô vagy álló rajzlapokon, 
egyéb, nem törékeny anyagon megvalósított mûvek nevezhetôk. 
Az elkészítés technikája szabadon választott (pl. vízfesték, tem-
pera, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kol-
lázs, vegyes technika stb.) Egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással 
pályázhat, iskolánként max. 10 pályamûvet fogadunk el.
Mindhárom témakörben a díjazott rajzokat az országgyûlési 
biztos által párhuzamosan kiírt esszé-pályázat kiadványában il-
lusztrációként szerepeltetni kívánjuk. A legjobb alkotásokból az 
Országgyûlési Biztos Hivatalában kiállítást rendezünk. A pályázat 
postázásával a pályázó törvényes képviselôje hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályamûvet az állampolgári jogok országgyûlési biztosának 
honlapján (http://www.obh.hu) közzétegyük. A beküldött mûveket 
nem küldjük vissza. A kiállításra nem kerülô alkotások 2008. jú-
nius 3-tól, míg a kiállított képek 2009. januárjában vehetôk át.
Eredményhirdetés és a kiállítás megnyitása 2008. június 2.
A képek beküldési határideje: 2008. április 15.
Postacím: Országgyûlési Biztos Hivatala 1051 Bp., Nádor u. 22.
A képek hátoldalán fel kell tüntetni az alkotás címét, a pályázó 
nevét, életkorát, pontos postai címét, telefonszámát (illetve a szülô, 
gondviselô, vagy felkészítô pedagógus telefonszámát), osztályát, 
az iskola nevét és címét, valamint a felkészítô pedagógus nevét.
További információk: Heizerné Hegedûs Éva, telefon: 475-72-53, 
e-mail: palyazat@obh.hu

Pályázati felhívás
Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa gyermekrajz pályázatot hirdet „Az emberi méltóság tisztelete” címmel

„Én gyönge és kicsi vagyok”? (Szabó Lôrinc: Lóci óriás lesz)
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Pályázati felhívás
A Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság pályázatot hirdet 

olyan cigány származású fiatalok középiskolai 
tanulmányainak támogatására, akik vonzódást éreznek 

a rendôri pálya iránt.

A pályázaton részt vehetnek azok a cigány származású fiatalok, 
akik – évismétlés nélkül – a középiskola utolsó három évfolyamának 
valamelyikén tanulnak, tanulmányi átlageredményük legalább 3,5 
és a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének feltételei közül 
az alábbiak már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:
– magyar állampolgárság,
– állandó Pest megyei lakóhely,
– büntetlen elôélet,
– a fegyveres szolgálat vállalása,
– kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a 
pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élôknek az 
életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes el-
látását nem veszélyezteti.
– egészségügyi alkalmasság.
– írásbeli hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez, valamint 
ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása 
érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a ko-
rábbi büntetéseire vonatkozó adatokat elôzetesen, és a tanulmányi 
szerzôdés hatályának tartama alatt a rendôrség bármikor megvizs-
gálja.
A pályázatot a 2008/2009-as tanévben 3 fô nyerheti el a 
középiskolai tanulmányok hátralévô idejére, de legfeljebb az utol-
só két évfolyamra. A pályázatot elnyert tanulókkal a Pest Megyei 
Rendôr-fôkapitányság tanulmányi szerzôdést köt.
A támogatást a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság a tanul-
mányi szerzôdés alapján biztosítja az alábbiak szerint:
– diákotthoni, vagy kollégiumi szállásköltség teljes körû térítésé-
vel,
– a menzai étkeztetés költségeinek teljes körû térítésével, vagy – a 
szerv választása szerint – étkezési utalvánnyal
– tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000 
Ft értékben – ruházkodási segéllyel,
– tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján 
történô, teljes mértékû térítésével, az egyéb taneszközök esetében 
pedig, – ugyancsak számla alapján – tanévenként és személyen-
ként legfeljebb 4.500 Ft értékhatárig),

