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ÁPRILIS

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

Kincses kalendárium
ÁPRILIS
Szent György hava – Tavaszhó – Szelek hava

Április elseje. Hajdan sok népnél évkezdô nap volt, a tavaszi 
napéjegyenlôséget, az újjáéledô természetet ünnepelték. Amikor 
a naptárreformmal január elseje lett az év elsô napja, április elsô 
napja „komolytalan” újévvé vált.
Virágvasárnap. Húsvét elôtti vasárnap. Az iskolás gyermekek 
ilyenkor barkát mennek gyûjteni, amit a templomban megszen-
telnek. A szentelt barkát gonoszûzônek, betegséggyógyítónak 
tartják, elûzi a jégesôt, megóv a villámcsapástó. A téltemetés az 
ébredô természet ôsi ünnepét, a húsvétot vezeti be. Virágvasárnap 
után következô hét a Nagyhét. 
Nagypéntek. Jézus kereszthalálának ünnepén tarják a legszigo-
rúbb böjtöt. Általános tisztálkodási nap: meszelnek, takarítanak, 
nagymosást tartanak a patakban és az állatokat is megfürösztik. 
Sok helyen Nagypénteken nem gyújtanak tüzet.
Nagyszombat. Este tartják Jézus feltámadásának ünnepét. A tüzet 
ôsi módon – dörzsöléssel, csiholással – újra meggyújtják és meg-
szentelik. Az esti harangszó a böjt befejezését jelenti.
Húsvétvasárnap. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a 
pogány tavaszkezdô ünnepekbôl származik. Ezen a napon tartják 
a húsvéti határjárást. Ilyenkor az egész falu népe körbejárja a föld-
jeit, kitisztogatja a forrásokat. Sok helyen bált rendeznek.
Húsvéthétfô. A legnépszerûbb húsvéti népszokások: locsolás, a 
hímes tojás ajándékozásának ideje. Mindkettô ôsi termékenység-
varázslásra utal. A tojás – eredetileg halotti kultusz kelléke – Jézus 
újjászületését jelképezi. 
Gyula (április 12.) az esztendô századik napja, ezért száznapnak 
is nevezik. A délvidéken féregûzô nap, a nagytakarítás, mosás, 
tisztálkodás napja.
Tibor (április 14.) Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, akkor jó 
lesz a szénatermés. A hagyomány szerint ilyenkor szólal meg a 
kakukk.
Szent György (április 24.) Európa nagy részén ôsi pásztorünnep, 
az állatok elsô kihajtásának napja. Az állatokat – az ártó szelle-
mek, a rontás elkerülése végett – Szent György napi tûzön hajtják 
keresztül, hogy a füsttôl megtisztuljanak.
Márk (április 25.) búzaszentelô nap. A mezôn a pap megszen-
telte a búzát, a megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették és 
rontásûzônek hitték.
Pál fordulása (április 25.) a bibliai Saulus Paulusszá változásának 
története alapján a kemény tél idôjárásának átalakulását jósolják 
erre a napra: “Pál fordulás – télfordulás”.

A hónap szülöttei:
Zipernowsky Károly – gépészmérnök, a magyar elektronikai 
ipar megalapozója – 1853
Rómer Flóris – mûvészettörténész, egyetemi tanár, a mûem-
lékvédelem úttörôje – 1815
Fazola Henrik vasmûves, gyáros (omassai nagyolvasztó) – 1779
Zsolnay Vilmos keramikus – 1828
Bókay János orvos, bevezette a gyermekgyógyászat modern 
egyetemi oktatását – 1858
Boráros János Pest polgármestere, városfejlesztô, a Városliget 
kialakítója – 1775
Böszörményi Jenô gépészmérnök, a hazai dízelmotor- és autó-
gyártás úttörôje – 1872
gr. Széchenyi Ferenc a Magyar Nemzeti Múzeum és Könyvtár 
alapítója – 1754

Április elseje: Az ugratás napja
41 éve április 2-án nyílt meg a Közlekedési Múzeum a Város-
ligetben.
1805. április 2-án született Hans Christian Andersen, dán költô, 
regény- és meseíró. Legismertebb mûvei: A király új ruhája, A 
rút kiskacsa, A rendíthetetlen ólomkatona. 1967 óta ezen a napon 
tartják a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját.
Chopin elsô koncertje 1831. április 4-én Párizsban.
Elsô újkori olimpiai játékok 1896. április 5-én nyitották meg 
az elsô újkori olimpiai játékokat Athénban. A magyar csapat 7 
versenyzôvel képviseltette magát.
Az egészség világnapja – 1948. április 7-én megkezdte mûkö-
dését az Egészségügyi Világszervezet. A világszervezet célja a 
nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása. 
106 éve halt meg Kresz Géza orvos, a budapesti Önkéntes Mentô 
Egyesület, a mai mentôszolgálat elôdjének megalapítója.
766 éve a mongolok Batu kán vezetésével legyôzték IV. Bélát a 
Sajó melletti Muhinál.
A Költészet Napja – 1905. április 11-én született József Attila, 
és ennek emlékére 1964-tôl ezen a napon ünneplik a Költészet 
Napját.
Az ûrhajózás világnapja – 1968 óta ünneplik, emlékezve arra, 
hogy 1961. április 12-én Szovjetunióban indították útjára a világ 
elsô embert szállító ûrhajóját, fedélzetén Jurij Gagarinnal. A fel-
adat a Föld egyszeri megkerülése volt.
Liszt Ferenc 1823. április 13-án, 12 évesen Bécsben ad 
hangversenyt – Beethoven is a nézôtéren ül.
Mûemlékvédelmi világnap – Április 18-án a veszélyben lévô 
mûemlékekre hívják fel a figyelmet.
101 éve, április 19-én Párizsban meghalt Pierre Curie francia 
Nobel-díjas fizikus.
1992. április 20-án megnyílt Sevillában a század utolsó egyete-
mes világkiállítása.
46 éve április 21-én elôször lépett a nyilvánosság elé a Beatles-
együttes.
81 éve április 21-én Londonban megszületett Elizabeth Alexand-
ra Mary Windsor, aki 1952-ben II. Erzsébet néven Nagy-Britan-
nia uralkodója lett.
Április 22. – A Föld Napja környezetvédelmi akciónap – Célja, 
hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem 
fontosságára.
1564. április 23. született William Shakespeare, angol drámaíró 
és költô.
1222. április 24. – II. András kiadta az Aranybullát
Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) amerikai festô és 
feltaláló, az elektromágneses távíró megszerkesztésével új korsza-
kot nyitott a hírközlés technikájában.
1904. május 5-én hunyt el Jókai Mór író. 
1784. április 4-én született Kôrösi Csoma Sándor nyelvtudós, 
akadémikus, a tibeti filológia megalapítója. A magyarok ôshazáját 
kutatta, amelyet a belsô-ázsiai Dzsungáriában remélt megtalálni.
1814. április 6-án született Ybl Miklós építész. Fô mûve az Ope-
raház, a Várkert bazár és a Vámház, a Közgazdaságtudományi 
Egyetem mai épülete.
190 éve 1814. április 21-én született Egressy Béni/Galambos 
Benjámin színész, író, zeneszerzô. 1843-ban a Szózat meg-
zenésítésével elnyerte a Nemzeti Színház pályadíját. Õ írta Erkel 
Ferenc Hunyadi László; Bánk bán c. operáinak szövegkönyvét.

Összeállította: 
Csontos Tamásné
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József Attila: Április 11 
A talló kalászait hányva
S a verebek közé belesvén
Nagy szél kapott föl egyszer engem
Hirtelen, áprilisi estén. 

