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MÁRCIUS

„Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk.” – Pavlenko

Kincses kalendárium
MÁRCIUS 
Tavaszelô (Kikelet hava) Böjtmás hava

Virágvasárnap: Az egyház ezen a napon ünnepli Jézus Je-
ruzsálembe való bevonulását. A Biblia szerint ekkor sokan ágakat 
törtek le a fákról, és a szamárháton haladó Jézus elé dobták. Eh-
hez kapcsolódik a virágvasárnapi barkaszentelés és a barka szen-
telményként való felhasználása, hiszen a szentelt barkát következô 
év hamvazó szerdája elôtt elégetik, és ezzel hamvazza a pap a 
híveket.

A nagyböjti idô: A húsvéti ünnepkör legelsô napjától, hamvazó-
szerdától húsvétvasárnapig terjed. Ez a negyven napos idôszak 
Jézus negyvennapi böjtölésének, majd kínszenvedésének em-
lékezete. Nevezetes hetei, vasárnapjai, ünnepei alkalmával temp-
lomi szertartások mutatják be Jézus szenvedésének történeték, 
az emberek pedig tiszta szívbôl gyászolnak. A „böjt” szó a 
magyar nyelv pogány szakrális rétegébôl került át a keresztény 
szóhasználatba.

Kikelet (március 21.): Ezen a napon a Nap az Egyenlítô magas-
ságában halad át az égen, sugarai merôlegesek a föld forgástenge-
lyére, éppen keleten kel, és nyugaton nyugszik, a nappalok, vala-
mint az éjszakák hossza az egész földgolyón egyenlô. Innen a 
neve „napéjegyenlôség”. (Csak az északi féltekén tavaszkezdet, 
földünk déli oldalán ez az ôsz elsô napja.) A tavaszi hónapokat 
is megszemélyesítették három, virágos szôke szûz alakjában. 
Gyöngyös, drágaköves zöld ruhát viselnek, a tavaszi hónapok ál-
latövi jegyeivel (Kos, Bika, Ikrek). Antik hagyományból eredôen 
a tavasz Flora és Venus évszaka. A virágok általában és a zöld szín 
a tavaszi földet megszemélyesítô Flora attribútumai, a mirtusz és 
a gyöngy Venusé.

Gergely napja (március 12.): A középkori Magyarország iskolái-
ban március elsején kezdôdött az új tanév. Szent Gergely a tanulók 
pártfogója volt. Az ô nevéhez kapcsolódik a gergelyjárás vagy a 
gergelyezés. „Szent Gergely vitézei”, a diáklegények csoportosan 
fölpántlikázva, zászlókkal vonultak végig a falvak és a városok 
utcáin, hogy jó eszû parasztgyerekeket toborozzanak maguk közé 
diáknak, s egyúttal fölhasználták az alkalmat, hogy pénzt, élelmet 
vagy ruhát gyûjtsenek az iskola és a kollégium javára.

Nemzetközi nônap (március 8.): 1910 augusztusában Koppen-
hágában Clara Zetkin javaslatára határozták el, hogy nemzetközi 
nônapot tartanak március 8-án annak emlékére, hogy 1857. már-
cius 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkás-
nô sztrájkolt a béregyenlôségért és munkaidô csökkentésért. Ma-
gyarországon 1914-ben ünnepelték elôször.

MÁRCIUS 18, 19, 21.: SÁNDOR – JÓZSEF – BENEDEK
Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget. A néphit úgy 
tartja, hogy ezek a napok vetnek véget a fagyos télnek, és ekkor 
veszi kezdetét a termékeny tavasz. Szokásokban a három nap 
közül Sándor napja a zab és árpa vetésére legalkalmasabb nap. 
Leggazdagabb József napja, ami a kis Jézus gondviselôjének, 
a názáreti ácsmesternek, Józsefnek az ünnepe is. Ezen a napon 
engedik ki a méheket, ekkor kezdôdik a szántás, s ekkor érkeznek 
haza a fecskék is. Az Alföldön úgy vélik, hogy ha József napon 
szivárvány látható, s annak széles sárga sávja van, az jó búza-
termést ígér. Benedek napja a csillagászati tavasz kezdete. A 
bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Egyes vidékeken 

fokhagymát szenteltek ezen a napon, amelynek aztán csodatévô, 
betegségûzô erôt tulajdonítottak.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus Szentlé-
lektôl való fogantatásának napja. Az évszázados megfigyelésekre 
alapuló népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg igazán 
a mezôk növényeinek növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát 
oltani, szemezni.

A hónap születtei:
1327. I. Nagy Lajos király
1451. Amerigo Vespucci olasz tengerész, akinek keresztnevérôl 
nevezték el Amerikát.
1676. II. Rákóczi Ferenc fejedelem
1684. Bél Mátyás a honismereti irodalom mûvelôje
1806. Elisabeth Barrett-Browning költô
1817. Arany János költô 
1831. George Mortimer Pullman, a vasúti hálókocsi feltalálója 
1852. Asbóth Oszkár mérnök, a helikopter magyar feltalálója 
1881. Bartók Béla zeneszerzô, népzenekutató, zongoramûvész, 
tanár
1885. Salamon Béla színész
1892. Komjádi Béla újságíró, a magyar vízilabda-sport fellen-
dítôje, a Margitszigeti Sportuszoda egyik megteremtôje
1926. Papp László, az elsô háromszoros olimpiai bajnok ököl-
vívó

Események, aktuális évfordulók a nagyvilágból
151 éve Londonban leégett a Covent Garden Operaház.
171 éve készítette el Samuel Colt az elsô pisztolyát, egy 34-es 
kaliberût.
1961. A Szovjetunió elindítja 4. mûholdját, benne a Lajka nevû 
kutyával – az elsô földi élôlény a világûrben. 
106 éve 5,2 millió dollárt adományozott New Yorknak az elsô 
közkönyvtár megépítésére a jótékonysági akcióiról híres Andrew 
Carnegie, az amerikai acélbirodalom megalapítója.
Március 15. Magyar nemzeti ünnep: az 1848-as forradalom és 
szabadságharc kezdete 
A magyar sajtó napja: 1848-ban ezen a napon nyomtatták a sza-
bad magyar sajtó elsô termékeit: a 12 pontot és a Nemzeti dalt. 
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) megalakulásának 
napja – március 23.
1585 éve alapították meg Velence városát
Színházi világnap – Shakespeare születésnapja március 27. 
A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színház-
mûvészet – és tágabb értelemben a kultúra – fontosságára, tisz-
telegjen a színészek, a színházi dolgozók elôtt, kérje a közönség 
szeretetét és támogatását.
1968 – meghal Jurij Gagarin, az elsô ûrhajós légi szerencsétlen-
ség áldozata lett. 
1776. 231 éve II. Katalin cárnô megalapította az elsô nyilvános 
moszkvai színházat.
Hunyadi Mátyást a pesti országgyûlés végzései alapján 1458. fe-
bruár 14-én ültették trónra a budai Nagyboldogasszony-templom-
ban, de szabályos megkoronázásra csak 1464. március 29-én, azt 
követôen kerülhetett sor, hogy az elôzô évi megállapodás alapján 
III. Frigyes német-római császár hosszas alkudozások és súlyos 
kompromisszumok árán a Szent Koronát visszaszolgáltatta.
196 éve született Robert Wilhelm von Bunsen német vegyész, 
akirôl a Bunsen-égôt elnevezték.

Összeállította: Csontos Tamásné
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Országos Jónapot!
Eljött a szépnevû március és elhozza ünnepnapjait 

a családokban, a településeken, az országban. Albin, 
Lujza, Kornélia, Kázmér, Adorján, Adrián, Leonóra, 
Inez, Tamás Zoltán, Franciska, Fanni, Ildikó, Szilárd, 
Gergely, Krisztián, Ajtony, Matild, Kristóf, Hen-
rietta, Gertrúd, Patrik, Sándor, Ede, József, Bánk, 
Klaudia, Benedek, Beáta, Izolda, Lea, Emôke, Gá-
bor, Karina, Irén, Írisz, Emánuel, Hajnalka, Gedeon, 
Johanna, Auguszta, Zalán, Árpád névnapok min-
degyikén – lett légyen akár Szilárd, akár Kristóf, 
avagy Hajnalka – az örömajándék adásé a fôsze-
rep. Minden nap ünnep valakinek az országban. 
Jó így. Mindenkinek jut az évben egy ünnepnap, 
ám a márciusi ünnepekbe beleörül a természet 
is: „sárga virágját bontja a som, fut-fut az áram a 
déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason”. 

A kékibolya, a tûztövis, a százszorszép nefelejcse, 
az aranyvesszô pántlikái üzeneteket illatoznak, szí-
neznek, és talán elvonják a békevágyó ünnepeltek 
és ünneplôk gondolatait a kiskorú ijesztgetôktôl. 
Merthogy a kiskorú ijesztgetôknél a korukból és 
harciassá genetikázott természetükbôl következik 
– a neveltetési hátrányaik okán –, hogy mindegy. 
„Nénó, nénó” – üvöltéses indián csaták, westernes 
ostorcsattogások, gatyás-macsós szittya kereplôs 
anakronisztikus bábjátékok között óvodázódik a 
kiskorúság demokratikus kisebbségû szabadsága. 
Miközben a többségek névnapokat ünnepelnek, és 
Szent Kristóf napját országos jó-nappá sóhajtanák. 
Még felfe-dezésre vár, hogyan lehet – akár egy napra 
is – országos méltóságú örömnapot ünnepelni sok-
színû virágokkal és háromszínû zászlókkal. 

Némethy Mária
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JÓ TUDNI!

A gödöllôi kistérség a közép-magyarországi régió egyik legfejlet-
tebb kistérsége, valamint az ország 8 legfejlettebb kistérségének 
egyike. Területe 41 ezer hektár felett van, ahol több mint 107 ezer 
fô él. A lakosság számának folyamatos növekedése egyik legfôbb 
jellemzôje a kisrégiónak.

A kistérségi együttmûködés kialakulását tekintve az elôzô rend-
szerben létrehozott járásokra vezethetô vissza. A mai értelemben 
vett statisztikai kistérségek a rendszerváltást követôen a Központi 
Statisztikai Hivatal általi lehatárolással jöttek létre. A gödöllôi sta-

tisztikai kistérséget 13 település alkotja: Csömör, Dány, Gödöllô, 
Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, 
Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok. 

Több funkcionális együttmûködés alakult ki a gödöllôi kistérség 
területén,. Ilyen együttmûködésen alapul például a Gödöllô és 
Környéke Regionális Turisztikai Egyesület, valamint a Hunga-
roring Környéki Önkormányzatok Társulása, vagy a hulladék-
gyûjtés területén szervezôdött Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás, mely több kistérség területét érinti. 

Az együttmûködés egyik legracionálisabb, valamint a központi 
kormányzat által leginkább kívánatos és támogatott formája a több-
célú kistérségi társulási forma. Korábban a kooperáció a Gödöllôi 
Kistérségi Fejlesztési Tanács keretében valósult meg, mely elsô-
sorban területfejlesztési és kistérségi információgazdálkodási fel-
adatokat látott el, és ahol a döntéshozó szervezet a 13 település 
polgármesterébôl álló testület.

A már említett Gödöllôi Kistérség Önkormányzatainak Több-
célú Kistérségi Társulása (továbbiakban: Társulás) 2007. január 
25-én alakult meg. Alapítója a statisztikai kistérséget alkotó vala-
mennyi település önkormányzatának képviselô-testülete. A Tár-
sulás elnöke Dr. Gémesi György, Gödöllô polgármestere, míg 
az elnökhelyettesek Dr. Benkovics Gyula, Pécel polgármestere 
és Vécsey László, Szada polgármestere lettek. A Társulás titkára 
Hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere. A Társulás Pénzügyi-el-
lenôrzô Bizottságának tagjai: Holló Ilona, Zsámbok polgármes-
tere, Bátovszki György, Csömör polgármestere, valamint Sziráki 
Szilárd, Valkó polgármestere.

A Társulás döntéseinek végrehajtására önálló munkaszervezetet 
kíván létrehozni, azonban a feltételek létrejöttéig a feladatokat a 
székhely település hivatala látja el. A feladatok lebonyolításában 
közremûködô a hivatal vezetôje, Dr. Nánási Éva címzetes fô-
jegyzô, valamint a hivatal kijelölt munkatársa, Kovács Gergô 
Péter kistérségi referens. 

A Társulás több feladat ellátására is vállalkozott. Alapfeladatként 
a közoktatási szakszolgálatok közül a nevelési tanácsadást, a lo-
gopédiai gondozást, valamint az egészségügyi ellátás és esély-
egyenlôségi programok megvalósítását tûzte ki célul a Társulás.  
További vállalt feladatok között található a belsô ellenôrzés, 
szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása, 

összehangolása, illetve koordinálása. A Társulásban a tagok 
együtt kívánnak még mûködni a kistérségi szakmai és kulturális 
programok szervezése, a közbiztonság javítása, környezetvédel-
mi programok, valamint idegenforgalmi és turisztikai feladatok 
területén. A  tervek között szerepel egy kistérségi weboldal, vala-
mint egy kistérségi adatbázis létrehozása, mely akár interaktív 
felhasználói felülettel a weboldalon keresztül elérhetôvé válik a 
kistérség lakossága számára. 

A Társulás számára a központi költségvetés biztosít forrást, 
amely az önkormányzati szektor alulfinanszírozottságához ha-
sonlóan szûkös mértékû. A kormányzat az általános mûködési 
támogatásán felül a Társulás által ellátott feladatokra az alap 
normatíván felül kiegészítô normatív támogatást juttat az ellátást 
végzô intézmények felé. Így tehát a finanszírozási mechanizmus-
nak köszönhetôen nem a települések, hanem maga a Társulás jut 
többletforráshoz, azonban a Társulás által vállalt feladatok ellátá-
sa – a kapott kiegészítô normatívának köszönhetôen – valamivel 
csekélyebb mértékû hozzájárulást fog követelni az önkormányza-
toktól, ezáltal forrás-megtakarítás jöhet létre a településeken, 
amennyiben a feladatot már a Társulás megalakulása elôtt is el-
látta az adott önkormányzat. Azon önkormányzatoknál, ahol az 
adott szakfeladat ellátása ez idáig nem történt meg, értelemsze-
rûen többlet-hozzájárulás szükséges a település részérôl, azonban 
így a település rászoruló polgárai számára elérhetôvé válnak egyes 
közszolgáltatások. 

Röviden összefoglalva a többcélú kistérségi társulási forma 
a települések számára számos elônnyel jár, melyet a polgárok 
közvetlenül is érezhetnek a bôvülô szolgáltatás kínálatában, 
vagy a keletkezô megtakarítások által más feladatok magasabb 
színvonalon történô ellátása útján. 

A Társulással kapcsolatos kérdésekben forduljon bizalommal a 
Gödöllô Város Polgármesteri Hivatalának munkatársához: Kovács 
Gergô Péter kistérségi referenshez a 06-28-529-127-s számon.

Kovács Gergô Péter 
kistérségi referens

A gödöllôi kistérség 

Az Egymást Segítô Egyesület fônôvér munkatársat keres 
péceli rehabilitációs és ápoló otthonába.
A munkakör betöltésének feltételei: – felnôtt szakápoló vég-
zettség; – szociális intézményi vagy kórházi szakmai tapasz-
talat; – részletes szakmai önéletrajz; – erkölcsi bizonyítvány.
Fizetés: a közalkalmazotti besorolás alapján
Az állás betölthetô: azonnal
Az intézménnyel kapcsolatos bôvebb információ Tóth Tamás-
né Marikától kérhetô (tel.: 28/454-076 vagy 28/454-077). Az 
otthont megtekinteni a helyszínen (2119 Pécel, Pihenô u. 2.) 
lehet munkaidôben.

A VÉDESE Kht. cukrász üzemébe cukrász munkatársat 
keresünk. 
A munkavégzés helye: 2119 Pécel, Pihenô u. 2. 
A munkakör betöltésének feltételei: – cukrász szakképesítés;
– szakmai önéletrajz.
Elônyt jelent: szakmai tapasztalat és érettségi bizonyítvány. 
Az állás betölthetô: azonnal.
További információ kérhetô Némethy Máriától (tel.: 28/454-
076 vagy 454-077). A jelentkezést kérjük személyesen leadni 
a szervezet Pécel, Pihenô u. 2. címén.

Álláspályázat
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Lakossági tájékoztatás vizitdíjjal kapcsolatban – zöld szám 
(Fôváros és Pest megye): 06 80/204-796.
A telefonvonal 2007. április 13-ig hétfôtôl csütörtökig 8-16 
óráig, pénteken 8-14 óráig üzemel.

Miért van szükség vizit- és napidíjra?
Az egészségügy eddig sem volt ingyenes. Fizettünk érte járulékai-
nkkal tisztán és hálapénzzel feketén. Miért kell most másképpen 
is hozzájárulnunk gyógyulásunk költségeihez? Mert ezzel javul 
az ellátás minôsége, a befizetett pénzt ott marad az orvosnál, a 
rendelôben, a kórházban. Mert a befizetett járulékok csak az 
egészségügyi kiadások 80 százalékát fedezik. Mert a vizitdíj az 
elsô lépés a hálapénz visszaszorításában. 
Milyen módon és mekkora támogatást kapnak a rászorulók?
A leginkább rászorulók juttatását havi 300 forinttal, azaz egy vizit 
díjának megfelelô összeggel növeljük. A kevésbé rászorulók jut-
tatását havi 200 forinttal emeljük. Ez azt jelenti például, hogy a 
Gyes-en lévô kismamák, a nyugdíjminimumot kapó nyugdíjasok, 
a rendszeres szociális segélyben részesülôk havi 300 forint-
tal nagyobb juttatást kapnak. Azok a nyugdíjasok, akik a nyug-
díjminimum és annak kétszerese közötti nyugdíjat kapnak vagy 
a munkanélküli ellátásban részesülôk havi 200 forinttal nagyobb 
juttatásban részesülnek.
Mi lesz azokkal a rászorulókkal, akik valamiért kimaradnak 
a már létezô szociális ellátások körébôl?
Az önkormányzatok, saját hatáskörben, minden rászorulónak ad-
hatnak támogatást.
Milyen módon lehet fizetni?
Készpénzzel nyugta ellenében. Az intézmények mûködtethetnek 
vizitdíj-automatát is, és ahol erre van lehetôség, lehet fizetni vizit-
díj-bérlettel vagy bankkártyával is.
Milyen adatokat kell feltüntetni az egyszerûsített nyugtán?
Három adatot: a beteg nevét, a taj-számát és a dátumot.
Általános megjegyzés: Az emelt összegû vizitdíj fizetésének 
kötelezettsége a jogszabályban meghatározott esetekben épp-
úgy vonatkozik a vizitdíj alól mentesekre, mint a vizitdíj fizetésre 
kötelezettekre, kivéve a 18. életévüket be nem töltött biztosítot-
takat. A 18 év alattiak ugyanis mentesülnek az emelt összegû 
vizitdíj alól is. A mentesség csak a szakmai szempontok alapján 
indokolt rendben igénybevett ellátások esetén értelmezhetô. A 
mentesség nem jelenti azt, hogy beteg beutaló nélkül úgy veheti 
igénybe a beutaló köteles ellátást, hogy nem fizeti meg az elemelt 
összegû vizitdíjat.
Emelt összegû vizitdíj alól mentesít-e a mentesség?
Nem, kivéve a mentesség azon esetét, amikor a 18. életévét be 
nem töltött személy vesz igénybe ellátást. A 18. életévüket be 
nem töltött személyeknek ugyanis emelt összegû vizitdíjat sem 
kell fizetnie. 
Mentességben részesülô biztosítottak (pl. tartós orvosi kezelé-
si körbe tartozók) vizitdíj-mentessége vonatkozik-e az emelt 
összegû vizitdíjra is (pl. nem sürgôs ügyeleti ellátás, beutalótól 
eltérô szakrendelô felkeresése)?
Nem, kivéve a mentesség azon esetét, amikor a 18. életévét be 
nem töltött személy vesz igénybe ellátást. A 18. életévüket be 
nem töltött személyeknek ugyanis emelt összegû vizitdíjat sem 
kell fizetnie.
Kell-e 18 éven aluli személynek emelt összegû vizitdíjat fizet-
nie, ha indokolatlanul veszi igénybe a sürgôsségi ellátást?
Nem.
Általános megjegyzés: Többször kell az emelt összeget megfizet-

