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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

Május 7-10. Születés Hete 2008 nem csak várandósoknak!
Május 11. 16.00 Anyák napja
Május 17. 15.00 Kézmûves délután és gyermektáncház a KincsM 
Majális keretein belül
Május 19. 10.00-12.00 Baba-mama Klub. Vendég: Erdõs László 
spiritiszta energiamasszõr
Május 24. Májfadöntés
Május 29. Gyermeknapi óvodás színház

Rendezvények, melyeknek helyet adunk:
Május 18. Családi és gyermeknap – Adventisták Isaszegért szer-
vezésében
9.00-10.15 Zenés reggeli ébresztõ
10.15-10.30 Fúvószenekar a Mûvelõdési Otthon elõtt
10.30-10.45 Megnyitó – Hatvani Miklós polgármester
10.45- Közös futás, kocogás a sportpályához
Sportpálya:
11.00-14.00 Sportprogramok (foci, kosár, lovaglás, óriás trambulin, 
ugrálóvár és egyéb sportolási lehetõségek)
14.00-15.00 Aszfaltrajz-verseny
14.00-16.00 Ügyességi, sor- és váltóversenyek egyéneknek és 
családoknak (palacsintaevõ verseny, vizes lufik dobálása, kötél-
húzás stb.)
11.00-16.00 Íjászat

Mûvelõdési Otthon:
11.00-16.00 Életmód-kiállítás kóstolóval és vásárlási lehetõséggel, 
mérések (vérnyomás, testtömeg-index, vércukor), életmód- tanács-
adás, pingpongozás több asztalnál
11.00-14.00 Frissítõ masszázs, fabrika (kézmûves foglalkozás a 
közös alkotás öröméért), arcfestés, könyv-, CD-, DVD-árusítás
14.00-16.00 Üdítõ- és meglepetés-automaták (zsetonok beváltása)
16.30-17.30 Palánta – Gyermek bábelõadás

17.30-18.00 Aszfaltrajz-verseny eredményhirdetés, tombolahúzás
18.00-18.15 Pantomim elõadás
18.30-19.45 Éjféli Kiáltás Godspel Kórus koncertje
19.45-20.00 Zárszó – ajándékosztás
Május 22. A Klapka György Általános Iskola és AMI hang-
versenye
Május 25. Hastánc est, fellépnek a Nut Csillagai hastánccsoport 
táncosai és más vendégszereplõk. Jegyek kaphatók a Mûvelõdési 
Otthonban. Információ: Fazekas Ágnes (06-30/540-9774)
Május 30. A Klapka György Általános Iskola és AMI tagoza-
tainak évzárója

Júniusi elõzetes:
Június 7. Véradás
Június 16-20. Nyári szüneti tábor
Június 21. Tini-buli
Június 23-27. Nyári szüneti bentlakásos tábor (A nyári szüneti 
táborokra június 5–ig várjuk a jelentkezõket a Dózsa György 
Mûvelõdési Otthonban. Részletes programok a plakátokon.)

Tanfolyamok, melyekre szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Május 30 – június 1. Intimtorna tanfolyam. Jelentkezés Vígh 
Mónikánál: 06-20/960-4130
Társastánc tanfolyam felnõtteknek csütörtökönként 19.30-21.00-
ig. Standard és latin-amerikai táncok tanítása. Oktató: Vojt Zsanett
Gyöngyékszer-készítõ klub minden páros hét pénteken 18.00-
20.00-ig.
Baba-mama klub hétfõnként 10.00-12.00-ig
Zenebölcsi – zenés, játékos, mesés foglalkozások péntekenként 
10.00-10.30-ig Orosz Csaba zenetanárral. (6 hónapostól 3 éves korig, 
minimum 10 fõvel, részvételi díj: 2500 Ft/hó – 4 alkalom. Testvé-
reknek kedvezmény, szülõknek, kísérõknek ingyenes. Folyamatos 
csatlakozási lehetõség.) Elõzetes jelentkezés: 06-30/648-45-12, 
csabaorosz@yahoo.com
Tipegõ Topogó – Babáknak, mamáknak Benedek Krisztina nép-
táncpedagógussal – 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/alkalom.) 

Gödöllõi Királyi Kastély
Információ: (28) 410-124, Fax: (28) 423-159

www.kiralyikastely.hu, informacio@kiralyikastely.hu 

Horgas Eszter Arcai 
a Gödöllõi Kastély Dísztermében
A fuvolamûvész ezúttal a zene és a szavak segítségével szemé-
lyes exkluzív elõadás- sorozatot tart a kastély dísztermében. 
Muzsikál és mesél közönségének zenérõl, mûhelytitkokról, gon-
dolatairól, élményeirõl.
Május 30. péntek este fél 8 – Vivaldi: Négy évszak fuvolán
Közremûködik: a VENTOSCALA kamarazenekar, vezényel: 
Meskó Ilona
Június 20. péntek este fél 8 – Gershwin és Bernstei zenéi fuvolán 
a jazz érintésével – a Kék rapszódiától a West side storyig
Közremûködik: Vukán György zongorán
Július 11. péntek este fél 8 – Romantikus dívák fuvolán
Nõi opera hõsnõk: Carmen, Violetta, Norma, Mimi... egy estén
Közremûködik: Meskó Ilona zongora és a Ventoscala Kamara-
együttes

Koronázási hétvége
Június 7-8.
Egésznapos, szabadtéri családi program. (Filmklub, elõadások, 
játszóház, kirakodóvásár, kézmûves foglalkozások.)

Életjelenetek Déryné naplója alapján
Barokk Színház, 2008. június 6. 19.30 
Opera-Színház, a Kettõs Tükör Társulat elõadása
Elõadják:
Varga Kata színésznõ
Sipos Marianna operaénekesnõ
Zongorán kísér: Czentnár Judit
Jelmezterv: Rátkai Erzsébet, Ferenczy Noémi-díjas 
Világosítási terv: Balázs Krisztián
Dramaturgia: Varga Kata 
(Jancsó Adrienn ötlete alapján) 
Zenei szerkesztés: Czentnár Judit és Varga Kata 
Rendezés: Varga Kata 

Negyvenkét színpadi jelenet Déryné Széppataki Róza – az Oszt-
rák-Magyar Monarchia magyar színésznõje és operaénekesnõje 
– XIX. századi naplója alapján. Varga Kata Dérynét és Déryné 
életének több mint negyven korabeli személyiségét kelti életre. 
Ebben az egyszemélyes sziporkázó történelmi kavalkádban, az 
életjelenetek sorát meg-megállítva, egy tehetséges fiatal opera-
énekesnõ – Sipos Marianna – színpadra varázsolja a Déryné 
által énekelt operarészleteket és dalokat. A színésznõ és az ope-
raénekesnõ közös játékában egyesül a korabeli nagy mûvésznõ 
ma bennünk élõ alakja. Czentnár Judit lélekemelõ zongorajátéka 
kíséri az elõadást.
Jegyár: 2.500 Ft
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TARTALOM
Programajánló

Némethy Mária: Mama

Közéleti arcképcsarnok 11. 
Palcsó Istvánné és Karsai András 
önkormányzati képviselők

Közmeghallgatás volt Pécelen

Ráday kultúra és bor ünnep

Petőfisek, na, ez a valami!

Gyermeknap a Gyermekvasúton

Péceli Pedagógiai Napok

Pályázati felhívás játszótér 
kivitelezésére

Ki volt anyák napja „anyja”? 
Az anyák napja története

Május utolsó vasárnapja 
– Nemzetközi gyermeknap

Három ifjú tehetség egy célért

ESE-mamák, ESE-babák Köszöntjük 
az édesanyákat és a gyermekeket

Sok lúd disznót győz

A Szeretet Istene

Lia

Május 18. – Múzeumi világnap

Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én

Adományozók határok nélkül

Gratulálunk! 
Alemany Erzsébet kitüntetéséhez

Továbbképzés civileknek

Még várják 
a rendészeti szakközépiskolák 
a rendőr hivatáshoz kedvet, 
elhivatottságot érző fiatalokat

A klubban történt

Kút a téren

A változás öröme és fájdalma

Jó tudni

Programajánló
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KÖSZÖNTŐ

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-
mail: ese@vnet.hu, • Kiadja: Egymást Segítõ Egyesület (ESE) • Felelõs kiadó: Némethy Mária • Olvasó szerkesztõ: Rádi Zoltán • Felelõs 
szerkesztõ: Apróné Orosz Margit • Szerkesztõbizottság: Apróné Orosz Margit, Bense Balázs, Bohácsné Vilimek Ágnes, †Cser László, 
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. 
• Tipográfia: Zsirai Anna, telefon: 06-70/512-5959 • Nyomás: Manuta nyomda, telefon: 06-30/6360-336 • Nyomdai elõkészítés: SurreArt 
grafikai mûhely, telefon/fax: 28/456-006 • Engedélyszám: B/PMF1393/P/1994 HU ISSN 1785-2013 • Megjelenik minden hónapban. ESE 
isaszegi telephelye: Alemany Erzsébet Segítõ Ház 2117 Isaszeg, Nap u. 2/b. Tel./fax: (36)28-582-425, (36)28-582-426, e-mail: aesh@invitel.hu

A címlapon:
Kardosné Medveházi Rita és Kardos 
Tamás, Tolnainé, Kincses Krisztina 
és Tolnai Bendegúz, Howle Zita és 
Howle George Elliot

Némethy Mária: 
Mama
(1921-1978)

Nefelejcs színeken
kibomlik szó a kékbõl. 
Mama. És a szó megjelen. 
Szõkén. Mindig szõkén int nekem. 
S ugyanazon lépcsõn tûnik el. 
Emlékemen.

Százhúsz évszak napjain érzett
árvaság lapoz át annyi tegnapon 
a mindig nélküled mába 
szõke szép mosollyal, ha fájna 
a való. A nélküled. 
Itt a házban lépcsõ õrzi léptedet. 
Utolsó távolodásod. Árnyék.
Fordulónál szóltam: mama várj még! 
Mennyi volt a lépcsõ és hova. 
Mama nem tudtam. A gyermek ostoba. 

Most a tájban a gyermek anyja messze.
Idõ nem áll a hiányba. Ejt emlékezetbe. 
Úgy játszik mintha játék lenne 
dallamon, sütemény illaton, tárgyakon. 
Tünékeny az idõ, a játék, a fájdalom. 

Színe a szónak gyengít a hiányba. 
A virágból. Mindig virágból. A mályva
gyöngyvirág lilája gyöngyfehér. 
A szín ér hozzád, mama. Remél. 
Mindig játékot remél a szín veled.
Dallamon, sütemény illaton, 
mama fogta tárgyakon,
kõkereszten, lépcsõm lábnyomán. 

S farkasréti kertben a zöldeken megáll
a most, a játék. Színek vissza a zongorán, 
vissza a mosókonyha mesék 
szivárvány szólamán.

Most a messze vizek 
Ung, Laborc, Latorca, Inn lila színek 
zenéje bölcsõdalcsobogást játszik. 
Hallom a színét. Csend. A másik,
a fekete hallgat el. Mama játszik.
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Közéleti arcképcsarnok 11.
Palcsó Istvánné és Karsai András önkormányzati képviselõk

Szabó Zoltán (Sz.Z.): Képviselõ Asszony! 
Nézzünk néhány életrajzi adatot! Péce-
len ismert vállalkozó volt, sok embernek 
adott munkát. Férjével él a Szent Imre 
körúti családi házban. Nyugdíjas, de 
mindig is agilis volt. Képviselõséget is 
azért vállalt, hogy segítsen megoldani a 
körzetében az emberek problémáit. Sze-
retném, ha kiegészítené a felsorolást, 
hátha kihagytam valami lényegeset!
Palcsó Istvánné (P.Iné): Tíz éves tanu-
lás és beosztotti munka után 1967 és 

2001 között dolgoztam Pécelen két ipari 
szövetkezetben vezetõként. A Vegyes-
ipari Szövetkezetnek 17 évig fõkönyvelõ-
je voltam, 11 profillal foglalkoztunk, és 
237 alkalmazottunk volt. Késõbb meg-
alakítottam a Gépipari Szövetkezetet, 
melynek elnöke voltam. Ez a vállalkozás 
– 22 péceli családnak adott munkát – 2001-
ben végelszámolással szûnt meg. Vízgé-
pészeti eszközöket gyártottunk, országosan 
ismert tevékenységet folytattunk. 
Van egy fiunk és 3 gyönyörû unokánk. 

Sopronban élnek, nagyon egészséges, 
sportos család.
Sz.Z.: Köszönöm a kiegészítést. Ebbõl 
látszik, hogy 35 év vezetõi tevékenység 
után – ahol emberekkel foglalkozott – 
nem volt új dolog a képviselõség.
P.Iné: Igen, azzal együtt, hogy nem teljesen 
önszántamból indultam, célom szavaza-
tok gyûjtése volt az MSZP számára. Én 
voltam a legjobban meglepõdve, hogy ott 
tudtam gyõzni, ahol heten is jelöltették 
magukat.
Sz.Z.: Képviselõ Úr! Ön a legfiatalabb 
a testületben. Pécelen él, foglalkozását 
tekintve pedagógus. Sokan ismerik, hi-
szen itt végezte az általános és a közép-
iskolát is. Fõiskolát, egyetemet végzett. 
A fõiskolai végzettsége kapcsolódik a 
közigazgatáshoz. Segít-e ez a képviselõi 
munkában?
Karsai András (K.A.): Valóban én vagyok 
a legfiatalabb a testületben, de azon va-
gyok, hogy „öregedjek”. Az elsõ diplomá-
mat az Államigazgatási Fõiskolán szerez-
tem, majd az ELTE-n tanári diplomát 
kaptam. Mindkettõ végzettségem kap-
csolódik az emberekkel való foglalko-
záshoz. 2006-ban azért indultam képvise-
lõjelöltként, hogy a korábbiaktól eltérõ, 
más típusú, stílusú személy kerüljön a 
testületbe. Remélem az eltelt másfél év 
igazolta a várakozást. Az államigazgatási 
fõiskola-i végzettség segítség a képviselõi 
munkában, bár más az elmélet, és más a 
gyakorlat. Hiába tanultuk meg a jogszabá-
lyok alkalmazását, hiába ismertük meg a 
hatóságok mûködését, az élet igen gyakran 
felülírja az elméletet. Itt emberekkel 
dolgozunk, és valós problémákkal találko-
zunk. Amit megtanultunk, az csak hátteret 
nyújt ehhez.
Sz.Z.: Ha jól emlékszem Ön olyan körzet-
ben nyert, ahol több potenciális jelölt is 
volt, többek között egy korábbi polgár-
mester is?
K.A.: Ez így van, de én nem tulajdonítok 
ennek jelentõséget. Számomra a lényeg: 
valódi szolgálatként végezni a képviselõi 
munkát, esetenként azoknak a segítségé-
vel, akiket a választási küzdelemben le-
gyõztem. 

Együtt többet tudunk tenni a városért. 
Sz.Z.: Elképzeléseik hogyan teljesültek, 
meg tudják-e valósítani programjukat, és 
ha nem, milyen nehézségek adódtak?
P.Iné: Az az igazság, hogy menedzser tí-
pus vagyok, végzettségemet illetve érdek-
lõdésemet tekintve mérlegképes könyvelõ 
számviteli fõiskolai végzettséggel. Nem 
volt jártasságom ebben a munkában, ta-
nulnom kellett. Addig volt problémám, 
míg a körzetembõl az emberek meg nem 
kerestek gondjaikkal, problémáikkal. 
Többen fordultak hozzám jellemzõen 
egyedi, egyéni problémákkal, például 
lakáskérésekkel, járdafelújítással. Másfél 
éve harcolok a Szent Imre körúton egy 
6 vagy 10 négyzetméteres járda felújí-
tásért.
Sz.Z.: Voltak-e olyan ígéretei, amelyekkel 
el kellene számolnia a választói felé? 
P.Iné: Említettem, hogy én nem készültem 
igazából a képviselõségre, de ha már meg-
választottak a legjobb tudásom szerint 
kívánok dolgozni. Örömömre szolgál, 
hogy sikerült utcanévtáblákkal ellátni a 
települést. Amikor megkérdeztem, nálunk 
miért nincs utcanévtábla, mindig azt a 
választ kaptam, hogy horribilis összegbe 
kerül. Az árajánlatok és a teljesítés bi-
zonyították, hogy nem így van. Minden 
körzetben a helyi képviselõnek kellett 
megszervezni a táblák felhelyezését, és 
ezt több képviselõ saját kezûleg végezte 
el, ki a barátaival, ki a családjával. Ez 
volt köztünk a megállapodás, és mindenki 
teljesítette. 
Folyamatos törekvésem, hogy Pécelen ne 
csak nagy beruházások legyenek, hanem 
közérzetjavító intézkedések is. Például 
1,2 milliárdért felépült egy gyönyörû is-
kola, ez érinti azt az 500 családot, akinek 
a gyereke vagy unokája éppen odajár. Aki 
ebben nem érintett, az azt mondja, „csak” 
egy iskolát kaptunk, de amikor lesz jó 
járda, út, szép busz fog járni Pécelen, 
tisztaság lesz, sok virág Pécelen, akkor el-
mondhatjuk, hogy ezért harcoltunk. Arra 
vágyom, hogy az emberek lépten-nyomon 
érezzék, hogy értük dolgozunk.
Sz.Z.: Karsai Úr! Önnek valami vonzó 
programot kellett „felvillantania”, hogy 