Gyerekeit kereste arra
S engem talált ott épp az útban.
Bömbölt, örült s én mosolyogva
Rengeteg mellén elaludtam. 

Vitt falvan, földeken keresztül,
Meghempergetett jó sárosra,
Cibálva és kacagva vitt egy
Pesti, csatakos külvárosba. 

Az uccán vidám jasszok lógtak
S még vidámabban verekedtek,
Kiabáltak, kiabáltunk és
A jasszok végül berekedtek. 

Mondom, valami nagy ünnep volt,
A hívek templomokba mentek
És reszketve, szomorú kézzel
Áldották ôket meg a szentek. 

S hogy a harangok búgtak, fölnôtt
A szívekben nagy, esti béke.
A gyilkos végzett emberével
S úgy menekült, kalaplevéve. 

Reménységnek és tulipánnak
Kicsi kis deszka alkotmányba
1905-ben ígyen
Iktattak be az alkotmányba. 

A kártyás munkásnak fiúként,
S a szép, ifjú mosóasszonynak,
Ligetnek, sárnak, vágynak, célnak,
Fejkendôbe kötözött gondnak. 

A szegényasszony rég halott már,
De fiát a szél el nem hagyja,
Együtt nyögünk az erdôn éjjel
S együtt alszunk el virradatra. 

Hitem szerint a szél pusztaságon szüle-
tik. Talán azért érinti, éri el a lét és nemlét 
közötti pillanatot a költô lelkében, mert 
közös a természetük. A költô és a szél. A 
szélbe kapaszkodó lélek szárnyal, a szel-
lôk, szelek, viharok szárnyán az öröklétet 
igézi ilyenkor tavasz kezdetén, ha szállni 
vágynánk a költészet birodalmába. A 
költészet birodalmába nemcsak a költôk, 
hanem az olvasók is bebocsáttatnak. 

Költészetnapi áhítat
József Attila: Ars poetica
Költô vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga. 

Az idô lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején. 

Szép a forrás – fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés. 

Más költôk - mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik. 

Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát. 

Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat. 

Nincs alku – én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz. 

Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt; 

engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi elôtt este
suhanc, a rosszul öltözött. 

S hol táborokba gyûlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit. 

Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülôje szemmel:
a szellem és a szerelem! 

Összeállította :Némethy Mária
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KÖZÉLETI ARCKÉPCSARNOK

A január közepén tartott szerkesztôségi ülésen felvetôdött az 
önkormányzati munkában illetve a péceli közéletben résztvevôk 
bemutatásának igénye. Nem a városi önkormányzat testületi ülé-
seirôl szeretnénk tudósítani, elsôdleges célként azt fogalmaztuk 
meg, hogy az önkormányzati döntések hátterét kívánjuk láttatni, 
lehetôséget teremtve a döntés mögött lévô emberek, elsôsorban 
képviselôk tevékenységének bemutatására, lehetôségeink és a 
téma függvényében kapcsolva a bemutatott személy körzetének, 
az ott élô emberek problémáinak felvetésével.

Elsôként a város választott vezetôjét, a polgármestert szólítottam 
meg. Szeretném bemutatni dr. Benkovics Gyulát, az embert és a 
városért felelôsséggel tartozó, ezt a terhet vállalni is kész vezetôt.
– Ismert az önkormányzati választás eredménye, Ön lett a 
polgármester, alaposan megújult a képviselô-testület. Könnyebb 
4 évre számít, illetve vannak-e jelei a változásnak ?
– Valóban kedvezôbb helyzet alakult ki a választások következ-
tében, mint 4 évvel ezelôtt. Akkor egy mûködô város mellett 
személyeskedô viszonyok voltak, az anyagi nehézségek miatt a 
képviselôk kapcsolata nem volt súrlódásmentes, most a légkör 
jó. Lényeges elem, hogy sikerült megtalálni a megfelelô hangot a 
különbözô érdekeltségû emberek között. A pénzügyi helyzet meg-
oldása olyan hatékony munkát igényel, ami a ciklus végére egy jól 
összeszokott, jól mûködô testületet eredményezhet 
– Sokan szembesítették már programjával, a választási kampány 
során tett ígéreteivel. Mit emelne ki ezekbôl, ami a 2007-es év 
prioritása lett?
– Ebben az évben elsôdleges célunk, hogy a város minél ered-
ményesebben vegyen részt a különbözô pályázatokon. A pályá-
zat nem mindenható, de tudomásul kell venni, hogy a normatív 
támogatás összege nem nôtt, helyi adókat nem célszerû emelni, 
mert csak idôleges eredményt hozhat. Egy külsôs pályázatíró csa-
pat áll készenlétben, hogy a 2. Nemzeti Fejlesztési Terv áprilisban 
megjelenô projektjeiben részt vegyen.

Nyertünk már pályázatot kerékpárút tervezésére, amely Rákos-
csabáról indulna ki, és 3 kilométer hosszúságú lenne. A feltétel a 
tervek benyújtása és az önerô megléte. 

Tervezzük az oktatási intézmények helyzetének javítását, amely 
a megfelelô, nyugodt légkörû mûködést jelenti a diákok és az ott 
dolgozók érdekében egyaránt.

Fedett buszmegállók építését tervezzük a BKV és a helyi járat 
megállóiban. Utcabútorok (padok) és eligazítást nyújtó táblák (ut-
canévtábla) felállítása is az idei tervek között szerepel. A város-
háza melletti „torzó” épület mûködésbe állítása és a használaton 
kívüli hulladéklerakó rekultiválása is feladatot jelent.

Engedjék meg, hogy a rendôrôrs által használt épületrôl néhány 
szót szóljak. Aki ismeri a helyzetet, az tudja, hogy az emeleti rész 
és a Városháza felôli magasföldszint beépítetlen. Az OTP fiók 
átköltözne a rendôrôrs emeletére, mihelyst a befektetô cég meg-
vásárolja az épületet és befejezi a munkákat (az Önkormányzat 
csak visszabérli az épületet). Az épületben az okmányiroda és 
többfunkciójú ügyfélszolgálat is helyet kapna. Ettôl az intéz-
kedéstôl a munka színvonalának javulása várható. 
– Minden önkormányzatnál az egyik legkényesebb kérdés a pénz. 
Hallhatnánk az idei költségvetésrôl néhány lényeges dolgot?
– A jogszabály elôírja, hogy a központi költségvetés kihirdetése 
után a polgármester a helyi költségvetést terjessze a képviselô-
testület elé (általában február 15-ig). Az elôkészítô munkát a 
jegyzô koordinálta, egyeztetett az intézmények vezetôivel, a bi-
zottságokkal.

A normatív támogatás összege hasonló, mint az elmúlt évben, de 
belsô tartalma igen eltérô. Nem egyszerû romló pénzügyi feltételek 
mellett adóemelés nélkül teljesíteni a növekvô feladatokat úgy, 

hogy a mûködés zavartalan legyen, és az ellátás színvonala javul-
jon.

A 12 önkormányzati intézmény költségvetése teszi ki a város 
összköltségének 70 százalékát. A fô elvek: hatékonyság, raciona-
litás és célszerûség. Ezeknek megfelelôen a költségvetéssel egy 
idôben számos szigorító intézkedési javaslat is benyújtásra kerül.

Néhány példa: 2003 óta az oktatási törvény szerint feladatfinan-
szírozási rendszer mûködik (népszerû nevén Felfin), amelynek a 
korszerûsítése elkerülhetetlen. A törvény minimumot állapít meg 
az adható juttatás tekintetében. A kötelezô feladatokon túl a nem 
kötelezôre is van támogatás, Pécel esetében ilyen a Ráday Pál 
Gimnázium és a Zeneiskola. A városnak mindkét intézményre 
szüksége van, ugyanakkor több intézkedés megtétele elkerül-
hetetlen. A fenntartói támogatást csökkentése, a tandíj emelése, 
mûvészeti iskolává történô átszervezés (a hangszeres oktatás fenn-
tartása mellett) szükséges.