ni, mert több szakellátás látogatása történik nem a megfelelô 
rendben. A rendelkezés, - amely azt mondja ki, hogy egy nap 
ugyanazon egészségügyi szolgáltatónál igénybe vett járóbeteg-
szakellátások esetén egyszer kell vizitdíjat fizetni – csak a meg-
felelô rendben (lásd: Ebtv. beutaló köteles vagy se) igénybe vett 
ellátásokra vonatkozik, tehát az emeltösszegû vizitdíjra nem.
Ugyanazon járóbeteg-szakellátásban egyazon nap emelt 
összegû vizitdíjat is csak egyszer kell fizetni?
Nem.
Minden beutaló nélküli ellátás után 600 Ft, vagy csak egyszer 
egy nap alatt?
Minden ilyen ellátásért külön kell 600 forintot fizetni.
Iskola-egészségügyi (ifjúsági) ellátás keretében a 18 életévét 
betöltött biztosított fizet-e vizitdíjat?
Igen, a 18. életévét betöltött biztosítottnak kell az iskola-egészség-
ügyi ellátásért vizitdíjat fizetni, azzal, hogy kivételt képeznek 
ezalól a vizitdíj-mentesség körében meghatározott ellátások, így 
különösen az iskolaorvos által végzett szûrôvizsgálatok.
Ügyeletben a mentességet élvezô betegek mentesek az emelt 
összegû vizitdíj fizetése alól is?  Pl: Egy lázas gyermekhez 
hívják ki az ügyeletet, akkor kell fizetni 1000 Ft-t vagy sem?
Amennyiben sürgôs szükség miatt történt az ügyeleti ellátás 
igénybevétele, akkor nem kell vizitdíjat fizetni. Egyébként a 18 
éven felüliek nem mentesek az emelt összegû vizitdíj megfizetése 
alól, amennyiben nem volt indokolt az ügyelet igénybevétele. A 
18. életévüket be nem töltött biztosítottak mentesek minden emelt 
összegû vizitdíj fizetése alól.
A tartós orvosi kezelés miatti mentesség a jogszabály meg-
fogalmazása szerint (Ebtv. 18/A. § (2) bek.) csak a vizitdíjra 
vonatkozik, a kórházi napidíjra nem. Valóban fizetnie kell a 
tartós orvosi kezelésben részesülôknek kórházi napidíjat?
A tartós orvosi kezelés részét képezô ellátások igénybevétele csak 
a vizitdíj fizetése alól mentesít, a kórházi napidíjat a fekvôbeteg-
gyógyintézetben kezelt tartós orvosi kezelések esetén meg kell 
fizetni.
Általános megjegyzés: A vizitdíjat alkalmanként kell fizetni (il-
letve naponta a fekvôbeteg-szakellátás esetén). Azt, hogy mit 
értünk alkalmon a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet határozza 
meg. Ez alapján: az orvos gyógyító, illetve diagnosztikai célú 
találkozását a beteggel, valamint a beteg és az egészségügyi 
szakdolgozó diagnosztikai célú találkozását. A rendelet alapján 
az átküldött vér vizsgálata alkalmával nem történik beteg-orvos 
vagy beteg-egészségügyi szakdolgozó találkozó, ezért nincs vizit-
díj fizetés, tehát a beteg csak a vér levételekor fizet vizitdíjat.
Mi a teendô abban az esetben, ha a tartós orvosi kezelésben 
részesülô beteg nemcsak a tartós betegségével kapcsolatosan 
keresi meg az orvost (pl. influenzás, de egyben felíratja a tartós 
betegségével kapcsolatos gyógyszereit is)? Pl: cukorbeteg az 
inzulinja mellett a magas vérnyomására szedendô gyógyszere-
it is felíratja egy ugyan azon alkalommal, sôt az orvos ellenôrzi 
a beteg vérnyomását, stb…, ilyen esetben is mentes a beteg a 
vizitdíj fizetés alól?
A vizitdíjmentességrôl minden esetben aszerint kell dönteni, hogy 
mi az orvoshoz fordulás alapvetô, elsôdleges indoka: ha cukor-
beteg az influenzájának kezelése miatt keresi fel a háziorvosát és 
egyúttal az orvos megméri a beteg vércukorszintjét is, kell vizit-
díjat fizetni. Ha viszont azért kereste fel háziorvosát a beteg, hogy 
inzulint írasson fel és az ehhez szükséges vizsgálatokat elvégezze 
az orvos, akkor sem kell fizetni vizitdíjat, ha egyúttal a magas 
vérnyomásra szedendô gyógyszert is felírja az orvos.

Vizitdíj
Kérdések és válaszok az Egészségügyi Minisztérium honlapjáról



2007. márciusESE Híradó6

BÁL A SZEMERÉBEN

SZEMERE-BÁL 2007

A bál sikerét méltán tükrözik az aláb-
biakban összegyûjtött szülôi vélemények. 
Ezúton is köszönjük a megkérdezett szülôk 
segítôkész hozzáállását.

„Az elmúlt évekhez képest, színvonala-
sabb, derûsebb, vidámabb volt a bál. A 
karaoke ötlete szuper volt, nagyon feldob-
ta a hangulatot, mind a közönség, mind 
a vállalkozó kedvû «énekesek» nagyon 
élvezték. A gyerekmûsor nagyon jó ötlet 
volt, véleményem szerint nincs szükség 
más fellépôkre, de természetesen Dolhai 
Attila mûsora elmaradhatatlan részét ké-
pezi a Szemere-bálnak. Nagyon jól éreztük 
magunkat, a szervezés mindenre kiter-
jedô volt, külön elismerés a tanár-szülô 
együttmûködésért.” (Kissné Petercsák 
Krisztina)

„Véleményem szerint az idei bál ugyan-
úgy, mint az elmúlt években, nagyon 
hangulatos, színvonalas, programban gaz-
dag volt. Bár mi még csak 3. éve veszünk 
részt ezen a rendezvényen, de az idei év 
különlegessége – és talán eddig a legjobb 
ötlet –, hogy saját diákjaink produkcióit 
csodálhattuk. Megmutatkozott gyerme-
keink színes, sokrétû egyénisége. Talán ki 
merem mondani, hogy nagyobb sikerük 
volt, mint az elôzô években bemutatott 
felnôtt elôadásoknak. Ezt mutatta a hatal-
mas ováció, taps, ami nekik is nagy örömet 
szerzett. Hiszen örömmel, szívesen,
plusz energiát beleölve készültek, hogy 
a vendégeknek elôadhassák mûsorukat.” 
(Farkas Sándorné Krisztina)

„Mint tombolát árusító szülô, közeleb-
brôl is bepillantást kaphattam a résztvevôk 
hangulatába. Az asztaloknál jókedv honolt, 

jó társaságban múlatták a szülôk az idôt. 
A jól berendezett helyiségben könnyen el 
lehetett igazodni, megtalálni a kedvünkre 
valót a büfében, vagy régi ismerôsökkel 
összefutni.

A büfé változatos, megfizethetô kínálata, 
a mûsort szolgáltató diákok tehetsége, az 
igényes tombolanyeremények, Dolhai   
Attilának, az Operettszínház mûvészének 
meglepetésmûsora, és a talpalávalót szol-
gáltató Fix Duó minden igényt kielégítô 
zenéje mind-mind a szervezôk rátermett-
ségét jelzi. Évek óta nagy asztaltársaságot 
szervezek a bálra. Ez egy olyan városi 
rendezvény, ahol nagyszerûen érzi magát 
az ember, és ha vége van, alig várja, hogy 
jövôre újra legyen, és újra jól érezhesse 
magát.” (Darányi Szilvia)

„Ebben az évben is megrendezték az 
iskola javára a jótékonysági bált. A fogad-
tatásnál kedvesen pezsgôvel kínálták az 
érkezôket. Utána mindenki megkereste a 
saját asztalát. Az asztalok szépen, ízlése-
sen harmonizáltak a dekoráció színeivel. 
Minden asztalon ott volt az étlap is. Az 
étel- és italválaszték bôséges volt, és az 
áruk is megfelelô.

A mûsort pontosan kezdték, és nagyon 
jó volt látni az iskola tanulóinak külön-
bözô és változatos produkcióit. A sztár-
vendég, mint már több éve Dolhai Attila 
volt, aki megint jól teljesített, de sajnos 
azokat a számokat adta elô, amiket ed-
dig is, esetleg ezen lehetne változtatni a 
következôkben. A zenekar fergeteges volt, 
mindig tudták, hogy mit kell játszani, így 
minden korosztály számára kedvezô volt 
a mulatság.” (Molnár Attila és Molnárné 
Kedves Ildikó)

„A bál nagyon jól sikerült, elismerés a 
szervezôknek, illetve mindenkinek, aki 
tett a rendezvény létrejöttéért. A díszlet 
rendkívül hangulatosra sikeredett, kiala-
kítása nagyon tetszett. A bál értékét 
– az elôzô évektôl eltérôen – úgy gondo-
lom, az is növelte, hogy a mûsort diákok 
elôadásában láthattuk. A zene igazán jó 
volt, a hangulatot a karaoke csak fokozta. 
Nagyon jó érzés, hogy azért mulatunk és 
szórakozunk, hogy az iskolán segítsünk! 
Reméljük, hogy a szervezôk elégedetten 
zárták a jótékonysági bált.” (Kállai Éva)

„Nagyon pozitív véleményem van a 
bálról, és az ismerôsök körébôl is pozitív 
visszhangot hallottam. Nagyon tetszett a 
mûsorvezetés, a zene fantasztikus volt, 
a büfé kínálata gazdag, árai megfelelôek 
voltak. Néhányan hiányolták a hastáncot, 
de ezzel együttvéve is, számomra az idei 
bál volt az elmúlt évek legjobban sikerült 
rendezvénye.” (Bene Zsuzsa)

2007. február 17-én szombaton ismét megrendezésre került a Szemere Pál Általános Iskola jótékonysági estje. Minden túlzás nélkül 
állítható, hogy a Szemere-bál városunk kiemelkedô, színvonalas szórakozást nyújtó rendezvénye.

Ehhez nagymértékben hozzájárul a gyönyörû, ízléses dekoráció, a büfé sokszínû kínálata, az immár második alkalommal meghívott 
zenekar, akik hajnalig húzták a talpalávalót, az idén gyerekprodukciókat felvonultató mûsorszámok, Dolhai Attila nagy sikerû és 
lenyûgözô elôadása, és nem utolsó sorban a szervezésben, lebonyolításban részt vevô tanárok és szülôk közös, gyümölcsözô munkája.
A Szülôi Közösség és a magam nevében tisztelettel megköszönöm a szervezésben lázasan, lelkiismeretesen dolgozó Tóth Istvánné 
Julika, Lehoczki Ági, Nagy Ildikó tanárok munkáját, a szülôk és diákok áldozatos segítségét, valamint az összes támogatónak a tá-
mogatást, amivel segítette iskolánkat, gyermekeinket. 
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„Nagyon jól éreztük magunkat, a mûsor 
fantasztikus volt, ezzel kapcsolatban egy 
negatív élmény, hogy a fellépô gyermekek 
már nem nézhették meg a bálnyitó keringôt, 
pedig eredetileg így lett megbeszélve. Ettôl 
függetlenül fergeteges volt a bál, a dísz-
let csodás, a büfé kínálata minden igényt 
kielégítô, a zenekar is nagyon jó választás 
volt, hiszen nagyon jó hangulatot teremtet-
tek. Sokkal jobban élveztük a gyerekek 
mûsorát, mint az eddigi években a fel-
nôtt produkciókat.” (Királyné Klonyavec 
Hajnalka)

„A mûsor tetszett, mert nem volt hosszú, 
pörgôs volt, és nagyon ügyesek voltak 
a gyerekek. Tetszett, hogy többször volt 
a tombolahúzás. A büfében nagy volt a 
választék, szépen, ízlésesen, higiéniku-
san volt tálalva, a dekoráció gyönyörû, a 
szervezés megfelelô, a zene nagyon jó 
volt. Pozitív még, hogy nem lehet bent a 
teremben dohányozni. Annyira jól éreztük 
magunkat, hogy észre sem vettük az idô 
múlását. A táncparkettet éreztük egy ki-
csit szûkösnek.” (Hajnik Ildikó)

„Immár ötdik éve vagyok vendége a 
rendezvénynek. Tavaly a kisfiam osztály-
fônökei voltak a fôszervezôk, így kerültem 
– akkor még csak lelkes szülôként – segí-
tônek a konyha közelébe. Ebben az évben 
fôleg a büfé elôkészítésében segédkeztem. 
A januári szülôi közösség ülésén kezdtük 
el igazán szervezni a bált. Itt szavazták 
meg a szülôk a bál bevételének célját. Az 
idén, a pedagógusokkal egyetértve az új 
iskola tecnikai berendezéseinek fejlesz-
tésére (projektorok, CD-k, DVD-k vásár-
lására) szeretnénk fordítani a bálból be-
folyt összeget. 

A félévzáró szülôi értekezleteken tájékoz-
tattuk a szülôket a bál szervezésének 
állapotáról, illetve ekkor kértünk segít-
séget a szülôktôl a hidegkonyhai elôké-
születekhez. Akkor meg is lepôdtem egy 
kicsit a szülôk passzivitásán, de ahogy 
közeledett a bál napja, úgy kaptam sorban 
a segítséget. Ezért tizenkét szülônek tarto-
zom köszönettel, akik a szombat délelôtt-
jüket feláldozták. Roppant jó hangulatban 

telt a készülôdés. Elôzô este díszítettük 
fel a büfét, ide kerültek be szendvicsek, 
hidegtálak, a sokak által kedvelt töltött 
káposzta. Remélem, sikerült mindenkinek 
a kedvében járni az étel- és italkínála-
tunkkal.” (Molnár Márta)

„Noha gyermekeink már több mint tíz éve 
kinôttek ebbôl az iskolából, mégis vissza-
járunk ide, évente a Szemere-bálra. Szinte 
a kezdetektôl látogatjuk ezt a rendezvényt, 
egyre bôvülô asztaltársasággal. Családias 
légkörben telt az este. Örültünk a színvona-
las gyermekmûsornak, amit Dolhai Attila 
fellépése koronázott meg. Jó látni a kicsik 
lelkesedését, de tapasztalataink szerint a 
szülôk is egyre inkább bekapcsolódnak a 
bál szervezésébe, bonyolításába. Érezhetô 
volt a tanár-diák-szülô teammunka. A büfé 
is évrôl évre színesebb, mind díszleteit, 
mind a kínálatot tekintve. Egyre több 
tombolatárgy kerül kisorsolásra, amiket 
– gondolom – fôleg péceli vállalkozóink 
ajánlottak fel. Kellemes megtapasztalás, 
hogy egy jó ügy érdekében ôk is ilyen szép 

számmal mozgósíthatók. Végül, de nem 
utolsósorban, örülünk, hogy a színvonalas 
szórakozás mellett támogathatjuk az iskola 
alapítványát.” (Szûcs Tiborné Nelli)

„Nagyon jól éreztem magam, bár min-
den évben jó a hangulat. Úgy gondolom, 
Pécelen ez egy színvonalas rendezvény, 
amelyre méltán büszkék lehetünk. A mû-
sor nagyon tetszett, a szülôk szeretik látni 
a gyerekeiket szerepelni, a zenekar fer-
geteges volt, és a büfé is minden elismerést 
megérdemel.” (Ácsné Juhász Gabriella)

„Vé1eményem szerint az idei bál sokkal 
jobb volt, mint az elôzô években. A zenész 
fiúk fantasztikus hangulatot csináltak, a 
mûsor is jobb volt, hogy gyerekeink sze-
repeltek, személy szerint nagyon büszke 
voltam a fiamra, aki zárkózott típus, mégis 
örömmel kiállt a vendégek elé szerepelni. 
A karaoke is jó ötlet volt, hangulatot te-
remtett.” (Puskás Veronika)

A véleményeket összegyûjtötte  Molnár 
Márta és Kovácsné Somogyi Andrea

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Tanulmányi ösztöndíjra

A „Fabini Teofil János Alapítvány a vak, gyengénlátó és szembeteg gyermekek gyó-
gyításáért és megsegítéséért” (1173 Budapest, Összefogás u.12.) pályázatot ír ki 2 fô 
továbbtanuló vak, gyengénlátó vagy szembeteg fiatal részére a 2007/2008-as tanévre.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1.) Vakok személyi járadékában ill. fogyatékossági támogatásban való részesülés
2.) Közép- vagy felsôfokú tanintézetben tanulói ill. hallgatói jogviszony igazolása 
vagy közép- ill. felsôfokú nyelvvizsgára felkészülés igazolása
3.) Szociális rászorultság (családi jövedelemigazolások)
A pályázatnak tartalmaznia kell a következôket: – pályázó neve, személyi ada-
tai (születési hely, idô, anyja neve, lakcíme); – az ösztöndíj tervezett felhasználása; 
– a pályázó jelenlegi tanulói jogviszonya
A tanulmányi ösztöndíj mértéke személyenként: 100.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjed-
het a pályázatot elnyert tanuló/hallgató ösztöndíja, szociális rászorultságától függôen.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 31. napja.
A pályázatot az alapítvány postacímére kérjük küldeni: Fabini Alapítvány, 1656 
Budapest, Pf. 189
Az ösztöndíjakat az Alapítvány mellett mûködô szakmai testület ajánlása alapján 
az Alapítvány kuratóriuma ítéli oda. Az eredményrôl minden pályázó értesítést kap 
szeptember végén. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetô a 06/30-
217-48-93 telefonszámon és a M.V.Gy.O.Sz. Titkárságán 1146 Budapest, Hermina út 
47. telefon/fax: 06/1-384-5028

Dr. Angyaláti Enikô a kuratórium elnöke

Dolhai Attila
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Ismét felbolydult az élet az iskolánkban! Elérkeztünk a Meseutazás egy újabb ál-
lomására: megtartottuk beiskolázási programunk második foglalkozását. 

Február 7-én 10 órakor a Szivárvány, Gesztenyés és a Nyitnikék Óvoda 98 nagycsopor-
tos ovisa, 11 órakor pedig a Harangvirág Óvoda 38 óvodása látogatta meg iskolánkat.

„Cuki bohóc”, azaz Jármi-Németh Judit, a 3.a-sok tanító nénije fogadta az érkezõket. 
Nagyokat nevettek a gyermekek a tréfákon, sõt volt olyan bátor ovis is, aki átfestette 
pirosra Cuki bohóc narancssárga orrát. 

Ezután 10-12 ovis az óvó nénikkel együtt ült be egy-egy tanterembe. Iskolásaink nagy 
izgalommal készültek erre a napra, verset tanultak bohócokról, sõt néhányan jelmezbe 
is öltöztek. Volt közös verstanulás, éneklés, de az óvodások is megmutatták, hogy õk 
már „érettek” az iskolára: bátran kiálltak, és õk is szavaltak.

A vidám verselést – a farsangi idõszakhoz kapcsolódva – álarckészítés követte. Ter-
mészetesen bohócot ábrázolt az álarc. A tanító nénik a sablonokat készítették elõ, az 
ovisok pedig az iskolások segítségével ragasztottak és színeztek. A 140 kis óvodás így 
változott pillanatok alatt szeretetre méltó, kedves bohóccá. 

A program végén büszkén mutattuk meg mindannyiuknak a januárban birtokba 
vett gyönyörõ, színes iskolánkat. Jó volt látni az arcukon a csodálkozást, hallani a 
lelkesedésüket és figyelni, mennyire tetszik nekik az iskola. Örömmel újságolták, alig 
várják már, hogy végre õk is iskolások lehessenek.

Azt hiszem, elértük azt, amit célul tûztünk ki: az ovisok nem szorongva, félve gon-
dolnak az iskolára, nem izgulnak nagyon, hiszen látták-tapasztalták, hogy itt is sokat 
lehet játszani, énekelni, és itt is olyan szeretetteljes légkör vár rájuk, mint ami jelenleg 
az óvodában körülveszi õket. 