– tanulmányi eredmény függvényében havi pénzbeni juttatással:
• 3,50 – 4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 1.000 Ft/hónap
• 4,01 – 4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 1.500 Ft/hónap
• 4,51 – 5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2.000 Ft/hónap
  összegben.
A tanulóknak vállalnia kell, hogy:
– tanulmányi- és vizsgakötelezettségeinek eleget tesz,
– kifogástalan magatartást tanúsít,
– középiskolai tanulmányainak utolsó évében rendôri szolgálat 
vállalása céljából jelentkezik valamelyik rendészeti szakkö-
zépiskolába, vagy a Rendôrtiszti Fôiskolára, és részt vesz a 
felvételi eljárásban,
– amennyiben felvételt nyert, tanulmányai befejezését követôen 
a támogatás folyósításának idôtartamának megegyezô ideig 
szolgálatot teljesít a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság ál-
lományában.
A pályázatot írásban kell beadni. Ennek tartalmaznia kell a 
pályázó személyi adatait (név, születési hely, idô, anyja leánykori 
neve, lakcím) és egy részletes önéletrajzot, amelybôl megismer-
hetôk családi körülményei, iskolai tanulmányi eredménye, vala-
mint a jövôjérôl szóló elképzelése.
A pályázat mellé kérjük csatolni:
– a pályázó írásbeli hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, 
valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés meg-
állapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, 
továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatok elôzetesen és 
a tanulmányi szerzôdés hatályának tartama alatt a Rendôrség 
bármikor megvizsgálhatja,
– szüleinek, vagy törvényes képviselôjének írásbeli nyilatkozatát, 
hogy a pályázat elnyerése esetén beleegyezését adja a támogatásra 
irányuló tanulmányi szerzôdés megkötéséhez,
– a pályázó iskolájának írásos véleményét a tanuló tevékeny-
ségérôl,
– orvosi igazolást egészségi állapotáról.
A pályázat megküldésének határideje: 2008. március 31.
Postacím: Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság Humánigazgatási 
Szolgálat, 1557 Budapest, Teve u. 4-6.

A pályázat elbírálását a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság ál-
lományából kijelölt személyekbôl álló bizottság végzi. A pá-
lyázatok elbírálása során a jelentkezôkkel egyénileg személyes 
elbeszélgetésre kerül sor. A pályázat eredményérôl minden részt-
vevô 2008. május 10-ig levélben értesítést kap.

Pályázati felhívás
Pécel Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 
pályázatot hirdet 10-18 év közötti diákok számára

„Velünk élô történelem” címmel.

Pályázat beadási határideje megváltozott!

Pályázati kiírás:
– A pályázók (általános iskolás és középiskolás diákok) készít-
senek interjúkat Pécelen élô idôs emberekkel életútjukról és 
a város múltjáról. 
– Egyéb terjedelmi és formai megkötöttség nincs.
Pályamûvek beérkezésének új határideje: 2008. május 15.
Postacím: Péceli Polgármesteri Hivatal Titkársága 
                  2119 Pécel, Kossuth tér 1. I. emelet
A pályamûvek elbírálási határideje: 2008. május 31.
A késôbb kijelölendô zsûri számára 50 000 Ft áll rendelke-
zésre a pályamûvek díjazására. A díjak átadására a 2008. évi 
tanévzáró ünnepélyek alkalmával kerül sor.

Gyömrôi családi házunkat eladjuk (vagy kisebbre cseréljük). 
A 157 m²-es ház földszintjén hatalmas nappali, étkezô-kony-
ha (hozzá kapcsolódik kamra) és a fürdôszoba (sarokkáddal) 
kellemes lakótér nagyobb létszámú családnak is. A tetôtér 
3 szobájában (16 m², 16 m², 22 m²) gyerekek és felnôttek 
nyugodtan pihenhetnek. Fenn található még a fürdô (zuhany-
zóval) és egy gardrób. Pénztárcát kímélô megoldás a korsze-
rû fûtés és a ház hôszigetelése. A 41 m²-es külön bejáratú 
lakás (szoba, konyha, fürdôszoba) összkomfortjával fiatal pár 
vagy nagyszülôk ideális lakóhelye. Telefon: 06-70/341-6545, 
e-mail: aprocsalad@gmail.com.