Vizsgáljuk az óvodák összevonásának lehetôségét, az étkezést 
biztosító intézményeknél a központi beszerzés bevezetésének le-
hetôségét, illetve a karbantartások más szervezetben történô meg-
oldását.

A Vízmû Kft. és az Önkormányzati Kht. tevékenységét össze kell 
hangolni, Városgazdálkodási Kht.-vé történô átszervezés útján. 
Néhány példát hoztam csak a teljesség igénye nélkül, de remélem 
sikerült szemléltetni feladataink számát és nagyságrendjét.
– Van néhány slágertéma! Városfejlesztés, szociális ügyek, vál-
lalkozások fejlesztése, játszótér építése. Kérem ossza meg az 
olvasókkal a fontosabb információkat?
– Valóban, a játszótér kérdését minden, a testületbe jutott szer-
vezet a „zászlójára” tûzte. Magánszemélyek (3 millió forintot 
gyûjtöttek!) segítségével az alépítmények vállalkozásba adásával, 
a játszótéri eszközök lízingelésével a református temetô és a Csa-
tári-dûlô elsô utcája között megépülhet Pécel elsô játszótere, ame-
lyet évente követheti a többi. Kedvenc szlogeneim közé tartozik, 
hogy Pécel Pest Szentendréje lehet, és ehhez az épített környezet 
átalakítására, megfelelô koncepcióra és összefogásra van szükség. 
Új alapokra kell helyezni a kapcsolatokat a kis- és középvállal-
kozókkal, a vállalkozói érdekképviseletekkel, a kamarákkal és a 
civil szervezetekkel. 

A játszóterek, parkok, utak építése mellett a meglévôk fenn-
tartására, a közlekedés és parkolás rendjének kialakítására, 
parkolási díj bevezetésére és a tehergépkocsik parkolásának meg-
tiltására van szükség.

Sok a tennivaló környezetünk megóvása terén is. Az út menti 
parlagfû-, gaz- és gyomirtást meg kell szervezni, az engedély 
nélküli szemétlerakókkal szemben a törvény teljes szigorával fel 
kell lépni, és népszerûsíteni kell a szelektív hulladékgyûjtést.

Az önhibájukon kívül szociálisan rászoruló családok egyetlen 
„mentsvára” az önkormányzat. A feladatokat a családsegítô 
szolgálattal, az ESE-vel együttmûködve oldjuk meg. A munka-
nélküliek segélyezési rendszerét át kívánjuk alakítani a munkaalapú 
közhasznú tevékenység bevezetésével, együttmûködve a Regioná-
lis Munkaügyi Hivatallal.
– Ne felejtsük ki a slágertémák közül az iskolaépítést sem. Hogy-
an áll a beruházás, a határidôre kihatnak-e a földrengés okozta 
károk?
– A Szemere Pál Általános Iskola új épületegyüttesének építése az 
aláírt szerzôdés szerint folyik. A tanulók és a nevelôk január 3-án 
birtokba vették az új épületszárnyat. A tervek szerint az építkezés 
idén július 31-gyel befejezôdik (a határidô elmulasztása igen ko-
moly kötbér megfizetésével járna), és elkészül a 700 gyermekre 
tervezett (jelenleg 520 tanuló van), 6000m² alapterületû, 24 tan-
termes, 9 szaktantermes új épületkomplexum. Az üzemeltetési 

Közéleti arcképcsarnok
Pécel város polgármestere: Dr. Benkovics Gyula
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költség igen magas lesz, ezért szigorú intézkedéseket kell tenni a 
hatékony, megfelelô létszámkihasználtság érdekében. 

A tavaly szilveszteri földrengés nem okozott komoly károkat (a 
kárt szenvedett épületek lebontásra kerülnek), a határidôket nem 
befolyásolta, és az idôjárás is kedvezô hatással volt az építkezésre. 
– Az M0-ás körgyûrû építésérôl a péceliek a saját szemükkel 
gyôzôdhetnek meg. Meglehetôsen eltérnek a vélemények, amikor 
az elônyök és hátrányok kerülnek szóba. Ön hogyan látja ezeket 
a kérdéseket?
– Az ESE Híradó olvasói jól ismerik a vélekedéseket, ami ma 
Magyarországon autópálya, de különösen az M0-ás körgyûrû 
témájában napvilágot látott. Vannak szenvedélyes környezetvédôk, 
akik csak a hátrányairól hajlandóak tudomást venni. Ezzel szem-
ben viszont tény, hogy azok a térségek, amelyeket az autópálya 
bekapcsolt az ország (tágabban Európa) gazdasági vérkeringésébe 
(pl. Budaörs, Törökbálint), látványosan fejlôdtek, gyarapodtak.

Pécel elôtt is ilyen kedvezô lehetôségek állnak. 
A XVII. kerületi önkormányzattal tárgyalásokat folytatunk 

arról, hogy közösen építsünk utat, amely Budapest jobb meg-
közelíthetôségét eredményezi, Pécelrôl a Rákóczi utcától elin-
dulva a Rauch érintésével egészen a Budapesti Vegyi Mûvekig 
menne ez az út.
– Pécel ezer szállal kötôdik a környezô településekhez, a régióhoz. 
Mit hoz a „konyhára” a kistérségi együttmûködés?
– Ez év január 25-én aláírásra került a Gödöllôi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás alapító okirata. Elnöke Gémesi György, Gödöllô 
polgármestere, a két alelnök közül az egyik Vécsey Lász-ló, Szada 
polgármestere, a másik pedig én lettem. A kistérség mind a 13 tel-

epülése csatlakozott a társuláshoz, elfogadta a megjelölt célokat. 
Az alapfeladatok közt közoktatási szakszolgálat (nevelési 

tanácsadó, logopédia), egészségügyi feladat ellátás és esély-
egyenlôségi programok megvalósítása, ezen kívül oktatási és szo-
ciális célok kerültek meghatározásra. Pécel a nevelési tanácsadó 
valamint a logopédiai szolgálat létrehozásával járul hozzá a célok 
megvalósításához, még szociális célként a jelzôrendszer életre 
hívása lett megjelölve. Pécel jelezte részvételi szándékát a belsô 
ellenôrzés, a könyvszakértés és a szennyvíziszap elhelyezése 
kérdéseiben.

A jövôben felértékelôdik a kistérségi települések összefogása, 
közösen tudnak olyan feladatokat megoldani, amit eddig önállóan 
végeztek, vagy kapacitás hiányában nem volt az adott szolgál-
tatás. Ésszerûen, takarékosan lehet az erôforrásokat használni, 
vagy több pénzt szerezni az adott feladatra. 