Palcsó Istvánné

Tisztelt Olvasó! Folytatódik a „Közéleti arcképcsarnok” sorozat, a mostani lapszámban Palcsó Istvánné 
képviselõ asszonnyal és Karsai András képviselõ úrral beszélgetek. A beszélgetés érdekessége, hogy Palcsóné 
Erzsike a képviselõ-testület korelnöke, és párttámogatással indult a választáson, Karsai András pedig a testület 
legfiatalabb tagja, függetlenként nyert. Ezek után lássuk a beszélgetést.
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az emberek ne csak a fiatalságában, rá-
termettségében bízzanak, hanem fel tud-
janak sorakozni az elképzelések mögé is.
K.A.: Amikor elindult a kampány, a kör-
zetemben élõket személyesen kerestem 
meg, megkértem, mondják el, mi foglal-
koztatja õket, mi hiányzik, min szeret-
nének változtatni. Személyesen fel is 
kerestem az embereket, ez alapján alakult 
ki egy bizalmi viszony a körzetemben 
élõkkel. Ezt folytatom azóta is: bármikor, 
bármilyen megoldandó feladattal vagy 
személyes üggyel lehet keresni engem, 
és ha tudok, segítek. Én tényleg meghall-
gatom az embereket, és tényleg érdekel, 
amit mondanak. Többek között ezért is 
indítottam el a jelenleg is zajló aláírás-
gyûjtést a méltányos vízdíjért. De errõl 
késõbb.
Sz. Z.: Kérem, mutassák be körzetüket, 
az ott élõ embereket foglalkoztató prob-
lémákat és azok megoldási lehetõségeit!
P.Iné: A hatos számú választókörzet 
meglepõen nagy: a Szent Imre körút-
tól a vasútállomásig terjed. A lakosság 
összetétele vegyes, de az idõsebb gene-
ráció van többségben. Akik hozzám for-
dultak, zömében nyugdíjasok, vagy olya-
nok, akiknek lakásgondjuk van. Van olyan 
kérés is, amely járdajavításra vonatkozik. 
Ezt még nem sikerült rendezni, de amit én 
elhatározok, azt nem egykönnyen adom 
fel. Nincs fogadóórám, de a telefonom 
nyilvános, rengetegen keresnek meg ilyen 
úton problémáikkal, és általában tudom or-
vosolni azokat.
Sz.Z.: Van-e olyan közintézmény a körzet-
ben, amely felújításra vár, vagy esetleg 
más problémás ügyek?
P.Iné: A körzetünkben folyik a Lélek-pa-
tak. Sajnálatos módon egy sertésteleprõl 
belefolyik a trágyalé. Ez konkrétum, lát-
ható, érezhetõ, a lakosságot a bûz irritálja. 
Vitában állok a Hivatallal, az alpolgár-
mester úrral (õ nem ott lakik, én viszont 
igen). 
Javasoltam, találjunk megoldást, ha nem, 
felsõbb fórumokat is megkeresek. Kétszer 
voltunk ez ügyben helyszíni bejáráson a 
Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bi-
zottsággal közösen. 
Sz.Z.: Karsai Úr! Hallhatnánk néhány 
szót az Ön körzetérõl is?
K.A.: Igen érdekes körzetrõl van szó. A 
hetes a legnagyobb és legnépesebb is. Sík- 
és hegyvidéki része is van. Az „õspéceli” 
részén vegyes életkorú lakók élnek, az 
Apáca-domb tetején az új házakban sok a 
fiatal. Az Isaszegi út – Piac tér – Ráday 
tér – Baross utca – Hõsök útja – Táncsics 
utca – Apáca-domb határolta terület alkot-
ja a körzetet, sok közintézménnyel. Itt van 
a posta, a piac, Coop ABC, a Ráday Pál 
Gimnázium, és itt található az egyetlen 

felsõoktatási intézmény, az Adventista 
Teológiai Fõiskola.
Amikor megválasztottak, új szemléle-
tet szerettem volna megvalósítani. Az az 
elvem, hogy elõbb legyek jó ember, csak 
azután jó politikus vagy bármi egyéb. 
Egyik megnyilvánulása ennek, hogy tisz-
teletdíjamat a körzetben vagy a városban 
lévõ problémák orvoslására fordítom. 
Nem titkolt vágyam, hogy a jó példa ra-
gadós legyen, hátha lesznek követõim. 
Annyiban sikeres volt ez az „akció”, hogy 
a testületben több olyan képviselõ is van, 
aki nem a pénzért, hanem eltökéltségbõl, 
szívvel-lélekkel végzi munkáját. Fontos 
eredmény, hogy támogathattam a tûzoltó 
készülékek beszerzését a Ráday téri társas 
házakba, amelyek adott esetben életeket 
menthetnek. Saját költségbõl április-
ban jelentõs földmunkával (markológép 
segítségével) kitisztítjuk az Isaszegi 
út  – Rákos-patak közötti vízelvezetõ 
árkokat, amely azApáca-dombról illetve 
az erdõ felõl lezúduló csapadékvizet hi-
vatott elvezetni, ezzel megakadályozva 
azt, hogy ez a víz a lakóházakat öntse el. 
Az elmúlt másfél évben többször kértük 
a Hivatalt a munka elvégzésére, de nincs 
rá kapacitás és erõforrás. Nem várhatunk 
tovább.
Örvendetes tény az utcanévtáblák meg-
jelenése, köszönhetõen Palcsóné Erzsike 
áldásos tevékenységének. Édesapám se-
gítségével magunk szereltük fel a körze-
temben a táblákat. Segíti a lakosok, ide-
genek, turisták, de elsõsorban a közfelada-
tot ellátók (mentõk, rendõrség, tûzoltók) 
tájékozódását. Hamarosan új korláttal 
látjuk el az Isaszegi úti járda egy piciny 
hídját, és még idén padot szeretnék elhe-
lyezni az Isaszegi út végi buszfordulóban.
Sz.Z.: Képviselõtársaiknak is feltettem a 
kérdést, Önöknél sem kerülöm ki. Mi a 
véleményük a testületi munkáról?
P.Iné: Én 35 évig vezetõként a saját ma-
gam ura voltam. Amit irányításommal a 
közvetlen munkatársaimmal elhatároz-
tunk, azt valósítottuk meg. A tevékenység 
pénzügyi feltételei is megvoltak. A tes-
tületi munkában azzal találkozunk, hogy 
erre sincs pénz, arra sincs fedezet, ilyen 
körülmények között igen felelõsen kell 
dönteni, a prioritásokat helyesen kijelöl-
ni. A korábbiakhoz képest elõször mond-
ható el, hogy a testület tisztességesen, 
békességben és jobbító szándékkal dolgo-
zik Pécelen.
K.A.: Valóban, a korábbi riportokban is 
olvashattuk, békés a légkör. Nincsenek 
parttalan viták (a viták már a bizottságok-
ban lezajlanak), nincsenek személyes-
kedések. A képviselõk beszélõ viszony-
ban vannak egymással, sõt még privát 
témáik is vannak. De sok péceli ember 

véleménye az, hogy ez a béke látszólagos. 
Találgatják, hogy vajon mi lehet ennek a 
látszólagos békének az ára. A késõbbiek-
ben, ha módom lesz rá, szívesen kifej-
teném ezt a kérdést.
Sz.Z.: Az olvasók a korábbi riportok-
ból megismerhették a bizottságokban 
folyó munkát. Engem az érdekelne, mi-
lyen elõterjesztéseket, javaslatokat, kez-

deményezéseket „jegyeznek”, amelyek 
az Önök nevéhez vagy bizottságukhoz 
köthetõ?
P.Iné: A Mûszaki és Városfejlesztési Bi-
zottság elnöke vagyok. Munkaterv alap-
ján dolgozunk, és olyan iszonyatos meny-
nyiségû véleményezést kell elvégezni 
a testületi ülés elõkészítéseként, hogy 
önálló kezdeményezésre nemigen marad 
lehetõség. Azt gondolom, lehetne éssze-
rûsíteni, van olyan téma, amelyet csak a 
bizottságoknak kellene megvitatni, vagy 
amelyet a testület eredményesen tudna 
tárgyalni bizottsági elõkészítés nélkül is. 
A legnagyobb gondnak mégis azt tartom, 
ha egy ügy a Mûszaki és Városfejlesztési 
Bizottságra tartozna, ám mégsem kerül 
hozzánk.
Nagyon kicsi a bizottság mozgástere. 
Többször elõfordult, hogy a kötelezõ na-
pirendeken túl megtárgyaltunk néhány 
témát, de azok már nem kerültek testület 
elé, és így nem értük el a kívánt hatást 
vagy eredményt. Felmerült a kérdés, hogy 
az iskola építésénél miért nem kérték ki 
a bizottságunk véleményét, amikor utólag 
egy 235 millió forintos pótszámláról kel-
lett nyilatkoznunk. 

(folytatás a 6. oldalon)

Karsai András
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Folytatás az 5. oldalról
Sõt a bizottságot a kivitelezés során sem 
kérdezték meg, ezért idõnként kérdõjelek 
merülnek fel bennünk. 
K.A.: Az Oktatási Bizottságban dolgo-
zom. A bizottság tagjai oktatáshoz közeli 
emberek. Valamennyi javaslatunkat úgy 
alkotjuk meg, hogy az a nevelés-oktatás 
résztvevõinek jó legyen. Kellemetlen, 
amikor a bizottság javaslatával a testületi 
többség nem ért egyet, és simán leszavaz-
za. Pedig a város nem teheti meg, hogy az 
oktatáson és intézményein spóroljon. A 
bölcsõde, az óvodák és az iskolák terem-
tik meg saját jövõnket.
Sz. Z.: Miért van az, hogy a testületi több-
ség az Oktatási Bizottság több javaslatát 
leszavazza? Csak „fiskális” szempontok 
vagy más körülmények is szerepet ját-
szanak ebben?
P.Iné: Szeretnék én is megjegyzést ten-
ni. Sajnos a bizottságok nincsenek tisz-
tában a más bizottságokban folyó konk-
rét munkával, vagy az ülésekrõl készült 
jegyzõkönyvet túl késõn kapják meg. 
Nem egyfajta ellenkezés vagy rosszin-
dulat van a háttérben, inkább tájékozat-
lanság, információhiány, és gyorsan kell 
dönteni. Vannak olyan döntések, amelyek 
elõkészületlenül születnek, és visszake-
rülnek a bizottságokhoz újratárgyalásra, 
mert valamilyen fontos szempontot ko-
rábban nem vettek figyelembe, és emiatt 
a határozat végrehajthatatlan.
K.A.: Amit Erzsike említ, az egy példája 
a testületben uralkodó béke látszólagos-
ságának. A bizottságok vagy nem egyez-
tetnek, vagy ha elfogadnak egy közös 
álláspontot, az a testületi döntésben meg-
változik.
Sz.Z.: Ki ennek a látszólagos békének a 
kárvallottja? Az emberek megnyugodtak, 
hogy nincs személyeskedés, nincs partta-
lan vita, a képviselõk beszélõ viszonyban 
vannak egymással, de a hatékonyság lát-
hatja a kárát.
K.A.: Úgy gondolom, mivel testületet 
alkotunk, a hatékonyság vagy annak hiá-
nya közös felelõsségünk. Az emberek a 
hátrányos vagy elõnytelen döntésekért 
valamennyi képviselõt hibáztatják. Ez 
tisztán látszott a közmeghallgatáson. 
Többen felszólaltak olyan döntések ellen, 
amelyet meghozott a testületi többség. A 
felszólalók ezt nem úgy adták elõ, hogy 
mi csak azokra a képviselõkre harag-
szunk, akik ezt megszavazták, hanem úgy, 
hogy haragszanak a testületre. Ezzel nem 
akarom védeni magam, hisz a felelõsség 
közös. De számos olyan döntés születik, 
ami ellen fel kell lépnünk. A legújabb 
ilyen a vízdíj elképesztõ emelése. Örülök, 
hogy az ennek nyomán kibontakozó 
tiltakozás olyan egységbe kovácsolja a 

pécelieket, amire már régen volt példa.
Sz.Z.: Melyek azok a legfontosabb város-
politikai kérdések, amelyek jelenleg na-
pirenden vannak, vagy amelyek ebben a 
ciklusban megvalósíthatóak?
P.Iné: Ismerjük Pécel 7 éves fejlesztési 
tervét, tele van csodálatos elképzelésekkel, 
de én a megvalósíthatóságában eleve 
kételkedem.
K.A.: A péceliek közül is sokan kételked-
nek benne!
P.Iné: Úgy gondolom, hogy sajnálatos 
módon így is van, tudniillik az elvégzendõ 
feladatokhoz nem rendelkezik az önkor-
mányzat megfelelõ mennyiségû pénzesz-
közzel. A bajok forrása, hogy mindig több 
a feladat, mint a rendelkezésre álló pénz. 
A terv 2008-tól datálódik, és értelemsze-
rûen ez a testület fogadta el.
Sz.Z. Ha jól gondolom, a Mûszaki és 
Városfejlesztési Bizottságnak a terv vé-
leményezésében döntõ szava volt?
P.Iné: Természetesen az anyagot elfoga-
dás elõtt megismerhettük, véleményt is 
mondhattunk róla. A tervben – külsõs 
szakértõ készítette el – szerepel, hogy a 
Topolyosban orvosi rendelõ, óvoda, böl-
csõde, gyógyszertár épülne, és sok egyéb 
érdekes feladat. Ilyenkor jön elõ a „majd 
pályázunk”, de e tekintetben egy kicsi 
pesszimista vagyok.
Meg nem állom, hogy említsem a pályá-
zatot, amely a Rákóczi utca – Erzsébet 
sétány útvonalra tervezett kerékpárútra 
vonatkozik. Mi azt javasoltuk, fogjunk 
össze a XVII. kerülettel, Gödöllõvel, és 
építsük meg a kerékpárutat a Rákos-patak 
partján. 
K.A.: A kerékpárúttal kapcsolatban az 
az érdekünk, hogy a patakparton épüljön 
meg. Ha már épül kerékpárút – és 
reményeim szerint a patak partján fog 
haladni –, ezt összekapcsoljuk azzal a 
fejlesztéssel, ami hamarosan megvalósul 
a réten, a Felsõ-Hosszúrétnek nevezett 
területen (a Piac tértõl a Rákos-patak 
partján Isaszeg irányába). Ott egy vállal-
kozó fog horgásztavat és parkot építeni. 
Ehhez kapcsolódik az én elképzelésem. 
Szeretnék egy gyalogoshidat építeni a 
Rákos-patak felett, és megnyitni a Kút 
közt, amely az Isaszegi utat köti össze a 
Réttel. A Rét sarkában van egy ingatlanom 
a tervezett horgásztó és park mellett. Ez 
külterületi ingatlan, és azt tervezem, hogy 
itt a szokásos belterületbe vonás helyett 
játszóteret építünk. A horgásztó, a hozzá 
tartozó park a megnyitott Kút közzel, a 
híddal, a remélhetõleg épülõ kerékpárút 
és a játszótér egy egységes egészet képez. 
Szeretném, ha minden péceli örömét lelné 
majd benne.
P.Iné: Hol helyezkedik el ez a terület?
K.A.: Ez a vasút mellett helyezkedik el, 

kb. 300 méterre a Piac tértõl. Itt található 
egy nádas-mocsaras terület, ahova a vál-
lalkozó horgásztavat szeretne építeni. Az 
egész város számára kiváló, a szabadidõ 
kultúrált eltöltésére alkalmas hellyé vál-
hat. Nem szeretném saját érdememként 
feltüntetni, ha nem támogatnának az ott 
élõ emberek, ha nem lenne a vállalkozó, 
egyedül semmire sem mennék.
Sz.Z.: Van-e olyan jelentõs beruházási 
vagy fejlesztési terv, amelyrõl érdemes 
beszélni?
P.Iné: Két év elõkészítés és harc után a 
termálprogram célegyenesbe került. A 
testület a legutóbbi ülésén úgy döntött, 
hogy a vállalkozóval megköti a szerzõdést 
a termál fürdõ és egy ehhez kapcsolódó 
ezer lakásos lakótelep megépítésére, 
a hozzá tartozó ipari, kereskedelmi és 
szolgáltató egységekkel együtt.
Sz.Z.: Elnézést a közbeszólásért, de mell-
be vágott a szám! Van-e Pécelen ezer 
lakásra igény vagy a megépítésre ele-
gendõ hely?
P.Iné: Négy emeletes épületeket alapul 
véve és 30 %-os beépítettséget tekintve 
van elég hely. Az ezer lakás 3500-4000 
fõs bõvülést eredményezhet a lakosság 
létszámában, na nem egy év alatt, hanem 
10 évvel kalkulálva. Az elmúlt tíz évben 
körülbelül ugyanennyivel nõtt a lakosság. 
Kérdés, érdemes-e ilyen létszámra felfej-
leszteni a települést. 
K.A.: A testületen belül van egy kisebb-
ség – az érzékelhetõ többséggel szemben 
– amely a fürdõ elõnyeit elismerve nyíltan 
beszél a negatívumokról is. Pécel megér-
demelne egy strandot, egy fürdõt. Az ezer 
lakás és a vélhetõen 4000 fõs lélekszám-
növekedés viszont elviselhetetlen terhek-
kel járhat. Gondoljunk csak bele, hogy a 
Ráday téren 80 lakás van, tizenkétszer-
tizenháromszor ekkora lakótelep épülne 
a domb oldalában, eltörpülne mellette a 
fürdõ. Amíg nincsenek normális útjaink, 
járdáink, nincsenek biztonságos zebrák, 
sok helyen nincs közvilágítás, addig nem 
kellene a nagy beruházásokat erõltetni. 
Gazdálkodjunk abból, amink van.
Sz.Z.: Kedvenc témám a közéletiség. 
Valamikor Pécelen pezsgõ kulturális 
és társadalmi élet volt. Mi az oka, hogy 
idõnként közömbösség és passzivitás 
tapasztalható? Hogyan lehet ezen segí-
teni?
P.Iné: 1967 óta kötõdöm Pécelhez. Vala-
mikor igen aktív és pezsgõ közélet volt 
itt. Szövetkezeti napok, rendezvények, 
kiállítások (pl. Karsai Zsiga bácsinak), a 
rendezvények után zenés, táncos össze-
jövetelt szerveztünk. Kikapcsolódásként 
be lehetett ülni egy ebédre vagy vacsorára 
olyan éttermekbe, ahol utána szívesen 
maradtunk szórakozni. Megalakult a Rá-
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day Klub, a Péceliek Baráti Köre. Pécel 
„háziasszonyaként” valamennyi rendez-
vény elõkészítésében, megszervezésében 
részt vettem, én vezényeltem le azokat. 
Az embereket a jó ügy érdekében köny-
nyen lehetett mozgósítani. Azt gondo-
lom, hiányoznak azok a húzó emberek, 
akiknek a szavára tömegek mozdulnak 
meg. Hiányoznak azok a helyek (táncos, 
zenés éttermek, kávézók), ahol családok, 
baráti társaságok jól érezhetik magukat. 
Igen lassú az információáramlás a ren-
dezvényekrõl. Az emberek nem tudnak az 
eseményekrõl, vagy csak egy szûk körben 
vannak ezek propagálva. Évek óta nem 
sikerül rendesen üzemeltetni a Mûvelõdé-
si Ház alatti vendéglõt. Valamikor mind-
két helyen kellemes, zenés táncrendez-
vények voltak.
K.A.: Közbevetõleg megjegyzem, hogy a 
szüleim a Mûvelõdési Házban egy tánc-
rendezvényen ismerkedtek meg, ennek 
köszönhetõen tudunk most beszélgetni.
P.Iné: Hiányolom azokat a helyeket, 
ahova az emberek szívesen betérnének 
kikapcsolódni, kicsit beszélgetni, és 
hiányolom azokat az embereket, vezetõ 
egyéniségeket, akik magukkal tudják ra-
gadni a tömegeket. Annak, hogy majd 
minden rendezvényre ugyanaz a 30-50 
ember megy el, az érdeklõdés vagy az 
érdekes programok hiánya lehet az oka.
K.A.: Nem könnyû a kérdés! Erzsikének 
igaza van abban, hogy valamikor Pécelen 
pezsgõ élet volt. Ma is van, azzal együtt, 
hogy az emberek, családok mintha be-
felé, maguknak élnének. Közhelyszerûen 
ezerszer is hallottuk már, hogy Pécel 
„alvóváros”, az emberek Pesten dolgoz-
nak, este fáradtan hazaérnek, semmihez 
nincs már kedvük és idejük. Mindenkinek 
megvan a maga problémája, és kevés e-
nergia marad közéleti tevékenységre. 
Karsai Zsiga bácsi közeli rokonom és 
szomszédom. Az õ rendezvényei szeren-
csére mindig népszerûek. De az õ leszár-
mazottjaként rossz látni, hogy mennyire 
nincs érdeklõdés a közélet iránt. 
Fontos a személyes példaadás és a meg-
felelõ tájékoztatás. Sokan nem is tudják, 
hogy mi zajlik a városban, és ha néha 
mégis elmennek egy városi rendezvényre, 
szeretnék azt látni, hogy a városvezetõk is 
megjelennek.
Sz.Z.: Valóban igaz, hogy a polgármes-
teren kívül egy-két alpolgármester és 
néhány képviselõ jelenik meg a városi 
programokon!
K.A.: Igen, a nagyobb létszámú részvétel-
lel demonstrálni lehetne, hogy nemcsak a 
bizottságokban, a testületben tudunk jól 
együtt dolgozni, hanem érdeklõdünk a 
közös rendezvények iránt is.
Sz.Z.: Zárszóként szeretném, ha mind-

ketten néhány szót szólnának az Önöket 
foglalkoztató kérdésekrõl?
P.Iné: Említettem már, hogy én nem akar-
tam képviselõ lenni. Az egyéniségemhez, 
a kvalitásaimhoz az építés, a fejlesztés, a 
beruházás áll közel. Örömömre szolgált 
az utcanévtáblák felhelyezése, és szeret-
ném megérni a tiszta, virágos, fejlõdõ 
Pécelt. Különösen szeretek dolgozni, ha 
motiválnak, sarkallnak, serkentenek, és 
nem a kifogásokat keresik.
K.A.: Amikor megválasztottak képviselõ-
nek, elhatároztam – amihez a mai napig 
tartom magam –, hogy kapcsolatban ma-
radok az emberekkel. Általában gyalog 
járok, így lehetõség nyílik beszélgetésre, 
és az emberek elmondják a véleményüket. 
Kérdeznek. Ezek közül szeretnék egyet-
kettõt kiemelni. Többen felvetették, hogy 
a testületi békének milyen ára van. Akik 
eddig a testületben hangoskodtak, már 
nem érdekük, hogy ezt tegyék? Sokan 
nem értik: egy Pécel méretû településen 
miért van szükség négy alpolgármesterre? 
Az emberek ismerik a város gazdasági 
helyzetét, tudják, hogy az önkormányzat 
adósságot adósságra halmoz, akkor 
pedig nem értik, mibõl vannak a fejlesz-
tések. Hogyan épülhet a „Városháza II.” 
beruházás? Mibõl épülhet a tornacsarnok? 
Hitelbõl? Kérdeznek a fürdõ építésérõl is. 
Ha nincs pénz, akkor ezek mibõl épül-
hetnek? Ha újabb hiteleket vesz fel a 
város, csõdközeli helyzetbe kerülhet. Ha 
pedig csõd lesz, akkor aztán végképp 
nem tudja a lakókat képviselni Pécel. Ha 
viszont nincs csõdhelyzet, és ilyen sok a 
pénzünk, akkor meg miért van ennyi meg-
szorítás a lakosság felé? Például a vízdíj 
emelésére miért került sor? A témában 
elhangzó észérvek – elöregedett, lerom-
lott állapotú hálózat – elfogadhatóak, de 
az önkormányzat miért nem magán spórol 
elõször? Miért nem spórolnak vezetõink 
önmagukon? Ez hitelesebbé tenné õket.
Sz. Z.: Ezek a beruházások majd meg-
térülnek, és hamarosan felépül az M0-ás 
is. Pozitív hatása lesz Pécel életére.
K.A.: Mindannyian ezt reméljük, és töb-
ben ezért is dolgozunk. De nem költe-
kezhetünk addig, amíg valóban nem épül 
fel és nem hoz bevételt az autópálya. Sok 
képviselõ szerint merjünk bátrak lenni. „A 
problémák majd megoldódnak!” – mond-
ják. Szerintem így nem gondolkodhat egy 
felelõs vezetõ. Fõleg nem egy város élén.
Meg kellene fogalmaznunk, mi az, amit 
fejleszteni kellene a városban, és mi 
az, ami ráér. Elõször is csináljuk meg 
rendesen, amink van: utak, vízvezetékek, 
járdák, zebrák, világítás… stb. Gazdálkod-
junk abból, amink van, és ha már rendbe 
tettük az önkormányzat anyagi helyzetét, 
akkor jöhet a tornacsarnok, fürdõ és egye-