Vanyekné Holló Csilla
igazgatóhelyettes

Technikafoglalkozás a leendô elsôsöknek 
a Szemere Pál Általános Iskolában

Gyermekeink 
mondták

„Betanultam egy vicces verset. Nagyon 
tetszett nekik, és jót nevettek rajtam. 
Bárcsak engem is így fogadtak volna!” 
(Laklóth Dániel 4.b)
„Nekem nagyon tetszik a suli, remélem, 
az ovisoknak is! Bohóc álarcot készítet-
tünk velük. Anna néni körbevezette õ-
ket a sulin. Az arcukon látszott, hogy 
tetszett nekik. Remélem, megjött a ked-
vük, hogy ide járjanak! Szerintem okos 
gyerekek válhatnak belõlük.” (Lovas 
Péter 4.a)
„Amikor bejöttek az ajtón az óvodások, 
nagyon izgatott voltam, hogy vajon mi 
sül majd ki ebbõl. Mellém egy aranyos 
kislány ült, aki nagyon szép volt. Egy 
álarcot készítettünk, amiben keveset 
kellett segítenem neki. Mi egymással 
nagyon jó barátnõk lettünk.” (Zámbó 
Brigitta 4.b)
„Izgatottan készülünk a nagy eseményre. 
Nem is gondoltam, hogy ilyen ügyesek 
lesznek! Hû, de jó volt, még most is em-
lékszem rá!” (Perei Deborah 4.b)
„Én voltam a bohóc. Jól megnevetet-
tem õket. Mellém egy kisfiú ült. Na-
gyon ügyes volt és boldog.” (Péntek 
Dániel 4.b)
„Miközben mondtam a verset, leesett 
az orrom. Mindenki nevetett, még a 
tanárok is. Nagyon jól érezték magukat 
az ovisok. Szorgalmasan és ügyesen 
dolgoztak.” (Dobák Zoltán 4.b)

Híd a szakadék felett
A sikeres iskolakezdés problémája hosszú ideje foglalkoztatja a szülôket, pedagógu-

sokat egyaránt. Évente felmerül az érintettek körében, mit kellene tenni, hogy a kis-
gyermek megállja a helyét az iskolában, hogy mielôbb megszokja az új környezetet. Az 
óvodából iskolába való átlépés szakadékát a Szemere Pál Általános Iskola a következô 
kiváló kezdeményezéssel igyekszik áthidalni: „Meseutazás az óvodából az iskolába”. En-
nek az utazásnak lehetünk részesei decembertôl egészen májusig, melynek több kitûnô 
állomása van. Ezek közül az egyik részesei lehettünk február 7-én, szerdán délelôtt, 
amikor is zsúfolásig telt az új Szemere Pál Általános Iskola aulája. Az iskola bejáratánál 
nagyobbacska tanulók fogadtak bennünket, óvodásokat, és kedvesen beljebb terelgettek.

Kíváncsian és kissé meghatódva léptünk 
be, hisz nemcsak az új épületet csodálhat-
tuk meg, hanem leendô elsô osztályosaink 
most lépték át elôször az iskola küszöbét.

Hamarosan megérkeztek a többi óvodák 
nagycsoportosai is, így egyre forróbbá 
vált a hangulat. De a java még csak most 
kezdôdött, mert megszólalt a csengô! A 
kicsiknek sorra elmagyaráztuk, mit is je-
lent ez, majd hamarosan özönleni kezdtek 
a termekbôl a kisdiákok. Volt nagy öröm 
és csodálkozás, amikor ki–ki találkozhatott 
régi barátjával, volt óvodás társával vagy 
épp a nagytestvérével. Mi felnôttek is 
nagy örömmel üdvözöltük régebben látott 
kollégáinkat és a Szemere Pál Általános 
Iskola igazgatóját Gyüre Pált, aki kedves 
szavakkal köszöntötte a gyerekeket. De 
a meseutazás akkor igazi, ha van benne 
valami mesebeli, s a szemerések ezt is 
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„Mibôl lett a cserebogár?”
Évek óta rendszeres bálozók vagyunk itt a Szemere Iskolában. 

Kezdetben a 6 tantermes épületében az aulában táncoltunk, a ter-
mekben büfé, társalgó volt. 

Ezt a helyszínt jó pár éve kinôtte a rendezvény. 8-10 fôs asztal-
társaságok mára már sokszor 16-20 fôsökké váltak. Vannak csalá-
dok, akik az évnek erre a szakára vidékrôl hívják meg rokonaikat, 
barátaikat, és a hétvégi mûsor fô mûsorszáma a Szemere-bál!

A tavalyi és az idei bálon, mint anyuka és tanár is részt vettem a 
szervezôk csapatában. 

Jó érzés volt: lelkes szülôk és tanárok összefogásával, a gye-
rekeink által nyújtott mûsorszámmal lett teljes az este.

Miértek és hogyanok
Jótékonysági bál, ahol nemcsak kérünk, hanem adunk is. Kérünk 

adományokat, hiszen mint mondani szokták, „szegény az eklé-
zsia”, de adunk örömet, lelkesedést, ünnepet, mikor a való világ, 
hacsak egy pár órára is, de felfüggesztôdik, és adjuk az összefogás 
látványos példáját, ami oly ritka manapság, és ezt a gyermekeink 
is érzik…

Az ötödikeseimmel rendeztünk pénteken egy disputa órát, hogy 
miért is kell egy önkormányzati iskolának a szülôk segítsége, 
anyagi támogatása. Kértem, hozzanak érveket és ellenérveket, 
alakuljanak szakértôi csoportok. A gyerekek meglepô ügyességgel 
sorakozatták és feszítették egymásnak érveiket. Elgondolkodtunk 
a miérteken és a hogyanokon, az óra végi közös élményünk így az 
lett, hogy jó dolog segíteni, ha még oly kicsivel is tud az ember, 
hisz ahogy az egyik kisdiákom mondta: „500 forint ma már nem 
sok, talán két zacskó cukor ára, de sok kicsi sokra megy!”, és ebbôl 
az alapítványon keresztül nekik lesz jobb.

Az ez évi cél: oktatástechnikai eszközök vásárlása. 
Uniós színvonalú iskolaépületet kapunk szeptembertôl, uniós 

színvonalú oktatás a célunk mostantól!

Az elôkészületek
Hetek óta folynak szervezési munkák: Tóth Julika minden-

tudó kockás füzetével állandó lakója lett az iskolának, fô segí-

tôivel, Soósné Marika igazgatóhelyettessel, Nagy Ildikó an-
goltanárnônkkel.

A tanító nénik egy csapata Szilágyiné Géczi Anna „kreatív 
igazgató”vezetésével vállalta a tornaterem díszítését, amely évrôl 
évre elegánsabb, változatosabb. Anna néni ötletessége, precizi-
tása önmagáért beszél: bordó és gyöngyházfényû lufi, virágok, 
tüllfüggönyök és masnik borították be a termet. Szép Marika és 
Panni néni varrószakkört alapítva igazította a függönyöket, Sas-
vári Edit néni Annával és Puskás Verával sorra varázsolta elô a 
lufi-virágokat. Bene Zsuzsi, lelkes, önzetlen anyukánk elôzô éjjel 
írta meg az asztali díszként is szolgáló árlap-virágokat, majd több 
méter magasban, helyi alpinistaként Tolnai Ági nénivel tüntették el 
a kosárlabdapalánkot a dekorációval.

Hát kérem, ilyenek a mi leendô elsôs tanító nénijeink!
De ne feledkezzünk el a háttérmunkásokról, az SNI-s tanító 

nénikrôl se: a függönyök, terítôk kimosva, vasalva kerültek a de-
koratôrök keze alá.

A büfé Molnár Márti és Kovácsné Somogyi Andi szülôk keze 
ügyességét dicséri: az ablakpárkányon gyûrtselyem futott vé-
gig, mécsesek adtak hangulatfényt, de itt a leginkább szemet 
gyönyörködtetô az a szendvics- és hidegtálak, sütitálcák voltak, 
melyeket Márti és csapata, segítôkész anyukák és tanító nénik 
reggel nyolctól délután kettôig készítettek, miközben aranyszívû 
konyhás nénijeink a töltött káposztát fôzték. (Mennyei volt!)

A terem hangosítását, a hangulatos fényeket állandó segítônk-
nek, Vanyek Tibinek köszönhetjük, ki miközben kisfia körülötte 
motorozott, rendületlenül rakott rendet a kábeldzsungelben. 

A mûsort – mivel leírhatatlanul jó volt – tessék megnézni a 
tévében: dobosok, élô zene, tánccsoportok, éneklô tini lányok, ke-
ringôzô nyolcadikosok, Lehoczky Ági angoltanárnônk irányítá-
sával karaoke verseny, és persze sztárvendégünk Dolhai Attila.

Köszönjük!
Ui.: Szinte az egész tanári kart és jó pár szülô nevét kellene még 

felsorolni, akik segítettek, közremûködtek a bál sikeréért. Ez hely-
hiány miatt lehetetlen, de köszönet és hála nékik! 

A gyermekfarsangok még hátravannak nálunk, de ha el is múlik a 
báli szezon, azért „Tessék mosolyogni” továbbra is!

Tanáranyu jelenti
Itt a farsang áll a bál… A Szemere életében is újra elérkezett a báli idôszak.

kiválóan megoldották. Cuki bohóc került 
elô – honnan, honnan nem? –, és fergeteges 
közremûködésével tette emlékezetessé a 
gyermekek számára ezt a délelôttöt. Még 
az igazán szorongó gyerekek is önfeledten 
tapsoltak, és mire az iskolapadokba 
leültünk, félelmük már messze szállt. 

Mert bizony az következett, hogy ismét 
megszólalt a csengô, és a kedves tanító 
nénik elkalauzoltak bennünket az osztá-
lyokba, ahol részt vehettünk egy technika 
órán. A kicsik az iskolások mellé ültek a 
padba, és együtt dolgoztak velük. Mi ver-
set mondtunk egy bohócról, és bohócálar-
cot készítettünk. A kicsik a sok biztatás és 
kedves mosolyok mellé segítséget is kaptak, 
hogy mindenki elégedett legyen, és jól érezze magát. Észre sem 
vettük, hogy repül az idô, csak a csengôszóra lettünk figyelmesek. 

– Vége az órának! – mondta egy iskolás kisfiú. 
– Mindig ilyen rövid? – kérdezte a mellette ülô óvodás.
– Most megmutatjuk nektek az iskola többi termét is – mondta 

a tanító néni, s azzal elindultunk. A meseutazás mai állomásának 
végén a különleges akusztikájú énektermet látogattuk meg, ahol 

az igazgató bácsi kedves szavakkal búcsú-
zott a gyerekektôl a meseutazás következô 
állomásáig. Persze ismét megjelent Cuki 
bohóc a gyerekek nagy örömére.

Mit tegyen a szülô, az óvoda és az iskola, 
hogy két-három hét (esetleg nap) után ne 
hangozzanak el ilyen mondatok, hogy: „én 
már eleget jártam iskolába, eleget tanul-
tam, visszamegyek az óvodába játszani”, 
„én már nem akarok iskolás lenni, még 
inkább óvodás leszek!”? Hogyan keltse 
fel az iskolába járás vágyát, hogy az óvo-
dai évek után egészséges, jókedvû, tanulni 
kész elsô osztályossá váljék a gyermek? 
Vegyen részt ilyen és hasonló meseutazá-
sokon!

És mit tehet az iskola, hogy a kisgyerek szívesen jöjjön iskolába, 
szeresse tanítóját, büszke legyen arra, hogy már iskolás? A Sze-
mere Pál Általános Iskola kiváló példájának követésére ország-
szerte nagy szükség van, hogy az óvoda és iskola közötti szakadék 
felett végre kényelmes, széles híd épüljön gyermekeink számára.

A Szivárvány Óvoda nevében: 
Grenák Istvánné óvodapedagógus
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Megszületett az ötödik unokám! Büszke és boldog vagyok! Öt 
unokával az ember már eljut abba a korba, amikor számot vet 
életével. Ezt a számvetést én is elkészítettem, és rájöttem, hogy 
semmi, de semmi nem volt olyan fontos és örömteli, mint gyer-
mekeim és unokáim születése, fejlôdése. Visszatekintve még a 
gyerekek zûrös kamaszkora is kellemes vígjátéknak hat. Milyen 
jó, hogy vannak gyermekeim, mert így lehetnek unokáim! Gyer-
mekek és unokák, életem nagy ajándékai.

És akkor hallom, hogy kevés gyermek születik. Vajon miért 
mondanak le az emberek a földi élet legnagyobb örömérôl?

Magatartástudományi Intézetünk évtizedek óta kutatja lelkiál-
lapotunkat, életkilátásainkat és egészségi állapotunkat. Megál-
lapították, a férfiak várható élettartama átlag 68, a nôké 76 év, 
míg a Nyugat-európai országokban és az Egyesült Államokban 
80 fölötti ez a szám mindkét nemnél. Bármilyen meglepô, az 
anyagiaknak az életkilátáshoz, boldogsághoz sokkal kevesebb 
köze van, mint gondolnánk. 

A stressz, a depresszió, az önbe-csülés hiánya, a felfokozott 
anyagi igények miatt érzett örökös elégedetlenség és az el-
magányosodás játszanak szerepet ebben a szívszorító statisz-
tikában. És bizony, ugyanezek a tényezôk okozzák azt is, hogy 
kisebb a gyermekvállalási kedv. Olyan    csapda ez, amit ne-
héz feloldani. Aki szomorú és bizonytalan, az nehezebben vál-
lal gyermeket, pedig aki vállal, az sok örömet kap a gyerme-
kekkel. Gondot is persze, de idôvel a gondok szinte már nem is 
látszanak.

Az életmód-felmérések bebizonyítják ezt, mert a lelkiálla-
potra, az életkilátásokra és az egészségre legjobb hatással a jó 
család van. A kiegyensúlyozott, megelégedett, békés családok-
ban az egészség megôrzésének és ezzel a hosszú életnek mini-
mum háromszoros esélye van, mint egyedülállók esetén. De 
ami a legeslegérdekesebb, kiderült a felmérésekbôl az is, hogy 
a házasság sem csupán egy papír, ahogy ezt mostanában diva-
tos mondani, hanem egészségvédô tényezô. A házasság nélkül 

együtt élô párok a felmérések szerint hasonlóan veszélyeztetet-
tek, mint az egyedülállók, mert biztonságérzetük, stressz-tûrô 
képességük kisebb.

Talán hihetetlen, de külföldi és hazai felmérési adatok egy-
formán bizonyítják, hogy életre szóló házasságban, több gyer-
mekkel, anyagi helyzetüktôl függetlenül boldogabbak az em-
berek. Egészségük és életkilátásaik is jobbak. Statisztikai adat. 
Bárki utánanézhet az interneten.

Mindenesetre az én egészségemet legjobban a böfiztetés se-
gíti. Átölelem az újszülött babát, és ha fájt is valamim, elmú-
lik. Meg különben is, semmi sem tud nagyobb örömet szerezni, 
mint amikor valamelyik unoka valami kedveset mond. Vagy ha 
kikapok tôlük valamilyen logikai játékban, mert látom, okosak. 
Az anyaméh gyümölcse jutalom, mondja az Írás. És tényleg. Én 
legalábbis nagyon megjutalmazottnak érzem magam.

Nagyon boldog vagyok, amiért olyan korán kezdtem a gyermek-
szülést, hogy már negyvenhat évesen, aránylag fiatalon, nagy-
mama lehettem. Azóta csak ámulok és bámulok, milyen jó dolog 
a nagymamaság. Megszületett az ötödik unokám. Remélem, lesz 
még több is. Mindenkinek hasonló jókat kívánok!

Tasnádi Katalin

Unokás öröm

Az Egymást Segítô Egyesület (ESE) isaszegi Alemany Erzsébet 
Segítô Ház Rehabilitációs és Ápoló Otthona (2117 Isaszeg, 
Nap u. 2/b.) intézményvezetôi állására pályázatot hirdetünk.
Pályázati feltételek: – felsôfokú szakirányú (egészségügyi/szo-
ciális) végzettség; – minimum 5 éves szociális intézményi vezetôi 
gyakorlat; – humán beállítottság; – számítógép felhasználói szin-
tû ismerete.
Elônyt jelent: – jogosítvány.
A pályázatnak tartalmaznia kell: – az intézményre vonatkozó 
vezetôi, szervezési elképzeléseket; – részletes szakmai önélet-
rajz; – végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata.
Az állás betölthetô: 2007. április 1-jétôl
Bérezés: közalkalmazotti besorolás szerint megegyezés alapján.
További információ kérhetô Némethy Mária elnöktôl és Tóth 
Tamásné ápolási igazgatótól (telefon: 28/454-076 vagy 28/454-
077). Az egyesületrôl és az intézményrôl további információ a 
www.egymast-segito.hu honlapon található. Az otthon elôre 
egyeztetett idôpontban személyesen megtekinthetô.
Pályázati határidô: 2007. március 31.
A pályázatot 2119 Pécel, Pihenô u. 2. vagy az ese@vnet.hu 
címen várjuk.

Az Egymást Segítô Egyesület (ESE) pályázatot hirdet isaszegi 
Alemany Erzsébet Fogyatékosok Integrált Intézményének 
(Lakóotthon, Fogyatékosok Nappali Intézménye, Támogató 
Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat) vezetésére. 

Pályázati feltételek: – felsôfokú szakirányú végzettség az 
1/2000 (I.7.) SZCSM rend. szerint; – minimum 5 éves intéz-
ményi gyakorlat. 
Elônyt jelent: – intézményvezetôi jártasság; – gépjármûvezetôi 
engedély; – nyelvismeret (angol és/vagy német). 
Fizetés: közalkalmazotti besorolás szerint. 
Az állás betölthetô: 2007. április 1-jétôl 

A pályázatra jelentkezni lehet 2007. március 31-ig Némethy 
Máriánál (2119 Pécel, Pihenô u. 2. vagy ese@vnet.hu címen) 
szakmai önéletrajzzal, iskolai végzettséget igazoló dokumen-
tumokkal. 
Bôvebb információ a 06-28/454-076 vagy a 06-28/454-077 tel-
efonszámokon kérhetô. 
A szervezetrôl és az intézményekrôl a www.egymast-segito.hu 
honlapon talál részleteket.

Álláspályázat
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„Vándorecset” címmel 2007. február 
9-én Pécelen a Kastély Vendéglôben nyílt 
meg egy kiállítás Vincze Árpád, Ortó 
Tamás, Cap Károly és Balogh Renáta 
alkotásaiból. A kiállítást Bartha Attiláné 
alpolgármester asszony nyitotta meg, a 
díszvendég D. Nagy Lajos volt.

Vincze Árpád (28) Hajdúszoboszlón 
él, Nyíregyházán végzett rajztanárként, itt 
ismerkedett meg két legjobb barátjával, 
Ortó Tamással és Cap Károllyal, akikkel 
sok idôt töltenek együtt, és minden nyáron 
elmennek a zsákai mûvésztelepre. Jelenleg 
Pécelen az Adventista Teológiai Fôiskolán 
szerzi második diplomáját, ezért gyakran 
van Pécelen. Mint festôi téma, fôleg a 
puszta érdekli. Már többször is állított ki 
mûveibôl, Pécelen másodszor állít ki. 

Ortó Tamás (27) Kisvárdán él, Nyíregy-
házán szerezte meg rajz-orosz nyelv sza-
kos tanári diplomáját. Fôleg olajjal fest, és 
tájképeket.

Cap Károly (28) Kárpátalján szüle-
tett. Kisvárdán él, Nyíregyházán szerez-
te meg rajz-német nyelv szakos tanári 
diplomáját. Legszívesebben olajjal fest. 
A montenegrói tájak emlékképeit saját 

egyénisége szûrôjén keresztül jeleníti meg.
Balogh Renáta (21) Pécelen él, a kôbá-

nyai Szent László Gimnáziumban végzett 
rajz tagozaton. Érettségi után egy évig a 
budapesti Dekoratôr és Kirakatrendezô 
Iskolába járt. Jelenleg a Pázmány Pécel 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának esztétika–német szakos hallgató-
ja. Legszívesebben tollal, tussal, aquarellel 
és pasztellel dolgozik. Fôleg virágcsend-
életeket és fantáziarajzokat készít.

„Mind a négyen kötôdünk Pécelhez, ezért 
jó érzéssel töltött el minket, hogy itt Péce-
len állíthattuk ki munkáinkat. Sok ismerôs 
arc volt a megnyitón, és több új emberrel is 
megismerkedhettünk.

Sok készülôdést igényelt, míg kiválogat-
tuk a megfelelô képeket, és amíg minden 
kép a helyére került. Annak ellenére, hogy 
már mindegyikünknek volt kiállítása, na-
gyon izgultunk, hogy minden jól sikerüljön, 
s hogy képeink elnyerjék a vendégek tet-
szését. Végül eljött a megnyitó. 18 óra 
után nem sokkal már tele volt a Kastély 
Vendéglô, ami örömmel töltött el minket, de 
fokozta az izgalmunkat is, mivel a megnyi-

tón nekünk is kellett mondanunk magunk-
ról egy keveset, és mint tudni illik, akik 
rajzzal foglalkoznak, azok nem szeretnek 
annyit beszélni, ha tehetnék, inkább min-
dent lerajzolnának. Miután Bartha Attiláné 
alpolgármester asszony megtartotta rövid 
beszédét, mi is elmondtunk magunkról pár 
mondatot. Ez után az összegyûlt vendégek 
megnézték a kiállítást.