Pécelt illetve a péceli polgárokat is érinti az egészségügyi 

törvény változása, eszerint az ellátásra kijelölt kórház a Flór Fe-
renc Kórház lesz, ami nagyon nehezen, körülményesen közelíthetô 
meg tömegközlekedési eszközökkel. Pécel, Kistarcsa, Nagytar-
csa létrehozhat egy mikrotársulást a közlekedés megoldására, ez 
helyközi járatnak számítana, de ha Isaszeg is csatlakozik a tár-
suláshoz, akkor az érintett települések lakói helyi tarifával vehetik 
igénybe a „kórház-járatot”. 
– Az Ön egyik kedvenc szófordulata szerint „Pécel alvó város”! Ez 
könnyen bizonyítható, de hogyan lehet ebbôl a csapdából kilépni? 
Fásultság, passzivitás tapasztalható, amikor a város dolgairól 
van szó. Alig látogatják az emberek a városi rendezvényeket, 
megemlékezéseket. Ön szerint hogyan lehet ezen változtatni?
– Ezen egyik napról a másikra nem lehet változtatni. Az emberek 
zöme az Önkormányzatot mindenhatónak hiszi, minden prob-
lémájának megoldását tôle várja. A felülrôl várás vagy a felül-
rôl akadályoztatás igen összetett probléma. A „felébresztésben” 
a civil szervezetek sokat tudnak segíteni. Egy példa: osztrák 
testvérvárosunkban tízszer több civil szervezet van és mûködik, 
eredményesen lefedve az élet összes területét. Nekünk is meg kell 
próbálni, biztosan sikerülni fog. Ami a városi rendezvényeket il-
leti, már látok egy kis elmozdulást. Március 15-én meghitt, ben-
sôséges ünnepség keretében emlékeztünk meg az 1848-as for-
radalom és szabadságharc évfordulójáról (szépszámú közönség 
részvétele mellett),és a Városháza elôtt zászlófelvonásra és ko-
szorúzásra került sor együttesen, valamennyi párt képviselôjének 
jelenlétében. Azt gondolom ,ha  csak kezdeti sikernek lehet 
elkönyvelni, ez  akkor is biztató jel.
– Négy éve kezdôdött a szervezettebb együttmûködés a civil szer-
vezetekkel. Pécel ki kívánt törni az elszigeteltségbôl, nemzetközi 
kapcsolatokat épített. Mi a helyzet ezeken a területeken?
– A civil szervezetekkel kapcsolatos feladatokat az elôbbiekben 
már említettem. A helyi kapcsolatok rendezettségén túl fontos 
a kitekintés, a tanulás. Meggyôzôdésem, hogy szükség van a 
nemzetközi kapcsolatokra. Adva volt a Fáy András Mezôgazdasá-
gi és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
osztrák kapcsolata, ez került kiteljesítésre amikor 2004. május 1-
jén Mistelbach városával a testvérvárosi megállapodást aláírtuk.

Pécelen hosszú évekre tekint vissza a finn-magyar barátság. 
Ennek alapjait még néhai Sebôk István, mindenki Pista bácsija 
rakta le. A megállapodás Iisalmi városával 2006. július 2-án került 
aláírásra. Mindkét kapcsolat diákcserére, oktatói kapcsolatokra, 
kulturális, gazdasági együttmûködésre, a civil szervezetek közötti 
tapasztalatcserére ad lehetôséget. Volt már közös karácsonyi vásár, 
férfikórusok találkozója, önkormányzati, oktatási tapasztalatcsere, 
fotókiállítás, és még számos lehetôséget rejtenek a kapcsolatok. 
Iisalmiból többször járt nálunk küldöttség, most rajtunk a sor. 
Anyagi lehetôségeink szerint támogatjuk a kezdeményezéseket, 
illetve tervezzük a viszontlátogatást.

A közeljövô elképzelései között szerepel egy romániai „székely-
földi” kapcsolat, illetve egy Szlovéniai kapcsolat elôkészítése. 
(A nemzetközi kapcsolatokban az „ötlet” felvetésétôl a meg-
valósulásáig általában 2-4 év szükséges.)

Fontosnak ítélem meg a Budapesten akkreditált diplomáciai 
testületekkel és nemzetközi szervezetek képviselôivel a kapcso-
latok kiépítését és fenntartását. Több nagykövet ismerkedett meg 
városunk életével, vettek részt rendezvényeinken. Jó kapcsola-
tokat ápolunk a Duna Bizottság Titkárságával és a Hanns Seidel 
Alapítvánnyal. Az ide látogató magas rangú vendégek nemzetközi 
színtéren öregbítették városunk jó hírét. Pécel elôtt megnyílhat, 
illetve ismertté válhat a világ, nem vész kárba a Ráday és a Fáy 
család öröksége.
– A város lakóinak elemi érdeke a problémáira fogékony testület 
és az ügyfélbarát, szolgáltató hivatal. Vannak-e ezen a téren ked-
vezô változások?
– A 2006-os választások után a város érdekeit, igényeit szolgáló 
képviselô-testület jött létre. A testületi tagok ötven százaléka kic-
serélôdött, sok a fiatal, értelmes, a városért tenni akaró képviselô. 

(folytatás a 6. oldalon)

Dr. Benkovics Gyula polgármester és Dr. Varga János Zsolt jegyző 
aláírják a társulás alapító okiratát
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folytatás az 5. oldalról
Megalakultak a bizottságok, megindult a munka. Minden fon-
tos kérdésben egyeztetünk, ennek a ciklus végére látható jelei 
lesznek.

A testületi munka minôségének megváltozása rávilágított arra a 
korábban is ismert, de a problémák miatt háttérbe szorult tényre, 
hogy mûködôképes Hivatalra van szükség. Szakszerûség, gyor-
saság a polgárok ügyeinek intézésében és pontosság a testület elé 
kerülô anyagok elôkészítésében. 

Korábban említettem az infrastruktúra javítását célzó intéz-
kedéseket. A Polgármesteri Hivatal épületével együtt a ’80-as 
évek végén megépített épület hasznosításával több személyes 
ügyfélszolgálat létrehozására és korszerû okmányirodára van le-
hetôség. A Kossuth téren a majdan megvalósuló „egyablakos” 
ügyintézés remélhetôleg ügyfélbarát és szakszerû lesz.
– A beszélgetésünk elején ígértem, hogy a kényes kérdéseket is 
felteszem. Sokan támadták Önt az alpolgármesterek magas szá-
ma miatt. A nyilvánvaló politikai megfontolásokon túl van-e gya-
korlati magyarázata a négy alpolgármesternek, és ha igen akkor 
hogyan oszlanak meg a feladatok ? 
– Az elôzô ciklusban 3 alpolgármester volt (egy fôállású, kettô tár-
sadalmi). A korábbi ciklus egyik tapasztalata, hogy „félidôben” a 
fôállású alpolgármester „ellenzékivé” vált, és igyekezett minden in-
tézkedésemet ellehetetleníteni, anullálni. Ehhez hozzájött az ellen-
zék elvtelensége, dekonsruktív viselkedése. Amikor újra indultam, 
voltak elképzeléseim, hogy megválasztásom esetén mit csinálnék 
másképpen. A konstruktivitás tûnt a megoldásnak. Nem kívántam 
figyelmen kívül hagyni a választás eredményét és a törvény elôírá-
sait, azaz egy fôállású alpolgármestert választani kellett. A felada-
tok sokasága adta a több alpolgármester megválasztásának szüksé-
gességét. (Több önkormányzat tanácsnokot nevezett ki a feladatok 
ellátására, alpolgármesteri juttatással – a szerzô.)

Az alpolgármesterek közül Teleki Gyula volt már polgármester, 
legutóbb is indult a tisztségért, Kuszák Róbert és Bartha Attiláné 
az elôzô ciklusban is betöltötték ezt a tisztséget, elvitathatatlanul 
tapasztaltak, alapos ismereteik vannak a munkában. Az új al-
polgármester (fôállású) Sarlós Imre feladatköre az önkormányzat 
mûszaki ügyeinek, az önkormányzati kérdéseknek illetve az al-
polgármesterek tevékenységének koordinálása.

Kuszák Róbert végzettsége, ez irányú ismeretei tálcán kínálták, 
hogy ô intézze, tartsa kézben a pénzügyi kérdéseket. Bartha At-
tiláné nagy hozzáértéssel felügyelte az oktatás, a kultúra kérdé-
seit, és intézte a civil szervezetek ügyeit, ebben a ciklusban is az 
ô feladata lesz.