Eladó 5 db négy osztatú falcozott melegágy fedõkeret, sa-
rokvas erõsítéssel, fogantyúkkal 125x150 cm-es, 9,3 m² 
felület. Eladó 1 db Vaillant tipusú fürdõszobai gázkazán, 
3 db magyar gyártmányú falba köthetõ és 2 db kéménybe 
köthetõ konvektor, valamint 3 db 5 m-es feszített vasbeton 
gerenda E jelû. 
Érdeklõdni lehet a 06-30/577-8864 telefonszámon.
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2008 Mátyás királlyá koronázásának 550. évfordulója 

A reneszánsz éve Magyarországon

Némi visszatekintést engedjenek meg, honnan is indult, hogyan 
is nevelkedett és lett I. Mátyás királyunk az egyik legkeményebb 
kezû, mégis az „igazságos” jelzôvel felruházott uralkodónk.
Hunyadi János (1407 körül? – Zimony, 1456. augusztus 11.) a 
XV. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja, híressé 
a törökök elleni harcaiban elért sikerei tették. 1409-ben apja meg-
kapta Luxemburgi Zsigmondtól Hunyadvárt, innen ered a család 
Hunyadi neve. Katonai pályafutását apródként kezdte. 1432-ben 
kötött házasságot Horogszegi Szilágyi Erzsébettel. A házasságból 
két fiú, László (1433) és Mátyás (1443) született.
„Jó fegyvernökbôl a legerôsebb vitéz, vitézbôl a legkiválóbb had-
vezér lett.” – így jellemezte Antonio Bonfini. A kiváló férfiból 
késôbb az egész kereszténység védelmezôje és a török felett 1456. 
július 22-én Nándorfehérvárnál II. Mohamed felett fényes dia-
dalt arató gyôztes hadvezér lett. Erre emlékeztet a déli harangszó. 
Hunyadi nem sokkal élte túl gyôzelmét. Áldozatul esett a táboruk-
ban kitört pestisjárványnak. Gyulafehérvárott a Szent Mihály 
székesegyházban temették el.

Tekintsük át együtt Hunyadi Mátyás életét:
Mátyás, Kolozsvár legrégibb városrészében látta meg a napvilágot 
1443. febr. 23-án. Gyermekkorát ebben a szép magyar város-
ban töltötte. A fiatal Mátyás kiváló nevelésben részesült. Olyan 
nevelôi voltak, mint Vitéz János nagyváradi püspök, Kapisztrán 
János szerzetes és a tudós pap Karvajal János bíbornok. A magya-
ron kívül latinul, németül és csehül beszélt. Széleskörû mûvelt-
sége, okossága, akaratereje, a politikában és hadtudományokban 
való jártassága, mind elôre vetítették egy rendkívüli uralkodó 
kifejlôdését.
Apjuk halála után Cillei Ulrik Nándorfehérváron történt halálának 
körülményei miatt V. László mindkét Hunyadi fiút Budára ren-
delte. A gyanútlan Hunyadi ifjakat – adott szavával ellentétben 
– megérkezésükkor rögtön zsoldosok kezére adta. Lászlót és Má-
tyást hamis vádakkal halálra ítélték (mivel hogy királyuk életére 
törtek) és Lászlót még aznap, 1457. március 16-án a Szent György 
téren lefejezték. A hír hallatára Pesten, Erdélyben, a Felvidéken 
zendülések törtek ki. V. László ismét menekülésre kényszerült, 
de magával vitte és Prágában túszként tartotta a kisebbik Hunyadi 
fiút Mátyást. V. László azonban 1457. november 23-án meghalt. 
Az ország fôurai és fôpapjai megegyeztek, hogy Hunyadi János 
kisebbik fiát jelölik uralkodónak. Ezért Szilágyi Mihály (Mátyás 
nagybátyja) hívására, a döntés megerôsítésére összehívott ma-
gyar nemesség királyválasztói országgyûlésén 1458. januárjában 
Hunyadi Mátyást választotta meg királyának. (Megj.: az elsô 
olyan magyar uralkodó, aki leányágon sem állt az Árpád-házzal 
rokonságban.) Amikor Mátyás Prágában megkapta a hírt, hogy ôt 
választották Magyarország királyává, Podjebrád György cseh kor-
mányzó Mátyás szavát kérte, hogy feleségül fogja venni leányát. 
Szavát be is tartotta, 1461-ben feleségül vette Podjebrád Katalint.
(A legenda szerint Mátyást 1458. januárjában a Duna jegén válasz-
tották királlyá. A valójában a királyválasztás a Budai Várban 

történt, azonban tény, hogy abban az évben a Duna vize kemény 
jéggé fagyva lehetôvé tette, hogy Szilágyi Mihály vezetésével a 
királyválasztás hírét a Duna jegén átléptetve vitték el a Rákos-
mezôn táborozó köznemességnek.)