Érdekes, hogy minden embernek más volt 
a véleménye egy-egy képpel kapcsolatban, 
és hogy mennyiféle gondolat jutott eszük-
be az alkotásokat szemlélve. Sokakkal 
beszélgettünk, és az derült ki ezekbôl a 
beszélgetésekbôl, hogy az emberek vágy-
nak a színekre, a fantáziadús képekre, 

mondhatni, vágynak a csodára. Biztatóan 
hatott ránk, hogy ilyen sokan érdeklôdtek 
a képeink iránt. Jó látni, hogy az emberek 
fogékonyak a mûvészetre.

Remélem ez a kiállítás mindenkinek 
ad egy kis csodát! Szeretnék köszönetet 
mondani azoknak, akik segítettek, hogy 
létrejöjjön ez a kiállítás, és azoknak is, 
akik eljöttek megnézni a munkáinkat. 
Akik pedig még nem látták a képeket, 
azokat pedig szeretettel hívom, hogy néz-
zék meg!

Balogh Renáta

Vándorecset

Bartha Attiláné a kiállító művészekkel 

Balogh Renáta: Portré Vincze Árpád: Szent György-völgyi templom

A kiállítás képei

Ortó Tamás: Híd a patakon

Cap Károly: Fasor
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ESE-ESEMÉNYEK

Februárban a FÉNY-ESE Alapítvány egységenként kommu-
nikációs és motivációs tréninget tartott a VÉDESE Kht. konyhai, 
higiéniai, karbantartási és termelési részlegeiben dolgozó beosz-
tottaknak. Szeretnék ízelítôt adni kedves olvasóinknak arról, hogy 
miért látja a kht. vezetése és egyre több más, sikeresen mûködô 
szervezet vezetôje is úgy, hogy érdemes a beosztottakat néhány 
órára kivenni a munkából és fejleszteni a szociális készségüket. 

A szakmai siker és saját szükségleteink kielégítésének érzése 
erôsen függ attól, hogy hogyan jövünk ki másokkal a munkahe-
lyünkön és az ismerôseink körében a társadalomban. A kommu-
nikáció szabályait tehát mindenkinek ismernie kell, aki sikert akar 
elérni az életben. 

A szociális intézményekben a figyelmes, tapintatos közeledés 
nemcsak a személyes gondoskodást nyújtók (gondozók, nôvérek, 
foglalkoztatók) számára követendô minta, hanem az ápoltakkal 
bármilyen formában találkozó munkatárs: konyhás, takarító, 
mosónô, karbantartó számára is. Minden szociális intézményben 
dolgozó személy a munkája során találkozik idôs, beteg, sérült 
emberekkel, s nagyon fontos, hogy megfelelôen tudjon velük 
kommunikálni. 

Ez sokkal több figyelmet igényel annál, mint ami egyébként a 

hétköznapi kommunikáció során elegendônek bizonyul. A gondo-
zottakkal való bánásmóddal kapcsolatos szerepgyakorlatok meg-
tanítják, hogy hogyan kell bánniuk az ápoltakkal a munkájuk során. 
A tréningen azt is hangsúlyoztuk, hogy a közvetlen munkatársak 

és az egyes egységek dolgozói közötti kommunikációra is nagy 
gondot kell fordítani. Megismerkedtünk egy új fogalommal: az 
asszertív kommunikációval. Mit jelent az asszertivitás? Az asz-
szertivitás olyan kommunikációs módszer, amely ötvözi az 
önérvényesítést és a mások érdekeinek figyelembe vételét, ezáltal 
elôsegíti az erôszakmentes kommunikációt és hosszú távon a szo-
ciális hatékonyságot. Az asszertivitás a célok nyílt, ôszinte meg-
fogalmazása, anélkül, hogy megsértenénk a másikat. Talán arra 
gondolunk, hogy sokszor jobb, ha az ember a népi bölcsességet 
tartja szem elôtt: „Ne szólj szám, nem fáj fejem”, vagyis „lenyeli” 
a dolgokat, vagy pont az ellenkezôje: „kiborul”, és veszekszik. 
Sajnos ez egy közkeletû tévedés. Létezik egy harmadik megoldás: 
az asszertív kommunikáció, amely lehetôvé teszi, hogy se a saját, 
se a másik érdekei ne sérüljenek. Miért fontos ez? 

Aki mindig készséges, lehet, hogy hosszú távon kiszolgáltatott-
nak, kedvetlennek, akár depressziósnak érezheti magát, az elfoj-
tott harag érzés miatt gyakran fájhat a feje vagy a gyomra, tartósan 
emelkedhet vérnyomása stb. Aki pedig gyakran agresszíven 
viselkedik, az mind a saját testi-lelki egészségét, mind a másokkal 
való kapcsolatát rombolja, s így könnyen magára maradhat. Mivel 
az asszertivitás tanulható, fejleszthetô, s elsajátítása megkönnyíti 
a konfliktushelyzetek megoldását, minden egységgel gyakoroltuk, 
hogy a munkájuk során elôforduló problémás szituációkat hogyan 
lehet mindenki megelégedésére rendezni.

Csoportos munka keretében körbejártuk az együttmûködés 
fogalmát. Megbeszéltük, hogy hogyan és kikkel tudunk 
együttmûködni az életünk különbözô területein: otthon, a munka-

helyen és a társadalomban.  Ez az együttes munka azokat a tulaj-
donságokat fejlesztette, amelyek elengedhetetlenek a sikeres szer-
vezeti mûködéshez és az egyének kiegyensúlyozott életviteléhez. 
Ilyen tulajdonságok pl. az önismeret, az emberismeret, a maga-
biztosság, az optimizmus, a felelôsségvállalás, a függetlenség, az 
önzetlenség, a teherbírás, a tolerancia és a beleérzô képesség. A 
tréning során erôsödtek azok a munkatársi viszonyok, amelyek 
elengedhetetlenek az eredményes csapatmunkához.

Ahogy errôl a fényképek is tanúskodnak, a foglalkozások jó 
hangulatban, vidám együttlétként teltek. A tréningek végén 
nemcsak a tanulók érezték úgy, hogy hasznosan töltötték az 
elmúlt órákat, és feltöltôdtek, hanem mi oktatók is – látva, hogy 
munkánkkal örömet viszünk a dolgozók életébe – megújult erôvel 
láttunk neki a következô munkanapnak. A sikeren felbuzdulva 
máskor is örömmel vállalunk ilyen megbízásokat. 

Scheffer Éva

Lenyeljük, kiboruljunk, vagy...?



2007. március ESE Híradó 13

ESE-ESEMÉNYEK

Az ESE Pitti Katalin Idôsek Nappali Klubjában mindig nagy 
szeretettel várjuk Bálint József tanár urat, aki minden alkalom-
mal színesen összeválogatott anyagával kápráztatja el tagjainkat. 
Január 23-án ismét ô volt meghívott vendégünk. Elôadását a rég-
múlt zenéinek bemutatásával kezdte. Késôbbiekben a harmóniáról, 
diszharmóniáról beszélgettünk. Párhuzamot állított ezek létérôl, 
szükségességérôl a mindennapjainkban és a zenében. Köszönjünk 
az együtt töltött kellemes délelôttöt. 

Intézményünk különféle ünnepségein szerepelt már az Isaszegi 
Asszonykórus. Január 30-án klubunkba is meghívtuk ôket, és 
együtt emlékeztünk a magyar kultúra napjára. Gazdagon díszített 
népviseletükben érkeztek, rövid bemutatkozásukban elmondták, 
hogy 1972 óta énekelnek együtt, és hogy többszörös országos 
minôsítéssel büszkélkedhetnek. Hazánk legszebb dalaiból, illetve 
erdélyi vendégszereplésük során tanult ottani népdalokból állítot-

ták össze mûsorukat. Csodálatos dalaikat mindannyian lenyûgözve 
hallgattuk. Végül közösen énekeltük kedvenc nótáinkat. Köszönet 
a csoportnak a felejthetetlen mûsorért, várjuk szeretettel ôket a 
megbeszélt idôpontban, március 8-án. 

Klubunkban február 2-án indult egy újabb elôadás-sorozat 
Nagy Judit közremûködésével, „Váljék egészségünkre” címmel, 
amely az otthonunkban önmagunkon is végezhetô legegyszerûbb 
masszázsgyakorlatok bemutatásáról szól. Felhívta figyelmün-
ket ennek az ôsi gyógymódnak a jótékony hatásaira, hogy a 
betegségeket megelôzhetjük, a tüneteket megszüntethetjük, csökk-
enthetjük fáradtságérzetünket, oldhatjuk feszültségünket. Ujjaink 
masszírozásával kezdtük a gyakorlatokat, mindenki lelkesen fi-
gyelte és utánozta Juditot. Legközelebb 22-én találkozunk, amikor 
újabb hasznos tanácsaira számítunk.

A rákellenes világnapra emlékeztünk február 6-án dr. Varga Lász-
ló fôorvossal, valamint Kozma Ágival. Ôk is szinte havi rendsze-
rességgel jönnek klubunkba különféle betegségekrôl, ezek meg-
elôzhetôségérôl elôadást tartani. A téma adott volt, és sajnos eléggé 
ismert, hiszen mint tudjuk, a rák korunk betegsége, a fejlett országok 
egyik vezetô haláloka. Beszéltek a betegség kialakulásáról, és hogy 
a rák számos tünetet okozhat, melyek attól függôen alakulnak ki, 
hogy a daganat hol helyezkedik el, milyen karaktere van, és van-
e áttétképzés. Hangsúlyozták, hogy a legtöbb rák kezelhetô, sok 
közülük gyógyítható, amennyiben kezelése idôben megkezdôdik. 
Persze a megelôzésrôl is szó esett, hiszen ennek a betegségnek 
több formája olyan környezeti tényezôkkel van összefüggésben, 
mint a dohányzás, az alkohol, a helytelen táplálkozás, és ezek egy 

része könnyen el-
kerülhetô. A tartal-
mas elôadás végén, 
melyet hálásan kö-
szönünk, Ágika 
szétosztott néhány 
tájékoztatót, felvilá-
gosító anyagot, me-
lyek a megelôzés és 
rehabilitáció lehe-
tôségeirôl tájékoz-
tatnak. 

Az elmúlt években 
igen nagy sikerrel 
kerültek megrende-
zésre a farsangi mu-
latságok, idén sem hagytuk volna ki. Február 8-án fergeteges 
hangulat kerekedett klubunkban. Rákoscsabáról, az Edzô utcai 
idôsek klubjából érkezô barátainkkal együtt mulattunk. Rátonyi 
Pál és Jónás Károly mûvészurak voltak meghívott vendégeink, 
akik zenéjükkel tették mókásabbá, hangulatosabbá maskarába 
öltözött tagjaink, vendégeink jelmezes felvonulását. Nehéz dolga 
volt a zsûrinek, hiszen nagyon sok ötletes jelmezt kellett díjazniuk. 
Döntésük meghozatala után kiosztottuk a megérdemelt oklevele-
ket, ajándékokat, majd tovább mulattunk, táncoltunk, ki meddig 
bírta. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. 

Megemlékeztünk a Valentin-napról is 13-án, ünnepléshez nem 
volt hangulatunk, mivel elôtte pár nappal elveszítettük egy mind-
annyiunk által nagyon kedvelt klubtagunkat, Istvánt. Miután 
köszöntöttük és megajándékoztuk a jelenlévôket, Istvánra em-
lékezve halk beszélgetéssel töltöttük a délelôttöt. 

Február 15-én Tasnádi Márta, a Péceli Ifjúsági Énekkar 
vezetôje a farsangról tartott elôadást az igen szép számban össze-
gyûlt klubtagjainknak. Rövid bemutatkozása után a „Nyomodba 
lépek” címû lemezrôl hallgattuk Szekeres István dalait az énekkar 
elôadásában, közben az 1996-ban elhunyt Enzsöl Elláknak, a 

rákoscsabai Szent Erzsébet templom volt plébánosának a „Szere-
tet-hittan” címû könyvébôl olvasott részleteket. Végezetül pedig 
Lázár Ervin „A fûzfán fütyülô rézangyalát” címû írását olvasta fel, 
amin igen jókat derültünk. Berzsián és Dideki története nemcsak 
mulatságos, hanem tanulságos is volt. 

Parajdi Olga

A klubban történt

Tasnádi Márta

Az Isaszegi Asszonykórus

Dr. Varga László és Kozma Ági
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A PÉCELI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az Érzések és színek címû fotókiállítás megnyitójára kaptam 
meghívást február 14-re a péceli Mûvelôdési Házba. Sajnos ak-
kor nem tudtam ott lenni, de a képeket másnap volt alkalmam 
megnézni, mégpedig Dudás Tiborné Judit tárlatvezetésével. A 
képek valóban színekrôl és érzésekrôl szólnak. A felvételek a 
természet szépségeit, táncosok mozdulatait, autók rohanását, 
használati tárgyak, ékszerek csillogását örökítik meg, sajátos 
látásmóddal. 

A kiállítás megnyitó ünnepsége egyúttal búcsúzás is volt. 
Lejárt a Sixekció Egyesület szerzôdése a péceli Mûvelôdési Ház 
mûködtetésére. Errôl folyt a beszélgetésünk Judittal.  
– Pontosan mióta szerveztétek a programokat a pécelieknek?
– Egészen pontosan 2002. március elseje óta, tehát pontosan öt 
éven keresztül volt a Pécel Városi Mûvelôdési Ház élén a Sixek-
ció Táncsport Egyesület. Ez alatt az idô alatt próbáltunk olyan 
koncepciót kialakítani, hogy a születés elôtti pillanattól a nyugdí-
jas korig felöleljük tevékenységeinkkel Pécel lakosságát. Más-
honnan is voltak persze látogatók, de zömében helyiek jöttek a 

rendezvényekre. Ami fájdalom, hogy a középkorosztály kevésbé 
érinthetô meg. De azt gondolom, hogy ezt a gazdasági helyzet 
okozza, hisz mindenkinek muszáj egy-két állást az idejébe be-
zsúfolni, így kevesebb ideje van arra, hogy ellátogasson valahová. 
Bár zenés mûsoraink fôleg a 30-as 50-es korosztályt vonzották.

Elég volt ez az idô arra, hogy felnôjön egy olyan generáció, 
amelynek tagjai újszülöttként kezdtek idejárni hozzánk az édes-
anyjukkal, vagy még kismamaként édesanyjuk pocakjában 
érkeztek. Kismama klub, babamasszázs… Nekem ez különösen 
érdekes, mert akik a mostani látogatók, vagy akik kiállításokra 
jártak, közülük sokan az óvodásaim voltak. Tehát a különbözô 
korosztályoknak egymásra épülnek a programok.
– Melyek voltak a sikeres programjaitok?
– Mindenképpen a gyerekeknek, a kisgyermekes édesanyáknak és 
a nyugdíjasoknak szóló programjaink voltak a népszerûek. Nekik 
célszerû helyben programokat csinálni. Akik Pestre járnak dolgoz-
ni, ott mindent elintéznek, nem itt, Pécelen fognak kikapcsolódni.

– Ha jól emlékszem, a gyermekes-kismamás programok több 
mint öt éve indultak.
– Igen. Amikor Dalocsa Vilmos lett a Mûvelôdési Ház mûköd-
tetôje, akkor megkerestem ôt, hogy lenne néhány programunk, 
amiket szeretnénk megvalósítani önkéntesekkel. Felvettem a 
kapcsolatot Horváth Mária doktornôvel és a védônôkkel. Tehát 
a Baba-mama klub már 10 éve kezdte mûködését. Indulása óta 
önkéntesen dolgoztak benne a védônôk, a doktornô, és nagyon 
sok elôadót is sikerült elhívni. 

Ennek a klubnak különleges jelentôsége van. Pécelre egyre több 
fiatal család költözik ki. El lehet képzelni a kismamát 1-2-3 pici 
gyerekkel. Az apuka reggel elmegy dolgozni, a rokonság távol 
él. Ha az orvosi rendelôben kapott egy szórólapot, eljött közénk, 
akkor itt találkozhatott hasonló helyzetben élô péceliekkel, új is-
meretségek alakultak ki. Tehát az elsô olyan hely, amit a városból 
megismert. 

Az édesanyák, akik a Baba-mama klubban részt vettek, tájé-
kozódhattak az egyéb rendezvényekrôl, programokról: elindult egy 
nôi kar, milyen kiállítás lesz, mikor tartunk babaruha börzét, mi-
lyen lehetôség van esetleg a velük ideköltözô nagyszülô számára... 
A család többi tagja általuk szintén információhoz jutott.
– Más csoportoknak is helyet adott a ház az elmúlt években. Me-
lyek voltak ezek?
– Szívünk csücske a nôi kar. Ez nagy siker. R. Faragó Zsuzsa 
vezetésével indultak, önálló civil szervezetté értek. Eleinte itt tar-
tották a próbákat, de az utóbbi idôben már a zeneiskolában. 

Nálunk tartotta összejöveteleit néhány önálló civil szervezet: 
a Petôfi Kórus, a Cimbora Népzenei Együttes, a Tájak Korok 

Múzeumok Egyesület péceli csoportja. A bélyeggyûjtô kör és a 
nyugdíjas klub több évtizedes múlttal rendelkezô közösség, szin-
tén itt találkoznak. 

A Tájak Korok Múzeumok Egyesület tagjai tartalmas programot 
szerveznek maguknak Szabó Antalné Zsuzsika vezetésével. A 
nyugdíjas klub vezetôje, Esztergályos Sándorné mindent megtesz a 
kellemes kikapcsolódásért, a jó kedvért. Mindkét csoport összefor-

Lezárult egy szakasz, 
kezdôdik egy új...

Beszélgetés Dudás Judittal
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rott közösség. Sokat köszönhetek nekik, hisz nagyon sok önkéntes 
munkával voltak segítségemre például egy-egy kiállítás során. 

A nyugdíjas hölgyeken kívül a helyi amatôr zenész fiatalokra is 
elismeréssel gondolok. Ôk sok idôt töltenek próbákkal, és hatal-
mas szervezô készséggel tudják megmozgatni korosztályukat. 
Pénzüket, idejüket, energiájukat áldozzák az ügyért, és önkén-
tesként sok-sok tevékenységet elvégeztek a mûvelôdési házban. 
Remélem, lesz itt helyük az elkövetkezô idôkben is…
– Kiállításokat szerveztél minden évben.
– A kiállítások... Nekem ez a gyengém… A babakiállítás és az 
írástechnika-történeti kiállítás Ivánkovics Zoli magángyûjteménye 
volt. A hangtechnika történeti, a mackó és a ruhaköltemények 

versenytáncra komponálva kiállítás a sajátom volt. Az idén ne-
gyedik alkalommal nyílt meg Vincze Árpád kiállítása, mely most 
éppen a Kasély Vendéglôben látható. 

Fontos volt számunkra, hogy felkaroljuk a fiatal mûvészeket, 
ezért „INDULÓPONT” címmel kiállítássorozatot terveztünk szá-
mukra. Ebbôl sajnos csak egy alkalom lett, három grafikus hölgy 
bemutatkozása. Teljesen véletlenül ismertettük ôket össze, és 
mindhárman elmondták, nem vették fel ôket a fôiskolára, ez el-
szomorította ôket, és az alkotókedvük is alább hagyott. A tervezett 
sorozattal egy lökést adtunk számukra, elkezdtek újra dolgozni. 
Mindenkinek kell egy elsô hely, legyen amatôr zenész, grafikus… 
Nekik ez sokat számít.
– Elôadómûvészek is jártak itt…
– Ez sajnos nagyon függ az anyagiaktól. Egy kiállítás szervezése is 
költséges, de jóval kisebb összegbôl megoldható saját kivitelezés-
ben, mint egy elôadás. 

Szerencsére nagyon sok fiatal, lelkes színmûvész nyitott a vidék 
felé, szívesen jönnek gyerekeknek elôadást tartani. Olyan lelkesen, 
olyan profin tárják a mûvészetet a gyerekek felé, ami csodálatra 
méltó. A gyerekek, akik itt jártak, nem biztos, hogy eljutnak egy 
budapesti színházba. Itt ugyan egyszerû körülmények között, de 
maradandó színházi élményben lehetett részük.
– Sok-sok tanfolyamot is meghirdettetek. Melyek voltak a ked-
veltek, melyek a kevésbé népszerûek?
– Ahogy változik a világ, úgy változnak az igények. A felé kell 
mennünk, mit talál ki a lakosság, azt kell kiszolgálni. Jó példa erre 
a hastánc csoportok szaporodása. Mi egy tánc egyesület vagyunk, 
standard és latin táncot tanítunk. Viszont három évvel ezelôtt töb-
ben jelezték, szeretnének hastáncot tanulni. Akkor egy csoport 
indult, két éve kettô, az idén pedig már három. 