Teleki Gyula a Péceli Közérdekû Egyesület vezetôjeként bi-
zonyította, hogy alkalmas a különbözô nézetek szintetizálására, 
a békés alkotó munka feltételeinek biztosítására. Az ô feladatköre 
az elôbbieken túl a környezetvédelem és a mezôgazdaság kérdé-
seivel foglalkozni.

Igaz, hogy kevés idô telt el az új testület megalakulásától, de 
kedvezô jelek már vannak. Abban igen nagy az egyetértés, hogy 
várospolitikát csak úgy lehet csinálni, ha mindenki felülemelkedik 
a pártpolitikai érdekeken, rengeteg egyeztetésre, mások vélemé-
nyének elfogadására van szükség.

Szerencsére eltûntek a hangulatkeltôk, megszûnt a személyes-
kedés és öncélúság. A régi képviselôk rájöttek, hogy másként kell 
csinálni, az újak meg már a megváltozott légkörrel találkoztak. 
Ebbôl senki se vonjon le olyan következtetést, hogy nincs vita, 
nincs ellentétes vélemény. Van és remélhetôleg lesz is, és a fel-
merülô kérdéseket alapos egyeztetések útján oldjuk meg.
– Köztudottan nehéz helyzetben van az Önkormányzat. Szerintem 
nemcsak Pécelen, de országszerte divatos dolog az uniós pályá-
zati pénzek mindenhatóságáról beszélni. Beavatna bennünket a 
realitásokba, mi a helyzet e tekintetben Pécelen? 
– Pécelen kívül sok önkormányzat van nehéz helyzetben: kifize-
tetlen számlaállomány, kedvezôtlen hitelkonstrukciók, önerô hiá-
nya, értékesíthetô önkormányzati tulajdonok alacsony száma, a la-
kosság terhelhetôsége miatt a helyi adók korlátozott kivethetôsége. 

A pénzügyi helyzeten kell úrrá lenni takarékoskodással, létszám-
átcsoportosítással, kedvezô pénzügyi lehetôségek feltárásával. 
Olyan megoldásokon fáradozunk, hogy hosszú távon normális 
ütemben dolgozhasson az Önkormányzat.

A pályázatok nem mindenhatóak, de más forrásból nem igen 
várható pénz. Eddigi pályázataink utófinanszírozásúak voltak, 
azoknak is feltétele volt az önerô megléte és az érvényes terv. A 
terv pénzbe kerül, és semmi biztosíték nincs arra, hogy nyerünk, 
és pénzhez jutunk.

Tavaly óta hatályban van a lobbizásra, az elvszerû támogatásra 
vonatkozó jogszabály. Ennek jelentôségét, lehetôségeit egy példán 
keresztül szeretném bemutatni: ha 20 pályázó van, és köztudottan 
10 nyerhet, akkor 50 százalék az esély. Lobbizással, megfelelô 
menedzseléssel úgy lehet az esélyt növelni, hogy lehetôleg a „nye-
rô” csoportba kerüljünk. Ez azért ennél sokkal bonyolultabb, csak 
a példa kedvéért mondtam el. 

A normatívák nem nônek, csak a pályázat és a kistérségi 
együttmûködés van mint pénzszerzési lehetôség.

A pénztelenség okán egy másik vélekedést is említeni szeretnék. 
Többen azt tartják, hogy virtuális önkormányzatok léteznek, azaz 
nem mások, mint a központi költségvetés kinyújtott karjai. 

A jelenlegi jogszabályok egyfelôl túl szigorúak, másfelôl na-
gyon megengedôek. Nincs pontosan szabályozva a képviselôi 
felelôsség. 

Még egy rövid visszacsatolás a pályázatokra, egy érdekes kérdés 
felvetésével. Az úgynevezett „spirál”, amelynek negyedik-ötödik 
helyén van a pályázat. Ha az Önkormányzatnak pénzügyi gondjai 
vannak, nem tud hitelt felvenni, ha nem tud hitelt felvenni, nem 
tud beruházni, ha nem tud beruházni, nem tud tartalékot képezni, 
ha nincs tartaléka,  nem tud pályázni, és a körforgás folytatódik.
– Beszélgetésünk végére értünk. Mi az, amit összegzésként ki sz-
eretne emelni? 
– A mûködés során nagy jelentôsége van a kommunikációnak, 
még ha  ennek nem is tudtam maradéktalanul érvényt szerezni. 
Néha emiatt az emberek elôtt torzultan jelentek meg az összefüg-
gések, így a végeredmény is.

Azok, akik a közéletben szerepelnek, a kommunikáció révén se-
gítséget kell, hogy kapjanak az elgondolások megismertetéséhez, 
az összefüggések megmagyarázásához. Az olvasó betekintést   
nyerhet a közszereplô mindennapos vívódásaiba, megismerheti 
gondolkodását, nézeteit.

A közszereplô – legyen az utcabizalmi, polgármester, társulás 
vagy képviselô-testület választott tagja, vagy vezetôje – nem tud 
mindenkinek megfelelni, de igyekezniük kell a minél szélesebb 
körû megfelelésre, elfogadásra. Jó kezdeményezésnek tartom az 
ESE Híradó részérôl, mindenkit arra biztatok, hogy ha lehetôsége 
van, éljen vele, és tájékoztassa az olvasókat. Nem hanyagolva más 
fórumokat, hiszen én magam is rendszeresen nyilatkozom a Pont 
TV-nek, a Péceli Híreknek.

Örülök annak is, hogy Pécelen a kommunikáció visszatért a 
rendes kerékvágásba, szabályozott formában történik, és nem 
röpcédulákon folytatott számháború és személyeskedés a jellem-
zô. Kívánom, hogy együtt, megfelelô összefogással, érjünk el si-
kereket a város épülése, fejlôdése és szépülése érdekében.
– Polgármester Úr! Köszönöm a beszélgetést.

Kedves Olvasó! Íme az elsô része a „közéleti arcképcsarnok” so-
rozatának. Igyekeztem a közérdeklôdésre számot tartó kérdéseket 
feltenni, és Polgármester úr becsületére váljon, állta a sarat. 
Nem kerülte meg a kérdéseket, válaszai kimerítôek voltak. Ter-
mészetesen terjedelmi korlátok is behatárolták az egyes kérdések 
kibontásának lehetôségét, de nem is a teljesség igényével vágtunk 
neki a sorozatnak. Erre szolgálnak majd az egyes területekért 
felelôs alpolgármesterekkel, a döntések elôkészítésében és 
megvalósításában érintett bizottsági elnökökkel, képviselôkkel 
tervezett beszélgetések. A folytatáshoz várom véleményüket, ja-
vaslataikat, melyeket figyelembe véve  szeretném jobbá, teljeseb-
bé tenni nemcsak a következô riportokat, hanem a közéletet is.

Szabó Zoltán
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GRATULÁLUNK!

Városi vers- és 
prózamondó verseny

Idén iskolánk, a Szemere Pál Általános Iskola rendezte a városi vers- és prózamondó 
versenyt. Nemcsak a versenyzô gyermekek, hanem mi szervezôk is nagy izgalommal 
vártuk március 20-át. Délelôtt, idônként még a nap is elôbújt a felhôk mögül, erre a 
szép eseményre készülôdve.

A három általános iskolából 72 alsós kisdiák szavalata, meséje tette emlékezetessé ezt 
a délutánt. A verseny évfolyamonként zajlott – négy tanteremben – vers, verses mese 
és próza kategóriában. Amíg a zsûri meghozta nehéz döntését, a gyermekek és a felnôt-
tek finom pogácsát és teát uzsonnázhattak. Végül, hogy ne csak a helyezettek, hanem 
mindenki mosolyogva távozzon, egy-egy emléklapot és mosolygós lufit ajándékoztunk 
valamennyi szereplônek.