bek. Lehet, hogy lassabban fejlõdünk, de 
nem követünk el hibákat, és a fejlõdésünk 
biztos lábakon áll.
Fontos tudni, hogy hamarosan létrehozunk 
Pécelen egy szervezetet a  péceli emberek 
érdekében. Hogy legyen, aki meghall-
gassa, informálja az embereket, segítse 
az eligazodásukat, és segítsen nekik az 
önkormányzat rossz döntéseinek meg-
változtatásában. Mire a cikk megjelenik, 
ismertek leszünk a péceliek számára. 
P.Iné: Közbevetõleg jegyzem meg, van 
Pécelen Pécelért Baráti Kör, Péceli Pol-
gári Egyesület és más szervezetek, akik 
még anyagi támogatásban is részesül-
nek az önkormányzattól. Rengeteg civil 
szervezet van, akikrõl csak választások 
idején vagy akkor lehet hallani, ha anyagi 
támogatást igényelnek.
K.A.: Hát rólunk, péceliekrõl nemcsak 
akkor lehet majd hallani. Ez a szervezet 
valamennyi péceli embert szeretné vala-
milyen irányvonal mentén tömöríteni, 
maga mellé állítani, és nem fog önkor-
mányzati támogatásért pályázni. 
P.Iné: Remélem, ez a szervezet nem osztja 
meg a pécelieket. Minden ésszerû dolgot 
tudok támogatni, de nem vagyok híve az 
ostobaságnak, hõzöngésnek. Példaként 
említeném, amikor a Bajcsy Kórház és a 
Ceglédi Kórház igazgató fõorvosa tartott 
fórumot, és egyes péceliek olyan hangot 
ütöttek meg, hogy minden jó érzésû em-
ber szégyellte magát.
K.A.: Szerintem sokszor érthetõek az 
emberek indulatai. De péceli vagyok, is-
merem az embereket, nincs tere a radika-
lizmusnak, viszont értem, ha mûködik az 
emberek igazságérzete. Ha méltányta-
lanság éri õket, azt igenis tegyék szóvá. 
Ebben fog segíteni a péceliek most alakuló 
egyesülete. Véleményem szerint ez nem 
megosztja, hanem összehozza az em-
bereket, és alapjául szolgálhat egy tisztább 
és becsületesebb város felépítéséhez.
Egy valódi város, egy új Pécel létre-
hozásához.
Két lapszám is kevés volna azt a sok ötle-
tet, javaslatot megjelentetni, amelyet még 
beszélgetõ partnereim elmondtak. Azt, 
hogy milyen nagy becsülete van az em-
berek között az apró figyelmességeknek, 
hogyan lehet meggyõzni, magunk mellé 
állítani az ellenvéleményen lévõket, 
és hogy milyen jelentõsége van a tisz-
tességnek, az egyenességnek és az em-
berségnek. 
Erzsike óriási élettapasztalatának min-
den pozitívumát, András fiatalos lendü-
letét, megalkuvástól mentes, friss gon-
dolkodását villantotta fel az inter-
júban. Mindkettõjüknek köszönöm a 
beszélgetést.

Szabó Zoltán 
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Közmeghallgatás volt Pécelen
A közmeghallgatásról tényszerûen

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. 
paragrafusa szerint: „A képviselõ-testület évente legalább egy-
szer, elõre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a válasz-
tópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû 
kérdést és javaslatot tehetnek.” 
Pécel Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. április 3-

án 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatást a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ színháztermében.
A meghívó szerinti napirendi pontok voltak:
1. Polgármesteri beszámoló a települést érintõ eseményekrõl, a 
2008. évi költségvetés
2. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia bemutatása
3. Beszámoló Pécel Rendõrõrs Pécel városában végzett 2007. évi 
munkájáról
4. A péceli postahivatal vezetõjének tájékoztatója
5. M0 építésével kapcsolatos kivitelezõi-beruházói tájékoztatás
6. Válaszadás az elõzetesen írásban benyújtott kérdésekre
7. Résztvevõk közérdekû kérdései, javaslatai
8. Válaszadás a helyben feltett kérdésekre
9. Polgármesteri zárszó

A közmeghallgatásról röviden

Többen éltek a törvény által biztosított jogukkal, azaz elmondták 
véleményüket, és közérdekû kérdéseket intéztek a képviselõ-
testülethez. A sok téma miatt hosszúra nyúlt a közmeghallgatás. 
A szakemberek tájékoztatása érdekelte a megjelenteket, hisz 
sokan tettek fel kérdéseket, vagy mondták el véleményüket egy-
egy pontra vonatkozóan. Napirenden kívül is több téma vetõdött 
fel. A megjelentek kérdéseibõl érezhetõ volt a kisebb-nagyobb 
lakóközösségért, a városért való aggódás, a türelmetlen jobbító 
szándék. Akik nem voltak jelen, általában családi vagy munka-
helyi elfoglaltságukra hivatkoztak kérdésemre, hogy miért nem 
mentek el. A közmeghallgatást csak az a közel 100 péceli polgár 
hallhatta, aki ott volt a Katasztrófavédelmi Központban, a helyi 
televízió nem közvetítette az ülést. A Polgámesteri Hivatalban a 
közmeghallgatáson készült jegyzõkönyv megtekinthetõ.

Apróné Orosz Margit

Amit a közmeghallgatáson hallottam

A lebonyolítás módosított sorrendben, az M0 aktuális híreivel 
kezdõdött. Pelsõczi Gézától, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ 
Zrt. munkatársától megtudhattuk, hogy az M0 keleti szektor for-
galom számára történõ átadásának tervezett ideje 2008. szeptem-
ber vége, október eleje. Az M31-es építése 2008-ban elkezdõdik, 
forgalomba helyezése 2010 elsõ felében megtörténhet. Az em-
lített szakasz befejezõ munkáival párhuzamosan a déli szakasz 
fejlesztése is megkezdõdik. A Pécel-Budapest úton lévõ két kör-
forgalomban közvilágítás nem kerül kiépítésre, azonban az építési 
forgalomra igénybe vett utak javítása (eredeti állapotba hozása) a 
mûszaki átadás idõszakában megkezdõdik. A helyreállítás csak 
jármûforgalmi sávok és esetleg az építési forgalom miatt sérült 
járdák, valamint a Rákóczi út folytatásaként jelölt fõút állapotában 
okoz kedvezõ változást. 
A rendõrõrs munkájáról dr. Gyetvai Tibor õrsparancsnok 

adott tájékoztatást. Megtudhattuk, hogy javult Pécelen a bûn-
cselekményi statisztika (2006-ban 260, illetve 2007-ben 240 ese-
mény történt), növekszik a rendõri jelenlét és a 06-70-522-6517 
telefonszámon elérhetõ a településen lévõ járõr. 

Az „Integrált Városfejlesztési Stratégia” ismertetése a több 
fordulóból álló pályázat lehetõségének és ennek távlati hatása 
bemutatásával kezdõdött. A tervezett elképzelések rögzítése csak 
késõbb történik meg, ezért még képanyag formában nem került 
bemutatásra az elképzelt változás Károlyi János területrendezõ, 
vezetõ tervezõ és Fürstand Attila projektmenedzser (Terra Studio 
Kft.) tájékoztatásában. 
A városközpont fejlesztésének eu-s pályázatra benyújtandó terve 

a Ráday-kastélyt (kerítés), a Városháza elõtti teret, a Kálvin teret, 
a Kovács utcát (részben parkoló kiépítése), a Ráday teret, a piac 
területét (városiasabb kétszintû épülettel és hosszabb buszöböl-
lel) tartalmazná. Konkrét tartalmára és költségére a terv készült-

ségi állapota miatt a kérdések ellenére sem tért ki a tájékoztató. 
A város más területeinek fejlesztését a külön-külön elkészítendõ 
akciótervek fogják tartalmazni.
Somogyiné Ladányi Katalin, a postahivatal vezetõje sanyarú 

építészeti helyzetükbõl adódóan nem ígért alapvetõ változást a 
szolgáltatás körülményeinek javulásában, csak a nyitva tartás (pl. 
hétfõn hosszabb) alatti egyenletes ügyfélforgalom kialakítása ese-
tében látott lehetõséget a várakozási idõ rövidülésére. Kiemelte, 
hogy a megszokott, de nem a szabályok szerinti ügyintézést (meg-
hatalmazások hiánya stb.) fokozatosan megszüntetik. Tájékoz-
tatta a hallgatóságot, hogy a Posta bõvülõ szolgáltatásait milyen 
területen lehet igénybe venni. 
A települést érintõ eseményekrõl naptári (idõrendi) tájékoz-

tatást hallhattunk. 
A 2008. évi költségvetéssel kapcsolatban megtudhattuk, 

hogy a felhalmozott több száz milliós hiány miatt sok feladat, 
terv végrehajtásának nincs reális lehetõsége, majd a pályázati 
pénz(ek)bõl megvalósuló terveket ismertette dr. Benkovics Gyu-
la polgármester. Pl.: Petõfi Iskola fõzõkapacitásának növelése, 
kerékpárút (elõzõ tervektõl eltérõen a Rákóczi út–Erzsébet sétány 
nyomvonalon 2 km), Topolyosban óvoda és bölcsõde építésének 
elõkészítése, városközpont kialakítása, Eszperantó köz – Hõsök 
útja útcsatlakozás korrekciója, Kórház köz – sétáló utca, Állomás 
utcai parkoló kiépítése stb. 
Komoly eredményként került kiemelésre, hogy több helyen 

kihelyezték az utcanévtáblákat, a lakosok társulásával épülnek 
útszakaszok, néhány lakásgond megoldódott, összevonásból ki-
alakult a városgazdálkodás szervezete, takarékossági szempont-
ból átalakítják az óvodai-iskolai étkeztetés eddigi rendjét... 
Tájékoztatást kaptunk arról, hogy mekkora adósságot halmozott 

fel a Péceli Vízmû Kft., amely „csodálatos ivóvizet” szolgáltat 
a lakosságnak, de a víz- és csatornadíj nem tartalmazza az elha-
nyagolt hálózat karbantartási költségeit. 
Megkezdõdik a Ráday Gimnáziumban a sportcsarnok építése, és 

újabb területek válnak lakóövezetté. Az infrastrukturális fejlesz-
tés a területek tulajdonosaira illetve a beruházókra hárul. A „Dán 
terület” új jelentkezõ vevõje csak komoly beruházás vállalása (pl. 
uszoda stb.) esetén válhat tulajdonossá. (Kb. 300 millió Ft vételár 

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS): egy fejlesztési 
szemléletû középtávú (7-8 év) dokumentum, amelynek célja 
a területi alapú, területi szemléletû tervezés megszilárdítása a 
városokban, a városrészre vonatkozó célok meghatározása és 
azok középtávú megvalósítása. (Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium: Városrehabilitáció 2007-2013-ban 
– Kézikönyv a városok számára)
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és 1000 millió Ft beruházás vállalása.) Az M0-ás forgalomba 
helyezése további vállalkozói csoportot hozhat a városba, amely 
lényegesen javíthat a jelenlegi pénzügyi helyzeten. 
Majd a lakosok írásban feltett kérdéseire kaptunk választ, 

iránymutatást a megoldásokra vagy az ügyintézés lehetõségére. 
Pl.: Mi a helyzet a bezárt hulladéklerakóval? Lakossági tájékoz-
tatás errõl mikor lesz? Mikor lesznek helyi rendeletek és hoz-
záférhetõ SZMSZ az állampolgárok számára? Meddig és miért 
emelkedik a víz- és csatornadíj? Miért változtatták meg a Hõsök 
útja déli részén a forgalmi rendet? Mikor és hogyan szüntetik 
meg a terep-átalakítás miatt keletkezett csapadékvíz-elvezetési 
gondokat, a magánterület közterületként való használatát? A saját 
erõbõl épült útról az ott lakók földútra kényszerítését miért kellett 
kialakítani? 
Kérdésként kapcsolódott a Gesztenyés Óvoda fõzõblokkjának 

megszüntetésérõl tartott tájékoztatóhoz, hogy a néhány tízezer fo-
rintos karbantartási költség hogyan indokolja a bezárást. A fõzési 
(ellátási) rend módosításához készült-e gazdasági felmérés? Pá-
lyázatból esetleg kapható (több milliós) keretre alapozva, hogy 
lehet jól mûködõ egységet felszámolni? Ha változtatni akarnak, 
miért nem a korcsoportnak megfelelõ fõzési (ellátási) rendszert 

alakítanak ki? Javaslatként elhangzott, hogy óvodában fõzzenek 
óvodára, és ne iskolai konyhán, mert más ellátási normát illetve 
összetételt kell alkalmazni az étkezéshez. A döntéseknél az érintett 
szakembereket miért nem hallgatták meg? Miért zárt ülésen hoz-
tak döntést? A probléma felvetõi ígéretet kaptak, hogy ismételten 
megvizsgálják a helyzetet. A felmérésbe, a döntés elõkészítésébe 
bevonják az érintetteket. (A Hõsök útja érintett lakóit illetve az 
intézmények vezetõit, élelmezési vezetõit.)
A több mint öt órás rendezvény után ismét arra a következtetésre 

jutottam, hogy nagy tervek, nagy álmok születnek. Most már tu-
dom, hogy a Kórház köz vízelvezetése, az utca kialakítása a Sze-
mere Iskola építésébe nem volt belefoglalva, az út nem az iskola 
megközelítésére van, ezért folyhat a csapadékvíz az épület falára, 
a gépkocsiparkolóban lemosva a támfal mögötti talajt. Majd meg-
változik, ha pályázati pénz érkezik, és a közbõl sétáló utca lesz. 
Hallhattam, hogy az önkormányzati utak (a település összes útja) 

építéséhez „pénzhiány” miatt az önkormányzat sem a kötelezõ 
dokumentáció elkészítésére, sem a kötelezettségvállalásra nem 
hajlandó. Több kérdés is foglalkozott a városi utakra vonatkozó 
tervek és ígért javítások megvalósulásával és ezek minõségével. 

Gyöngyösi Ferenc

Indul a forgalom a bal pályáján 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. tájékoztatja a lakos-

ságot, hogy április 28-án ideiglenesen átadják a forgalomnak 
az M6-M0 autópálya csomópontnál megépült három kilo-
méteres M0 autópálya szakasz bal pályáját, a nagytétényi 
bal oldali csomópont le- és felhajtójával, valamint a diósdi 
kihajtás biztosításával együtt. A kivitelezõ Vegyépszer Zrt. 
három forgalmi sáv + leálló sáv szélességben építette meg 
az új szakaszt, a rendkívül nagy terhelésû utakra alkalmazott, 
hézagaiban vasalt betonburkolattal. A megépült szakasz il-
leszkedik ahhoz a távlati tervhez, mely az M0 autóút déli 
szektorának 2x3 sávos autópályává fejlesztésére vonatkozik.
Augusztus 31-ig átépítik a szintén három forgalmi sáv+leálló 

sáv szélességû jobb pályát, ugyanakkor pedig teljesen kiépí-
tik az M6-M0 autópálya csomópontot. 

Fazakas Orsolya, NIF kommunikációs vezetõ

Álláspályázat
A VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítõ 
Kht. kertész munkatársat keres.
Feltételek:
– szakirányú végzettség,
– szakmai gyakorlat.
Munkavégzés helye: Pécel és Isaszeg
Fizetés: a Munka Törvénykönyve szerint
A jelentkezés határideje: 2008. május 25.
Az állás betölthetõ: 2008. június 1-tõl
Érdeklõdni és jelentkezni lehet Némethy Máriánál
az ESE központi címén (2119 Pécel, Pihenõ u. 2.) szemé-
lyesen, a 06-28/454-076 vagy a 06-28/454-077-es telefon-
számokon, illetve az ese@vnet.hu e-mail címen.
Tevékenységeinkrõl további információ: 
a www.egymast-segito.hu honlapon található.

Ráday kultúra és bor ünnep 
2008. május 17-18. Pécel

Évszázadok hagyománya szerint valamennyi dûlõ legzama-
tosabb bora a templomba került, ma a miseborokat kifejezetten 
erre a célra állítják elõ. Május 10-én a péceli Ráday-kastélyban 
az ország legnevesebb miseborkészítõi mérik össze különleges 
nedûiket a „világi borokat” felvonultató borosgazdákkal és 
pincészetekkel a szakmai és társadalmi zsûri elõtt.
A látogatóknak lehetõségük nyílik a péceli Ráday-kastély 

megtekintése mellett megkóstolni a versenyre nevezett borokat. 
2008. május 17-18-án harmadik alkalommal rendezik meg Péce-
len a Ráday-kastélyban az Egyházi és Világi Borok Versenyét.
Egész napos családi programot kínálnak a gasztronómia ked-

velõinek, akik a kiválasztott ételek mellé kedvükre kóstolhatják 
a környéken termett és a messze földrõl érkezett borokat is. A 
kastélykertben iparmûvészek, kézmûvesek kínálják portékáikat, 
ahol ki-ki próbára teheti kézügyességét, és a „vásárfiát” akár 
saját maga is elkészítheti.
A színpadon a verseny eredményhirdetése mellett érdekes és 

változatos programok tekinthetõk meg egész nap.

Tervezett program:
– Borszentelés
– A magyarországi borrendek konferenciája – „borrendek 
   parádéja”, látványos felvonulás fúvós zenekar kíséretében
– A borverseny eredményhirdetése
– Ünnepélyes borlovag-avatási ceremónia
– Fõzõverseny (vad-hal) 
– Boros palackok, boros poharak, borral, szürettel kapcsolatos 
   festmények, fotók, mûtárgyak kiállítása
– Vadászati kiállítás és börze
– Bordalok kórusok elõadásában
– Borok-korok-táncok – Jelmezes táncszínház
– Borok-dalok-népek (különféle nemzetiségû elõadók borral 
   kapcsolatos dalai)
– Folklór program
– Vásári komédia (amatõr színházi elõadás)
– Borkóstolás
– Birkasütés
– Fûszerbemutató
A borverseny és a fõzõverseny nevezési lapja a www.pecel.
hu honlapról letölthetõ. Barangoljon egy barokk fõúri család 
világában, a Rádayak birodalmában! Pécel várja Önt!
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ÖSSZEFOGÁS AZ ISKOLÁÉRT

Április 12-13-án rég nem látott nyüzsgést tapasztalt az arra 
járó a Petõfi utcában. Iskolánk kerítését festettük szombaton és 
vasárnap. A két napon összesen kb. száznegyvenen dolgoztunk, 
voltunk néhányan, akik mindkét napon ott voltunk.
Az ötletet az iskolaszék vetette fel, a megvalósításban a 

szülõknek segítettek a diákok és a pedagógus kollégák, végül 
az önkormányzat támogatását is megkaptuk: a szükséges festék 
egy részét finanszírozták. A szervezés és a lebonyolítás motorját 
Gálné Bálint Erika, az iskolaszék elnöke, Czier István képviselõ 
úr és a Fábián házaspár, Ági néni és Tibi bácsi alkották. 
Sokszor hallott szép gondolat, hogy az iskola nem csupán a 

fenntartóé és a pedagógusoké, hanem a diákoké és a szülõké is. 