Kevésbé voltak sikeresek a kreatív tanfolyamok. Manapság már 
minden plázában hozzáférhetô füzetkékbôl bárki könnyen meg-
tanulhat bármilyen kézmûves technikát, megvásárolhatja a hozzá 
való anyagokat. Azt gondolom, ezért volt kicsi az érdeklôdés az 
ilyen tanfolyamaink iránt. 

– Van valami, amit másként csinálnál, másként kezdenél hozzá? 
– Inkább azt mondanám el, mi az, amit nem tudtunk megcsinál-
ni. A nyelvtanfolyamoknak többször nekiindultunk. Számunkra 
érthetetlen, miért nem sikerült, pedig kiváló nyelvtanárok vannak 
Pécelen.

Nem tudtuk összehozni a rajzkört. Fájó pont ez is. Talán vissza-
vezethetô az életmód változására. Bizonyára sok ügyes fiatal él 
Pécelen, de manapság nem sikk ilyenre járni, és talán nem fér bele 
a gyerekeknek az idejükbe.
– Sokszor többes számban beszélsz. Kiket takar a „királyi töb-
bes”?
– A hét valamennyi napján önkéntesekkel dolgoztunk az elmúlt öt 
évben. A Sixekció Egyesület vezetôje Dudás Tibor, a latin-ameri-
kai táncok hatszoros magyar bajnoka, showtánc magyar bajnok, 
vb hatodik helyezett formációs táncokban és jómagam, aki valaha 
óvónô voltam. Csatlakozott hozzánk Pászti Ildikó mûvelôdés-
szervezô, Bózsváriné Göbölyös Eszter mûvelôdési szolgáltatás-
szervezô, Pappné Homolya Andrea kreatív munkatárs, Széphegyi 
Géza kommunikációs tréner, Bózsvári Andrea és Dudás Mar-
garéta Helga, akik mindketten harmadéves kommunikáció szakos 
hallgatók, és sokat segített Sáriné Papp Zsuzsa. Barabás Csabával 
és a Pont tv munkatársaival nagyszerûen lehetett együttmûködni. 

A fiam felesége, Dudás Ipacs Katalin táncpedagógus is kemé-
nyen dolgozott. Farkas Péter, Letsák Natalia a rendezvényeken 
ügyeletesként vettek részt. A teljes listám 98 fôbôl áll, valameny-
nyiükre szeretettel gondolok. 
– Miként folytatjátok, mit terveztek a jövôben?
– Mint egyesület létezünk tovább, minden bizonnyal új néven. 
A táncoktatás folyik tovább, több felkérés érkezett kiállítás ren-
dezésére. Most nem házhoz kötötten tesszük tovább, amit eddig. 
Ezzel a fotókiállítással véget ért egy korszakunk. 

Apróné Orosz Margit

Kedves péceli Polgárok!
Szeretettel köszöntöm Önöket! Pécel Város Képviselô 

Testülete 2007. január 25-én a Szemere Pál Mûvelôdési Ház 
mûködtetésére kiírt pályázat nyerteseként személyemet bízta 
meg 2012. december 31-ig.

Feladataim között nemcsak a mûvelôdési ház mûködtetése 
szerepel, hanem a városi és testvérvárosi kulturális rendez-
vények megszervezése, lebonyolítása. Pályázatomat elolvas-
hatják a www.pecel.hu weboldalon.

Önöket, mint a mûvelôdési ház régi és leendô vendégeit 
szeretettel hívom programjainkra, melyekrôl március 1-jétôl 
részletesen tájékozódhatnak, a www.pecelmuvhaz.hu vagy a 
www.pecel.hu weboldalakon.

Programfüzetünk április 1-jével jelenik meg, mely szintén 
részletes tájékoztatást nyújt július végéig.

A civil szervezetek, egyesületek és más csoportok prog-
ramjai számára továbbra is igyekszem biztosítani az általuk 
eddig igénybe vett helyiségeket. A hatékonyabb szervezési 
munka érdekében kérem, töltsék ki a kérdôívet, és juttassák 
el elektronikus formában a zene@vnet.hu címre. Együttmû-
ködésüket, segítségüket ezúton is köszönöm. 

Örömmel fogadok minden új ötletet, javaslatot, mely szí-
nesíti, gazdagítja a mûvelôdési ház és a város kulturális prog-
ramjait. Várom megtisztelô véleményüket, javaslataikat a 
fórum oldalon. 

Újdonságainkról folyamatosan tájékozódhatnak az említett 
két honlapon. Kérem, kövessék figyelemmel! Remélem, 
hamarosan személyesen is találkozhatok Önökkel valamely 
programunkon és a városi rendezvényeken!

Tóth Benedek
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A szôlô- és borkultúra társadalmi szerepe

A kulturált borfogyasztás
A szôlô- és borkultúra különleges helyet foglal el az emberiség, 

különösképpen az európai civilizáció történetében az ókortól a 
mai napig. Az ókorban kevéssé napi ital volt a bor, különös erôt 
tulajdonítottak neki, isteni ajándékként, gyógyszerként fogyasz-
tották. A bort istenek testesítették meg, pl. az egyiptomiaknál 
Oziris, a görögöknél Dionysos, a rómaiaknál Bacchus. Hódolói a 
boristen tiszteletére pompás ünnepségeket, mulatságokat, vidám, 
díszes felvonulásokat rendeztek. 

Az egyistenhívô zsidók és a keresztény kultúra Isten teremtette 
fontos növénynek tekinti a szôlôt és a belôle készült bort. Ezt bi-
zonyítja, hogy mind az Ó-, mind az Újtestamentumban több mint 
ötszázszor szerepel a szôlô és a bor. Jézus elsô csodatétele (a kánai 
menyegzôn) a borhoz kötôdik, és az utolsó vacsorán történt el-
rendeléssel („Igyatok ebbôl mindnyájan, mert ez az én vérem…”) 
lényeges szerep jutott a keresztény liturgiában a bornak, és a kato-
likus szentmise, valamint a protestáns úrvacsora nélkülözhetetlen 
részévé vált. 

A mûvészi ábrázolásnak is gyakori témája a szôlô mûvelése 
és feldolgozása, a borhoz kapcsolódó tárgyak (kehely, kupa) és 
festményeken a szüreti mulatság, a vigasság ábrázolása. Az iro-
dalomban se szeri, se száma a szôlôrôl, borról szóló verseknek, 
elbeszéléseknek, énekeknek, valamint számos népszokás, 
néphagyomány is bizonyítja a kultúrtörténeti szerepet. 

A mai ember is sok érzelmi szállal kötôdik a szôlôhöz és a 
borhoz, arra alkalmas tájakon. Számos ember ma is nem gazdasá-
gi célból, hanem a régi tradíciót folytatva mûvel egy kis szôlôt, 
házkörüli lugast, felújít, vagy kialakít borospincét. A múlt század 
elsô feléig Pécelen is számottevô szôlôkultúra volt, a régi péce-
li címerben szôlôfürt is volt, és ma is Szôlôhegynek nevezik az 
egykori területet. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a szôlômûvelés és a borter-
melés tradíciói, a bort övezô mitológia, kapcsolatuk az általános 
kultúrával, a történelemmel, a mûvészetekkel segítették elô azt, 
hogy a szôlô kitüntetett helyet foglaljon el a kultúrnövények, a bor 
pedig a mezôgazdasági termékek között. 

Az utóbbi évtizedben Magyarországon is egyre erôsödik az a 
folyamat, melyben a szôlô és a bor társadalmi és gazdasági je-
lentôsége mellett kulturális és civilizációs szerepe is növekszik. 
Mivel a szôlô helyhez kötött növénykultúra, a belôle készült bor 
is az állandóságot képviseli, tükrözi az éghajlatot, a talajok sok-
féleségét, a domborzati viszonyokat, de az idôjárást is, amely az 
eltérô minôségû évjáratokban jut kifejezésre. Mindehhez társul 
az emberi szorgalom, munkakultúra, szaktudás. A borban megje-
lenik az ember lelkülete: ízlése, megbízhatósága. 

A borban áttételesen tükrözôdik a gazdasági, kulturális, civi-
lizációs múlt és jelen, az adott táj értékei, ezért olyan fontos az 
eredetvédelem. Ezeket az értékeket jól képviselik az egyre bôvülô 
számban létesülô Bor Lovagrendek, a Magyar Bor Akadémia 
és a Magyar Szôlô- és Borkultúra Alapítvány. Kiállítások, bor-
versenyek rendezésével, borutak megszervezésével ismertetik 
meg hazánk huszonkét hivatalosan elismert borvidékét és a külföl-
diekével is versenyképes borait. Magyarország a szôlôtermesztés 
északi határát közelíti, ez az olasz és francia szôlészettel szemben 
hátrányt jelent (ráadásul már Dél-Amerika és Afrika is beszállt a 
versenybe), viszont igen sok vulkanikus eredetû talajunk van, és 
ezt az új gazdaságok jól hasznosítják. A borturizmus hozzájárul 
boraink elismertetése mellett kulturált szálláshelyek, vendéglôk, 
borkóstoló helyek, pincék kialakításához, a nemzetközi kapcso-
latok fejlesztéséhez. A bor egymástól távol álló emberi kultúrák 
kapcsolódási pontja, a kapcsolatteremtés katalizátora. 

A bor élvezeti értéke mellett jelentôs tápértéket is képvisel. 
Alkoholtartalma számottevô kalóriát képvisel, és igen fontos vi-
taminokat, életfontosságú ásványi anyagokat, emésztést elôsegítô 
enzimeket is tartalmaz. Fontos hatása van az érrendszerre, ame-
lyet a rezveratol nevû enzim okoz. Ez különösen a vörösborban 
magas, és felfigyeltek arra, hogy Franciaország vörösbort termelô 
vidékein sokkal kevesebb a szívinfarktus. Ma nemzetközi, az or-
vostudomány által is elfogadott nézet, hogy a mérsékelt borfo-
gyasztók tovább élnek, mint azok, akik egyáltalán nem isznak 
bort, de a nagyivók sokkal hamarabb befejezik földi pályafutá-
sokat. Meg szokták határozni, hogy mit tekintenek mérsékelt, 
kultúrált borfogyasztásnak. Ez természetesen függ az életkortól, 
a testsúlytól, a végzett munkától és a nemtôl is. A nôk sokkal 
érzékenyebbek az alkoholra, ezért rájuk az ajánlott mennyiségnek 
(1-2-3 dl). mindig az alacsonyabb mértéke vonatkozik. Gyermek 
és autóvezetô egy cseppet se! 

A jó minôségû bor harmonikusan illeszkedik a kulturált 
étkezéshez. Eléggé ismert, hogy a fehér (általában baromfi) hú-
sokhoz többnyire fehérbort ajánlanak, míg a vörös húsokhoz 
(marha, vad) inkább vörösbor dukál. Sok függ az egyéni ízléstôl, 
a hölgyek általában elônyben részesítik a félédes borokat, míg 
a férfiak többsége a félszáraz-száraz alapízek felé hajlik. Ter-
mészetesen az alapízek mellett végtelen skálán sorolhatók fel a 
különleges ízhatások, amelyeket sok esetben gyümölcsökhöz 
hasonlítanak. Külön szakma a borkóstolás, a legkiválóbbak 
több száz jól meghatározható ízt tudnak megkülönböztetni. (Ez 
más szakmáknál is így van, pl. a textiltervezôk nyolcszáz szürke 
színárnyalatot tudnak megkülönbözetni.) 

A fehér borok illat- és ízhatása alacsonyabb (10-11 fokos), 
a vöröseké valamivel magasabb hôfokon érvényesül. A bor 
kezelése, alakítása, tárolása igen nagy gondosságot, sok munkát 
és szakértelmet követel. Ha kezünkbe veszünk egy szépen csil-
logó, borral teli poharat, értékelhetjük gondolatban a sok fárad-
ságot, törôdést, amellyel a szôlô megtermelése, feldolgozása járt, 
de emlékezhetünk arra is, hogy benne van egy év sok napsütése, a 
föld örök éltetô ereje. Minôségi borba ne tegyünk szódát (ez köny-
nyû asztali borokba szomjúság oltáshoz illik). A nemes borokat 
kortyonként ízlelgetve tanácsos inni, élvezni.

A bor „összeköti” a különbözô kultúrákat, egyéneket, közös-
ségeket. Családi ünnep, vendégség, új létesítmény avatása, 
nemzetközi egyezmény megkötése nem képzelhetô el valamilyen 
nemes borral történô koccintás nélkül. E cselekedettel kapcsolat-
ban megemlítek egy kedves magyarázatot. Miért szoktunk a borral 
koccintani? (Azt tudjuk, hogy sörrel 1849. október 6. óta magyar 
ember nem koccint, hogy ne utánozza a kivégzést vezénylô oszt-
rák tiszteket.) Azért, mert ha kezünkbe veszünk egy pohár bort, 
látjuk a színét, megszagoljuk az illatát, majd megkóstoljuk az ízét, 
tehát minden érzékszervünknek jut szerep, csupán a hallásunknak 
nem, ezért csendülnek össze a poharak. 

Manapság egyre fejlôdô kultusza van a természet erôinek, 
gyógynövények, ásványvizek megbecsülésének, fogyasztásának. 
Mind többen belátják, hogy evésben, ivásban mértékletességet 
kell tartani. Persze ezt – mint annyi mai bölcsességet – már az 
ókori görögök is tudták, de ha „kicsit” közelebb jövünk az idôben, 
véssük jól emlékezetünkbe, hogy mit mond ezekrôl Shakespeare 
a Rómeó és Júliában: „A természet kegyelmét ontja bôven: / A 
fûben, virágban és a kôben. / Ó nincs a Földön oly silány anyag, / 
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; / De nincs oly jó, melyben 
ne volna vész, / Ha balga módra vele visszaélsz.”

Cser László 
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A kórházi szociális munkáról
„Ezerkilencszázötben Richard Cabot a bostoni Massachusets 

Kórházban alkalmazott elôször szociális munkást családgon-
dozói feladatok ellátására. Az elsô szociális munkások a kórházi 
fônôvérek közül kerültek ki… Korábban inkább a kórházi szociá-
lis munkás, illetve pszichiátriai szociális munkás megjelölések 
voltak használatosak. Napjainkban egyre inkább elterjedt a 
klinikai szociális munkás megjelölés és egyaránt használják az 
egészségügyi ellátásban, mentálhigiénében és a közvetlen segí-
tô tevékenység más területein dolgozó szociális szakemberekre, 
mint a speciális képzettség jelölését a klinikumban.” (Szabó La-
jos: Szociális szakember a kórházban)

A kórházi szociális munkások nagyon sokat tudnak segíteni egy 
betegnek a kórházi tartózkodás alatt. Megszervezik az utógondozói 
elhelyezést. Kapcsolatot tartanak a hozzátartozókkal, illetve ön-
kormányzatokkal, családsegítô szolgálatokkal, gondozószolgála-
tokkal. Információt nyújtanak 
a betegnek és családjának az 
elérhetô szociális szolgáltatá-
sokról, segélyek, gyógyászati 
segédeszközök beszerzésérôl. 
Részt vesznek a kórházi és 
a területi szociális munka 
koordinálásában. A kórházba 
érkezésükkor a betegek úgy 
érezhetik, hogy egy személy-
telen gépezet részei lettek. En-
nek nem kell így lennie, ha 
megismernek egy olyan embert, 
aki nem állít fel diagnózist, nem 
nôvér, nem pszichiáter, és nem 
pap. De speciális státusa révén, 
a beteget teljességében felvál-
lalja. Egy személy, aki intéz-
kedik a beteg helyett a kórházi 
tartózkodás idôtartama alatt (pl. 
a nyugdíj kórházba utalása), aki 
kapcsolatot tart a hozzátartozókkal és a helyi gondozási közpon-
tokkal is. Egy személy, aki segíti a kommunikációt orvos és beteg, 
hozzátartozó és orvos, esetleg hozzátartozó és beteg között. Egy 
személy, akit státusa révén elfogad az orvos és a nôvér, mert le-
vesz a vállukról olyan terheket, melyeket nem képesek felvállal-
ni. Akit elfogad a beteg, mert hozzáállása nem a merev kórházi 
hierarchiát tükrözi, akivel nincsenek kommunikációs nehézségei. 
Akit elfogad partnerül a hozzátartozó, mert képes csökkenteni a 
kórházi elszigeteltséget. Akit elfogad a kórházi adminisztráció, 
mert közremûködésével csökkenthetô az ápolási napok száma. 

A kórházi szociális munka legfontosabb területe a betegek el-
bocsátási tervének kialakítása és megvalósítása. Mi okoz nekünk 
problémát? A betegek elbocsátásának elôkészítése, az utógon-
dozói elhelyezés alapos, körültekintô munkát igényel. A nehézség 
abban rejlik, hogy a kórházak ápolási osztályaira több hetes, ese-
tenként több hónapos, a szociális otthonokba való bejutás több 
éves várakozás után lehetséges. Ezért jó lenne, ha az orvosok 
azonnal szólnának, ahogy szociális problémát észlelnek: pl. nem 
látogatják a beteget, elhanyagolt külsejû, hajléktalan, alkoholista, 
nincs TAJ-száma.

Gondot jelent, hogy még az orvosok sem ismerik a „szociális 
munkás” szó tartalmát. A betegek, hozzátartozók számára sem 
világos, hogy mi a szociális munkás szerepe, feladata a kórház-
ban. A munkaköri leírás csak vázlatosan tartalmazza a fela-
dataikat. Bizonytalan és néha homályos a kórházban betöltött 

szerepük. A szociális munkás és az orvos közti együttmûködés ak-
kor lehet eredményes, ha az orvos, illetve a kórház vezetôsége haj-
landó elismerni a szociális munka szükségességét, és teret enged 
a munkának. Az ezt követô feladat, hogy az orvos megbízható 
partnerként kezelje a szociális munkást. Fontos, hogy ne csak 
jóindulatot, hanem nagyobb szerepet tudjanak kivívni maguknak 
a kórházban.

Részben tapasztalat, részben feltételezés, hogy a kapcsolatfelvé-
tel hiánya függ az osztály orvosainak hozzáállásától és az osztály-
vezetô orvos által az osztályt meghatározó szemlélettôl. Elôfor-
dul, hogy szükségtelennek tartják a szociális munkás bevonását 
az osztályon elôforduló problémák megoldásába. Függetlenül az 
elvégzett munka minôségétôl, elhangzott negatív orvosi vélemény 
a szociális munka kimenetelének sikerességével kapcsolatosan, 
mert bizonyos esetekben, pl. hajléktalanszálló keresésekor, 

nagyon nehéz megfelelô meg-
oldást találni. Ez fôleg a társ-
intézmények hiányával, illetve 
kapcsolati rendszer kiépítetlen-
ségével magyarázható. 

Hol van a szociális munkás 
helye, szerepe a kórházban? 

Szükség van olyan szakem-
berre, aki nem orvos, nem állít 
fel diagnózist, de kellô pszi-
chológiai, szociálpszichológiai, 
szociológiai ismeretekkel ren-
delkezik ahhoz, hogy hatéko-
nyabbá tegye a kórház és a saját 
munkáját. Megkönnyíti a beteg 
életét a kórházi tartózkodás 
idôtartama alatt. A beteg és a szo-
ciális munkás között kevesebb
a kommunikációs nehézség, a 
beteg nem érzi magát „alávetett-
nek”, könnyebben elfogadja a 

hozzátartozó is, képes csökkenteni a kórházi elszigeteltséget.
Jelenleg még csak álom a kórházi szociális munkás számára az a 

tevékenységi kör, amely Nyugat-Európában jól mûködik, és ame-
lyek közül csak igen kevés valósulhat meg a jelenlegi feltételek 
között. A szociális hálózat mûködése azt mutatja, hogy sem a 
kórházi kezelést megelôzôen, sem azt követôen nincs elégséges 
tere a szociális munkának. A betegfelvétel során nem készülnek 
szociális kérdôívek, de nem készül statisztika már ezt megelôzôen 
sem a betegek szociális helyzetével kapcsolatosan. 

Sok esetben még mindig az az álláspont, hogy a felmerülô prob-
lémák, viták kezelése a nôvérek, orvosok hatáskörébe tartozik. 
A kórházi szociális munkás segítségét csak olyan esetben kérik, 
amikor a beteg önmagáról gondoskodni nem tud, állandó felü-
gyeletet, ápolást igényel. 