Köszönjük nekik a tartalmas, szép délutánt!
A szervezôk nevében: Lentvorszki Árpádné

munkaközösség vezetô

Gratulálunk a verseny 
helyezettjeinek:

1. évfolyam
Versmondó
1. Ittzés Klára (Petôfi S. Ált. Isk.) 
1. Tóth András (Szemere P. Ált. Isk) 
2. Rost Orsolya (Szemere P. Ált. Isk.) 
3. Nagy Jázmin (Petôfi S. Ált. Isk.) 

Verses mese
1. Puzder Réka (Petôfi S. Ált. Isk.) 
2. Parág Péter (Petôfi S. Ált. Isk.) 
3. Micserics Eszter (Szemere P. Ált. Isk.) 

Próza
1. Malárik Eszter (Petôfi S. Ált. Isk.) 
2. Bánfi Zsombor (Szt. Erzsébet Ált. Isk.) 
3. Vadászi Vince (Szemere P. Ált. Isk.) 

2. évfolyam
Vers
1. Tóth Dániel (Szemere P. Ált. Isk.) 
2. Kheireddine Anasztázia (Szt. Erzsébet 
Ált. Isk.) 
3. Koncsik Klaudia (Petôfi S. Ált. Isk.) 

Verses mese
1. Mezei Virág (Szemere P. Ált. Isk.) 
2. Kovács Boglárka (Petôfi S. Ált. Isk.) 
3. Guba Emese (Szt. Erzsébet Ált. Isk.) 

Próza
1. Komjáthy Luca (Petôfi S. Ált. Isk.) 
2. Kiss Vivien (Petôfi S. Ált. Isk.) 
3. Kovács Alexandra (Szemere P. Ált. Isk.) 

3. évfolyam
Vers
1. Márkus Nikolett (Petôfi S. Ált. Isk.) 
2. János Huba (Petôfi S. Ált. Isk.) 
3. Madarász Viktória (Szt. Erzsébet Ált. 
Isk.) 

Verses mese
1. Lele Botond (Szt. Erzsébet Ált. Isk.) 
2. Kovács Gergely (Petôfi S. Ált. Isk.) 
2. Füzesi Lídia (Szemere P. Ált. Isk.) 
3. Király Bernadett (Szemere P. Ált. Isk.) 

Próza
1. Berkes Máté (Szemere P. Ált Isk.) 
2. Nagy Melinda (Szemere P. Ált Isk.) 
2. Szilágyi Zsuzsanna (Petôfi S. Ált. Isk.) 

4. évfolyam
Vers
1. Szabó Kitti (Szt. Erzsébet Ált. Isk.) 
1. Csépán Gergô (Petôfi S. Ált. Isk.)
3. Fazekas Fanni (Szemere P. Ált. Isk.)

Verses mese
1. Juhász Petra (Szt. Erzsébet Ált. Isk.)
1. Hajnik Fruzsina (Szemere P. Ált. Isk.) 
2. János Flóra (Szt. Erzsébet Ált. Isk.)
3. Farkas Vivien (Petôfi Ált. Isk.) 

Próza
1. D. Nagy Daniella (Szemere P. Ált. Isk.) 
2. Szalai Gergely (Petôfi S. Ált. Isk.) 
3. Kovács Eszter (Szt. Erzsébet Ált. Isk.) 

Zsûritagok:
1. évfolyam: Bilász Erika, Szabó Erzsébet, 
Tóth Istvánné 
Levezetô tanár: Major Ferencné

2. évfolyam: Horváthné Sabáli Éva, Sza-
kács Sándorné, Szilágyiné Géczi Anna 
Levezetô tanár: Tóthné Dajka Hajnalka 

3. évfolyam: Bolla Anett, Dévai Imréné, 
Sosós Ferencné 
Levezetô tanár: Vavrekné Nyesti Márta 

4. évfolyam: Bujna Katalin, Dévényiné 
Harmat Éva, Pásztorné Hajas Csilla 
Levezetô tanár: Puskás Ferencné 

PROGRAMAJÁNLÓ
Dózsa György Mûvelôdési Ház

1173 Budapest, Pesti út 113.
Telefon: (1)256-4626

www.dozsamuvelodesihaz.hu/dozsa.htm
Április 29-én vasárnap 19 órakor 
Bagi Iván és Nacsa Olivér estje
A két szeretnivaló, bolondos fickó vala-
mikor réges-régen a Mikroszkóp Szín-
padon kezdte pályafutását. Már akkor is 
sokan sejtették, hogy egyszer befutnak 
majd, és ôk lesznek az ország kedven-
cei. Egy ideje pedig saját tévémûsoraik 
révén lettek még népszerûbbek. Ezen az 
estén is érdemes felkészülni sok nevet-
tetésre, keserédes paródiára.
Belépô: 2000 Ft

* * *
Erkel Színház – matiné-elôadások!

1081 Budapest, Köztársaság tér 30.
Jegypénztár: (1)333-0540

Seregi László-Kacsóh Pongrácz: János 
vitéz – április 21-én szombaton 11 óra
Erkel Ferenc: Bánk bán – április 22-én 
vasárnap 11 óra

* * *
Világpremier 2007. május 15-én!
Liszt Ferenc Zeneakadémia 

(Nagyterem)
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

Tel.: (1)462-4679
www.zeneakademia.hu

Bohémélet
Giacomo PUCCINI világhírû, ma már 
klasszikus operája megszületése óta 
bejárta a világ minden operaszínpadát. 
Legutóbb VUKÁN György, a magyar
zenei és jazz élet kimagasló alakja várat-
lan ötlettôl vezérelve átírta az operát 
jazz big-bandre és 3 szólistára. Mimi 
szerepét a szenzációs fuvolista, HOR-
GAS Eszter formálja meg hangszerén, 
Rodolfó szerepében a kiváló trom-
bitamûvész-zenekarvezetôt, FEKETE 
KOVÁCS Kornélt hallhatjuk, míg 
Puccini szerepében az operaátirat szer-
zôjét, VUKÁN Györgyöt zongorán, a 
kitûnô MODERN ART ORCHESTRA 
közremûködésével.
A koncert különlegessége, hogy elô-
ször fordul elô több újdonság is: egy 
klasszikus opera átirata jazz-bigband 
közegbe, hogy az énekeseket hangsze-
res szólisták jelenítik meg, és hogy a 
zenekart a mûvészek maguk vezénylik 
(Fekete Kovács és Vukán). Látványos, 
magával ragadó és egyéni élmény az o-
pera páratlanul újszerû megfogalmazá-
sa. A közremûködô mûvészek rangja és 
a zenekar kiválósága pedig biztosítéka 
egy valóban felejthetetlen zenei estnek. 
Az elôadás világpremiernek számít.
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ISMERKEDJÜNK A CIVILEKKEL!

Mozgássérültek közgyûlése Isaszegen
Ceglédi Mozgássérültek Önálló Egyesülete  2700 Cegléd, Pesti út 23. tel.: 06-53/311-854

A tavalyihoz képest mérsékeltebb ér-
deklôdés közepette kezdôdött meg a 
Mozgássérültek Önálló Egyesületének 
szokásos évi közgyûlése Isaszegen, a 
Mûvelôdési Házban.

Az egyesület tagjain kívül Hatvani Mik-
lós polgármester is megjelent a beszá-
molón, amivel elmondása szerint azt sze-
rette volna jelezni, hogy fontosnak érzi 
a fogyatékkal élô emberek gondjait. De 
ezekkel is még csak ismerkedni tudott fél 
éves polgármesteri munkája alatt. Ígére-
tet tett arra, hogy  lehetôségeihez mérten 
segíteni fogja a felmerülô problémák meg-
oldását.