A fiatal király elsô lépései, egy erôs, önálló ország kialakítása:
Mátyás önállóságát bizonyítja, hogy a melléje rendelt Szilágyi 
Mihálynak (aki nagybátyja volt) csak a kormányzói címet hagyta 
meg, de nem tûrte el a gyámkodását, csorbítatlan királyi hata-
lom kiépítésére törekedett. Ebben legfôképp a nemesek alsóbb 
rétegére, a köznemességre számított. A király tudta, hogy a török 
megállításához sok pénzre van szükség.
Az 1458. december 6-i szegedi országgyûlésen Mátyás egy új had-
sereg megszervezését határozta el. 1464-ben sikerült III. Frigyes 
császártól visszaszereznie a Szentkoronát, székesfehérvári ko-
ronázása uralkodásának elsô szakasza, a királyi hatalom, a királyi 
felségjogok visszaállításával lezárult.
1467-ben ezért új adóreformokat vezetett be. Pld. addig 1-1 job-
bágytelek után kellett adót fizetni akkor is, ha azon több család élt. 
Mátyás ezt megváltoztatta. Nem a kapukat, tehát a jobbágytelkeket 
számolták össze, hanem a tetôk füstelvezetô nyílásait. A füst-
pénznek is nevezett adót családonként fizették. Évrôl évre rend-
kívüli adót is kivetett. Erôs központi hatalom kiépítésére töreke-
dett, amikor a maga számára biztosította a vám- és adószedés 
jogát, a bányák és a pénzverés jövedelmét.
A megnövekedett jövedelembôl, európai mintára zsoldos sereget 
toborzott, amely egész évben készen állt a támadásra és a 
védekezésre. Ez a had, a fekete sereg Európa-szerte hamar ret-
tegett erôvé vált.
Az uralkodó jobban bízott a határ megerôsítésében, ezért a Zsig-
mond által kialakított végvárvonalat újabb erôdökkel egészítette 
ki. Elgondolását igazolta, hogy a törökök támadásait sikerrel 
védték ki. A legnagyobb gyôzelmet – az egykori molnár Kinizsi 
Pál parancsnoksága alatt – 1479 ôszén, Kenyérmezônél aratták.
Külpolitikai céljai között szerepelt a császári cím megszerzése is. 
Ennek érdekében terjeszkedô háborút vívott Csehországgal, 1469. 
május 3-án Olmücben cseh királlyá választották, Csehországot 
azonban sohasem tudta meghódítani. 1486-ra Ausztria nagy részét 
elfoglalta, 1487 tavaszától viselte az Ausztria hercege címet.
A császári címért folytatott küzdelem során a királynak saját 
trónörökösére is gondolnia kellett. Elsô felesége, a cseh uralkodó 
lánya, Katalin gyermekszülés közben halt meg. Csaknem tíz 
évvel késôbb 1473-ban Mátyásnak fia született. A gyermek anyja 
egy német polgár leánya volt, akivel az uralkodó nem kötött há-
zasságot. A keresztségben János nevet kapott ifjú így nem örököl-
hette a trónt.
Mátyás újabb házasságot kötött. Második felesége, Beatrix a ná-
polyi trónörökös leánya volt. 1476. december 12-én magyar ki-
rálynévá koronázták, az esküvôt december 22-én Budán tartották.
Az uralkodó utolsó éveiben már tudta, hogy Beatrixtól sem várhat 
fiúgyermeket Ezért trónját törvénytelen fiára, Jánosra akarta hagy-

A fenti cím lekopogása közben villant belém a felismerés, hiszen ma február 23. van, tehát stílszerû napon kezdtem leírni, össze-
rendezni ezt a cikket.
Hunyadi Mátyás 1443. február 23-án született, azaz ma 565 éve!
Hangsúlyoznom kell, hogy ezek a sorok semmiféle tudományos értekezést nem akarnak utánozni. Mondani-, mesélnivalóm 
kizárólag a hajdan egyik kedvenc tantárgy tananyagának felelevenítése és természetesen némi hozzáolvasás eredménye, hiszen 
mi tagadás, a harmincegynéhány évvel ezelôtt tanultakra visszaemlékezni és leírni pontosan, csak háttér-anyag használatával 
merem. Csak és kizárólag a magyar történelem egyik személyiségének emléke iránti tisztelet vezetett, amikor elkezdtem össze-
szedni a következô sorokat.
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ni, aki a Corvin melléknevet kapta. A báróvá, fôpappá tett urakat 
megeskette, hogy halála után fiát támogatni fogják. Amikor Má-
tyás 1490-ben, Bécsben meghalt, nem tudhatta bizonyosan, hogy 
18 éves fiát elfogadja-e az ország királyának.