A kórházi szociális munkások egyenrangú és elengedhetetlen 
munkatársai az egészségügyi szakembereknek. Sok esetben a 
kórházi szociális munkásoknak nincs szakmailag kompetens 
vezetôjük, szakmabeli munkatársuk, akivel megoszthatnák a 
problémás vagy lelkileg megterhelô eseteiket, és aki a felsôbb 
szerveknél képviselhetné az érdekeiket. Számukra az esetmeg-
beszélés és a szupervízió létfontosságú kérdés. A kórházi szociális 
munkásoknak is elkelne egy szociális munkás, aki képessé teszi 
ôket arra, hogy végre elkezdjenek a maguk érdekében szervezetbe 
tömörülni.

Pálffy Ildikó szociális munkás

A János Kórház Budán
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ESE Pitti Katalin Idõsek 
Klubjának programjai

2119 Pécel, Pihenõ u. 2.
Tel./fax: 06-28/454-076, 06-28/454-077

március 6. (kedd): Tavaszváró ünnep az isaszegi Alemany 
Erzsébet Segítô Ház fiataljaival
március 8. (csütörtök): Nônap a klubban az isaszegi 
Asszonykórussal
március 13. (kedd): Beszélgetés az 1848-as forradalomról 
Heltai Miklóssal
március 20. (kedd): Barabás Kata és Csaba útifilmje
március 22. (csütörtök) Vendégünk Maczkó Mária nép-
dalénekes
március 29. (csütörtök): „Mosolyogni tessék!” Papp Ignác-
né Marikával
április 3. (kedd): A Szemere Pál Iskola 5.a osztályos diák-
jai a klubban
április 5. (csütörtök): Ki mit tud? vetélkedô
április 10. (kedd): Locsolóbál K.O. Lacival és csapatával
Klubunk munkanapokon 7.30-tól 16 óráig tart nyitva, a fenti 
programok, elôadások 10.30 órakor kezdôdnek, melyekre 
mindenkit szeretettel várunk. Elôzetes egyeztetés lapján 
fodrász, kozmetikus, pedikûrös szolgáltatás igényelhetô ked-
vezményes térítési díj ellenében. Lehetôség van ingyenes 
vérnyomás- és vércukorszint mérésre.

A Városi Múzeum Gödöllô legrégebbi épületében, a Hamvay-
kúriában mûködik. A kúriát 1662-ben építtette az akkori földbir-
tokos, Hamvay Ferenc. Ô volt az elsô olyan birtokosa Gödöllônek, 
aki udvarházat tartott fenn, s tartósan helyben is lakott. Az ere-
detileg földszintes kúriában élt a következô tulajdonos, Bossányi 
Krisztina is. 
Az épület mai formáját a XVIII. század közepén, I. Grassalkovich 
Antal idején nyerte el. Az udvarházat ô már rangjához méltatlan-
nak tartotta, ezért saját céljaira felépíttette a kastélyt, a kúriára 
pedig emeletet húzatott és vendégfogadóvá alakíttatta. Itt szál-
lásolta el gránátos hajdúit is. Az épület fia és unokája idején is 
fogadó maradt, de itt mûködött az elsô gyógyszertár is, amelyet 
Besnyôrôl, a kapucinusoktól költöztetett be 1814-ben III. Grassal-
kovich Antal. A királyi idôszakban az Erzsébet királynéról elne-
vezett szálloda kapott helyet az épületben, amely a társasági élet 
legfontosabb helyszínévé vált. Itt mûködött a Kaszinó, s ekkori-
ban alakították ki az emeleten a nagytermet, ahol a táncestélyeket, 
színielôadásokat tartották. 
1916-ban a szálloda megszûnt, ettôl kezdve a Hamvay-kúria 
közmûvelôdési célokat szolgált. 1916-tól 1930-ig a minorita ren-
diek gimnáziumának adott otthont. (Ebben az idôszakban, 1929 
és 1931 között hozták létre a földszinten a mozi helyiségeit, az 
emeleten pedig a mozigépész lakását.) A gimnázium után 1933-
tól 1944-ig leánypolgári, 1944 és 1947 között fiúpolgári iskola 
mûködött itt, majd 1948-tól általános iskola. Ennek keretein belül 
hozta létre Heltai Miklós történész-tanár két évtizedes gyûjtômun-

ka eredményeként 1972-ben a helytörténeti szobát. A fôként ása-
tási leletekbôl, használati tárgyakból, régi iratokból és térképekbôl 
álló gyûjtemény a tanulók segítségével egyre bôvült, s hat év alatt 
alkalmassá vált az intézményesítésre. Így jöhetett létre 1978-ban 
a már önálló helytörténeti gyûjtemény, amely a helytörténet, az 
egykori gödöllôi mûvésztelep (1901-1920) és a város természeti 
környezetének bemutatását és kutatását vállalta fel. Az intéz-
mény fokozatosan birtokba vette a Hamvay-kúria épületét, a többi 
funkciót – a mozi kivételével – kiszorítva onnan. Számos idô-
szaki kiállítás mellet 1981-ben megnyílt a Gödöllôi mûvésztelep 
címû állandó kiállítás, amelyet 1984 decemberében a Természeti 
környezetünk címû követett. 
Az intézmény 1988 decemberében múzeumi rangot kapott. Az 
Erzsébet királyné emlékszobában a királyné bútorai, személyes 
tárgyai, használati eszközei láthatóak. Az idôszaki kiállító terem-
ben pedig félévente változó tárlatokkal várják az érdeklôdôket. 

Állandó kiállítások:
Gödöllô, a nyitott város – Helytörténeti kiállítás: a település 
történetében kalauzol el az ôskortól 1950-ig. 
A gödöllôi mûvésztelep 1901-1920
Zsivajgó természet
Óceánia világa – Ignácz Ferenc szülei kívánságára fogtechnikusi 
végzettséget szerzett és húsz éven keresztül fogászként dolgozott. 
Természetszeretete irányította azonban a vadászat és a zoológiai 
tanulmányok felé, gyermekkori vágya volt eljutni Afrikába.
Csupor Zoltán Mihály gyûjteménye – Csupor Zoltán Mihály 
katolikus pap 1954-ben került a székesfehérvári egyházmegye 
legkisebb plébániájára, Tordasra. A kis falu világhírû szülötte, 
Sajnovics János csillagász és nyelvész életmûve felkeltette érdek-
lôdését. Gyûjtôszenvedélye azonban hamarosan átcsapott a témán, 
s évtizedek alatt páratlanul értékes és sok technikatörténeti, népraj-
zi, iparmûvészeti, levéltári tárggyal gyarapította kis „múzeumát”.

Összeállította: Csontos Tamásné

Gödöllôi Városi Múzeum 
– Hamvay-kúria 

2100 Gödöllô, Szabadság tér 5. tel.: (28) 422-003
www.museum.hu/godollo/varosi/

Nyitva tartás: keddtôl-vasárnapig 10-18-ig

TRAFFIPAX ELÔREJELZÉS
2006. március hó

Gödöllô Rendôrkapitányság
2100 Gödöllô, Petôfi S. u. 6-10.

telefon: 06-28 514-645, fax: 06-28 514-655

1-jén, 2-án: Aszód Rendôrôrs területe
3-án, 4-én: Dány KMB területe
5-én, 6-án: Veresegyház Rendôrôrs területe
7-én: Gödöllô területe
8-án: Veresegyház Rendôrôrs területe
9-én, 10-én, 11-én: Gödöllô területe
12-én, 13-án, 14-én: Pécel Rendôrôrs területe
15-én, 16-án, 17-én, 18-án: Kistarcsa Rendôrôrs területe
19-én, 20-án: Dány KMB területe
21-én, 22-én, 23-án: Aszód Rendôrôrs területe
24-én, 25-én: Dány KMB területe
26-án, 27-én: Veresegyház Rendôrôrs területe
28-án: Gödöllô területe
29-én: Veresegyház Rendôrôrs területe
30-án, 31-én: Gödöllô területe

április 1-jén: Gödöllô területe

(A változtatás jogát a Rendôrség fenntartja!)
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1999. Július 4-én Prof. Völgyesi Pál megalapította a Kontakt 
Alapítványt, melyet közhasznú társaságként jegyeztek be. A 
Támasz-pont Iroda a Kontakt Alapítvány nyertes pályázatai-
nak köszönhetôen 2001 óta folyamatosan jelen van Gödöllôn 
és térségében. Jelenleg a HEFOP /2.3.2-05/1 – „Támasz-pont 
program” ad lehetôséget számunkra, hogy szolgáltatásainkat 
eljuttassuk ügyfeleinkhez. Legfôbb célunk, hogy segítséget 

nyújtsunk az embereknek az álláskeresésben, pályaválasztás-
ban. Olyan álláskeresôket kutat fel az Alapítvány, akik tovább-
lépésük érdekében szeretnék megtalálni a továbbképzés vagy 
elhelyezkedés lehetôségeit. Ezen cél megvalósítása érdekében 
a Támasz-pont ismét számos együttmûködô partnerrel tart kap-
csolatot. Ilyenek a helyi önkormányzatok, azok oktatási és szo-
ciális intézményei, munkáltatók, non-profit szervezetek. 
Szolgáltatásaink:
• Munka- és pályatanácsadás
• Pályaorientáció
• Korrepetálás
• Regisztráció a Munkaügyi Kirendeltségen
• Álláskeresési technikák
• Tanulás és motivációt erôsítô tréning
• Mentálhigiénés tréning
• Kulcsképesség-feltáró csoportfoglalkozás
• Kulcsképesség-fejlesztô tréning
• Személyiségfejlesztô tréning
• Pályaterv kidolgozása
• Irodai szolgáltatás

– Fényképes önéletrajz és motivációs levél készítése
– Telefonálási, nyomtatási, fénymásolási és faxolási lehetôség
– Álláskeresés: – Meglévô ajánlatokból

– Újságokból
– Internetrôl

• Pszichológiai beszélgetés – pszichológiai támogatás
• Munkáltatók, illetve munkahelyek felkutatása
• Szabadidôs tevékenységek
• Felkészítés állásinterjúra

A programban elsôsorban azok vehetnek részt, akik alacsony 
iskolai végzettségûek, elavult vagy nem piacképes szakkép-
zettséggel rendelkeznek, roma kisebbséghez tartoznak, 45 év 
feletti álláskeresôk, tartósan munkanélküliek és hátrányos hely-
zetûek. Ezen túl azonban bárki fordulhat az Alapítványhoz ál-
láskeresési, képzési, pályaválasztási kérdéseivel. 

A programba a következô helyeken van lehetôség jelentkezni 
és bekapcsolódni:
Tura: Minden hétfôn Lencsés Nóra tart ügyeletet a Családsegítô 
és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában.
Tel.: 06-20/563-55-34
E-mail: lencsesnora@gmail.com
Valkó: Az Agape Gondozási Központ Családsegítô irodájában 
hétfôn délelôttönként tart ügyeletet Fekete Viktória.
Tel.: 06-20/230-25-79
E-mail: viktoria.fekete@gmail.com
Dány: Kedden délutánonként Paszternák Péter várja az ügyfele-
ket a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat épületében.
Tel.: 06-20/263-55-65
E-mail: peter.counsellor@gmail.com
Zsámbok: Fekete Viktória szerda délelôtt a József At-
tila Mûvelôdési Ház kistermében várja az álláskeresôket és 
pályaválasztókat.
Tel.: 06-20/230-25-79
E-mail: viktoria.fekete@gmail.com
Szada: Csütörtök délután Paszternák Péter a Székely Bertalan 
ÁMK Alapszolgáltatási Központ hivatalában biztosítja szolgál-
tatásainkat az érdeklôdôknek.
Tel.: 06-20/263-55-65
E-mail: peter.counsellor@gmail.com
Gödöllô: Hétfôtôl péntekig 9 és 15 óra között a Petôfi Sándor 
Mûvelôdési Központban várja a Támasz-pont iroda az állás-
keresôket, pályaválasztókat és minden kedves ügyfelét!

A projekt lebonyolításáért képzett és tapasztalt szakemberek felel-
nek, akik az Alapítvány számos programjában részt vettek már, 
és különbözô végzettségekkel rendelkeznek. A Támasz-ponton 
dolgoznak munkavállalási tanácsadók, szociális munkások, szo-
ciálpedagógusok, pszichológusok, pedagógusok, gazdasági és 
jogi szakemberek, akik tudásukkal szinte az összes felmerülô 
problémakörben támogatást tudnak nyújtani. 

Elérhetôségeink: 
Támasz-pont Iroda
2100 Gödöllô, Szabadság út 6.
Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház, 
jobbra, a büfé mellett.
Tel.: 06-28/514-121, 
Fax: 06-28/514-120; 
Mobil: 06-20/263-55-65
E-mail: tamaszpont@vnet.hu
www.palyanet.hu
Ügyfélfogadás: hétfôtôl – péntekig 9 – 15 óráig

Kontakt Alapítvány
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Egy szép kort ma már legalább akkora 
csoda megélni, mint valamilyen ginisz 
rekordot elérni. Különösen akkor, ha 
már a nyolcvanon is túl jár az ember, és 
a XX. század minden nyûgét és válságát 
is kénytelen volt végigélni, feleségével és 
családjával együtt, de mégis boldogság-
ban. Boldogságban? – Kérdezzük tôle, 
és ô azonnal rávágja, hogy igen. Ugyanis 
egyszerû a válasza: ha valaki a családjában 
megtalálja a boldogságot, az az életét is an-
nak fogja érzi – vallja egyszerû életfilozó-
fiáját. És a család életében mindig történt 
valami, aminek örülni tudott: a gyermekek 
születése, egy jó bizonyítvány, unokák és 
dédunokák, de ha barátainál is elôfordult 
valamilyen örömteli esemény – annak is. 
Kell-e ennél nagyobb boldogság?

Sok ember készít magának számadást, 
ô is megtette. Már évekkel ezelôtt bele-

kezdett egy kis életrajzi könyvecske meg-
írásába. Ha valaki belelapoz, megdöbben, 
mert napra és néha órára pontos tényeket, 
adatokat talál benne, gyerekkoráig visz-
szamenôleg. Az ember feje nem káptalan, 
mondja. Gyermekkora óta zsebnaptáraiba 
feljegyez minden eseményt, de legtöbb 
feljegyzése leginkább családjáról szól.

1924-ben Pécelen, katolikus polgári 
családba született. A szülôi ház indíttatása 
– vallásos és hazafias érzület – a maga te-
remtette családra is jellemzô. Az élete sem 
indult másként, mint a legtöbb ma élô fi-
atalé, leszámítva a háborús éveket. Ô is 
óvodában kezdte a közösségi életét, majd 

azt követôen az iskolaévek sorát. Szívesen 
emlékezik vissza tanítóira és diáktársaira, 
akik valamilyen módon végigkísérték 
életét. Különös szeretettel emlékezik meg 
Horváth Ilonka tanító nénirôl, aki ôt és még 
két leányát is megtanította a betûvetésre. 

Már diákként is bekapcsolódott minden 
olyan megmozdulásba, ahol tenni lehetett 
másokért. Például a Szent Imre-körben, 
ahol más fiatalokkal együtt belefolytak 
a községi eseményekbe. Ez az idôszak is 
nagy hatással volt rá, sôt egyik-másik ot-
tani társával  barátsága is megmaradt. A 
feljegyzései között több oldalon át em-
lékezik errôl, sôt a Cser Lászlóval együtt 
írt versikéket is megôrizte (1943.X.18). 

De hamarosan jöttek a háborús, majd az 
50’-es évek, amit korosztályának valami-
lyen módon túl kellett élnie. 

Csak 1960 körül lehetett itt is valamiféle 
fejlesztésekre gondolni. Így kerülhetett sor 
1963.08.31-én arra, hogy Baczoni István-
nal megkezdték egy társulat szervezését 
Pécelen. S ha tudta volna elôre, mekkora 
kihívásnak néz elébe, akkor is vállalta 
volna, mondja, mielôtt elkezdené vissza-
emlékezéseit a társulati évekre. Igaz, a 
kezdetekkor nem gondolta még, hogy a 
vízhálózat megvalósítása után a csatorna- 
és a gázhálózat megépítésére is sor kerül 
majd, és ezek közvetlen irányítása és el-
lenôrzése is rá hárul a MÁV-nál betöltött 
fôállású munkahelye mellett. És elcso-
dálkozik azon, honnan volt az emberben 
annyi erô és akarat akkor. És mindemellett 
még a család ügyeit sem lehetett elhanya-
golni, no és a PAC ( helyi futball) ügyeit 
sem, mert az akkor NB III-as szakosztály 
vezetését is vinnie kellett. (Csak azok tud-
tak önzetlen és fáradságot nem ismerô ten-
ni akarásáról, akik közel álltak hozzá.)

Arca fölragyog, amikor arról beszél, hogy 

számtalan napot és estét dolgoztak együtt 
a Társulat vezetôivel, és álmodták meg a 
fejlesztések további lépéseit. És elakad a 
visszaemlékezésében, amikor elér a Társu-
latot ért támadás végéhez, hiszen az álmok 
itt szakadtak ketté.

– Mi is tudtuk, hogy egyszer vége lesz, be-
fejezzük a munkálatokat, de természetesen 
nem úgy, hogy az emberi irigység fog en-
nek oly tragikusan véget vetni – mondja 
rezignáltan –, hiszen még nagyon sok 
terv várt volna megvalósításra. Hátra volt 
még a csatornázás további üteme, utakat 
szerettünk volna építeni, és a nagy álmot 
a Topolyosban, itt a Rét utcában, a termál 
strandot létrehozni.

De a Társulat szétzilálása, a koholt 
vádak Baczoni István ellen olyan hatás-
sal voltak a péceliekre, mintha levágták 
volna a tenni akarók karjait. Sajnos Pécel 
további sorsa megpecsételôdött, amit a 
mai napig nem tudott kiheverni a város. 
Hiszen ezt követôen, nagyobb fejlesztések 
támogatására már nemigen számíthatott 
Pécel. Ennek ellenére Riediger Béla, ha 
lehetett, egy-egy lakossági kezdeményezés 

KOPOGTATÓ
Pécel város díszpolgáránál, Riediger Bélánál

Vannak, akik karjukat nyújtják, 
hogy másokat fölsegítsenek, 

és ez boldoggá teszi ôket

A Thököly utca ünnepélyes avatása (1976. szeptember 11.)

Feleségével házassági évfordulójukon

Az aszfaltozó brigád (1975 június) 
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Néhány életrajzi adat 
1928-30. Szent Vincés Nôvérek óvodája 
1930. Római Katolikus Elemi Népiskola. 
(A Szent Imre körúti katolikus templommal 
szembeni óvoda) Palatáblás, palavesszôs 
iskolakezdés. Tanító néni Horváth Ilonka 
(1904-1994) 
1935. Középiskoláit a gödöllôi Jászóvári 
Premontrei Reálgimnáziumban végezte. 
Vonattal járt Gödöllôre. Egy alkalommal 
diáktársaival játszottak a peronon, és kiesett 
Pécel elôtt a mozgó vonatból. Szerencsésen 
landolt, csupán zúzódások és horzsolások 
keletkeztek. Amikor megállt az állomás-
ban a vonat – mert nem vették észre, hogy 
kiesett –, a gyerekek visszaszaladtak érte. 
Bicegve jött Pécel felé. Mivel megijedtek 
a gyerekek, látva a kissé véres kabátkáját 
és sántikálását, gólyába álltak, és hozták 
hazafelé. Egyik gyerek, hogy Béla szülei 
meg ne ijedjenek, elôreszaladt a táskájával 
és a véres kabátkával. Amikor becsönge-
tett, Béla mamája jött a kapuhoz. A hírnök 
fiú, nyugtatván a mamát azt mondta: „Kez’ 
csókolom, nincs semmi baj, a Bélust hoz-
zuk.” És azzal átadta a véres kabátkát.
1938. A Magyar Királyi Mechanikai és 
Elektronikai Szakiskolába iratkozott át. 
(ma Kandó Kálmán Mûszaki Fôiskola.)
1940, 1941. Kemény telek, iskola-
szünetekkel. Sokat korcsolyázott a péceli 
„Kiflin”, Füzesi bácsi taván.
1941.02.02. Örökké nevezetes nap (idén 
66. évforduló), amikor is megismerkedett 
leendô feleségével a Kiflin. Akkor Ria a 
Jézus Szíve Népleányokhoz járt éppen.
1941.10.08. A katolikus fiatalok össze-
fogására, vallási rendezvények szervezésére 
megalakul a Szent Imre-kör (Szemere P. u. 
6-ban, a mai Bölcsôde helyén), elnöke Rie-
diger Béla. 