Décsi Sándorné Marika ismertette a múlt 
év eredményeit és tevékenységeit. Beszá-
molóját azzal kezdte, hogy a 3611 (2005. 
évi adat szerint) fôs regisztrált tagságból 
sajnos 840-en elhaláloztak, így rájuk a je-
lenlévôk egyperces néma felállással em-
lékeztek. 186 fô költözött más vidékre, 
így tagságuk ebbôl az okból szûnt meg, 
1519-en pedig tagdíjfizetéssel aktív tag-
jai, résztvevôi a szervezetnek. 

A múlt évben folyamatosan járták az 
egyesület területét, ahol a fogyatékkal 
élôk részére megkért akadálymentesítési 
támogatás elôkészítéséhez szükséges kör-
nyezettanulmányokat végezték el. Ahogy
az eddigi években, úgy tavaly is az 

egyesületi összekötô Isaszegen Fodorné 
Sárika volt, és az ô hathatós szervezési 
munkája nyomán vehettek részt az isa-
szegi egyesületi tagok valamint család-

tagjaik a kirándulásokon és a berekfürdôi 
nyaralásokon.

Az ESE által ellátott fogyatékos gyer-
mekek és fiatalok az Egyesület szervezte 
vidámparki kiránduláson vettek részt igen 
szép számban, ahol a különbözô játékok 
kipróbálásában segítôkre is számíthattak.

A mozgássérültek részére igen sok kirán-
dulást szerveznek, támogatják a különbözô 
programokat, mert azt vallják, hogy a 
mindennapok szürkeségébôl, fájdalmaiból 
muszáj kitörni, friss, vidám emlékeket 
szerezni, hogy könnyebb legyen elviselni 
mindenkinek a napi problémákat.

Mivel a mai kor a pályázatoké, ezért az 
egyesület vezetôsége is folyamatosan pá-
lyázik. Az eredmény ötven százalék, de 
reménykednek, hogy a nagyobb pályázat-
írói gyakorlat elôbb-utóbb meghozza az 
eredményét, és nem csak a MEOSZ-tól 
valamint a Pest Megyei Önkormányzat-
tól fognak nyerni, amit az üdültetésekre 
fordítottak, hanem képzésekre, beruházá-
sokra, foglalkoztatásra is. 

Az Egyesület a 2006-os évtôl kezdve 
tanfolyamokat is szervez, amiben a Kecs-
keméti Képzô Központ van segítségükre. 
Olyan, az országos képzési jegyzékben 
szereplô, 7 hónap alatt elvégezhetô tan-
folyamokat szerveznek, amik szakmát 
adnak (ECDL-vizsgás számítógép-kezelôi 
ismeretek, ôrzô-védô szakember). A múlt 
évben képzett 20-20 tanuló már el is tudott 
helyezkedni a megszerzett képesítés bir-
tokában.

Az Egyesület Ellenôrzô Bizottságának 
vezetôje, Siskai Ildikó ismertette az el-

lenôrzés adatait. Örömmel közölte, hogy 
a vezetôk minden tekintetben a tagok 
érdekeit szem elôtt tartva dolgoznak, sok-
szor erôn felül (hiszen ôk maguk is beteg 
emberek), valamint messzemenô lelkiis-
meretességgel. A múlt év 1%-os bevétele 
289 ezer forint volt, amit teljes egészében 
az üdültetésre fordítottak. Az egyesület 
múlt évi költségvetése megközelítette a 
7,5 millió forintot, és végül pozitív ered-
ménnyel zárták az évet. 

Tervezett programok 2007-ben: 
Berekfürdôre három turnus indul.
június 16-tôl június 25-ig, augusztus 18-
tól augusztus 27-ig és szeptember 1-jétôl 
szeptember 10-ig
1 napos kirándulások: 
május 6. Ópusztaszer,
május27. Kiskunmajsa,
június eleje Vidámparki vidámságok gyer-
mekekkel,
július 22. Soltvadkert (Büdös-tó),
augusztus 5. Eger,
szeptember 30. Visegrád-Nagymaros,
október 21. Gyöngyös-Mátrafüred-Parád.

Ebben az évben is egészségmegôrzô 
üdültetésre fordítják az adó 1%-ából 
befolyt összeget. Felajánlásaikat az 
19172952-1-13 adószám feltüntetésével 
várja az egyesület. 

Bilász Ildi

Décsi Sándorné elnök 
mozgasserultek@fibermail.hu

Farkas Béla irodavezetô
farkas.bela@moec.hu 

Pécel Város Önkormányzata

Szép magyar beszéd 
címmel versenyt hirdet.
A versenyre Pécelen állandó lakó-
hellyel rendelkezô diákok jelentkez-
hetnek, akik a 7-8. vagy a 9-11. év-
folyamon tanulnak.
A verseny három fordulóból áll: 
1. Nyelvhelyességi feladatlap.    
2. Felolvasás.
3. Szónoki beszéd.

Jelentkezési határidô: április 20.
Jelentkezni írásban lehet, a versenyzô 
iskolaigazgatójának aláírásával ellá-
tott levélben, a Polgármesteri Hivatal 
oktatási referensénél.
A versenyre május 3-án kerül sor.
Díjazás (kategóriánként): 
I. díj: 15 ezer Ft. II. díj: 10 ezer Ft. 
III. díj: 5 ezer Ft.
A versenykiírás és eredményhirdetés 
megtekinthetô a www. pecel.hu hon-
lapon. 
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KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Nagy nyereség
…az istenfélelem megelégedéssel. 

(Biblia)
Ki ne szeretne nyerni?
Fôleg nagyot! De ha csak úgy pénzt ka-

punk valahonnan, valakitôl, már annak a 
gondolata is felvillanyoz bennünket. 

Ezt a technikát használják a különféle 
marketing cégek is – úgy kell az elérhe-
tetlennek tûnô embereket megközelíteni, 
hogy azt mondják, ajándékot vagy pénzt 
szeretnének nekik adni. És megtörténik 
a csoda, szóba állnak velük, beengedik 
ôket, elmennek a termékbemutatóra, hisz 
mindenki szeret ajándékot kapni. Még a 
gazdagabbak is.

Élt valahol egy idôs néni, akinek az volt 
a szavajárása, hogy: A java még hátra 
van!

Amikor ebédet fôzött, feltálalta, és 
amikor már elfogyott a második fogás 
is, akkor hozta a kis villákat, és azt 
mondta: A java még hátra van! Ekkor 
következett a „java”, a házilag készített 
süteménye.

Halála elôtt végrendeletet hagyott, 
melyben azt kérte, koporsójába tegyenek 
a kezébe egy kis villát, és ha megkérdezi 
valaki, megnézve még utoljára, hogy 
miért van ott a villa, mondják el neki, 
azért, mert: A java még hátra van!

Ô hitt a túlvilágban, és biztos volt benne, 
hogy: A java még hátra van!

Ez nem azt jelenti, hogy ami a „java elôtt 
van”, az nem lehet jó. És hogy ebben a 
földi életben már ne is akarjunk boldogok 
lenni. Csinálhatnak velünk bármit, mint a 
birkák, szó nélkül eltûrjük. Szó sincs er-
rôl, sôt… 

Még ha úton-útfélen úgy is érezzük, 
mindenki ellenünk esküdött, és meg 
akarja keseríteni életünket.

Nem jó érzés, amikor érzi az ember, 
nem becsülik meg, lekezelik, becsapják, 
emberszámba sem veszik. Ha például ez 
a bánásmód az egészségügyben ér ben-
nünket, akkor még érzékenyebben érint. 