De milyen nehéz ezt a mindennapokban érvényre juttatni! Úgy 
érzem, nekünk ez most sikerült. A szó szoros értelmében: meg-
dolgoztunk érte.
És még valami! Ma, amikor a közfelfogásban az ilyen 

szamárságok uralkodtak el: …mert ez neked jár, valósítsd meg 
önmagad, éld, élvezd az életet gondtalanul… stb. összejött szülõ, 
pedagógus, diák, hogy valami szépet, jót és hasznosat csináljanak 
a közösségnek, amelynek õk is tagjai. NA, EZ A VALAMI!
Örömmel tölt el, hogy ilyen közösségben végezhetem a munká-

mat. Köszönöm mindenkinek! 
Rádi Zoltán 

igazgató

Petõfisek, NA, EZ A VALAMI!

Gyermeknap a Gyermekvasúton 

Május utolsó vasárnapján, a gyermeknap alkalmából minden 
évben a gyermekek és szüleik számára szervezett, egész na-
pos rendezvénnyel várja látogatóit a MÁV Zrt. Széchenyi-he-
gyi Gyermekvasút és a Gyermekvasutasokért Alapítvány. A 
részben évente visszatérõ, részben minden évben más és más 
programok központi helyszíne a Hûvösvölgy állomás elõtti 
tér. Ügyességi és ismeretekre épülõ játékok, színpadi program 
szerepelnek a mûsoron.
Rendszeresen megrendezésre kerül a hagyományos alko-

tóház, a Gyermekvasutasokért Alapítvány modellezõ sza-

kköre bemutatja saját építésû terepasztalait, valamint erdei 
hajtányozást rendeznek. A délután folyamán egy vagy két is-
mert, népszerû együttes ad koncertet Hûvösvölgyben.
A gyermeknap alkalmából a vonatok rendkívüli, sûrített 

menetrend szerint közlekednek. A nosztalgia motorvonati sze-
relvény és a gõzvontatású nosztalgiavonatok is közlekednek.
A szponzorok jóvoltából a gyermeknapi rendezvények díj-

mentesen látogathatók.
A Gyermekvasútról, a programról, a menetrendrõl, a díjsza-

básról további információ a www.gyermekvasut.hu honlapon 
található.

Forrás: www.gyermekvasut.hu
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PEDAGÓGUSOK AZ OKTATÁSÉRT

Péceli Pedagógiai Napok
Pécel, 2008. április 1-3.

Pécel Város Képviselõ-testületének anyagi támogatásával elsõ al-
kalommal rendezték meg Pécelen a Péceli Pedagógiai Napokat. Az 
elõzetes igényfelmérések azt mutatták, hogy a pedagógustársadalom 
számára akkut, megoldásra váró témakörök felsorolása eltartana a 
tanév végéig, ezért csak a legfontosabbakkal kellene kezdeni a 
szakmai napokat. A Szivárvány Tagóvodában Dr. Benkovics Gyu-
la polgármester úr bevezetõ szavaival vette kezdetét a háromnapos 
rendezvénysorozat.
Az elsõ napon szóba került az óvoda és iskola közötti harmonikus 
átmenet szükségessége, hisz ez alapozza meg a kisdiákok késõb-
bi, egész életen át tartó tanuláshoz való viszonyát. A Szivárvány 
Tagóvoda nevelõtestülete Goráczné Nagy Szilvia vezetõ és Vida 
Ágnes projektmenedzser vezetésével évek óta innovatív csapatként 
veti bele magát az óvodai nevelési program hatékonyságának és a 
gyermekek iskolaéretté varázsolásának harcába. Az óvónénik egy 

remek pályázati program (HEFOP) sikeres elnyerésével a kom-
petencia alapú oktatás óvodai elõkészítésén munkálkodnak, hogy 
az iskolába kerülõ kisdiákok minél jobban meg tudjanak felelni a 
mai korszerû közoktatás kihívásának. Programjuk mikrocsopor-
tos mûvészeti nevelésre és a személyiség fejlesztésének komplex 
szemléletére épül. Bemutatójukon a kíváncsi tanító nénik számára 
bemutatták munkájukat, sõt a maglódi általános iskola két tanítója 
(Skumátné Horváth Judit és Radoszáné Nagy Erzsébet) a kompeten-
cia alapú nevelésnek és oktatásnak az általános iskola alsó tagoza-
tában tovább alkalmazható módszerekbõl adott jó hangulatú ízelítõt. 
Három szekcióban dolgoztak a résztvevõk: szövegértés, matematika 
és vezetõi. Vezetõi szekciónkat megtisztelte jelenlétével Dr. Benko-
vics Gyula polgármester és Bartha Attiláné alpolgármester.
A második napon Dr. Hámori József akadémikus látogatott 

el Pécelre, hogy az emberi agy, az értelem és érzelem, a gyermek-
közösségekben folytatott személyiségfejlesztés összefüggéseirõl 
tartson elõadást. Látszólag egy látványos biológia óra részesei lehet-
tünk, de ha a szépszámú hallgatóság jobban elmélyedt a témakörök 
során felvetett gondolatok és a mindennapok valósága közötti össze-
függések átgondolásában, nem kerülhette el a figyelmét: valami nem 
jól mûködik a mai magyar nevelési és oktatási rendszerben. 
Méltatlanul háttérbe szorulnak agyunk jobbfélteke által irányított 

területei (mûvészetek, zene, tánc, drámajáték, humor, kreativitás 
stb.) az oktatás során, nincs elegendõ idõ a mentális feltöltõdésre, 
szinte átláthatatlanul összekuszálódnak a célok és a választható utak 
a gyermeki személyiség és biológiai feltételek adta lehetõségek 
számára a mai kor technokrata kihívásai közepette.
Nagy érdeklõdés elõzte meg a harmadik napi programot, ami 

a tanulási és magatartási rendellenességgel küzdõ gyermekek és a 
velük küszködõ pedagógusok életérõl kívánt szólni. A meghívott 
elõadók (Dick Zsuzsa az Egyesített Pedagógiai Szakszolgálat és 
Kovács Péter a Tüskevár Általános Iskola igazgatója) két oldalról 
közelítették meg a témakört. Egyfelõl az integráció megteremti/
megteremtheti a nehezebben tanulók, lassabban haladók számára a 
felzárkóztatás lehetõségét. Ehhez szakmai és módszertani kihívások 

tömegével kerül szembe a pedagógustársadalom, a motiváció teljes 
hiánya az érintett családok és gyermekek esetében a legnagyszerûbb 
törekvéseket is zsákutcába viheti. Vannak jócskán olyan gyerme-
kek, akik sem mentálisan, sem intellektuálisan nem integrálhatók. 
Mi legyen velük? Mi legyen a súlyos deviáns magatartásformákat 
felvonultató, tanulni nem akaró gyerekekkel? A két elõadó szerint 
mindenható recept nincs, és nem is lesz. A mai súlyos oktatási és 
nevelési válságban az iskoláknak fel kell/kellene deríteni azokat a 
lehetõségeiket, amelyek a tanulás-módszertani, konfliktusmegoldó, 
kooperatív tanulási eljárásokat és módszereket elérhetõvé teszik a 
pedagógusok számára. Ebben a pedagógusok egyedül nem képesek 
látványos áttörést elérni a társadalom segítsége nélkül.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy az elsõ alkalommal megsz-
ervezett Péceli Pedagógiai Napok rendezvénysorozata sikert ara-
tott. A közel 150 résztvevõ által visszaküldött véleménykérõ lapok 
feldolgozása értékes információkat nyújt a jövõ évi témakörök és 
elõadók kiválasztásához. 

Gera Zoltán oktatási referens

A közönség a Petőfi Iskolában

Dr. Hámori József

Vida Ágnes
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete pályá-
zati felhívást tesz közzé az Isaszeg belterületén található 657 
hrsz-ú ingatlanon játszótér tervezésére és kivitelezésére.
A kiíró szerv megnevezése, székhelye: 
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata. 2117 Isaszeg, Rákó-
czi u 45., tel: 06-28/583-100, telefax: 06-28-583-118, e-mail: 
hivatal@isaszeg.hu.
A pályázati eljárás tárgya, célja, jellege:
– Isaszeg belterület 657 hrsz-ú ingatlanon az MSZ EN 1176 és 
az MSZ EN 1177 szabványsorozatoknak megfelelõ játszótér 
tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése az adott helyrajzi szá-
mon belül – a polgármesteri hivatal által meghatározott helyen, 
1.500 m2 nagyságban az alábbi játszótéri eszközállománnyal.
A./ Játszótér homok ütéscsillapító burkolattal telepítve
B./ Játszótér gumi ütéscsillapító burkolattal telepítve.
  1. Kétállású hinta laphintával nagyobb gyerekeknek
  2. Kétállású hinta bölcsõhintával kisebb gyerekeknek
  3. Csúszdaház mászóhálóval
  4. Õrtorony
  5. Hárommodulos mászó
  6. Kisvonat (mozdony+kocsi)
  7. Homokozó
  8. Görgõsjáró
  9. Libikóka
10. Lóhere (rugós játék)
11. Dinó (rugós játék)
12. Kerti pad (6 db)
13. Hulladékgyûjtõ (2 db)
14. Játszótér zárható kapuval való ellátása, körbekerítése
Fizetési, finanszírozási feltételek:
A kiíró felkéri a pályázókat, hogy tegyenek több javaslatot a fi-
nanszírozásra (önerõ, futamidõ, részletfizetési
lehetõségre, egyösszegû kedvezményes kifizetésre vonatko-
zóan).
A kivitelezés befejezésnek határideje 2008. augusztus 10.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje:
Az ajánlatokat zárt, cégfelirat nélküli borítékban 1 példányban, 
hivatalos cégszerû aláírással, az adott pályázatra
utaló jelzéssel („Ajánlat játszótér tervezésére és kivitelezésére” 
felirattal) személyesen, postán, meghatalmazottja
útján nyújthatja be. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell 
ellátni.
Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
2117 Isaszeg, Rákóczi u 45. Titkárság.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
2008. május 26. 10.00 óra
– Az ajánlatnak tartalmazni kell a pályázó nyilatkozatát:
a./ a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
b./ az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
c./ a tervezés és kivitelezés összegét,
d./ az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell egy referenciamunkát, és egy 
elképzelést tartalmazó tervrajzot
Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama:
Az ajánlatot a vevõnek az ajánlattételi határidõt követõ 60 napig 
fent kell tartania.
A pályázati eljárással kapcsolatos információt szolgáltató 
neve, címe, telefonszáma:
Padányi József Építésügyi és Beruházási Osztályvezetõ, 2117 

Isaszeg, Rákóczi u. 45. 10. szoba, Tel: 06-70-376-51-27
Az ajánlatok felbontásának, az eredményhirdetésnek helye, 
ideje:
Isaszeg Nagyközség Polgármesteri Hivatal Nagyterme (2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45.)
Felbontás: 2008. május 26. 11.00 óra. 
Eredmény hirdetés: 2008. május28.
A Benyújtott ajánlatokat elbírálása:
Tárgyalás nélkül az adott eszközállományra és kivitelezésre 
vonatkozó legolcsóbb ajánlattevõ nyer.
Részletfizetési konstrukció esetén a legkedvezõbb finanszírozási 
lehetõséget ajánló pályázó nyer.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy részletfizeté-
si vagy egyösszegû finanszírozást válasszon.
A szerzõdéskötés határnapja:
2008. június 20.
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete felhívja 
a pályázók figyelmét, hogy adatai elõterjesztés formájában nyil-
vánosságra kerülhetnek, de zárt ülésen kerülnek megtárgyalás-
ra.
Fizetési feltételek:
A kivitelezés befejezését és a hivatalos átvételt követõ 15 nap.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Isaszeg, 2008. április 02.

Hatvani Miklós polgármes

Pályázati felhívás 
játszótér tervezésére és kivitelezésére

MEGRENDELÔLAP
Megrendelem az ESE Híradó címû havi folyóiratot 2008. 

........................................................ hónaptól az alábbi címre:

Megrendelô neve: ....................................................................

Címe: .......................................................................................

.................................................................................................

Telefonszáma: .........................................................................

Címemre postai csekket kérek. A postai csekk a (28)454 076 
vagy a (28)454-077 telefonon is kérhetô.

Elôfizetési díj:      negyedévre:       740 Ft

       fél évre:          1 470 Ft

       egy évre:         2 890 Ft

Támogatói elôfizetés:                     5 000 Ft 

Kiemelt támogatói elôfizetés:       10 000 Ft

Dátum: .....................................................................................

Aláírás: …….................….......................................................

A megrendelôlapot kérjük az ESE Híradó címére (2119 Pé-
cel, Pihenô u. 2., ese@vnet.hu) eljuttatni.
A lap letölthetô az ESE honlapjáról: www.egymast-segito.hu
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ÜNNEPEK MÁJUSBAN

A nemzetközi gyermeknap a világ több országában megtartott ün-
nep. 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük, a Nemzetközi 

Demokratikus Nõszövetség 1949. novemberi határozata alapján. 
A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta országok gyermekeinek 
megsegítését szolgáló akciók szervezése volt.
A világirodalom legnagyobbjai is csak elvétve merészelték, 

merészelik szavakba, mondatokba, verssorokba önteni a gyerme-
káldással és -neveléssel kapcsolatos érzelmi és érzéki feltöltõdés és 
állandó megújulás bensõséges érzését. Az evilági örök élet titka se 
nem titok, se nem rejtély: egyértelmûen a gyermek az… 
Május utolsó vasárnapján, az idén 25-én ünnepeljük a nemzetközi 

gyermeknapot, amely egyben a család és a gyermeknevelésben, a 
felnõtté válásban aktív szerepet vállaló pedagógusok közös ünnepe.
Ezen a napon minden nagyobb településen játékos programokat, 

versenyeket, báb- és színielõadásokat rendeznek a gyermekek 
számára. Hasonló rendezvény már a II. világháború elõtt is létezett: 
gyermekhét, amely elõször 1931. májusában került megrendezésre, 
elsõsorban jótékonysági céllal.
„Ha van még valami tiszta / Ezen az elveszett világon, / Azt máshol 
nem találom, / Csak a lányom szemében látom.” (Ákos)

Csontos Tamásné, fotó: Csontos Eszter

Kevés olyan szívmelengetõ ünnep van, 
mint az anyák napja. Ekkor köszöntjük 
édesanyánkat, megköszönve nekik mind-
azt a szeretetet és gondoskodást, mellyel 
születésünk óta elhalmoztak bennünket.
Az anyák tiszteletére rendezett ünnep-

ségeket elõször az õsi Görögországban 
tartottak, tavaszonként. Kegyelettel adóz-
tak az istenek anyja, Rhea elõtt. A rómaiak 
szintén megemlékeztek Cybele-rõl, minden 
istenek anyjáról március idusán. A XVII. 
századi Angliában az édesanyákat az Anya-
vasárnapon köszöntötték, mely a nagyböjt 
negyedik hétvégéjére esett. 
Az Egyesült Államokban Julia Ward 

Howe vetette fel az anyák napja gondolatát 
1872-ben. Úgy vélte, hogy ezt az ünnepet a 
béke jegyében lehetne tölteni.
Talán nem mindenki által ismert a történet: 

az általunk mai formában ünnepelt anyák 
napját a nyugat-virginiai Craftonban szüle-
tett Anna Jarvis „találta fel”. Soha nem 
ment férjhez, és nem születtek gyermekei. 
Anna Jarvis úgy gondolta, hogy élete leg-
fontosabb cselekedete az volt, hogy szer-
ette és tisztelte az anyákat. 
Mindez anyjánál, Anna Reeves Jarvisnál 

kezdõdött, akinek hét kiskorú gyermeke 
halt meg, csak Anna és két fivére élte meg 
a felnõttkort. Anna anyja nagyon szomorú 
volt gyermekei halála miatt, de egy idõ 
után úgy döntött, hogy szomorúságát úgy 
felejtheti el legjobban, ha segít másokon. 
Élete hátralévõ részét Craftonban élte 

le, és mások megsegítésének szentelte.
Anna édesanyja 1906-ban, május egyik 

vasárnapján halt meg. Anna akkor is mel-
lette állt. A lány azon a napon megfogadta, 
hogy olyan ünnepet hoz létre, amelyet az 
anyák tiszteletére rendeznek. Szándékáról 
értesítette az egyházi vezetõket. Azok az 
ötletet jónak találták, és az elsõ anyák nap-

ját 1907. májusának második vasárnapján 
ünnepelték meg. 
Anna 500 fehér szegfût vitt magával 

megszokott templomába, és minden jelen 
lévõ anyának adott 1-1 szálat. Ezt a szokást 
Craftonban minden évben megismételték, 

de Anna azt akarta, hogy az anyák napját 
több városban is megünnepeljék. 1914-
ben Wodrow Wilson elnök hivatalosan is 
bejelentette, hogy az anyák napját nemzeti 
ünnepként minden év májusának második 
vasárnapján fogják tartani. Európában az 
elsõ világháború után terjedt el.
Magyarországon 1925-ben rendezte meg a 

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt az elsõ anyák 
napját, a májusi Mária-tisztelet szokásaival 
összekapcsolva. 1928-ban egy miniszteri 
rendelet iskolai ünneppé nyilvánította ezt a 
napot. Azóta már mindig május elsõ vasár-
napján köszöntik a gyerekek az édesanyju-
kat, szülõanyjukat, sokan keresztanyjukat, 
nagymamájukat is. 
Manapság, Jarvis igyekezetének hála, 

évente egyszer szerte a világon megem-
lékeznek az édesanyákról. Bár nem esik 
mindenhol ugyanarra az idõpontra, például 
Dániában, Finnországban, Olaszország-
ban, Törökországban, Ausztráliában és 
Belgiumban ugyanabban idõben tartják az 
anyák napja ünnepét, mint az Egyesült Ál-
lamokban: május második vasárnapján.
Engedjék meg, hogy a történetet egy 

néhány soros idézettel fejezzem be:
„Adhat Isten néked kincset, gazdagságot,
Rubintokat és gyémántot, márvány palotát,
Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ék-
szer,
Csak egyet nem adhat kétszer;
Édes jó anyát!” (Honthy Hanna)

Csontos Tamásné

Ki volt anyák napja „anyja”?
Az anyák napja története

Május utolsó vasárnapja 
Nemzetközi gyermeknap

Az anyaság első percei – Eszter és Panna

Az élet értelme – PANNA
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Ritka zenei élményben lehetett részünk 
2008. április 12-én. Jótékonysági koncert-
re hívta a zeneszeretõ közönséget három 
ifjú mûvészjelölt. Zsúfolásig telt a kato-
likus templom barátokkal, ismerõsökkel, 
volt és jelenlegi tanárokkal és azzal a hall-
gatósággal, akik már évek óta figyelemmel 
kísérik a muzsikáló fiatalokat. Az elõadók 
a hangversenyen befolyt adományokat 
(230 ezer forintot) a templom orgonájának 
felújítására ajánlották fel.
A nagysikerû koncert elõadói Ács Dávid 

László orgonán, Ilyés Dalma fuvolán és 
Szilágyi Anna hegedûn voltak. Mindhár-
man 14 évesek, Dávid és Anna a péceli 
Petõfi Sándor Általános Iskola, Dalma a 
Szabadság sugárúti általános iskola kitûnõ 
eredményû végzõs diákja. Kicsit elkö-
szöntek a péceli közönségtõl és a bölcsõt 
jelentõ Pécel Városi Zeneiskolától. Tanul-
mányaikat zenei pályára készülve Pesten 
és Aszódon folytatják tovább.
Ács Dávid László zenei tanulmányait 

a zeneóvodában kezdte. Hollóné Kovács 
Márta tanárnõ elõször zongorázni, majd 

mellette orgonálni tanította, 2004 óta hi-
vatalosan is mint orgona szakos növendé-
két. Pánczél Tamás zeneszerzõ, hegedû-
mûvésztõl zeneszerzést is tanult. Dávid 
háromszor indult a nagykanizsai Kreatív 
Zenei Fesztiválon saját szerzeményével, 
2004-ben különdíjjal, 2006-ban Nívódíj-
jal jutalmazták. Rendszeres résztvevõje a 
Bartók Béla Konzervatórium õszi zenei 
táborainak, ahol több alkalommal közön-
ségdíjat kapott. Köszönetet mond Bakonyi 
Árpádnak, aki folyamatosan tanítja a kán-
torkodásra.
2007-ben a salgótarjáni „Orgonaszakos 

növendékek VIII. országos versenyén” 
II. helyezést ért el. Az idei tanévben Hol-

lóné tanárnõ mellett Szatmári Lilla or-
gonamûvész is rendszeresen foglalkozik 
vele. Szeptembertõl a Bartók Béla Zene-
mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium 
orgona- és szolfézs tanszakos tanulója.
Dávid kiforrott elõadásában hallhattuk 

a közönség által jól ismert Bach: d-moll 
toccatáját és C. Frank mûvészien meg-
formált h-moll preludiumát.
Ilyés Dalma is felvételt nyert a Bartók 

Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola fu-

vola tanszakára. Felkészítõ tanára Nagyné 
Fábián Tímea. 
Dalma egy év furulyázás után, negyedikes 

korában kezdett fuvolázni. Rendszeres 
résztvevõje kamara és szóló versenyeknek. 
2005-ben az Országos Fuvolaversenyen 
400 indulóból bejutott a legjobb 12 közé. 
2008. március 14-én a Megyei Fuvola-
versenyen I. helyezést ért el.
Elõadásában biztos technikai tudással 

szólalt meg Genin romantikus stílusú és 
Lendvai Kamilló 20. századi zeneszerzõ 
mûve.