Mátyás király alakja a magyar nép emlékezetében hôsként 
ôrzôdött meg, tetteihez legendák fûzôdtek. Számos mese, monda 
szól a király igazságosságáról, arról, hogy uralkodása során 
mindig a szegény emberek pártjára állt. A valóságban a magyar 
jobbágyok sokkal több adót fizettek, mint bármikor korábban.
Az ország népe azonban békében élt, és ellenség, különösen a 
török nem tudta a határokat átlépni. A késôbbi korok szenvedé-
sei, háborúi tükrében úgy érezték az emberek: Mátyás uralma 
aranykor volt.
Jól jelzi ezt a régi mondás is: „Meghalt Mátyás, oda az igazság!”

Csontos Tamásné

Rendezvények országszerte
Mintegy százötven rendezvény, köztük számos kiállítás, zenei 
program, tudományos konferencia várja az érdeklôdôket a Re-
neszánsz Év keretében országszerte és a határon túl. Az ese-
ménysorozatot Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfor-
dulója alkalmából hirdették meg.

A Reneszánsz Év elsô nagyobb eseménye A Mediciek fénykora 
– Élet és mûvészet a reneszánsz Firenzében címû kiállítás, 
amely január 24-én nyílt meg a Szépmûvészeti Múzeumban. 
Az anyagban csaknem kétszáz mûtárgy szerepel, bemutatva a 
Mediciek fénykorát, a 15-16. századbeli virágzó firenzei kultúrát 
és mûvészetet.
A 4X a reneszánszról összefoglaló címmel márciusban négy 
helyszínen nyílik tárlat: az Országos Széchényi Könyvtárban 
(OSZK) a korabeli könyvkultúrát, a Budapesti Történeti Múzeum-
ban (BTM) Mátyás király udvarát, az Iparmûvészeti Múzeumban 
az itáliai majolikamûvészetet, a Magyar Nemzeti Galériában a 
magyar reneszánsz mûvészetet mutatják be. 
Az OSZK március 14-tôl látható, Csillag a holló árnyékában 
– Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon 
címû kiállításán mintegy száz eredeti mûtárgyon (Vitéz János és 
Janus Pannonius könyvei, Corvina-kódexek, metszetek, szobrok, 
festmények) keresztül elevenítik fel a magyarországi humanizmus 
kezdeteit.
A BTM-ben március 21-én Hunyadi Mátyás, a király – Hagyo-
mány és megújulás a magyar királyi udvarban (1458-1490) 
címmel nyílik tárlat, amelyen a festmények és szobrok mellett 
ötvöstárgyak, miseruhák, díszes kódexek, fegyverek, oklevelek és 
faragott kôemlékek mutatják be az uralkodó és környezete életét. 
Az Iparmûvészeti Múzeumban március 25-tôl látogatható a Beat-
rix hozománya címû kiállítás, amely a Mátyás, illetve Jagelló kori 
majolikamûvészet emlékeit vonultatja fel. 
A Magyar Nemzeti Galéria tárlata március 28-án nyílik meg 
Mátyás király öröksége – A gótikától a barokkig: reneszánsz 
mûvészet Magyarországon címmel.
A március 14-én kezdôdô Budapesti Tavaszi Fesztivál rene-
szánsz ihletésû programjai között szerepel a Balázs Elemér 
Group koncertje, amelyen reneszánsz és barokk mûvek feldolgo-
zásait hallhatja a közönség. A fesztivál keretében lesz világzenei 
koncert is a Hunyadiak emlékére, s a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar A reneszánsz személyek és a reneszánsz mûvészet ih-
letése 19-20. századi zenemûvekben címmel tart elôadást. 
Március 21-én Reneszánsz Party-sorozat kezdôdik tíz nagy-
városban. A szeptember 20-ig tartó események attól „válnak” 
reneszánsszá, hogy azokat kortárs táncelôadások, vetítések, iro-
dalmi és vizuális mûvészeti alkotások kísérik.