1944. Befejezte középiskoláit, és azonnal 
elhelyezkedett a Hangya Szövetkezetnél. 
A háború miatt hamarosan követte Riát, 
aki debreceni volt. November 5-én már 
nem vette át a katonai behívóját.
1944.12.05. Eljegyzés sárgaréz gyûrûkkel.
1945.01.05 Jönnek az oroszok! Egy induló 
német szerelvényre felpakol Ria családja, 
és ô is velük megy. Drezda környékén áll 
meg a vonat. Viszontagságos körülmények 
között élték túl a háborút.
1945. március Összeházasodnak Német-
országban.
1945. december Megszületik az elsô gyer-
mekük, Teréz.
1946. január Hazajönnek Magyarországra.
1946.szept. Csaknem a „politikailag meg-
bízhatatlan” jelzôt is a nyakába akarták 
akasztani volt munkahelyén. Így került 
a MÁV-hoz, ahonnan majdan nyugdíjba 
vonult.
1960. P.A.C. (Péceli Atlétikai Club) NB 
III. szakosztály vezetésével bízzák meg.
1963. augusztus.31. A Baczoni Istvánnal 
együtt szervezett víztársulási felhívás sike-
res volt.
1964-70-ig Társulati témákról írt.
1973. szeptember Találkoznak München-
ben Baczoni Istvánnal.
1974. január Felkérik a Vásártéri Óvoda 
építésének mûszaki vezetésére.
1974 Községi járdaépítések vezetése, el-
lenôrzése
1975. Felkérték, hogy vállalja el a tanácsel-
nöki tisztet, de ez elôl udvariasan kitért.
1975. A Thököly utca csatorna- és útépítése 
társadalmi munkában. Csatorna tervezése 
és a munkálatok szervezése az övé. 
1977. Az elsô színes tévé vásárlása.
1983 Megalakul a Kertbarátok Társulása, 
aminek 10 évig vezetôje.

Kis péceli helytörténet 
Márciusban történt

1825. március 31. A nagy péceli tûzvész napja. A Rákos utca egyik házában 
kirobbant tûz végigpusztítja a Rákos és Községház utcák házait, a Szemere-
kúriát, a Kovásznai-Kovács-kúriát (ma OTP), a Ráday-kastélyt és a református 
templomot.

1861. március 14-én hunyt el Szemere Pál. Szülôháza itt áll a község fôterén, a Ko-
ssuth-szoborra nézô falán egy táblával. Hogy ki volt Szemere, s a község területén 
miért kapott emléktáblát? Nem tûnik ki, de azt sem tudjuk, hogy ki állította az em-
léket, és mikor. Szemere Pál szülôházát teljesen átépítve, ma egyetlen magasan el-
helyezett kicsiny márványtábla jelzi az azóta kisebb üzletek részére felszabdalt ház 
Önkormányzat felôli homlokzatán.

1867. március 31. A Szabad Északi Vasút Budapest-Hatvan vonalának megnyitása. 
Községünk lakosságának ettôl a naptól mód adódott a fôváros gyakori látogatására.

1926. március 1. Az elsô rendelet, mely szerint minden egyes háztulajdonost és 
fôbérlôt kötelezett a község, hogy a háza elôtt lévô utcarészletet mindenkor köteles 
rendben tartani.

Varga Mihály: Pécel története c. könyvének adatai alapján kigyûjtötte: 
Csontos Tamásné

Helyreigazítás
Újraolvastam Lázár Ervinrôl írt meg-

emlékezésemet, ami az ESE Híradó 
februári számának 13. oldalán jelent 
meg. Van benne egy félreérthetô mon-
datom. 

Azt írom, az író, aki nem ír többet, 
egy dunántúli pusztán született. Lázár 
Ervin, a kisbaba igazából Budapes-
ten született, de Lázár Ervin, az író 
valóban Rácpácegresen, mert ott érték 
azok az életre szóló élmények, amibôl 
teljes írói világa táplálkozott. A fél-
reérthetôségért elnézést kérek. 

A cikket a halála napján sírva ír-
tam, talán ezért a pontatlan megfogal-
mazás.

Tasnádi Katalin

emberi és szakmai irányításában még ak-
tívan részt akart venni szülôhelye, Pécel 
miatt. Segített például a község társadalmi 
munkában megvalósult járdaépítéseinek sz-
ervezésében, irányításában, vagy oroszlán-
része volt a Petôfi utcai óvoda építésében. 
Sôt, a Topolyos kertbaráti társulását is még 
tíz évig ô fogta össze. Aztán a Thököly 
utca csatorna- és útépítésére is sikerült még 
lázba hoznia az embereket. 

És most? Él, mint a legtöbb idôs ember, 
és örömmel fogadta második dédunokáját.

Lassan hetedik éve annak, hogy felkértük 
Riediger Bélát, városunk díszpolgárát arra, 
hogy írjon lapunknak a 60’-as évek köz-
mûvesítésének hôskorszakáról. Aki olvasta 
cikkeit, annak kitûnt írásaiból, hogy nagy 
lelkesedéssel emlékezett vissza azokra a 
küzdelmes idôszakokra. Ebbôl az írásból 
viszont kimaradt valami (valaki): Ô. Ezt 
a hiányt szerettük volna pótolni most, de 

messzemenô szerénysége miatt mégsem 
tehettük meg, mivel azt kérte, hogy ma-
radjanak azok az ô személyes emlékei. 
(Sajnáljuk.)

Jó egészséget és további boldogságot 
kívánunk neki és családjának!

Juhász József

Riediger Béla életébôl

A Petői Kórus az avatáson
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Elfogadás és befogadás
Hefop 2.2.1 pályázati programunk

Az Egymást Segítô Egyesület (ESE) pá-
lyázatának célja a gödöllôi kistérség 13 
településén dolgozó szociális szakembe-
reknek piacképes ismeretekkel és hasznos 
szakmai kapcsolatokkal való felvértezése. 
A projektben nagy hangsúlyt kap a hát-
rányos helyzetû csoportok (fogyatékkal 
élôk, romák, tartós munkanélküliek, ala-
csony iskolázottságúak, nôk) munkaerô-
piaci reintegrációjának elôsegítése. A 
program keretében 200 órás ingyenes 
képzést nyújtunk a gödöllôi kistérség ál-
lami illetve civil szektorban dolgozó szo-
ciális szakembereinek, valamint a szociális 
munka iránt elhivatott önkénteseknek. A 
program célja továbbá egy olyan internetes 
honlap létrehozása, amely összegyûjti és 
rendszerezi a kistérség hátrányos helyzetû 
emberekkel foglalkozó intézményeit és 
szervezeteit, valamint információt nyújt 
ezek tevékenységérôl.

Programunk nyitó konferenciáját 2007. 
február 22-én, isaszegi Alemany Ezsébet 
Segítô Házunkban tartottuk, melyre meg-
hívtuk a kistérség szakembereit. Némethy 
Mária, az ESE elnöke megnyitotta a kon-
ferenciát, majd Fogarasiné Deák Valéria 
országgyûlési képviselô, az Emberi jogi, 
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizo-
ttságának alelnöke mondott beszédet, 
melyben összefoglalta az „Egyenlô esé-
lyek mindenki számára” európai év (2007) 
célkitûzéseit, ezzel mintegy indokolva 
induló pályázati programunk fontosságát. 
Beszédébôl kiemelve néhány gondolat:

„Természetesen tengernyi problémát 
nem lehet megoldani egyetlen év alatt, 
azonban nem teljesen értelmetlenek ezek 
az akciók. Ami legegyszerûbben belátható, 
hogy az összetartó társadalom többre viszi, 
mint a széthúzó. A világban egyre inkább 
megerôsödik az a felismerés, hogy mi em-

berek, akik ezen a Földön, ebben az ország-
ban, ebben a térségben élünk akkor visszük 
többre, ha összetartunk. Ez társadalmi 
összetartást jelent a társadalom sokféle 
csoportja között. Mindenki tudja a jelen-
lévôk között, melyik csoportokat tekintünk 
hátrányos helyzetû, segítségre szoruló, 
odafigyelést igénylô csoportoknak. 

Ilyen a nemi alapon történô megkülön-
böztetés, például a nôk hátrányos meg-
különböztetése. A faji, etnikai származásra 
vonatkozó megkülönböztetés máig nem 
enyhülô probléma. A vallási, hitbéli meg-
gyôzôdés alapján, a fogyatékosság alapján, 
illetôleg a szexuális beállítottság alap-
ján történô megkülönböztetés. Ezekrôl a 
csoportokról szól az esélyegyenlôség éve.

Az egyenlô esélyek mindenki számára 
európai év valóban kampány, propaganda. 
Legyintünk, ha halljuk. De a szemlélet-
formálás, az ismeretterjesztés fontos dolog. 
Ha nem alakítjuk az ismeretünket, az érzé-
seinket, nem haladunk elôbbre. Igenis erre 
érdemes programokat, rendezvényeket 
szervezni! Magyarország bekapcsolódott 
ebbe a programba, a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium honlapján találhatók a 
részletek. A teljes eseménysorra 135 millió 
forintot különítettetek el. 

Még kicsit visszatérnék a szemlélet-
formálásra. Mit értünk az egymáshoz való 
viszonyunk megváltoztatásán? Az tapasz-
talható Európában és Magyarországon is, 

hogy az írott jog többet ér, mint a meg-
élt. Tehát több joga van papíron azoknak 
az embereknek, akik valamilyen módon 
hátrányos megkülönböztetésben részesül-
nek, vagy kevésbé esélyesek az érvé-
nyesülésre, a méltó életre. Mégpedig azért, 

mert azok, akikre ezek a jogok érvényesek, 
kevesebbet tudnak róla. Azok, akiknek 
ezeket a jogokat be kellene tartani, a saját 
kötelezettségeiket kevésbé ismerik. Tehát 
a jogokat és kötelezettségeket megismerni 
és megismertetni is kell. Nemcsak a szank-
cionálás a feladat, hanem hogy tisztában 
legyünk a feladatokkal és a lehetôségekkel 
a foglalkoztatás, az oktatás, a szolgáltatás 
területén és a szociális ellátásban. 

A hétköznapi szavak alatt – a jogok, a 
képviselet, az elismerés, a tiszteletben 
tartás – nehéz eldönteni, mit kell értenünk. 
A jogokról már szóltam. A képviselet, hogy 
a hatalomban legyenek ott az érintettek. A 
tiszteletben tartás, az elismerés, hogy is-
mertessük meg, szerettessük meg az em-
berekkel egymást. Például ünnepeljünk 
együtt a fogyatékosok napján! Van je-
lentôsége, ha ösztönözzük saját magunkat 
arra, hogy tiszteljük egymást.

Azt hiszem, hogy amit az ESE csinál 18 
éve, azt példázza, hogy a szociális szak-
területen, ami az esélyegyenlôség éve 
alapján megfogalmazódik, megfelelôen 
mûködik. Ez nekem mindig erôt ad, bi-
zonyítja, hogy érdemes ezzel foglalkozni. 
Most nem csupán a szakma van együtt, 
hanem a szektorok közötti együttmûködés 
is erôsödhet. A megértô gondoskodás csakis 
széles összefogással, szemléletváltással 
valósulhat meg. Hogy önkormányzati és 
civil szervezetek együtt alakítják a tenni-
valókat, ismereteket, ez nagyon fontos. Egy 
ilyen program mindenképpen szerencsés 
és eredményes lehet. Tisztelettel üdvözlöm 
a programot, jó együttmûködést kívánok 
nektek. Legyetek tudásban és érzelemben 
gazdagabbak!”

Az önkormányzatok és a civil szervezetek 
szociális feladatrendszerét Six Edit, Gö-
döllô város önkormányzati tanácsadója 

Némethy Mária

Fogarasiné Deák Valéria

Six Edit
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ismertette. “A hátrányos helyzet, igen el-
csépelt kifejezés. Azt gondolom, egy tele-
pülés, egy város, egy falu foglalkozik va-
lamilyen szinten a hátrányos helyzetûekkel. 
Mégis meg kell határozni az elveket, hiszen 
komoly feladatok, pénzek állnak mögötte. 

A hátrányos helyzet nem stabil fogalom. 
Maga a segítés sem stabil, nagyon változó, 
hatalmas tudást, empátiát, szakértelmet 
kíván. Nem azon múlik egy önkormányza-
ti szociális irodában, hogy a rendelet mit ír 
elô, hogy a fônök mit kíván, hanem meg-
látja az ott dolgozó munkatárs, amit meg 
kell látnia. 

A segítô szakmákban óriási tudásra 
van szükség, hogy a hozzájuk fordulók 
információhoz jussanak, és ezeket az 
információkat meg tudják vele értetni. 
Nagyon fontos, hogy megerôsödtek az 
elmúlt 18 évben a civil szervezetek. Az 
önkormányzatok és a civil szervezetek 
csak akkor tudnak hatékonyak lenni, ha 
együttmûködés alakul ki közöttük. Nem 
könnyû ezt a partnerséget kiépíteni és    
fenntartani. 

Minden civil szervezet másként próbál 

segíteni, különbözô területen válik pro-
fesszionálissá. 

A kistérségben a képzések, a szakem-
berek összefogása elindult. A program 
nagyon szép, sokat lehet tanulni belôle.” 

Az összefogásról, a Gödöllôi Többcélú 

Kistérségi Társulás lehetôségeirôl Kovács 
Gergô kistérségi referens beszélt. Fôbb 
gondolatait és a társulásról információkat 
külön cikkünkben olvashatják a 4. ol-
dalon.

A konferencia további részében az Egy-
mást Segítô Egyesületet (ESE) Némethy 
Mária elnök, konzorciumi partnereit, a 
Fény-ESE Alapítványt Cserepes Tímea 
ügyvezetô igazgató, a REGINA Közhasznú 
Alapítványt Pál Andrea igazgató mutatta 
be. 

A pályázat szakmai programját és a kép-
zéssorozat tematikáját Kassainé Pulay Éva 
ismertette. A 200 órás képzés 2007. már-
cius 8-án indul és 2008. február 28-án zárul. 
A képzés végén a résztvevôk „Munkaerô-
piaci szociális ügyintézô” bizonyítványt 
kapnak. (Korlátozott számban március 8-
ig még lehet jelentkezni a képzésre.)

A konferencia zárásaként a résztvevôk 
megtekintették az ESE Alemany Erzsébet 
Segítô Házban mûködô intézményeket, és 
bepillantást nyertek az ott folyó sokrétû 
tevékenységekbe.

Apróné Orosz Margit 

A Humán Erôforrás Operatív Program (HEFOP) 2.2.1-06/1 
keretében az Egymást Segítô Egyesület (ESE) konzorciumi 
partnereivel, a FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvánnyal és a 
REGINA Közhasznú Alapítvánnyal együtt 14 hónapos projektet 
hajt végre „A társadalmi elfogadás és befogadás cselekvéses 
kistérségi modellje” címmel. 
A pályázat célja azoknak a Gödöllôi Kistérség 13 településén 
dolgozó szociális szakembereknek piacképes ismeretekkel 
és hasznos szakmai kapcsolatokkal való felvértezése, akik 
munkájuk során a társadalom hátrányos helyzetû rétegeivel (fo-
gyatékkal élôk, romák, tartós munkanélküliek, alacsony iskolá-
zottságúak, nôk) foglalkoznak. A projektben nagy hangsúlyt kap 
a hátrányos helyzetû csoportok munkaerô-piaci reintegrációjának 
elôsegítése. 
A képzéssorozatra várjuk: az állami fenntartású szociális in-
tézmények munkatársait (családsegítô, nevelési tanácsadó, stb.), 
az önkormányzatok szociális, népjóléti, gyámügyi osztályának 
munkatársait, civil szervezetek munkatársait és önkénteseket.
A 200 órás, 12 hónapos ingyenes képzéssorozat 2007. március 
8-án indul. A képzéseket havonta két alkalommal, csütörtöki 

napokon 9-tôl 15 óráig tartjuk az ESE Alemany Erzsébet Segítô 
Házában (2117 Isaszeg, Nap u. 2/b). A képzés végén a részvevôk 
„Munkaerô-piaci szociális ügyintézô” bizonyítványt kapnak. 

A képzés moduljai: 
– Kommunikációs és motivációs tréning 
– Társadalompolitikai ismeretek 
– Európai Uniós ismeretek 
– Civil menedzsment 
– Munkaerô-piaci ismeretek 
– Jogi háttérismeretek 
– Személyiségfejlesztô és megerôsítô tréning 
– Projekt honlap használatának betanítása 

További információ a projektrôl és a képzésekrôl: 
Kassainé Pulay Éva és Melegné Nagy Zsuzsa
Telefon/fax: (28) 582-425 vagy (28) 582-426 
e-mail: aesh@invitel.hu
A jelentkezési lap letölthetô honlapunkról: 
www.egymast-segito.hu

FELHÍVÁS

Kovács Gergő

Pál Andrea és Melegné Nagy Zsuzsa
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Ott állt Vacskamati Mikkamakka elôtt. Kicsit sírósan, kicsit ne-
vetôsen – egyszóval úgy, ahogy szokott. 

– Mikkamakka, ugye te mindent tudsz? – kérdezte remény-
kedve. 

Mikkamakka elég komor képet vágott. 
– Egyszer beszéltünk már errôl – mondta mogorván. 
– Na ugye! – mondta boldogan Vacskamati. 
– Mit na ugye! – mérgelôdött Mikka-

makka. – Akkor megállapodtunk 
abban, hogy majdnem mindent 
tudok, avagy majdnem tudok 
mindent, vagyis hogy mind-
ent majdnem tudok. 

– Ez az, ez az, emlék-
szem – kiáltott Vac-
skamati. 

– Emlékezni azt tud-
tok – morogta Mikka-
makka. – Azazhogy 
csak emlékezni tudtok. 

Vacskamati izgett-
mozgott. 

– Nem értem pontosan mit 
mondtál – mondta. 

– Nem baj – legyintett Mikkamak-
ka –, nem azért mondtam. 

Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte: 
– Ugye, meghallgatsz? 
Mikkamakka ábrázata azt mondta: meg hát. 
– Egy kérdésem lenne – folytatta Vacskamati. 
Mikkamakka ábrázata azt mondta: elô vele. 
– Ugye nekem van születésnapom? – rukkolt elô a nagy kérdés-

sel Vacskamati. 
Mikkamakka ábrázata azt mondta: de még mennyire. 
– Tudtam, tudtam! – örült Vacskamati. – Hát mégis igaz. 
– Születésnapja mindenkinek van – jelentette ki Mikkamakka. 
– Jó, jó, ezt tisztáztuk – komorodott el Vacskamati –, de 

mikor? 
– Hogyhogy mikor? – tárta szét a kezét Mikkamakka. – Nekem 

például december elsején. 
– Neked – mondta fitymálva Vacskamati –, neked! De nekem 

mikor van? 
– Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni. 
– De nem tudom – mondta szomorúan Vacskamati. 
Mikkamakka vakarta a feje búbját. 
– Ajaj – mondta. 
– Azazhogy mégsincs születésnapom – keseredett el Vacska-

mati. 
– De ha egyszer van! – mérgelôdött Mikkamakka. 
Vacskamati nem tágított. 
– Mikor? 
– Például ma – mondta sarokba szorítva Mikkamakka. 
Vacskamati felvidult. 
– Kedden? 
Mikkamakka bólintott. Nagy kô esett le a szívérôl. 
– Tehát minden kedden – virult Vacskamati. 
– Azt már nem. Milyen kedd van ma? 
– Április tizenötödike, kedd. 
– Na, akkor ez az – emelte fel az ujját Mikkamakka –, április 

tizenötödikén születtél. 

– Nem lehetne inkább kedd? 
– Hogyhogy kedd? Hiszen kedd van. 
– Hogy minden kedden születésnapom legyen. 
– Még mit nem! Csak minden április tizenötödikén. Egy évben 

mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. 
– Kár – mondta Vacskamati. 

Mikkamakka mélyen elgondolkozott. 
– Tényleg kár – mondta aztán, és újra gon-

dolataiba mélyedt. 
– De hiszen akkor... – kiáltott Vac-

skamati. 
– Mit akkor? 

– Ma április tizenötödike 
van! 

– És akkor mi van? 
– Hát a születésnapom! 
– Jé, majd elfelejtettem! 

– ugrott fel Mikkamakka, 
és felragyo-gott az arca. 

– Isten éltessen! 
Kiszaladt a tisztás közepére. 

– Fiúk – kiabálta –, Vacska-
matinak születésnapja van! 

Elô is sereglettek mind. Ló Sz-
erafin, Nagy Zoárd, Bruckner Szigfrid, 

Aromo, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. 
Ott sürögtek-forogtak Vacskamati körül. 

– Isten éltessen, Isten éltessen! – kiabálták. Bruckner Szigfrid 
hirtelen elhallgatott. De olyan feltûnôen, hogy a többiekbe is be-
lefulladt a szusz. 

– Mi történt? – kérdezte Nagy Zoárd. 
– Csak... csak... elég furcsa – mondta Bruckner Szigfrid, és 

Vacskamatihoz fordult. – Már tizenöt éve ismerlek, és eddig 
egyszer sem volt születésnapod. 