Szilágyi Anna, aki virtuóz hegedû-
játékával kápráztatta el a közönséget, 

óvodás korában ismerkedett meg a he-
gedûvel. Elsõ osztályos kora óta Váradi-
né Egri Annánál tanult. Három éve Föl-

desi Lajos hegedûmûvész, egyetemi tanár 
tanítványa. Anna már 10 éves korától több-
ször fellépett Magyarországon és Néme-
tországban a Szekszárdi Kamarazenekar 
és az Instrumenta Nova Kamarazenekar 
szólistájaként. 2007. novemberében az 
Országos Koncz János Hegedûverseny 
III. korcsoportjában elsõ helyezést ért el. 
2009-re meghívást kapott a Baseli Szim-
fónikusokhoz szólistaként.
Anna tanulmányait az aszódi Petõfi Sán-

dor Gimnázium francia kéttannyelvû os-
ztályában folytatja. Zenei tanulmányait 
továbbra is Földesi tanár úr irányítja.
Paganini e-moll szonátájával ámulatba 

ejtette a közönséget. Magabiztos technikai 
virtuozitás mellé érett mûvészi kidolgozás 
társult a barokk és romantikus mûvekben 
egyaránt. A hangverseny érzelmi csúcs-
pontját Corelli: La foglia c. hegedû-or-
gona mûve adta, és Telemann: fuvola, 
hegedû, orgona Triószonátája koronázta 
az estet.
A hangverseny zongorakísérõje Szilágyi-

né Szalai Zsuzsa volt. A mûvészi elõadást 
a közönség szûnni nem akaró tapssal jutal-
mazta. Sokan igyekeztek egy-egy ölelésre, 
kézszorításra az ifjú elõadókhoz. A hall-
gatóság nevében köszönjük ezt a szép es-
tét. 
Gratulálunk azoknak a tanároknak és a 

három családnak, akik a mûvészi pályán 
elindították ezeket a gyerekeket. Kíván-
csian figyeljük további munkájukat, és bí-
zunk benne, hogy gyakran hallhatjuk Õket 
Pécelen is muzsikálni!

Alexáné Berezvai Mária

Három ifjú tehetség egy célért

Ács Dávid

Ilyés Dalma

Szilágyi Anna
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Az elmúlt egy-két évben gyakran elõ-
fordult, hogy együtt örültünk-aggód-
tunk munkatársainkkal, akik gyermekük 

születését várták. Jelenleg kolléganõink 
közül tíz hölgy van otthon gyermekével, 
sõt akad, aki már három babája nevelésé-
vel tölti napjait. Néha meglátogatnak ben-
nünket, röviden beszámolnak róla, hogyan 
telnek napjaik, miként fejlõdnek a picik.
A napokban a kisbabák és a kismamák 

közül hárman-hárman jöttek el hoz-
zánk. Mivel õk már rég látták egymást, a 
hónapok utáni találkozásnak az anyukák 
nagyon megörültek, és nagy szeretettel is-
merkedtek egymás gyermekeivel. 
A várandósság hónapjai Tolnainé Kin-

cses Krisztina kolléganõnknek már 14 
hónapja leteltek, a múlt év februárjában 
megszületett Bendegúz. Nem sokkal 
késõbb egyszerre izgultunk Kardosné 
Medveházi Rita és Howle Zita munkatár-
sunkért. Nekik néhány hét különbséggel 
születtek meg kisbabáik tavaly júniusban. 
Rita kisfia a Tamás, Zitáé a George Elliot 
nevet kapta. Mindhárman igazán stramm 
legénykék, aranyos, türelmes, érdeklõdõ 
babák. Ám nem csak az anyukák tartot-
tak tapasztalatcserét, a gyerekek is is-
merkedtek egymással, a maguk módján. 
A gyermekáldásnak Rita már másodszor 

örülhetett, Krisztinek és Zitának az elsõ 
gyermekük született. Érthetõ hát, hogy 
az elsõ gyermekes anyukák szeretnék, 
ha a kicsiknek lenne majd kistestvérük. 

Kriszti és Bendegúz Isaszegen laknak. 
Nem sokat vannak gyerektársaságban, bár 
szombatonként járnak úszni. A gyermek-
neveléshez a nagymamáktól és a gyer-
mekorvostól, a védõnõtõl kap sok-sok 
tanácsot, gyakorlati segítséget az anyuka. 
Ha egy kicsit nagyobb lesz Bendegúz, ak-
kor mennek majd zeneoviba, mert a kicsit 
a színes mesekönyveken túl lenyûgözik a 
hangok, a dallamok is.
Zita és George ringatóra járnak, ami 

Kodály-módszeren alapuló zenés foglal-
kozás kisbabáknak-kismamáknak. Az 
ESE-ben szervezett baba klubba is sze-
retnek eljönni az anyukák, ahol Werner 

Katitól nagyon sok segítséget kapnak a 
szoptatásban, a csecsemõ ellátásában. A 
református egyház által szervezett baba-
mama klubban is jártak már. 
Rita kolléganõnk gyakorlott kismama, 

hisz a nagylánya, Anett már 12 éves. A 
pici ellátásához azért sem kellett na-
gyon tanácsot kérnie, mert szülésznõ a 
végzettsége. 
Az apukáktól is kapnak segítséget a 

mamák, kiveszik részüket õk is a gyer-
meknevelésbõl. Az anyukák elmesélték, 
most kezdenek a picik abba a korba 
kerülni, amikor „férfiasabb” játékokat is 
tudnak játszani. 
A kicsik barátságosan mosolyogtak vala-

mennyi csodálójukra, mert a munkatársak 
természetesen néhány percre odajöttek 
kicsit barátkozni velük. Közben az anyu-
kák elmesélték, hogy a technikai érzékük 

a fiúknak meglehetõsen jó, hisz imádnak 
mindenféle eszközzel (távirányítóval, te-
lefonnal, esetleg számítógéppel) játsza-
ni, habár ez még inkább csak a gombok 
nyomogatásából áll. Egyforma módszert 
találtak ki ez ellen: a lakásban a tárgyak 
egyre magasabbra kerülnek. 
Arról is szó esett, hogy nagyon jól ér-

zik magukat otthon, egyelõre nem gon-
dolkodnak azon, hogy visszatérnek dolgo-
zni. Lehetségesnek tartják azonban, hogy 
a gyerkõcök két éves kora után újragon-
dolják ezt, hisz a jövedelmük most csupán 
kicsivel kevesebb, mint a munkabérük 
volt. 
A beszélgetés során a fiúk egyre bátrab-

bak lettek, elindultak felfedezõ útra. Azon-
ban néhány szem keksszel könnyen vissza 
lehetett csábítani õket. Beszélgethettünk 
hát tovább, ki mikor kezdett járni, kinek 
mennyi fogacskája van már, mennyit al-
szanak a kicsik, mit szeretnek enni… 
Majd a fényképezéshez készülõdtünk. 

Kiderült, ez nem számít jó gyerekprog-
ramnak. A picik nem értették, miért kel-
lene egy helyben maradniuk, igyekeztek 
felfedezõ útjaikat tovább folytatni…

A szép délelõttnek az ebédidõ vetett 
véget. A babák és az anyukák elindul-
tak haza. Nekünk maradt az öröm, amit 
vélhetõen ön is érzett már: a boldog, ki-
egyensúlyozott kisgyerekkel és édes-
anyákkal való találkozás öröme.

Apróné Orosz Margit

ESE-mamák, ESE-babák
Köszöntjük az édesanyákat és a gyermekeket!

Kriszti és Bendegúz

Zita és George

Rita és Tomi
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Kétegyházán volt gyermekkoromban a világ legjobb péksége, 
a Raáb sütöde, ahol nagypapám finom kenyereket sütött. Regge-
lente kenyérillatra ébredtem, legjobban az 5 kg-os kenyér tet-
szett, annak a sarkából jó darabot le lehetett törni, ha nem látták. 
Volt sok állat is, hisz a kenyérmaradékokat õk jól hasznosítot-
ták. A pékség és a vasút közötti területen állatokat legeltettem 
nyári szünetben, többek között sok ludat és disznót. Láthattam 
naponta, hogy nem az erõ számít, hanem a kitartás, az össze-
fogás és ennek minél hangosabb kommunikálása. Ha a libáknak 
nem tetszett valami, fülsiketítõen elkezdtek gágogni, és ezt ad-
dig tették, szárnycsattogtatással, amíg el nem érték céljukat, em-
bereket, állatokat megfutamodásra késztetve. Már akkor rájöt-
tem, hogy bizony „sok lúd disznót gyõz”-het. Élettapasztalatom 
ezt megerõsítette. Ha valaki valamit kitartóan mond, ha nem is 
szárnyait, de fogsorát csattogtatva, ellentmondást nem tûrõen, 
és ebben összefog másokkal is, elõbb-utóbb célt ér. Egy másik 
mondás is ezt erõsíti: „Lassú víz partot mos!”
Az én olvasatomban az önös célok elérését a libák példája 

ma is jelképezi. Csak kapdossuk a fejünket a médiából átjövõ 
fogsorcsattogtatásra, és láthatóan nem az szokott nyerni, akinek 
igaza van, hanem aki a leghangosabban és legkitartóbban, netán 
másokat is maga mellé állítva mondja és mondja. És aztán jön a 
beletörõdés, vagy azért mert már meguntuk, és csak már ne hall-
jam, vagy mert tényleg meggyõzõdtünk.
Ez a baromfiudvar csatája. Mindenki a saját szemétdombján 

akar uralkodni.
De ha egy kicsit felnézünk az ég felé, mennyivel másabb 

világ tárul elénk. Szûk látókörûségünkbõl kilépve, az eget lesve 
feltûnnek a vadludak. Õk nem ijesztgetésként csapdosnak szár-
nyaikkal, nem erõdemonstrálásként fognak össze, és nem azért 
gágognak, hogy elnyomják mások hangját. A fejünk felett el-
húzó vadludak üzenete lelkesítõ. Mindig ámulattal néztem 
õket. Amikor V alakban elhúztak fejünk felett, nagymamám azt 
mondta, esõ lesz.
Miért úgy repülnek a vadludak? 
Amikor egy-egy madár suhint egyet a szárnyával, felhajtóerõt 

képez az õt követõ madár számára.
V alakban az egész csapat legalább 71 százalékkal hosszabb 

utat tud megtenni, mintha az egyes madarak egyedül repülnének. 
Amikor egy lúd kiesik a V alakból, hirtelen úgy érzi, mintha 
mázsás súly húzná lefelé, és gyorsan visszatér a csapathoz. 
…azok az emberek, akik azonos irányba tartanak, és közösséget 

alkotnak, gyorsabban jutnak el céljukhoz, mint azok, akik teljesen 
egyedül próbálják meg azt. Amikor egy lúd elfárad, hátra repül, 
és egy másik foglalja el a helyét a V csúcsán. 
…rájöhetnénk már, hogy az élet csapatmunka. Lehet, bizonyos 

szakaszon vezetõnek kell lennünk, de nem biztos, hogy mindig, 
és nem biztos, hogy mindenáron. Felváltva másokat, vállaljunk 
bármilyen munkát, és szükség szerint, osztozzunk a vezetés ter-
hein. A hátul repülõ ludak hangos gágogással bátorítják az el-
sõket a sebesség növelésére. 
…a mi hátulról jövõ „gágogásunk” bátorító legyen az elõttünk 

haladóknak. Különben csak gágogás marad. Mindig felkaptam 
a fejem, amikor a vadludak gágogását hallottam a fejem fölött. 
Gyermekkoromban szerettem volna sokszor csatlakozni hoz-
zájuk és velük repülni. Akkor nem kellett volna botcsinálta li-
bapásztornak lennem. Meg hát mindig vonzott is az ég szabadsá-
ga, a repülés vélt öröme. Valószínû a vadludak bátorító gágogása 
azért lelkesítõ a vezetõ lúd felé, mert érzi, tudja mindenki, a V 
alak vezetõ lúdja tudja a jó irányt.
Amikor egy lúd megbetegszik, két másik lúd is lemarad vele a 

V alakzatból, és követi, hogy védelmet nyújthassanak számára. 
Addig maradnak vele, amíg erõre kap, és újra repülni tud, vagy 
amíg meghal. Akkor útra kelnek, hogy beérjék saját alakzatukat, 
vagy csatlakozzanak egy másikhoz.
…hol állunk mi önfeláldozásban ettõl? Már az nagy szó, ha 

nem kárörvendõen azt mondjuk, hogy megérdemelte, elõbb-
utóbb utolérte a sorsa, merthogy „rájárt a lúd”. Azok mellé állni, 
akiknek szüksége van segítségünkre, támogatásunkra, segíteni a 
társadalom veszteseit, a sors áldozatait? Ez nem szokványos, ez 
sajnos kuriózum. Mindenki el van foglalva a maga bajával, hol-
ott ha valaki másokon segít, maga is felüdül – a Biblia szerint. 
Egységre van szükség a családban, a különféle szervezetekben, 
közösségekben, a társadalomban. Hisz egységben az erõ. 
A fontos, közös célok érdekében össze kell fogni, kitartónak 

kell lenni, és jól kell kommunikálni. És nem eltántorodni.
Szárnyalni, a jó irányba. Ha a saját ambíciónk kerül elõtérbe, 

még ha jó üzenettel alá is támasztjuk, ez csak a baromfiudvar 
libáinak repdesése. 
De amikor másokon segítünk, szeretetben Jézus akaratával 

azonosulunk, akkor szárnyalunk, mindegy, ki vezet, és med-
dig, a fõ, együtt repülni… és mások segítésével õket is repülésre 
bírni. 

Durkó Sándor László 

Sok lúd disznót gyõz

Városi kulturális rendezvény – városi könyvtárosok öröme

Ez év május 9-én 17 órakor „Berzsián költõ utálta a 
rosszkedvet” címmel városi ünnepség lesz Lázár Ervin-
nek – könyvtárunk névadójának – születésnapjára a Sze-
mere Pál Mûvelõdési Ház nagytermében az alábbi jeles 
közremûködõkkel:
Az író kedves zenéit játssza a Sebõ együttes.
Lázár Ervin írói – emberi (lehet ezt egyáltalán különválaszta-
ni? ) portréját idézi Schäffer Erzsébet, akinek novelláskötetei 
itt állnak a polcunkon, és akinek írásai állandó olvasmányaink 
a Nõk Lapja oldalain.
A Bab Berci, A hétfejûtündér, A manógyár, A Négyszögletû 
Kerek Erdõ… írójának mûveibõl idéznek gyerekek; meg-
szólalnak barátok, egykori péceli szomszédok, hogy olyas-
miket is megtudhassunk róla, amiket nem biztos, hogy szá-
mon tart a nagybetûs irodalomtörténet – de nekünk ettõl csak 
még kedvesebb lesz.
Köztünk lesz Lázár Ervin családja: gyermekei, felesége 
Vathy Zsuzsa író.
Terveink között szerepel egy gyermekrajz kiállítás (és ha si-
kerül, a mûvekbõl képeslapokat is fogunk készíttetni).
A vendégfogadás süteményeit a VÉDESE aranykezû asz-
szonyai készítik. Lesz némi innivaló is – gyerekeknek, fel-
nõtteknek (kinek-kinek a megfelelõ típusból).
Az ünnepség fényét emeli a Márti Virágüzlet sok-sok 
dísznövénye, mellyel a színpadot fogják díszíteni. 
Szeretettel várjuk Önöket.

Kiss Judit
könyvtárvezetõ

Lázár Ervin Városi Könyvtár
2119 Pécel, Maglódi út 12.

Tel.: (28) 455-433
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PÜNKÖSD ÜNNEPE

Húsvét után 50 nappal ünnepli a kereszténység a Szentlélek 
eljövetelét, az idén május 11-én. A zsidók 50 nappal húsvét 
után ünnepelték az aratás, az elsõ gyümölcs, késõbb pedig a 
Tízparancsolat adományozásának ünnepét. Az ünnep görög 
nevének (pentekoszté) jelentése ötvenedik, innen származik a 
mi pünkösd szavunk. 
Tehát „Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen 

mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az ég-

bõl, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen 
betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg 
nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindany-
nyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különbözõ nyelveken kezdtek 
beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította õket.” (ApCsel 
2,1-4) Péter apostol ezután prédikálni kezdett, és „Akik meg-
fogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer 
lélek tért meg.” (ApCsel 2, 41) 
Pünkösdöt ezért az egyház születésnapjának is tartjuk, hiszen 

ezen a napon jöttek létre – leszámítva persze az apostolokat és 
a Jézust élete során követõ szûkebb kört – az elsõ keresztény 
közösségek.
De kicsoda valójában a Szentlélek? Vannak, akik úgy gon-

dolják, hogy valamiféle misztikus erõ. Mások úgy gondolják, 
hogy személytelen hatalom, amit Krisztus ad követõinek. 
A Biblia tanítása azonban egyértelmû. Számtalan olyan rész 

van a Bibliában, ami egyértelmûen állítja, hogy a Szentlélek 
maga is valóságos Isten, teljesen egyenrangú és egylényegû az 
Atyával és a Fiúval. Azt is egyértelmûen tanítja a Szentírás, hogy 
a Szentlélek, nem valami személytelen létezõ, hanem személy: 
tudata, érzései, akarata van, döntéseket hoz, el lehet szomorítani. 
A Szentlélek tehát valóságos Isten.
A húsvéti ünnepkör szerves része a Szentlélek eljövetelének ün-

nepe, a pünkösd, és az azt követõ vasárnap, ami a Szentháromság 
ünnepe, melyet a székelyföldiek kicsipünkösdnek neveznek.
Ugyanúgy, mint a feltámadás kérdésénél, a Szentháromság 

kérdésénél is csõdöt mond az emberi értelem, ugyanis felfoghatat-
lan dolog számunkra. Megközelíthetõ ugyan, de teljesen meg 
nem érhetõ az ember számára. Ezek titkok, misztériumok. Az 
embernek viszont van egy Istentõl kapott tulajdonsága: a kíván-
csiság, a körülöttünk lévõ dolgok megértésére való törekvés. 
Nem képeznek kivételt ez alól azok a tanítások sem, melyeket 
Istentõl kaptunk a kinyilatkoztatás során, így Isten létének, 
mibenlétének kérdése sem.
A Szentírás tanítja, hogy egy Isten van, és Istennek nevezi az 

Atyát, a Fiút és a Szentlelket. A teológia mindig törekedett arra, 
hogy bölcseleti fogalmakkal világosan megfogalmazzák ennek 
a titoknak a lényegét: mit jelent az, hogy Isten egy és mégis 
három. Mi az egy, mi a három? Voltak, akik az egységet hangsú-
lyozták túlzottan, és a különbségeket csak látszólagosnak tartot-
ták. Voltak, akik a különbségeket hangsúlyozták, és ezen az úton 
eljutottak a Fiú és a Szentlélek istenségének tagadásáig. Azon-
ban mindkét elképzelés ellentmond a Szentírás tanításának. A 
kereszténység elsõ egyetemes zsinatán, a 325-ben tartott niceai 
zsinaton sikerült elõször megfogalmazni a Szentháromság 
titkának tartalmát: az egy Istenben három személy van, és ezek 
a személyek egylényegûek. Természetesen ez a megfogalmazás 
sem tökéletes, mert a személy fogalma, annak tartalma folyama-
tosan módosult az idõk során. Mást értettek alatt az ókorban, a 
középkorban, és mást értünk alatta napjainkban.
De nem is az a lényeg, hogy az értelmünkkel értsük Istent, 

hanem az, hogy a szívünkkel érezzük Õt. Az egész kinyilatkoz-
tatás azt üzeni számunkra, hogy Isten a Szeretet. Tökéletes az 
Isten, tökéletes a szeretete is. A szeretet viszont csak közösség-
ben lehet igazi. Azt pedig a pszichológia is kimondja, hogy a 
közösség, mint fogalom minimum három fõ kapcsolatában jöhet 
létre. A Szeretet Istene így ebben a szentháromságos formában 
valósítja meg a tökéletes szeretetközösséget.
Ebbe a közösségbe akar Isten bevonni minket is.