Az évfordulós programokat az internetrôl átmásolta: 
Csontos Tamásné

2008. március 30. 11.00 óra 
Halász Judit koncert – Családi Vasárnap
Szeresd a testvéred címmel koncert gyerekeknek és felnôt-
teknek. Belépô: 1400 Ft
Az elôadás után kézmûves kuckóval várjuk a családokat. 

2008. április 3. (csütörtök) 10.00 óra és 14.30 óra
Dr. Bubó – Bóbita bérletes sorozatban
Zenés, rímes musical a Fogi Színház elôadásában
Romhányi József a gyermekek és felnôttek körében is köz-
kedvelt meséjét, a Fogi Színház elôadásában elôször láthatja 
a gyermekközönség színpadi, zenés változatban. Bubó doktor, 
Ursula, csôrmester és Teknôc Ernô figurája régóta ismert alak-
jai a mai magyar meseirodalomnak, akik most teljes ember-
nagyságban elevenednek meg elôttünk. Alkalmi belépô: 700 Ft

2008. április 6. (vasárnap) 18.00 óra 
A Kaláka együttes koncertje az egész családnak – Magyar 
Költészet Napja 2008.
A Magyar Költészet Napja tiszteletére a Kaláka együttes ünne-
pi koncertje kerül megrendezésre, mely minden korosztálynak 
tartalmas kikapcsolódást ígér. 
A mûsorban magyar költôk (többek között Kosztolányi Dezsô, 
Kányádi Sándor, József Attila, Weöres Sándor, Szabó Lôrinc, 
Csokonai Vitéz Mihály stb.) megzenésített versei hangzanak el, 
melyek a Hangzó Helikon sorozatban megjelent Kosztolányi és 
Kányádi lemezrôl, illetve a Madáretetô és a Csak az egészség 
meglegyen címû lemezekrôl készült válogatást tartalmazzák. 
Az együttes tagjai: Becze Gábor – nagybôgô, gitár, Gryllus 
Dániel – furulyák, citera, pánsíp, klarinét, tárogató, duda, Gryl-
lus Vilmos – cselló, gitár, charango, koboz, doromb, Radványi 
Balázs – mandolin, 12 húros gitár, ukulele, cuatro, brácsa, ka-
limba. Belépô: 1200 Ft 

2008. március 9. 11.00 óra 
A középsô királyfi – szabálytalan mesejáték a Rigel Szín-
pad elôadásában
„Ez a mese úgy kezdôdik, mint a legtöbb mese a világon. Egy-
szer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a király-
nak volt három fia. A legidôsebbet Arany hercegnek, a közép-
sôt Ezüst hercegnek, a legfiatalabbat Réz hercegnek hívták. 
Mondom, ez a mese pontosan úgy kezdôdik, mint a legtöbb 
mese, amit valaha írtak, de egész másképp folytatódik…” 
A mesékben a legidôsebb örökli a trónt. Igen ám, ugyanakkor 
mindig a legkisebb nyer. Akkor hát ki legyen a trónörökös? A 
legidôsebb, aki egész nap csak a gitárját pengeti? Vagy anyu-
ci kedvence, a mindig nyafogó bajkeverô, a legkisebb? Míg 
a szülôk ezen civakodnak, észre sem veszik, hogy van egy 
középsô fiuk is. A helyzet megoldására Vakáciusz doktor pró-
batételt javasol…   
Szereplôk: Király – Horváth Tibor, Királyné – Szabó Zsuzsa, 
Arany herceg – Katona Bálint, Ezüst herceg – Zichy Pál, Réz 
herceg – Georgita Máté, Dr. Vakáciusz, iskolamester – Csányi 
S. Csaba, Hamupipôke – Szentpétery Hajni, Csipkerózsika – 
Lingl Zsófia, Tinka, szobalány – Zimonyi Noémi, Riporterek, 
vendégek – Horváth Réka, Pacsuta Lilla 
Rendezte: Csányi S. Csaba, Írta: Sz. Csetényi Anikó
További elôadások: április 6., április 13., május 18., valameny-
nyi 11 órakor. 
Belépô: 500 Ft. Az elôadást 6 éves kortól ajánlott.
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