– De ma kedd van – mondta Vacskamati. 
– Az mindjárt más! – kiáltott Bruckner Szigfrid. A többiek meg 

suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru. Vacskama-
ti meg úgy tett, mintha nem tudná mirôl van szó. Pedig hozzá 
is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja: ,,Dömdödöm.’’ 
Ezt pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy 
még annál is jobban. Merthogy Dömdödöm azt mondta, adjunk 
ajándékot az ünnepeltnek, akinek tizenöt év óta ez a kedd az elsô 
születésnapja. 

El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na, és a 
kezükben, na lám, a kezükben, odanézz, a kezükben egy cserép 
virág! Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csuda 
egy virág volt. 

Úgy hívták: Vacskamati virágja. 
Láttátok volna Vacskamatit! Irult-pirult, sápadozott, táncolt, 

ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette 
a virágját. Igen boldog volt. 

Hát így zajlott le az a születésnap. 
Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacskamati 

születésnapja. 
A virág meg! Uramfia! Szegény, szegény Vacskamati virágja! 

Azt hiszitek, törôdött vele? Nem törôdött. Azt hiszitek, öntözte? 
Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt 
hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. 

A virágnak odalett zöldje, sárgája, lilája, kékje, kornyadozott, 
fonnyadozott. 

Lázár Ervin: A Négyszögletû Kerek Erdô

Vacskamati virágja



2007. március ESE Híradó 25

MESE

Egészen addig, amíg egyszer csak nagy mérgesen azt nem 
mondta Dömdödöm, hogy ,,dömdödöm’’. 

– Hallottátok? – mondta Ló Szerafin. – Dömdödöm azt mond-
ta, hogy dömdödöm. 

Hogyne hallották volna! 
– Bizony nem gondozza a virágját. 
– Bizony nem öntözi. 
– Bizony rá se néz. 
– Bizony hervadozik szegény virág. 
– Bizony kornyadozik. 
Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromo, Bruckner Szig-

frid, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos. 
– Jaj, elfelejtettem – sápítozott Vacskamati. – Pedig az én 

virágom, Vacskamati virágja. Mindig tudtam. Ne haragudjatok. 
– Hát akkor gondozd! 
– Hát akkor öntözd! 
– Hát akkor törôdj vele! 
A virág hervadt volt, fonnyadt volt, de biztosan nagyon döröm-

bölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg nekie-
sett, öntözte reggeltôl estig, estétôl reggelig, kapálta naphosszat, 
csak úgy sercegett szegény virág gyökere. 

És két nap múlva azt mondta: 
– Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, 

mégis kornyadsz, mégis hervadsz! Mi lesz már! Tessék sárgál-
lani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék kékelleni! 

Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aro-
mo, Bruckner Szigfrid, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. 

– Mit képzelsz – mondta Ló Szerafin –, hónapokig nem törôdtél 
vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog?! 

– Zöldelleni! 
– Sárgállani! 
– Lilállani! 
– Kékelleni! 
– Dömdödöm! 
– Úgy határoztunk – mondta Bruckner Szigfrid –, hogy 

elvesszük tôled a virágot. 

– Jaj ne! – esett kétségbe Vacskamati. 
– De igenis elvesszük! 
– Dömdödöm – mondta ekkor Dömdödöm. 
Csodálkozva néztek rá. 
– Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? 
– Döm. 
Megkérdezték hát a virágot. 
– Akarsz Vacskamatinál maradni? 
A virágnak szép virághangja volt. 
– Igen – mondta. 
– De hiszen nem öntözött! 
– Tudom – mondta a virág. 
– De hiszen nem kapálgatott! 
– Tudom – mondta a virág. 
– De hiszen rád se nézett! 
– Tudom – mondta a virág. 
– Aztán meg agyonöntözött. 
– Tudom – mondta a virág. 
– Agyonkapált. 
– Tudom – mondta a virág. 
– Sápadt lettél. 
– Tudom – mondta a virág. 
– Csenevész lettél. 
– Tudom – mondta a virág. 
– Akkor még miért maradnál nála!? – mordult rá Bruckner 

Szigfrid. 
– Azért, mert szeretem – mondta a virág. 
– Miért szereted? – háborgott Aromo. 
– Csak – mondta a virág. 
Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az 

örömtôl. 
– Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törôdöm veled ezután 

– mondta a virágnak. 
A virág meg azt mondta: 
– Hiszi a piszi. 
És olyan boldog volt, amilyen még soha. 

Pályázati felhívás meseíróknak
Az ESE Híradó szerkesztôbizottsága Lázár Ervin emlékére 
„Négyszögletû Kerek Erdô” címmel meseíró pályázatot hir-
det péceli diákok részére. 
Pályázni két korcsoportban lehet:
1. általános iskola felsô tagozatos tanulói,
2. középiskolás diákok.
A pályamû maximum 5 gépelt oldal terjedelmû, eddig nem 
publikált mese lehet, tematikai megkötés nincs.
A pályázatok benyújtási határideje: 2007. május 25. (péntek)
Az alkotásokat 1 példányban, névvel, címmel ellátva kér-
jük eljuttatni az Egymást Segítô Egyesület szerkesztôségébe 
gépelve vagy elektronikus úton. A feladó/tárgy rovatban kér-
jük feltüntetni: „meseíró pályázat”.
Cím: 2119 Pécel, Pihenô u. 2. e-mail: ese@vnet.hu 
A pályázatokat 5 tagú zsûri bírálja el, tagjai: 
Vathy Zsuzsa, Tasnádi Katalin, Némethy Mária, Szokolay 
Zoltán, Rádi Zoltán.
Eredményhirdetés és a díjak átadása 2007. június 9-én 
(szombat) 15 órakor, az ESE jubileumi ünnepségén lesz.
A fôdíj korcsoportonként:
Juhász Jenôné: A péceli iskolák története címû könyve és egy 
„Kerek erdô” torta. 
A díjnyertes pályamûvet és alkotóját folyóiratunkban, az ESE 
Híradó júliusi számában bemutatjuk.

Szponzorokat keresünk 
péceli meseíró gyermekek jutalmazásához

Szpronzorok, támogatók jelentkezését várja az ESE Híradó 
szerkesztôsége a péceli diákok részére „Négyszögletô kerek 
erdô” címmel Lázár Ervin emlékére kiírt meseíró pályázatra 
érkezô pályamunkák alkotóinak díjazásához. 
A pályázatot 2 korcsoport (általános iskolák felsô tagozatos 
és középiskolás diákok) számára írtuk ki, melyek beérkezési 
határideje 2007. május 25. A pályamûveket 5 tagú zsûri fogja 
elbírálni, tagjai: Vathy Zsuzsa, Tasnádi Katalin, Némethy 
Mária, Szokolay Zoltán, Rádi Zoltán.

Eredményhirdetés és a díjak átadása 2007. június 9-én (szom-
bat) 15 órakor, az ESE jubileumi ünnepségén lesz. 
Mindazok jelentkezését várja a szerkesztôség, akik tárgyjuta-
lommal vagy pénzbeni hozzájárulással csatlakozni szeret-
nének az Egymást Segítô Egyesület kezdeményezéséhez, az 
alkotó kedvû gyermekek munkájának elismeréséhez. 
A felajánlásokat – amiket kizárólag a pályamunkák díjazására 
használunk fel – 2007. június 1-ig várjuk. 

További információ: Apróné Orosz Margit
Cím: 2119 Pécel, Pihenô u. 2., ese@vnet.hu
Telefon/fax: (28)454-076 vagy (28)454-077
További részletek és a pályázati felhívás www.egymast-se-
gito.hu honlapunkon megtalálható. 
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Búcsúzunk Erdei Istvántól
Az ESE Pitti Katalin Idôsek Nap-

pali Klubjában a fergeteges farsangi 
hangulatot egy rossz hír, szeretett 
klubtagunk, Erdei István hírtelen jött 
betegsége beárnyékolta. Több mint 
két éve lelkesen járt szeretett nejével 
elôadásainkra, rendezvényeinkre. 

2004. december elején költöztek 
városunkba Debrecenbôl. Életében 
mindig nagyon szerette a jó társa-
ságot, mulatságokat, és mint mondta, 
ez hiányzott az új környezetében. 
Nagy boldogság volt számára, amikor 

megtudta, hogy otthonukhoz közel mûködik klubunk, ahol le-
hetôsége lehet a kikapcsolódásra, szórakozásra. Megbeszélték ne-
jével, Marikával, hogy ellátogatnak hozzánk, hátha felvételt nyer-
hetnek. Sikerrel jártak, hosszasan beszélgettünk, és az akkorra már 
kialakult jó klubtársaság elnyerte tetszésüket. 

Sokat mesélt aktív életérôl, büszke volt munkás éveire, a híres 
egykori Debreceni Ruhaszalonban dolgozott, a 70-es években az 
ország legjobb szabója kitüntetést is megkapta. 

Mindenféle témájú elôadás érdekelte Istvánt, de leginkább a 
zenés délelôttöket, bálokat kedvelte. Többször vállalt fellépést tár-
sai, vendégeink, illetve vendégül látóink szórakoztatására. Nóta-
csokraival mindenkit el tudott bûvölni, mindannyian szívesen 
hallgattuk, és még hallgatnánk. 

Február 8-án eltávozott szerettei körébôl, 16-án örök búcsút vet-
tünk tôle. Klubtársai közül nagyon sokan eljöttek, hogy elkísérjük 
utolsó útján. Felejthetetlen klubtagunk emlékét szívünkben örökre 
ôrizzük, gondolatban velünk marad, hiszen Ôt „nem elveszítettük, 
hanem csak visszaadtuk”.

Parajdi Olga

Búcsúzunk Tihon Istvántól
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

kollégánk, István február 20-án 51 
éves korában elhunyt.

Tavaly nyár elején jött az ESE Ale-
many Erzsébet Segítô Házba dol-
gozni mint kertész. Rövid idô alatt 
mindenki megszerette. A nehezen 
szóra bírható ember álarca mögött 
személyében megfontolt, komoly, 
szorgalmas szakembert ismertünk 
meg. 

Sok és kemény munkával (néhány 
kollégával) két hónap alatt fejezte 

be az Alemany Ház kertjében és parkjában azt a munkát, amely-
lyel kialakította ma látható arculatát. A parkban megépített 
szökôkutat István tervezte és kivitelezte, mai napig is mindenki 
a csodájára jár. Az elültetett bokrok, fák, parkosítás mind-mind 
a keze munkáját dicséri, illetve a létrehozása az Ô irányításával 
történt. 

Munkájával olyan maradandót alkotott isaszegi telephelyünkön, 
amivel hosszú ideig naponta és állandóan emlékezünk Rá. A 
gazdasági területet sem hanyagolta el. Gondoskodott a borsó, a 
zöldbab, a csemegekukorica termesztésérôl, hogy ellátottjaink, 
gondozottaink asztalára, konyhánkra friss és egészséges zöldség 
kerüljön.

Örömünkre szolgált, hogy néhány hét elteltével bekapcsolódott 
a Segítô Ház hétköznapjai mellett az ünnepek, a rendezvények, a 
programok szervezésébe, a „hétköznap” szórakozásába.

Emlékét megôrizzük.

az ESE Alemany Erzsébet Segítô Ház munkatársai nevében: 
Kis Istvánné

Czétényi Sándorné:

Vali emlékére
Elmentél, ahogy jöttél,
Mint földindulás, oly hirtelen.
Sorsod nem volt könnyû,
De nem voltál védtelen.
Szerettelek, miként mások is szerettek,
Boldogságra bírtad
A szomorú lelkeket.
Nem ismertél lehetetlent,
De ismertél könyörületet.
Elengedlek, Isten áldjon, 
Örökre megôrzöm emlékedet!

Pécel, 2007. február 22.

Favágást, bozótirtást, metszést, 
kapálást (rotációs kapával) vállal 

Tóth László vállalkozó. 
Cím: Pécel, Faiskola u. 29., 

tel.: (28)454-317 vagy (30)655-3826.

Eladó kis házat vagy házrészt keresek 
Pécelen. Tel.: 06-20/444-5160

Szokolay Zoltán:

Égi kántor
Fenn ül már az égi kántor.
Zúzos, jeges glóriája
rácsúszik a homlokára,
keze billentyûkön táncol,
lába ráfagy a pedálra,
de szemében öröm lángol,
azzal tekint utoljára
ránk, az itthagyott világra,
s télbôl tavaszt így varázsol,
angyalt, ó, a kisleányból
és bûnbánót a vagányból,
ahogy Isten prédikálja,
úgy zendít rá a zsoltárra,
szivárványon orgonálja
azt, hogy itt élsz, nem akárhol,
elvágyódnod mindhiába,
innen soha nem szökhetsz meg,
itt hûségnek, szeretetnek
nincs kottája, nincs szabálya,
csak ahogy az ember érzi,
csak ahogy a szív diktálja:
Illés Lajos égi kántort
Magyarország visszavárja.

Hiteliroda
Díjtalan tanácsadás és ügyintézés

• Jelzáloghitelek forint és svájci 
  frank alapon
• Lakásvásárlásra (új és használt), 
  építkezésre
• Államilag támogatott hitelek, 
  Fészekrakó program
• Adósságrendezésre, hitel
  kiváltásra
• Szabadfelhasználásra

Akár jövedelemigazolás nélkül is!

Partnereink: CIB, Budapest Bank

*Ingyenes pénzügyi tervezés
*Magán és Önkéntes Nyugdíjpénztár
*Euró és forint alapú befektetések
*Élet és egészségbiztosítások
*Lakásbiztosítás

Filipné Blaskó Julianna
06 70 3 611-990

filajula@freemail.hu
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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

Isaszegi Történelmi Napok nyitó rendezvényei
Március 14-16. 
Nemzeti ünnepünk rendezvénysorozat
Március 14. (szerda)
18.00  óra Tavaszköszöntés
Helyszín: Falumúzeum, közremûködôk: a Csata Táncegyüttes 
apraja-nagyja és a Klapka György Általános Iskola tanulói
Tavaszköszöntô fáklyás felvonulás indul a Szoborhegyre a Szent 
Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület felvezetésével, gólyalá-
bas tûzzsonglôrök és dobosok kíséretével. A menet útvonala: Falu-
múzeum – Madách u. – Ady Endre u. – Csata u. – Szoborhegy
19.00 óra Tavaszünnep
Helyszín: Szoborhegy – Honvédszobor
Tavaszünnep – a Csata Táncegyüttes KÖSZ Táncszínházának 
elôadása, kísér a Túlpart együttes, közremûködnek: dobosok és 
tûzzsonglôrök
Az estet táncház zárja
Március 15. (csütörtök)
09.15 óra Ünnepi mûsor 
Helyszín: Szabadságtörekvések Emléktemploma – reformá-
tus templom, ünnepi beszédet mond: Bajusz Árpád református 
lelkész, közremûködôk: a Klapka György Általános Iskola ta-
nulói, koszorúzás
10.00 óra Községi ünnepség
Helyszín: Szoborhegy – Honvédszobor
Ünnepi beszédet mond: Hatvani Miklós polgármester
Megemlékezés: Lázár Balázs hadtörténész – levéltáros  
Ünnepi mûsor a Klapka György Általános Iskola tanulóinak 
elôadásában, közremûködik a Kós Károly Mûvészeti Iskola 
Rézfúvós Kamaraegyüttese, díszsorfal: Szent Márton Lovas 
Hagyományôrzô Egyesület, koszorúzás
Március 16. (péntek)19.00  óra Kamaraszínházi est  
Steinbeck: Egerek és emberek – a Forrás Színház elôadásában 
Helyszín: Dózsa György Mûvelôdési Otthon, jegyek kaphatók a 
Dózsa György Mûvelôdési Otthon irodájában

Programkínálat
Március 17. 15-18 óra Nyitott ház – kötetlen szabad program
Március 23. 9-18 óra „Tavaszi ébredés” Egészségnap – 
VÉRADÁS. Az egész napos rendezvény keretében ingyenes szû-
rõvizsgálatokon (pl. allergiaszûrés, szemvizsgálat, vérnyomás-, 
vérzsírszint-, vércukorszint-, csontsûrûségmérés stb.) lehet részt 
venni. A vizsgálatok mellett ismeretterjesztõ elõadások, orvosi 
vizsgálatok, tanácsadás, termékbemutatók és egészségügyi ter-
mékek vására fogadja az érdeklõdõket. 
Március 24. 15-18 óra Nyitott ház – kötetlen szabad program
Március 31. 15-17 óra Húsvéti készülôdés – kézmûves foglal-
kozások
Március 31. 17-21 óra Tini buli 
Március vége Bábszínházi elôadás óvodásoknak
Kiállítás:
Március 12.-április 13. Tavaszi hadjárat – fotókiállítás
Rendezvények, melyeknek helyet adunk:
Március 9. 13.30-14.30 Roma Kisebbségi Önkormányzat ha-
gyományôrzô foglalkozása
Március 10. Nônapi bál
Március 17. A Magyar Hagyományôr Világszövetség 1848/49-
es magyar forradalom és szabadságharc korszaki taggyûlése
Március 20. 11 óra Sajtótájékoztató a Tavaszi Hadjáratról a 
Magyar Hagyományôr Világszövetség szervezésében
Március 22. 10 óra Mozgássérült közgyûlés
Március 24. 17 óra Húsvéti koncert – Pünkösdista Egyház-
közösség
Március 28. 13 óra Nyugdíjasok Baráti Köre – taggyûlés 
Március 30. 13.30-14.30 óra Roma Kisebbségi Önkormányzat 
hagyományôrzô foglalkozása

Szolgáltatások:
Március 5. 18 óra KRESZ-tanfolyam megbeszélés
Március 12. 11-13 óra A.S.A ügyfélszolgálat a Mûvelôdési Ott-
hon elôterében
Keddenként 10-12 óra és csütörtökönként 18-20 óra között T-
kábel ügyfélszolgálat

Áprilisi elõzetes
Április 5-6-7. Isaszegi Történelmi Napok

Március 19-én 19,00 óra: HA MENNI KELL – EL CAMINO
Papp János zarándoknaplója. Felolvasóest vetítéssel. Belépô-
jegy: 1000 Ft „Arról fogok mesélni neked, ha eljössz – a humort, 
lírát csipetnyi filozófiával fûszerezve –, hogy ahol a szeretet, a 
barátság, a bizalom, a türelem, az együttérzés, a segítôkészség 
magától értetôdô része a létezésnek, ott jó lenni, ott jó élni. Ilyen 
a spanyolországi zarándokút, az El Camino. 2005 nyarán jártam 
végig a 900 km-es utat. ‘Apostoli’ kötelességemnek érzem, hogy 
átadjam, amit az úttól kaptam. Nyújtsd a kezed! Járd végig ve-
lem az El Camino-t! –, hogy aztán felbátorodva, majd magad is, 
igaziból nekivágj!” Papp János

Az év természet fotósa 2005 – A világ legjobb természetfotói
2007. január 31. - 2007. április 2.

2007. március 10-11. (szombat-vasárnap) 11-tôl 19 óráig
Az ERNST Múzeum 2007 tavaszán megrendezi az elsô Budapesti 
Képzômûvészeti Könyv- és Folyóiratvásárt. A kezdeményezés 
célja, hogy a képzômûvészet iránt érdeklôdô közönség számára 
keresztmetszetet adjon a Budapesten megjelenô mûvészeti pub-
likációkról illetve, hogy lehetôséget teremtsen a szakma és a 
nagyközönség találkozására. A rendezvény látogatói egy helyen 
megtalálják a képzômûvészeti jellegû kiadványok széles skáláját. 
A két napos eseményen egyes könyvek, folyóiratok kedvezményes 
áron vásárolhatók meg – az ERNST Múzeum saját kiadványai fél 
áron hozzáférhetôk.

szombatonként de. 11 óra Matinékoncertek. A koncertek dá-
tumbélyegzôvel ellátott múzeumi belépôjeggyel látogathatók.

Óbudai Társaskör
Budapest III. Kiskorona utca 7.

tel.: 06-1/250-0288   www.obudaitarsaskor.hu

Magyar Természettudományi Múzeum
1083 Budapest Ludovika tér 2-6. Tel.: 06-1/210-1085

www.museum.hu   Nyitva: H, Sze-V: 10-18

Liszt Ferenc Emlékmúzeum
1064 Budapest, Vörösmarty utca 35. tel.: 06-1/342-7320

www.lisztmuzeum.hu  Nyitva: H-P: 10-18, Szo: 9-17

Ernst Múzeum
1065 Budapest, Nagymezô u. 8. tel.: 06-1/341-4355

http://www.ernstmuzeum.hu