Bense Balázs

A Szeretet Istene

Dsida Jenõ: 

Pünkösdi várakozás
 

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idõ!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erõsebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr – kimondja!
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Csapatépítésen voltunk. Az izgalmas és vicces feladatok végez-
tével páran leültünk, és kitártuk a bennünk lévõ érzelmeket. Be-
szélgettünk szerelemrõl, szeretetrõl és arról, hogyan éljük meg 
az emberi kapcsolatainkat nap, mint nap.
Lia lepett meg a legjobban, mert még nagyon fiatal, most 

alapozza meg az egzisztenciáját (hitel, hitel hátán a lakhatásért és 
a mindennapos létért). Ebben az élethelyzetben legtöbben meg-
keseredettek, nagyon nehezen élik meg a nehéz anyagi helyze-

tet, olyannyira, hogy nem veszik észre a gyermek, a szülõk, a 
társ apró finom rezdüléseit, a természet csodáiról már nem is 
beszélve. Magam is megéltem azt a beszûkült állapotot, amirõl 
beszélek.
Lia gazdagon lett megajándékozva érzelemmel és a szeretet 

átadás képességével, nem engedi, hogy feleméssze a napi meg-
élhetési gond.
Elmondta, hogy pár napja tett-vett a lakásban és a kisfia a játék-

tól elfáradva elaludt. Olyan békésen szuszogott a kispárnáján, 
hogy meg kellett állnia nézni, gyönyörködni abban, hogy ez a 
békésen alvó kisgyermek az övé, és hogy ez mekkora csoda, 
hogy akkor ölelheti át, amikor csak akarja, mesélhet neki, meg-
lepheti apróságokkal, amitõl nagyon boldog lesz „Csibike”.
Hirtelen átfutott a gondolatán, hogy milyen boldogságot jelent 

neki a kisfia. Örömében és attól a tudattól, mi lenne, ha nem 
láthatná „Csibikét” elsírta magát…
Érdemes keresgélni magunkban, mikor tudtunk „csak” an-

nak örülni, hogy valaki ott van mellettünk, hogy valakit láttunk 
békésen aludni, enni, mosolyogni?
Szeretném, ha találkozhatnátok Liával, vagy Liához hasonló 

emberrel. Talán egy pillanatra Ti is megállnátok, és érezhet-
nétek, miért is vagyunk a Földön, miért élünk, hol van a boldog-
ság forrása, amit olyan sokan ûznek hajszolnak, de képtelenek 
megtalálni egy egész életen át.
Szép találkozásokat kívánok mindenkinek! 
Szeretettel:

Gulyásné Mikes Zsuzsa

A PILLANAT GONDOLATA

Lia

DEÁKTANYA
május 8. – Rigler Zoltán: Óvó bácsi
Az óvodai nevelésben probléma, hogy a fiúkkal is többnyire nõk 
foglalkoznak. A férfi óvoda pedagógusok célja, hogy minél több 
óvodában legyen képviselõjük, ezáltal az óvónõk is többet tud-
janak meg a fiúkról. Gyesen szerette meg a gyermeknevelést, 
saját nevelési programot készített. 
május 15. – Felde Csilla: A portugál konyha
A hagyományos, népi étkezés. Elõételekkel kezdik. Kevés lev-
est esznek. A húsok közül a disznó a legnépszerûbb. Minden 
nap esznek halat vagy más tengeri ételt. Nagyon édesszájúak. 
A bor nem hiányozhat az asztalról. A kertek többségében van 
grillsütõ. A kávét erõsen isszák. 
május 22. – Henci Eszter: Pszichodiák
Az alapítványt pszichológus hallgatók önkéntes munkája 
mûködteti. Az ország minden egyetemérõl vannak aktivisták. 
Tevékenységük projektek köré csoportosul. Az alapítvány 
felépítése. Pszinapszis – Európa legnagyobb, kizárólag diákok 
által szervezett pszichológiai rendezvénye.
május 29. – Lesták Erzsébet: Felmásztunk Amerika tetejére
Az Acancogua, az amerikai kontinens legmagasabb csúcsa 
– 6956 m – az Andokban, Argentína és Chile határán található. 
Az odáig vezetõ út: 17 óra repülés és 12 óra buszozás. Sokan 
szeretnék megmászni, de az indulók többsége csak az 5 000-es 
táborig jut el. Magyarok a csúcson.
A Deáktanya elõadásait a Városháza (Kistarcsa, Szabadság 
út 48.) földszinti közösségi termében tartjuk. Az elõadások 
csütörtökönként este 7 órakor kezdõdnek. A Deáktanya ismer-
etterjesztõ elõadásai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen lá-
togathatja.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

MEGHÍVÓ
A Fény-ESE Szociális Központ Alapítvány

kuratóriumi ülésére, melyet
2008. május 30-án, pénteken 15 órakor tartunk

Pécelen, a Szociális Központ kertjében

Javasolt napirendi pontok: 
1. A Fény-ESE Szociális Központ Alapítvány 2007. évi 
tevékenységének értékelése 

2. Az alapítvány 2007. évi közhasznúsági beszámolójának 
elfogadása a FEB és a könyvvizsgálói jelentés alapján 

3. Az alapítvány 2008. évi pénzügyi és tevékenységi 
tervének elfogadása 

4. A 2008. évi kiemelt projektek terveinek bemutatása 

5. A 2008. évi Képzési Központ tervezett fejlesztési 
tevékenységei, tanfolyamai, akkreditált képzései, közös-
ségfejlesztõ tervei 

6. Beszámoló a VÉDESE Kht. mûködésérõl, a VÉDESE 
Kht. 2007. évi közhasznúsági beszámolójának és mér-
legének elfogadása 

7.) Egyebek 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Durkó Sándor elnök és 
Cserepes Tímea ügyvezetõ igazgató
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FONTOS NAPOK

Bármennyire hihetetlen: a jogosultaknak még az egyharmada sem rendelkezik a 
személyi jövedelemadó közérdekû célra, így a sok gonddal küszködõ civil szervezetek 
erõfeszítéseinek támogatására felajánlható 1 százalékáról!
A gazdátlanul maradt adóforintok milliárdjai így az állami költségvetés bevételei közé 

kerülnek, sorsuk pedig követhetetlen-
né válik. Vagy jut belõlük azoknak, 
akiknek adhatók lettek volna, vagy 
nem, miközben a jó ügyet szolgáló 
alapítványok és egyesületek tekinté-
lyes része – velünk együtt – súlyos 
pénzszûkével küszködik.
Ezért fordulunk Önhöz is azzal a 

kéréssel, hogy adóbevallásának elké-
szítésekor feltétlenül határozza meg 
személyi jövedelemadója 1 százaléká-
nak címzettjét. Egyidejûleg arra is 
ügyeljen, hogy hiánytalanul tegyen 
eleget az APEH csomagjában meg-
található elõírásoknak, mert a szabá-
lyok egy része és a nyomtatvány is 
megváltozott. 
Ha csak teheti, vegye pártfogásába a 

kiemelkedõen közhasznú Természet-
BÚVÁR Alapítványt, és ezt az adószá-
mot írja a kedvezményezett meghatáro-
zását szolgáló rubrikába:

19624246-2-41
Biztosra veheti, hogy döntése jó ügyet 

szolgál, amely egyszerre kamatozik a jelen és a jövõ számára. Ne feledje: 1 csepp víz 
kincset ér a természet megannyi szomjazó parányi élõlényének, növényének, állatának! 
A személyi jövedelemadó 1 százaléka ugyanilyen éltetõ forrása, esélye a Természet-
BÚVÁR Alapítványnak!

TermészetBÚVÁR Alapítvány
Legyen mecénásunk az 1 százalékkal!

Az elõször 1977-ben megrendezett Múzeumi Világnapot május 
18-án ünneplik az egész Földön. 1992 óta az ICOM (Múzeumok 
Nemzetközi Tanácsa=International Council of Museums) Tanács-
adó Testülete e napnak külön témát választ. Az esemény mottója: 
„A múzeumok a kulturális párbeszéd, a kultúrák gazdagításának 
és az emberek közötti kölcsönös megértés, együttmûködés és 
béke megteremtésének fontos eszközei.”
A Múzeumi Világnap szándéka szerint kiindulópontul szolgál a 

múzeumok alkotó törekvései és erõfeszítései számára, valamint 
ráirányítja a nemzetközi figyelmet a múzeumok által végzett 
tevékenységre. E nap megrendezése lehetõséget kínál az egész 
világ szakemberei számára, hogy népszerûsítsék intézményüket, 
és reflektáljanak egy adott témára.
2003-ban például a Múzeumi Világnap témája: „A múzeumok 

és barátaik” volt. De kik ezek a „barátok”? Lehetnek múzeu-
mi önkéntesek, lehetnek mindazok, akik partnerként segítik a 
múzeumok munkáját, valamint az adományozók – egyszóval 
olyan emberek, akik szeretik a múzeumokat, segítik a múzeumok 
mindennapi munkáját, segítenek hidat építeni a múzeumok és 
a közönség között, közbenjárnak a kormányzati szerveknél a 
múzeumok érdekében. Tevékenységüket egyénenként vagy egy 
szövetség, baráti kör tagjaként végzik.

2008. május 18-án, a Múzeumi Világnapon mindenki ingyen 
látogathatja a Gödöllõi Városi Múzeum kiállításait, ezen kívül 
számos érdekes programmal is készültek a Múzeum munkatársai 
ebbõl az alkalomból.
10:00-12:00 Múzeumpedagógiai foglalkozást tartanak a muz-
eológusok: Gaálné dr. Merva Mária, Kerényi B. Eszter, Õriné 
Nagy Cecília
13:00 A „Csak néztem és gyönyörködtem” – Népmûvészet a 
gödöllõi mûvésztelepen címû kiállításon szakmai vezetést tart: 
dr. Lábadi Károly néprajzkutató.
16:00 Képes beszámoló a Women at the Gödöllõ Artists’ Colony/
/Nõk a gödöllõi mûvésztelepen címû glasgow-i kiállításról és 
a Magyar Magic – Hungary in Focus címû, a magyar kultúrát 
az Egyesült Királyságban bemutató egyéb glasgow-i progra-
mokról. 
A beszámolót a kiállítás kurátorai és szervezõi tartják.
További információk: 
Gödöllõi Városi Múzeum 
2100 Gödöllõ, Szabadság tér 5. Tel.: +36 (28) 422-003 
Nyitva tartás: K-V 10-18 óráig
varosi.godollo@museum.hu, godolloi.muzeum@vnet.hu

Összeállította: Csontos Tamásné

Május 18. – Múzeumi Világnap

Szabó Lõrinc: 

Kicsi vagyok én 
Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
mint a tüdõ a fazékból, 
kidagadok én. 

Kicsi vagyok én, 
majd megnövök én, 
apámnál is, anyámnál is 
nagyobb leszek én. 

Kicsi vagyok én, 
erõs leszek én, 
világ minden óriását 
földhöz vágom én. 

Kicsi vagyok én, 
bátor leszek én, 
óriások palotáit 
elfoglalom én. 

Kicsi vagyok én, 
nagy úr leszek én, 
arany szobát adok minden 
testvéremnek én. 

Kicsi vagyok én, 
vezér leszek én, 
én leszek a legjobb ember 
a föld kerekén!
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CIVILEK EURÓPÁBAN

Adományozók határok nélkül
Az isaszegi ESE-házunk névadójának, Alemany Erzsikének 

egy újabb álma válhat valóra, mégpedig az, hogy az általa na-
gyon szeretett és csodált Csata Táncegyüttes és az Isaszegi Asz-
szonykórus bemutatkozhat Bottropban. 
Az alkalomra abból az apropóból kerülhet sor, hogy az 

Európában mûködõ Lions Klub éves rendezvényét a szervezet 
bottropi klubja fogja rendezni Jörg Umberg vezetésével. Erre 
a rendezvényre Németországból (és szerte Európából) mintegy 
500 vendéget várnak, köztük a németországi magyar konzult, 
a különbözõ német-magyar társaságok vezetõit, az ott élõ ma-
gyarok egyesületeit.
Ilyen, a klub által szervezett rendezvényre minden évben sor 

kerül, más-más város rendezésében a nyári hónapokban. Ekkor 
a szervezõk lehetõséget adnak a helyi gazdáknak, termelõknek, 
hogy termékeiket (gyümölcsök, lekvárok, sütemények, sõt 
gyümölcsfák és palánták is) árusítsák. 
Ebben az évben a szervezõk azt szeretnék, ha a magyar 

kultúrával ismertethetnék meg a vendégeket, magyar ételek fel-
szolgálása mellett. A Lions Klub tagja, Jose Alemany felesége, 
Erzsike ajánlására az Isaszegi Asszonykórust és Csata Tánce-
gyüttest kérte fel a 2008. július 4-i nyitó esten a bemutatkozásra 
és a mûsor megtartására.
A Segítõ Ház és az egész ESE nagy örömére a felkérést el-

fogadták a csoportok, méghozzá úgy, hogy a teljes programot az 
Asszonykórus és a Táncegyüttes tagjai térítésmentesen szolgál-
tatják a vendégek részére! 
Sajnos az isaszegi Mûvelõdési Háznak nincs saját zenekara, 

így az egyeztetés még folyik, hogy hogyan, milyen feltételek-
kel tudna a tánccsoportot általában kísérõ Fix Stimm zenekar is 
kiutazni.
Erzsike a péntek esti fellépés után, szombaton szeretné egy kis 

városnézésre is meginvitálni az isaszegieket, mert õ már több-
ször látta a mi településünket, szeretné, ha az itteniek is meg-
ismerhetnék, hogy õ hol él, hol dolgozik, és honnan küldi az 
adományokkal teli kamionokat (az idén már 18 kamiont!) hoz-
zánk és Kelet-Európa országaiba.
A rendezvény jótékony célokat szolgál, és mindig más a ked-

vezményezett. Erzsike jelenleg is azon dolgozik, hogy az isa-
szegi Alemany Erzsébet Segítõ Ház mosodájába új gépek kerül-
hessenek, és ezen a rendezvényen szeretne ehhez pénzt gyûjteni. 
Tehát a vendégek adakoznak a Segítõ Ház javára, az Isaszegrõl 
érkezõk pedig énekükkel és táncukkal szórakoztatják az ada-
kozókat, megismertetik velük településünk hagyományait.
Köszönjük mindannyiuk segítõkészségét! A megbeszélések és 

egyeztetések még folynak, a rendezvényrõl, az isaszegi csopor-
tok szereplésérõl feltétlenül beszámolunk majd.

Bilász Jánosné

Ki ne hallotta volna Isaszegen az Asszonykórus és a Csata 
Táncegyüttes nevét. Hiszen szinte minden családból énekelt, 
táncolt már valaki a község hagyományõrzõ csoportjaiban.
Az Isaszegi Asszonykórus 1972 óta énekel együtt. Még élõ 

népszokásokat jelenítenek meg énekelve, gazdagon díszített 
isaszegi népviseletben. Nagy szeretettel éneklik hazánk leg-
szebb népdalait. Hazai és külföldi szerepléseik alkalmával 
öregbítik Isaszeg hírét-nevét. Az Asszonykórus mûvészeti 
vezetõje Benedek Krisztina.
A Csata Táncegyüttes az elmúlt 40 év alatt folyamatosan járt 

bel- és külföldi fellépésekre. Az együttes az isaszegi néphagy-
ományokon túl számos népcsoport és tájegység táncait tán-
colja. A helyi hagyományok mellett igyekeznek a Kárpát-
medence más tájegységeinek folklórjával is megismerkedni 
és ez által színesíteni mûsoraikat. A táncegyüttesrõl bõvebb 
információt a www.csata.uw.hu oldalon találhat. A Csata 
Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõje Bánszkiné Varga Judit.
Mindkét csoport több országos kiváló minõsítéssel büsz-

kélkedhet. 

Gratulálunk! 
Alemany Erzsébet kitüntetéséhez

Kedves vendégek jártak április végén az ESE-ben: Alemany 
Erzsébet és Jose Alemany látogatott el hozzánk néhány napra. 
Nem csupán az isaszegi Segítõ Házban jártak, ellátogattak a 
péceli Központba is. Szétnéztek intézményeinkben, beszélget-
tek ellátotakkal, munkatársakkal, majd utána jó volt hallgatni a 
munkákra vonatkozó elismerõ szavakat. 
Alemany Erzsébet a Csilla von Boeselager Osteropa Hilfe 

szervezet tagjaként már sok-sok éve indítja Kelet-Európába 
a segélyszállítmányokat. Ismerettségünk elmúlt éveiben mi is 
számtalan hasznos, fontos eszközt, bútort, textilárut kaptunk 
rajta keresztül. 
Erzsébet a segítségbõl juttat a civil szervezeteken túl az 

egészségügyi intézményeknek, a kórházaknak is, hogy korsze-
rûbb eszközeik, szebb bútoraik, a kórtermekben kényelmesebb 
ágyaik lehessenek. Erzsébet itt tartózkodása idején felkereste 
az általa támogatott budapesti intézményeket, meggyõzõdött 
róla, hogy nagy szüksége van a kórházaknak az adományokra. 
Segítõ munkáját a budapesti Semmelweis Egyetem Pro Uni-

versitate-díj ezüst fokozatával ismerte el, melyet itt tartóz-
kodása idején ünnepélyes keretek közt adtak át. 

Erzsike! Gratulálunk a kitüntetéshez, és sok-sok erõt, kiváló 
egészséget kívánunk további áldásos tevékenységedhez!

Az ESE közössége nevében:
Apróné Orosz Margit

Alemany Erzsébet és Jose az ESE-ben
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A nonprofit szociális szolgáltatásfejlesztés képzési program 
keretein belül április 17-én tartottuk meg a szervezeti és in-
tézményi vezetés elõadást. A Fény-ESE Alapítvány képzésso-
rozatának célja, hogy a civil szervezetek szociális végzettségû 
munkatársait felkészítse a szolgáltatásfejlesztés, -bõvítés, 
változás menedzselésére és új szociális szolgáltatások beve-
zetésére.
A résztvevõk reggel kilenc órára érkeztek meg információra 

éhesen. Mivel a „kis csapatot” még nem volt szerencsém meg-
ismerni személyesen, ezért arra kértem õket, hogy bevezetõ 
gyakorlatként mutatkozzanak be. Ami eltért egy szokásos be-
mutatkozástól, az az volt, hogy párokat alkotva, egyes szám elsõ 
személyben kellett bemutatniuk társukat. 
Szerettem volna, hogyha ez a képzés a tudásanyag mellett 

olyan tapasztalatokkal is gazdagítaná életüket, amelyek nemcsak 
az elméletet alapoznák meg, hanem a gyakorlatban is hasznosak 
lehetnek számukra. 
A képzés elsõ felében megismerkedtünk a vezetõ, mint foga-

lom kialakulásával, majd egy kis történelmi áttekintésen keresz-
tül megbeszéltük, hogy milyen képességekre van szüksége egy 
vezetõnek, akár szervezetet, akár intézményt vezet.
Mivel maga a képzés egy elõadássorozat része, és az elõzõ kép-

zések alkalmával megismerkedhettek a személyiségjegyekkel, és 
áttekintést kaphattak arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy 
önálló szervezetet vezessenek, ezért próbáltam olyan személyes 
tapasztalaton alapuló szituációkat felsorakoztatni, amelyek azt 
célozták, hogy milyen módon kell ezen helyzeteket megoldani a 
hétköznapi életben egy „jó vezetõnek”. 
Természetesen a különbözõ vezetõi típusokkal is megis-

merkedtünk, így mindenki elhelyezhette önmagát ezekben, hogy 
melyik típust képviseli, illetve kinek mi a fejlesztendõ képessége. 
Ez remélhetõleg a jövõben kis fejlesztéssel hozzájárulhat min-
denkinek ahhoz, hogy céljait elérje.
Jellemzõ volt a képzés során az együttmûködés és a másikra 

való odafigyelés, amit a hallgatóság mindvégig tanúsított. A 
csoportban két férfi erõsítette a jó hangulatot, akik az elsõ pil-

lanattól fogva gondoskodtak is errõl. A második részben, a már 
felmért vezetõi képességek tudatában megvizsgáltuk, hogy va-
jon a jelenlévõk szervezeti vagy inkább intézményi vezetõként 
tudják-e magukat leginkább elhelyezni. 
A tapasztalatom az volt, hogy a legnépszerûbb feladat a részt-

vevõk körében az úgynevezett „színteszt” volt, amely keretében 

a hallgatók választottak egy színkártyát. Természetesen minden 
színnek megvolt a saját jelentése. A választást követõen a részt-
vevõk kifejthették, hogy miért éppen erre a színkártyára esett 
a választásuk, és mindenki megdöbbenve tapasztalta, hogy az 
adott színhez tartozó személyiségjegyek és tulajdonságok il-
lenek az általuk elmondottakhoz.
A csoport hangulata pozitív volt a képzés során, azonban szá-

momra csak egy röpke pillanat volt az az idõ, amit együtt tölthet-
tünk.

Laukóné Mukk Adrienn

CIVILEK A KISTÉRSÉGBEN

Továbbképzés civileknek 
a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Adyligeti és 
Miskolci Rendészeti Szakközépiskolái a felnõttoktatás rend-
szerében érettségire épülõ, kétéves nappali tagozatos képzést 
indítanak rendõr szakképesítés megszerzésére 2008. szeptem-
berében, melyre a jelentkezési határidõt 2008. május 31-ig 
meghosszabbították! (A kitöltött jelentkezési lapokat szemé-
lyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a kiválasztott rendészeti 
szakközépiskolába.) 
A magas követelményeket támasztó, korszerû ismereteket 

nyújtó iskolák a vonatkozó jogszabályokban rögzített juttatások-
ban részesítik a tanulókat. (Pl.: diákigazolvány, ösztöndíj, igény 
és lehetõség esetén szállás és étkezés, természetbeni ruházati el-
látás, B kategóriás jogosítvány megszerzésére való felkészítés.) 
A rendõrség a képzés során szakmai gyakorlatra fogadja a tanu-
lókat, majd utánpótlási igényei szerinti számban a sikeres szak-

mai vizsgát tett fiataloknak hivatásos tiszthelyettesi állomány-
ban beosztást ajánl fel.
A rendészeti iskolába való jelentkezésével munkahelyet, élethi-

vatást is választ, ezért a felvételi eljárás során kimondottan szi-
gorúak az erkölcsi tartásra, fizikai állóképességre és az egészségi 
állapotára vonatkozó elõírások. 
A jelentkezéssel, a szakképzéssel, a rendészeti iskolákkal kap-

csolatos információk, illetve a jelentkezési lap megtalálható a 
www.irm.hu Rendészet-Oktatási Fõigazgatóság menüpont alatt.
(A Gödöllõi Rendõrkapitányságon idén már nem lehet a je-

lentkezési lapokat leadni, viszont a képzéssel, a rendõri pályával 
kapcsolatos kérdésekkel a személyzeti fõelõadóhoz lehet fordul-
ni a 28/514-655, 28/514-645 telefonszámokon.)

Gödöllõ Rendõrkapitányság
Gödöllõ, Petõfi S. u. 6-10.

Még várják a rendészeti szakközépiskolák 
a rendõr hivatáshoz kedvet, elhivatottságot érzõ fiatalokat
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Az ESE Pitti Katalin Idõsek Klubjában helye van a humornak, 
tréfás vígságoknak. Április 1-jén jókat derültünk az Árvay Ma-
rika által olvasott humoros írásokon, a klubtagok által elmondott 
vicceken. Természetesen többször sikerrel ugrattuk egymást.
Április 3-án a holocaust napjára emlékezve a „Zongorista” 

címû film került vetítésre. A megrázó képsorok sokakban fel-
idézték a második világháborús eseményeket.
Április 8-án a Magyar Költészet Napjára emlékeztünk. 

Hangadóként elnök asszonyunk, Némethy Mária Petõfi János 

vitéz címû versét szavalta. Esztergályos Sándorné Ica néni, Ba-
jkai Lászlóné Juditka József Attiláról olvastak, verseit szavalták. 
Mint arra számítottunk, Ica néni saját írásaiból is hozott. Késõb-
biekben mások is olvastak fel kedvenc verseikbõl.
A „Tegyünk egészségünkért” elõadás-sorozatunk április 10-i 

vendége dr. Varga László fõorvos és Krizsanyik Ildikó volt. Az 
egyik leggyakoribb idõskori betegségrõl, az inkontinenciáról 
tartottak elõadást. Többféle termék került bemutatásra, amelyek 

mindenféle napi tevékenységben biztosítják az említett betegség-
ben szenvedõk jobb komfortérzetét. Az érdeklõdõk ingyen ter-
mékmintákat kérhettek. 
Április 15-i zenés délelõttünkön régi kedves barátaink, Jónás 

Károly és Rátonyi Pál zenéltek. Ezúttal köszöntöttük akkori-
ban név- és születésnapjukat ünneplõ klubtagjainkat. Nótáz-
gatás közben még táncra is perdültünk. Örültünk, hogy Károly 

betegségébõl felépült, ismét köztünk lehetett, mindkettõjüknek 
köszönjük a szép délelõttöt, és nagyon jó egészséget kívánunk!
Április 17-én Barabás Kata és Csaba útifilmsorozatában Német-

ország településeiben tettünk látogatást. Láthattuk a kolostoráról 
híres Metten községet, Passau város fõbb látnivaló közül néhá-
nyat, pl. a Mária hidat, a Dóm teret több klubtagunk is látta már 
bajorországi útja során, de kevesen hallottak arról, hogy Szent 
István király feleségének, Gizella királynõnek a sírja is itt talál-
ható. István halála után Gizellát jövedelmei egy részétõl meg-
fosztották. Aba Sámuel visszatért Bajorországba, ahol a passaui 
apácakolostorba lépett be, amelynek késõbb fõnökasszonya lett. 

Sírja búcsújáró hely, 1675-ben boldoggá avatták. Regensburg 
óvárosának építészeti különlegessége a patríciuscsaládok házai 
és tornyai, a Szent Péter dóm, és a régi Kõ híd a 12. századból. 
Az óváros érdekes példája az egyben és egységesen fennmaradt 
középkori nagyvárosnak. Oly módon tükrözi vissza a virágzó 
középkor gazdasági, politikai és vallási fejlõdését, mint azt 
egyetlen más város sem egész Európában. Utolsó állomásként 

A klubban történt

Hegedül Jónás Károly, zongoránál Rátonyi Pál

Krizsanyik Ildikó és dr. Varga László

Bajkai Lászlóné és Esztergályos Sándorné

Rózsahegyi György és Papp Marika
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MEGHÍVÓ
Az Egymást Segítõ Egyesület (ESE) 
2008. évi rendes közgyûlésre, melyet 

2008. május 30-án, pénteken 15 órakor tartunk 
Pécelen az ESE Szociális Központ kertjében.

Javasolt napirendi pontok: 
  1. Az ESE 2007. évi tevékenységének összefoglalása, 
      értékelése:
  – intézmények mûködtetése
  – közösségfejlesztési, karitatív munkánk, rendezvények, 
     brüsszeli látogatás,
  – projektek végrehajtása (OFA, HEFOP 2.2)
  – stratégiai tervmódosítások a jogi és gazdasági környezet-
     változásoknak megfelelõen.
  2. Az ESE 2007. évi közhasznúsági beszámolójának 
      elfogadása a FEB és a könyvvizsgálói jelentés alapján 
  3. Beszámoló a VÉDESE Kht. mûködésérõl, a VÉDESE 
      Kht. 2007. évi közhasznúsági beszámolójának és 
      mérlegének elfogadása 
  4. A 2008. évi péceli és isaszegi tervek megbeszélése 
  – Az isaszegi Rehabilitációs Ápoló Otthon bõvítése
  – a Péceli Rehabilitációs és Ápolóotthon rekonstrukciós 
     pályázatának elkészítése, 
  – 2010-re tervezett Fejlesztõ Iskola terveinek, szakmai 
     programjának elõkészítése 
  – mosodaüzem áthelyezési terveinek elkészítése. 
  5. Az ESE 2008. évi pénzügyi és tevékenységi tervének 
      elfogadása 
  6. Beszámoló az ESE honlapján tervezett változtatásokról 
  7. ESE jubileumok, ünnepségek: 
  – Az ESE 19. születésnapja (2008. május 30-án tartva)
  – Bográcsverseny (szeptember) 
  – Karácsonyi ünnepség (december) 
  – Avatóünnep Isaszegen 2008. augusztus 20. 
  8. Alapszabály módosítása a Bizottságok megszûntetése 
      és a vezetõségi tagok létszámának bõvítése
  9. Tagfelvételi kérelmek, tagdíjak 
10. Új munkatársak bemutatása 
11. Egyebek 

Szeretettel várunk mindenkit! Tisztelettel kérjük, hogy a 
tagdíjat (1200 Ft/év) szíveskedjenek május 28-ig befizetni. 

Némethy Mária elnök

a német származású mûvészek, politikusok, tudósok, uralkodók 
emléktábláinak, valamint márványból készült mellszobrainak 
helyet adó Walhallát, a dicsõség templomát láthattuk. A bajor 
állam tulajdonát képezõ templomban jelenleg 128 mellszobrot 
és 62 emléktáblát õriznek. Köszönjük Katának és Csabának a 
sok szép vetítést, nyári utazásukhoz, munkájukhoz sok sikert és 
Isten áldását kérjük!
Rövid szünet után, április 22-én folytatódott Papp Ignácné 

Marika „Mosolyogni tessék” címû elõadása. Ezúttal is ho-
zott magával meglepetés vendéget, Rózsahegyi György festõ, 
grafikus mûvészurat. 
Miközben Marika olvasmányival szórakoztatott bennünket, a 

mûvészúr a vállalkozó klubtagokról, dolgozókról karikatúra raj-
zot készített. Nem sokat mesélt önmagáról, csak rajzolgatott, 
majd az elõadás után, röviden mesélt arról, hogyan kezdett el 
rajzolgatni, festeni. Mint azt megtudtuk, 1940-ben született 

Budapesten, édesapja is festegetett. Kisgyerekkora óta rajzol, 
környezetében mindenkit lerajzolt. 14 éves korától foglalkozik 
festészettel is komolyabban, ekkortól járt rendszeresen kép-
zõmûvész körbe, majd a fõiskola esti elõkészítõ tanfolyamára, 
ahol 2 évig Kmetty János volt a mestere. Az ötvenes évek végén 
jelentek meg az elsõ önálló karikatúra albumai. Késõbb több 
újság külsõ rajzolója volt, a festészetet és a portrérajzolást eza-
latt is folyamatosan mûvelte. Több mint 35 egyéni és számtalan 
csoportos kiállítása volt itthon és külföldön egyaránt. Köszön-
jük, hogy itt volt, és rajzaival örömet szerzett klubtagjainknak. 
Marika még egy meglepetést hozott magával, Zentai Anna 
mûvésznõ üzenetét, amelyben mindannyiunkat üdvözölt, dalait 
elõadás közben hallgattuk, ezzel nagy örömet okozott a jelen-
lévõknek. Üdvözletünket, jókívánságainkat mi is elküldtük, és 
köszönjük, hogy gondolt ránk!

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!
Május 6. (kedd): Anyák napi mûsorral kedveskednek a 
Harangvirág Óvoda kicsinyei
Május 8. (csütörtök): Pünkösdre készülve beszélgetés Bálint 
Gyöngyvér evangélikus lelkészasszonnyal
Május 13. (kedd): Filmvetítés – Halálos tavasz 
Május 15. (csütörtök): Zenés délelõtt Árvay Marikával
Május 20. (kedd): Vendégünk Berecz András énekes és me-
semondó
Május 22. (csütörtök): Egy kis mozgás gyógytornászunkkal
Május 27. (kedd)): „Mosolyogni tessék” Papp Ignácné Ma-
rikával 
Május 29. (csütörtök): „Ki mit tud” vetélkedõ  
Június 3. (kedd): Filmvetítés – Légy jó mindhalálig
Június 5. (csütörtök): Négy évesek vagyunk! Születésnapi kerti 
parti az ESE kertben, zenélnek Jónás Károly és Rátonyi Pál
Hétfõnként játékos foglalkozások Árvay Marikával, szer-
dánként 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, koz-
metikus, pedikûrös szolgáltatás igényelhetõ kedvezményes 
térítési díj ellenében. Lehetõség van ingyenes vérnyomás- és 
vércukorszint mérésre. 

Álláspályázat
A VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítõ 
Kht. társadalombiztosítási ügyintézõ munkatársat keres.
Feltételek: – legalább középfokú tb ügyintézõ végzettség, 
– szakmai gyakorlat.
Munkavégzés helye: Pécel 
Fizetés: a Munka Törvénykönyve szerint
Az állás betölthetõ: azonnal
Érdeklõdni és jelentkezni lehet Némethy Máriánál
az ESE központi címén (2119 Pécel, Pihenõ utca 2.), a 06-
28/454-076 vagy a 06-28/454-077-es telefonszámokon, il-
letve az ese@vnet.hu e-mail címen. Tevékenységeinkrõl a 
www.egymast-segito.hu honlapon olvashat.
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Május, a tavasz legszebb hónapja, mindig tartogat valamilyen kel-
lemes vagy nevezetes emléket. 
Ünneplõbe öltözött csoport áll körbe egy vadonatúj artézi kutat a 

Vásártér nemrég ültetett hársfasora között. Nemrégiben fúrták, mert 
a Csúnya alatti gémeskutat folyton elönti az esõvíz. 
Mindenki itt van, aki a faluban számít valamit, még a környékbeli 

lakók is megjelentek, de õk jól elkülönülve állnak a kútavatóktól. 

Gyenge szellõ jár a téren, és körbehordja a hárs virágának mézédes 
illatát. Egy gõzös robog csühögve Pest felé. A szónok megáll be-
széde közben – megvárja, míg elhalkul a gõzõs robaja –, aztán befe-
jezi az alkalomra hivatott mondanivalóját: 
– …Településünk oly színfolttal gyarapodott, mely édes hazánk-

ban csak a kiváltságosoknak adatik meg néha – mondja kútavató 
zárszavában kegyelmes Bérczi Sándor, aki mellesleg a székes 
fõváros egyik prominens hivatalának vezetõje és e falunak északi 
oldalán fekvõ villanegyed egyik reprezentatív villájának tulajdo-
nosa is. Kúriája nincs messze az indóháztól. 
Miután befejezi a cizellált, pátosszal átitatott beszédét, az ünnepi 

gyülekezet megtapsolja. Magyaros viseletben egy kislány lép hoz-
zá, kezében bordó bársony párnácskával, azon pedig egy ollót emel 
Bárczi felé.
Bárczi elveszi a fényesre köszörült ollót, majd odalép a fehér 

lepellel beburkolt kútoszlophoz, és levágja róla a nemzetiszínû 
szalagot, illetve mielõtt visszatenné az ollót, egy szeletke csíkot 
kivág magának. Lassan és jól látható feltûnéssel vágja zsebre a 
nemzetiszínû szalagcsíkocskát.  Újabb taps követi a gesztust.
Ekkor Cselõtei István törvénybíró és Kovács András elöljáró lép a 

kúthoz. Cselõtei vadonatúj bádogvödröt rak a kút kifolyója alá, Ko-
vács pedig nekiveselkedik a nyomókarnak. Alig öt-hat nyomás után 
a kút csövén megindul a víz. Kissé zavaros az elején, de mire meg-
telik a veder, már kristálytisztán hagyja el a kifolyócsövet – még túl 
is csordul a nagy igyekezetétõl. Taps fogadja a kutat beüzemelõk 
produktumát. 
Ámbár azt tervezték, azonnal isznak belõle, de amikor meglátják 

a zavaros vizet, sürgetõn intenek a pincérek felé. Fehérkötényes 
pincérférfiak és egy-két magyaros viseletbe öltözött lány ezüsttál-
cán pálinkát hordanak körbe. Amikor már valamennyi prominens 
elöljáró kezében ott csillog a pohárka, az egymáshoz közelállók 

összekoccintják poharaikat, egy hajtással lenyelik a pálinkájukat.  
Cselõtei szól még a meghívottakhoz, és invitálja õket a szomszé-

dos Indiában rendezett állófogadásra. 
A tûzoltók fúvósai rázendítenek, és megindul a menet. Aztán elin-

dulnak a fúvósok is, akik bekísérik az avatókat az India vendéglõ 
kerthelyiségébe. Igazán szép a szemnek, ahogy rézhangszereken és 
a bõr tûzoltósisakok veretein meg-megcsillan a nap.
Alig távoztak el az avatók, a falu kisbírája és pár férfiember kocsira 

rakják az asztalokat, székeket, és visszaszállítják a községházára.
A kút most már ott hivalkodik a Vásártér közepén. De nem sokáig 

árválkodhatott, mert a Csíktarcsai utca felõl vödrökkel érkeznek az 
arra lakók. Sõt, még messzebbrõl is jönnek megcsodálni az öntött-
vas kutat. Mindenki az elsõk között akar lenni, hogy megkóstolja a 
mélyebbrõl érkezõ artézi vizet.
A kút csaknem száz évig szolgált: idejártak a környékbeliek, adott 

vizet még a megszomjazó vásárosoknak is. Aztán úgy az ezerki-
lencszázhatvanas évek táján kubikosok túrták fel az utcákat: árkokat 
ástak, majd szürke azbesztcsöveket fektettek bele, és itt-ott kis nyo-
mókutakat állítottak fel, amelyekbõl egy nyomásra annyi vizet ve-
hetett bárki, amennyit csak elbírt.
A múlt század kútja gyorsan feledésbe merült, jelentõs átalakulá-

son esett át a környék. Iskola, óvoda épült, sok-sok lakóépület, és 
eltûnt a tér, a kútra pedig nem tartott senki igényt. Ott állt és árválko-
dott a mûszaki fejlõdés egyik stációja. 
Talán még a XX. század végén, valakinek útjában állhatott, mert 

leszereltették onnan a kutat, és bekerült egy udvar ócskavasai közé.
A patriotizmus nem folytonosan égõ láng: új szelek, új emberek 

keltik néha életre. Így éledt fel a XXI. század elején, s kerítették 
elõ a még meglévõ öntöttvas kutat is. A rozsda bár meglehetõsen 
kikezdte, de a vastag öntvény, rozsdáit levetve, visszaállítható volt 
még a régi talapzatra. Visszakerült hát a múltnak egy parányi erek-
lyéje. Aki tagadná, hogy ettõl nem lett ismét gazdagabb a környék, 
az sosem becsülte õsei hagyatékát. Sõt, valaki még ennél is nagyobb 
becsben akarta tartani, mert elõször a kart vitte el, majd egy reggelen 
már csak egy lyuk tátongott a kút helyén. 

Juhász József

Kút a téren

Artézi víz 
A felszín alatt nagyobb mélységben, vízzáró rétegek között 
elhelyezkedõ, nyomás alatti víz. Ha a felette levõ rétegeket 
fúrással áttörjük (artézi kút), a víz a nyomás hatására a furatban 
felemelkedik; ha a terepszint fölé emelkedik, akkor pozitív, ha 
alatta marad, akkor negatív artézi kút a neve. Utóbbiakból a víz 
csak szivattyúzással termelhetõ ki. A artézi vizet a felette levõ 
rétegek megvédik a szennyezéstõl, ezért egészséges ivóvíz. A 
nagyobb mélységekbõl fakadó artézi vizet rendszerint meleg 
(70 C°-ot is elérhet), gyakran gyógyhatású. Rendkívül fontos a 
száraz, rossz vizû síkságok településeinek az ivóvízellátásában, 
de öntözésre és állatok itatására is használják (Ausztrália). 
Magyarországon 1958-ban történt becslés szerint több mint 
20.000 artézi kút van. Az elsõ artézi kutakat Zsigmondy 
Vilmos fúrta: 1867-ben a Margitszigeten (118 m mély, vize 
43 C°-os), 1878-ban a Városligetben (970 m mély, vize 
73 C°-os). 
Elnevezését a franciaországi Artois grófságtól nyerte, ahol az 
elsõ európai artézi kutat fúrták 1126-ban; Kínában és Egyip-
tomban már az ókorban is fúrtak artézi kutat.

Forrás: www.gyomro.hu
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NEM MESE

Többször több helyen gondoltam, hogy változásra van szükség. 
Számtalan hivatal mûködését gondolatban átszerveztem, nem is értet-
tem, hogyan képesek akkora káoszban dolgozni. Sok munkatársról 
gondoltam azt, hogy talán Õ maga sincs tisztában azzal, mit csinál 
és miért.
A kórházak mûködését hosszú éveken keresztül volt szerencsém 

megtapasztalni anyu betegsége miatt. Azt nem tudom, hogyan kell 
megváltoztatni, de azt igen, hogy én nem szeretném végigjárni azt a 
tortúrát tehetetlen állapotban, amit anya.
Azt is tudom, hogy a gyermekek száma rohamosan csökken, és 

értelemszerû, hogy nincs szükség annyi iskolára, de amikor az a 
döntés született, hogy megszüntetik azt a középiskolát, amelyikbe a 
keresztfiam jár, akkor nagyon aggódtam. (Természetesen azt meg-
értettem, hogy más iskolákat be kell zárni, amelyikbe nem jár vala-
melyik családtagom.) 
Azt tudom és természetesnek tartom, hogy ha valami gazdaságta-

lanul mûködik, meg kell nézni, hogyan tehetjük gazdaságossá, vagy 
ha a piac nem tart igényt egy bizonyos szolgáltatásra, azt meg kell 
szüntetni. Közgazdász vagyok, de ezekre a belátásokra elég a józan 
paraszti ész.
Pár éve tudtam már, hogy az a termék, aminek a menedzsere 

vagyok, hamarosan kifut a piacról, mégis 2007. december 31-én 
az igazgatóságunk megszûnése drámaian ért, sírva mentem haza a 
munkából, és sírva mentem be a munkahelyemre, mert minden nap 
a felszámolásról szólt, és a meglévõ tizennégy éves munkatársi kap-
csolat végérõl is. Cégen belül megpályáztam egy állást, amit megnyer-
tem. Örültem és egyben nagyon izgultam is, hogy miként felelek meg 
az elvárásoknak, hogyan tudok egy olyan munkakörben dolgozni, 
amirõl van papírom, de kevés a szakmai tapasztalatom. 
A változást nem lehet elkerülni, mert a világ folyamatosan fejlõdik, 

és vele együtt mi is, igazából csak azt kell megtanulnunk, hogy amit 
másoktól elvárunk, az elõl mi sem térhetünk ki. Egy képzeletbeli „T” 
betûnek kell lennie rajtunk, ami azt jelenti, hogy folyamatosan kell 
tanulnunk, hogy mások elvárásainak és saját elvárásunknak megfelel-
jünk. Úgy kell a döntéseinket meghozni, hogy habár minden változás 
nehéz, de azt tudnunk kell: ez életben maradásunk feltétele.
Állandó lehet az életünkben a szüleinkkel való kapcsolatunk, kitart-

hatunk szeretetben a társunk mellett egy életen át, ott lehetünk mindig 
a gyermekeink mellett, amikor szükségük van ránk, és velünk van Jé-
zus Krisztus mindörökké, ha mi is akarjuk. Ha ezek az állandóságok 
megvannak az életünkben, a többivel, ha kicsit sírva, kicsit izgulva, 
de boldogulunk.
Lépjünk együtt elõre, félelem nélkül.

Gulyás Jánosné Mikes Zsuzsa

Születés Hete 
rendezvénysorozat keretében

Szénégetõ Viktória DSGM szakgyógytornász

Ingyenes Dévény-szûrés május 7-én 9-15 óráig
Elõzetes bejelentkezés szükséges a 30/248-2883 számon.
Érdeklõdni a módszerrõl a 20/916-0044 számon, illetve a 
www.deveny.hu honlapon lehet

Elõadás a Dévény-módszerrõl: 
A mozgásfejlõdés elmaradásából adódó problémák

A Dévény-módszer egy komplex mozgásrehabilitációs 
eljárás, mely egyedülálló eredményességével új lehetõsé-
geket nyit a gyógyításban.
Kiknek ajánlott? Újszülötteknek, csecsemõknek – a vá-
randósság alatt, szülés közben vagy a megszületés után 
kialakult idegrendszeri kórképek (agyvérzések, ciszták, 
agykamrai tágulatok stb.) miatt beteggé vált babáknak.
Gyermekeknek – ortopédiai problémák, tartáshibák, moz-
gásszervi fájdalmak, sport sérülések stb. esetén.
Idõpont: 2008. május 8. 11.00-12.30
Helyszín: Dózsa György Mûvelõdési Otthon, Isaszeg, Dó-
zsa György u. 2.
További információ: Lancsin Zsuzsanna 30/975-1543 és 
www.szuleteshete.hu A belépés díjtalan!

A változás öröme 
és fájdalma

1%-ot gyûjtõ helyi civilek
Vásártéri Gyermekekért Alapítvány:  18660764-1-13
Péceli Petõfi Sándor Férfikórus Alapítvány:  19185033-1-13
Péceli Magyar-Finn Baráti Kör:  18706725-1-13
Harmónia-Pécel Alapítvány:  19175261-1-13
Cerberos egyesület Kistáltos póniklub  18664380-1-13
Fény-Ese Szociális Központ Alapítvány  18668748-1-13
Isaszegi „Gábor Dénes” Számítástechnikai 
és Informatikai Oktatóközpont Alapítvány  18668281-2-13
„Kincskeresô” Óvodás Gyermekeket 
Támogató Alapítvány  18681385-1-13
Biblia Szövetség  19171982-1-13
Vasárnapi Iskolai Szövetség  19173142-2-13

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.

A gondoskodás méltósága
Egymást Segítõ Egyesület
kiemelkedõen közhasznú szervezet

1%
Adószámunk: 19173245-2-13
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JÓ TUDNI

Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 06(28)455-733
Fax: 06(28)455-733
e-mail: okmanyiroda@pecel.hu
Honlap: www.pecel.hu
Ügyfélszolgálat: 06(28)452-745, 06(28)452-746

Információk 
Anyakönyvi ügyek: 
(28)452-745/132. m., (28)452-746/132 m.
Egyéni vállalkozói igazolvány, Mozgáskorlátozottak parkolá-
si igazolványa, Ügyfélkapu, Útlevél ügyek, Vezetõi engedély 
ügyek, Személyi igazolvány ügyek: 
(28)455-733, (28)452-745/145 m., (28)452-746/145 m.
Lakcímváltozási, lakcímigazolvány ügyek: 
(28)452-745/134 m., (28)452-746/134 m.
Jármûigazgatási ügyek: 
(28)452-745/138 m., (28)452-746/138 m.
Illetékfizetéssel kapcsolatos információk: 
Illetékfizetésre a legközelebbi postán van lehetõség. Az ügy-
intézõ az illeték befizetését követõen, soron kívül fogadja az 
ügyfelet.
Az okmányirodai ügyintézés sorszámosztás vagy elõzetes 
idõpont egyeztetés alapján mûködik.

Ügyfélfogadási idõk
Hétfõ   
Sorszámosztás alapján: 
Személyi ig., lakcímkártya, 
útlevél, parkolási ig.  08.00 - 10.00 és 13.00 - 15.30
Vállalkozói ig, jogosítvány  08.00 - 11.00 és 13.00 - 17.00

Behívott ügyfelek  10.00 - 11.00 és 15.30 - 17.00

Kedd   
Sorszámosztás alapján: 
Személyi ig., lakcímkártya, 
útlevél, parkolási ig. 08.00 - 10.00 és 13.00 - 14.30
Vállalkozói ig., jogosítvány 08.00 - 11.00 és 13.00 - 15.00

Behívott ügyfelek:  10.00 - 11.00 és 14.30 - 15.00

Szerda 
Sorszámosztás alapján: 
Személyi ig., lakcímkártya, útlevél, parkolási ig., 
vállalkozói ig., jogosítvány 08.00 - 10.00 és 13.00 - 15.00

Csütörtök NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Péntek   
Sorszámosztás alapján: 
Személyi ig., lakcímkártya, útlevél, parkolási ig., vállalkozói 
ig., jogosítvány 08.00 - 11.00

Pécel Város Polgármesteri Hivatal 
2119 Pécel, Kossuth tér 1.  Tel.: 28/452-745, 28/452-746

e-mail: titkarsag2@pecel-hivatal.hu 

Pénzügyi csoport és Irattár – Pécel, Szemere P. u. 27.
Tel.: 28/547-255 Fax: 28/547-255 
e-mail: penzugy@pecel-hivatal.hu 

Gyámhivatal – Pécel, Szemere P. u. 27.
Tel.: 28/452-105, e-mail: gyam@pecel.hu 
Szoc. pol. csop. – Pécel, Szemere P. u. 27. 
Tel.: 28/455-407, e-mail: szoc@pecel-hivatal.hu 
Családsegítõ – Pécel, Szemere P. u. 27.
Tel.: 28/549-640, e-mail: csaladsegito@pecel.hu 

Ügyfélfogadási idõk   hétfõ:   14.00 - 18.00 
                                     szerda: 08.00 - 16.00 
                                     péntek: 08.00 - 12.00 

Polgármester ügyfélfogadási ideje: 
minden páros hét hétfõje 14.00 - 16.00 
Alpolgármester ügyfélfogadási ideje: 
minden páratlan hét hétfõje 14.00 - 16.00 
Jegyzõ ügyfélfogadási ideje:
minden hétfõ 14.00 - 16.00 

Pécel Város Polgármesteri Hivatala honlapjáról (www.pecel-hi-
vatal.hu) a Helyi iparûzési adó bejelentõ nyomtatvány, valamint 
az Iparûzési adó bevallás 2006. évi adatlapja és kitöltési útmu-
tatója tölthetõ le.
Szintén letölthetõ az Építési munka megkezdésének beje-
lentésére szolgáló nyomtatvány és Használatbavételi engedély 
iránti kérelem nyomtatványa.
A Dokumentumok címszónál a helyi rendeletek közül található 
néhány az 1992-2005 években születettek közül. 

Isaszeg Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.  Tel.: 28/583-100
Fax: 28/583-118  E-mail: hivatal@isaszeg.hu

Félfogadás ideje a hivatal szakmai egységein:

Építési- és Beruházási Osztály, 
Közigazgatási Osztály (Szociális Osztály, Adó csoport), 
Gazdasági- és Pénzügyi Osztály 

hétfô  08:00 - 12:00 
szerda  08:00 - 12:00; 13:00 - 16:30 
péntek  08:00 - 12:00 

Ügyfélszolgálati Iroda félfogadási ideje:

hétfô  08:00 - 12:00; 13:00 - 18:00 
kedd  08:00 - 12:00; 13:00 - 16:00 
szerda  08:00 - 12:00; 13:00 - 16:00 
csütörtök  08:00 - 12:00; 13:00 - 16:00 
péntek  08:00 - 12:00   

Isaszeg Nagyközség honlapján (www.isaszeg.hu) a 17 tagú 
képviselô-testület névsora, valamint a polgármester úr és a 
képviselôk elérhetôségei is megtalálhatók. 
Ugyancsak megtalálható a helyi adók bevallására szolgáló prog-
ram, valamint az ûrlapok: 
bejelentés (bejelentkezés, változás bejelentés), bejelentés gép-
jármû adófizetési kötelezettség változáshoz, építményadó be-
vallás, idegenforgalmi adó bevallás, iparûzési adó bevallás, 
ideiglenes iparûzési adó bevallás, luxusadó, magánszemélyek 
kommunális adó bevallása, önellenôrzési lap, talajterhelési díj 
bevallás, telekadó. 
Ugyancsak megtalálhatók a honlapon a helyi rendeletek.

Okmányiroda
Az irodához tartozó települések: Isaszeg, Pécel
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PROGRAMAJÁNLÓ

Május 7-10. Születés Hete 2008 nem csak várandósoknak!
Ismét lesz Születés Hete Isaszegen. Országszerte különféle prog-
ramok zajlanak május elsõ hetében, anyák napjával kezdõdõen. 
Ez a Hét egy olyan alkalom, amikor az ország több településén 
és Budapest sok kerületében elõadásokkal, beszélgetésekkel, 
információkkal, filmvetítésekkel várják az érdeklõdõket, nem-
csak a várandóssággal, szüléssel kapcsolatban. Noha elsõsorban 
ezen témákban kíván bõséges információt nyújtani a Hét, a kap-
csolódó területek sem maradnak érintetlenül. 
Május 7.
09:00-10:00 „Mit egyen a baba? Mit egyen a mama?” Kós-
tolóval – Benda Judit
10.00-13.00 Babaruha börze Jelentkezés: Laci Anna (20/391-
6683)
10:30-11:30 A nõk, anyák munkavállalása, a munka és 
magánélet összeegyeztetése – Regina
11:00-12:30 Vajon lehet úgy szolgálni szeretteinket, hogy ne 
adjuk fel magunkat? – Haas Laura
12:00-12:30 Aromaterápiával a család testi-lelki harmóniá-
jáért – Nedjalkov Rita
13:00-14:00 Elõadás és beszélgetés a babahordozásról – Ja-
kab Eszter
13.45-13:55 Mi a Bach-virágterápia? Majd konzultációs le-
hetõség – Faluközi Éva
14:00-15:00 „Az elveszett boldogság nyomában.” Hogyan le-
het mégis…? – Benda Judit
15:00-16:00 A kötõdés megteremtése a kineziológia módsze-
reivel – Köves Zsuzsanna
15:00-16:00 Kriston intim torna – Valachiné Kiss Ágnes
14:00-16:30 Szülésre hangolva –  Sárközi Anikó szülésznõ
16:30-17:30 A mozgás, az érintés, a hangok, a szavak je-
lentõsége szülésnél. Beszélgetés dr. Gutmann Orsolya szülész-
nõgyógyász szakorvossal (Szent Imre Kórház) tapasztalatairól, 
aki kismamahastánc oktató is.
Este 18 órától „A nõ, a férfi és a gyümölcsök. Miért kell sze-
relem?” címmel Dr. Baktay Zelka és Baktay Miklós párkapcso-
lati terapeutákkal beszélgetünk.

Ingyenes Dévény-szûrés 9-15 óráig Szénégetõ Viktória DSGM 
szakgyógytornásszal. Elõzetes bejelentkezés Tündénél: 30/248-
2883. Érdeklõdni a módszerrõl: 20/916-0044 telefonszámon, il-
letve a www.deveny.hu-n lehet.
A program ideje alatt játékkuckó, szoptató- és pelenkázó hely 
is rendelkezésre áll. A teasarokban gyógyteákkal vár Nagy Zoli 
és Ildikó, akikkel a gyógy- és fûszernövény-termesztésrõl is lehet 
beszélgetni. Lesz még biotermékek kóstolója, babaruha börze, 
kreatív fajátékok vására, alpesi forrásvíz kóstolója, könyv- és 
malomvásár, egészségmegõrzõ termékek bemutatója. Akik 
még ott lesznek: a „Segítõkéz” Családsegítõ és Gyermekjóléti 
Szolgálat, a FO-RO-TA klub, a REGINA Központ és Nõház.
Május 8. 
09:00-10:30 Mit tehetünk azért, hogy a csecsemõk a legtisztább 
táplálékhoz jussanak amellett, hogy eközben óvjuk környezetün-
ket is? –  Werner Katalin IBCLC laktációs szaktanácsadó. 
11:00-12:30 A mozgásfejlõdés elmaradásából adódó prob-
lémákról, a mozgáskorrekció alapvetõen új megközelítésérõl tart 
elõadást Szénégetõ Viktória DSGM-szakgyógytornász. 
18:00-20:00 „Züllõszoba” Mi vagy ki kell a kamaszoknak? 
– címmel, kerekasztal-beszélgetés egy kamasztanya jövõjérõl a 
jelenlegi és múltbeli kísérõkkel, résztvevõkkel, támogatókkal
Május 10.
Tölts velünk egy „Születésnapot” a könyvtárban!
13:30-15:00 Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés a „Világra 
jönni” (Le Premier Cri) címû csodálatos film kapcsán. Moderá-
tor: Lancsin Zsuzsanna szülésfelkészítõ, dúla. Vendég: Sárközi 
Anikó szülésznõ
15:30-17:00 Anyatejjel szeretettel. „Fogok tudni szoptatni? 
Miért olyan fontos a bõrkontaktus kialakítása és a szoptatás meg-
kezdése az élet elsõ órájában? Mi segíti elõ a korai szoptatást? 
Elsõ napok a kisbabával.” Beszélgetés Werner Katalin IBCLC 
laktációs szaktanácsadóval.
Este 18 órától Hoppál Bori testtudatoktató lesz a vendégünk, 
akivel a nõi vágyakról, a gyönyörrõl és a nõi szexualitás sze-
repeinkkel változó természetérõl beszélgetünk az „Anyaság, 
szexualitás, nõiség” címmel.
További információ: Lancsin Zsuzsanna 30/975-1543 és www.
szuleteshete.hu 
Gödöllõi programok május 5,6,7-én a Mûvelõdési Központban, 
a Máltai Szeretetszolgálatnál és a Városházán. Információ: Tóth 
Gyõzõné Zsuzsanna 70/643-5680.

Születés Hete 2008
Dózsa György Mûvelõdési Otthon

Isaszeg, Dózsa György. u. 2. tel: 28/582-055, fax: 28/582-056

Mondd el versben! – versíró pályázat – pályázati felhívás és feltételek 
Prózában már elmesélted, képekben is beszámoltál róla, sôt le is 
rajzolhattad. Na de versben még biztos nem mondtad el! Ezért a 
kirándulunk.hu Média Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. versíró 
pályázatot hirdet, melynek témája egy kiránduláson szerzett 
élmény versbe foglalása. Pályázni kizárólag elektronikus úton 
lehet. A pályázati adatlap és a pályázati feltételek a http://www.
kirandulunk.hu oldalról tölthetôk le.
Téma: Egy kirándulás élményeinek megfogalmazása versben: 
bemutathatod a tájat, bemutathatsz egy nevezetességet, egy te-
lepülést, egy mûemléket vagy egy kirándulással kapcsolatos 
bármilyen helyszínt, programot (vízi túra, lovas tanya, tanösvény, 
szálláshely stb.) vagy egy történést (kaland, nem várt esemény, 
meglepetés stb.). 
Pályázók köre, kategóriák: 
Az alkotók három kategóriában pályázhatnak.
1. általános iskolások, 2. középiskolások, 3. felnôttek
Nevezési feltételek:
– pályázni a pályázati adatlap kitöltésével kizárólag elektronikus 
úton lehet (ide kell begépelni a verset is)

– minden pályázó a saját költeményével vehet részt a pályázaton
– 1 pályázó 1 mûvel pályázhat
– magyar nyelven íródott vers legyen
– tetszôleges versforma
– tetszôleges terjedelem
A részvétel ingyenes.
Elbírálás: A versek elbírálása kétféle módon történik:
1. A pályázat lezárása (2008. május 30.) után valamennyi be-
érkezett verset közzétesszük a kirándulunk.hu oldalon. Az oldal 
látogatóinak 10 nap áll rendelkezésükre, hogy elolvassák azokat, 
és szavazzanak a nekik legjobban tetszô alkotásra. A látogatók 
szavazatai alapján kategóriánként a legjobb alkotást jutalmazzuk.
2. A beérkezô versek közül szerkesztôségünk is választ kate-
góriánként egyet, amelyek szintén díjazásban részesülnek.
Nyeremény: A kirándulunk.hu partnerei által felajánlott ajándékok 
(üdülések, belépôk, tárgyjutalmak stb.). A nyeremények listáját a 
kirándulunk.hu oldalon közzétesszük.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 30.
Eredményhirdetés: 2008. június 10. (http://www.kirandulunk.hu)