Amikor behívja az orvos a beteget, és 
minden köntörfalazás nélkül megmondja 
neki, hogy rákos. De elég, ha a sikeres 
mûtétet egy mûhiba koronázza, és jó eset-
ben, ha annyit mondanak, hogy „bocs”.

Leáll az ember a parkolóba, és mire 
visszajön, össze van törve az autója, 
betétlap természetesen sehol.

Fizet az ember a benzinkútnál, és be-
csapják, húszezrest adott, miközben ti-
zenötbôl kap vissza.

Hozza a postás a parkolótársaság leve-
lét, mint sok ezer más autó tulajdonosnak 
is, hogy parkolásáért évekkel ezelôtt nem 
fizetett, ezért büntetést kap, miközben 

nem is parkolt abban az idôben a meg-
adott helyszínen.

Amikor az áram- vagy gázszolgáltató 
becsapja az embert, és az átalány nagy 
részét emelt díjon fizetteti meg. Vagy ég 
a gáz a hideg napokon, tekeri a gázórát, 
miközben egy rántotta alig akar megsülni 
rajta.

A mobil szolgáltató többször leszám-
lázza a hívásdíjat, és a fizetés ellenére is 
minden indok nélkül korlátozza a tele-
fonhasználatot. 

Állami, párt-, munkahelyi és minden-
féle vezetô – ebben benne foglaltatik még 
a gépkocsivezetô is – által ért valós vagy 
vélt sérelmeinkrôl már ne is beszéljünk.

Kudarcok, direkt rosszindulat, gán-
csoskodás, betartások mindenütt. Hol és 
hogyan lehet itt így megelégedni? Oda 
jutunk, mint a kölcsönadó, akinek a köl-
csönkért pénzét nem akarják megadni. 
Mindegy már, ha kamatot egy fillért sem 
kap, csak az eredeti összeget kapná már  
vissza. Mi is azt mondjuk, hogy nem 
érdekel a nyereség, csak békesség le-
gyen, „hagyjanak már békén”. 

Nagyon szeretem Jézus történeteit a 
Bibliában, mert évezredeken átívelôek 
annak tanulságai. Hogyan köszönt Jézus 
feltámadása után? Békesség néktek!

Vajon miért? Tanítványainak akkor 
arra volt a legnagyobb szükségük. És a 
ma emberének, lett légyen az keresztény 
vagy sem? 

Békességet hagyok néktek… az 
én békességemet adom néktek… 
békességetek legyen én bennem – mond-
ta Jézus.

Ezekbôl a jézusi szavakból nekem, 
az jött át, hogy Ô itt hagyta nekünk 
a békességet, melyet keresnünk kell, 
merthogy „boldogok a békességre 
törekedôk.”

Olyan ez, mint a szerelmet követô 
szeretet. A nagy szerelem az csak úgy 
jön, akkor könnyû elviselni nemcsak a 
másikat, hanem mindenkit, mert rózsa-
színben látjuk a világot. De szeretni már 
akarni kell. Megérteni, kompromisz-
szumokat kötni, békességre törekedni 
már akarni kell.

Egy életünk van, nem mindegy, hogyan 
és hányszor rontjuk el, tanulunk-e mások 
hibájából, netán a sajátunkból.

A java még hátra van? Bármennyi is van 
hátra földi életünkbôl, az elkövetkezendô 
idôszak lehet a java, és életünk minden 
napja nyereség, a jézusi békességre 
törekvésben és megelégedéssel.

Békés húsvéti ünnepeket kíván 
Durkó Sándor László.

Juhász Gyula: 
Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérô
Föltámadás a földi tájakon,
Mezôk smaragdja, nap tüzében égô,
Te zsendülô és zendülô pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élô,
Fogadd könnyektôl harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyôzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt 
                                              dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendô húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Locsolóvers
Fakadó rügy, szellô hozta,
Madár szállt az ablakunkra,
Nagy vidáman azt dalolta,
Itt nyílik a legszebb rózsa.
Jó szagú a rózsavizem,
Eljöttem, hogy megöntözzem.
Nesze, nesze, rózsaszál,
Soha el ne hervadjál. 

Válaszvers lányoknak
Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
Én is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd!
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Az óvoda tornatermében minden érdeklôdô pedagógus össze-
gyûlt. A gyerekek csak ezután jöhettek be a terembe. Rövid idô 
múlva kopogást hallhattunk:

Ki kopog? – Azután Péter bátyó bemutatkozott a gyerekeknek. 
Az elôadás elsô percétôl az utolsóig figyeltek gyerekek és fel-
nôttek egyaránt. Figyelni is kell, hiszen a történet a gyermekek 
közremûködésével kelhet csak életre. Bemutatkozás, köszönés, 
fôzés, sütés, családi élet – mindez része egy olyan elôadásnak, 
amelynek nincsenek díszletei, nem szól közben a zene. Szóra-

koztatja, elgondolkodtatja, és legfôképpen tanítja az apróságokat. 
Ilyet ritkán látnak. Sajátos kommunikációja, páratlan elôadás-
módja példa lehet mindazok számára, akik gyerekekkel foglal-
koznak. 

Elôadás közben játszik a gyerekekkel, miközben értékeket, 
életstílust, filozófiát és szeretetet ad át. Számára érték maga a 
gyermek, akit elvarázsol, akit teljes jogú partnernek tekint. Is-
meretekben is gazdagítja a gyerekeket. Megerôsíti ôket abban, 
hogy az otthonról hozott értékek jók és szépek. Nem a mu-
landónak, hanem a maradandónak kíván a hírnöke lenni. A gye-
rekek aktív résztvevôi a játéknak, hiszen mindenki valamilyen 
szereplô. Sokféle területen fejleszti a gyerekeket: gondolkodás, 
képzelet, beleérzô képesség, ritmusérzék, és még sorolhatnám. 
A leghangsúlyosabb érték, mely megjelent ezen a napon, a 
családi összetartás, a szeretet megnyilvánulási formái, a családi 
szerepek jelentôsége lényeges mondanivalót hordozott a felnôt-
tek számára is. 

A gyermekmûsor után tartott elôadásán hallhattunk a gyerme-
kekhez fûzôdô viszonyáról: 

„A gyerekeket kölcsönkapjuk néhány évre. Nem a tulajdonaink, 
nekünk pusztán annyi a szerepünk, hogy feltétel nélkül szeressük 
ôket, és megtanítsuk a választás, vagyis a gondolkodás-döntés-
cselekvés hármas egységére. Akinek gazdag lelki táplálékot 
adnak útravalóul, az képes lesz méltósággal túlélni bármilyen 
– tragikus vagy sikeres – korszakot. 

Annál az egyszerû oknál fogva, hogy van választási lehetôsége, 
ahonnan értelmezni tudja önmagát, a világot, s igénye felismerni 
a helyeset és a helytelent.”

A karizmatikus mûvész egy ideje magatartáskultúrát is tanít 
pedagógusok számára több fôiskolán. Elôadásai arról szól-
nak, hogy miképpen válhatunk érett felnôttekké, a játszás tu-

dományának elveszítése nélkül. Ebbôl kaptunk ízelítôt a szak-
mai nap további részében.

Levente Péter magával ragadó módon vallott megtérésének 
történetérôl. Édesapja, aki hívô presbiterként akkor is biztonság-
ban és derûsen érezte magát, mikor jogi végzettsége ellenére, 
négy év börtön után segédmunkásként kellett eltartani a család-
ját, igen nagy hatást gyakorolt rá.

Már sikeres tévészereplôként végezte el esztétika-filozófia 
tagozaton a marxista esti egyetemet. Majd kilenc év múlva egy 
napon hazament Szekszárdra, és azt mondta:

– Befejeztem a tékozló fiú útját: Nem idealista materialista, 
hanem realista, Jézus-követô, egyistenhívô leszek, aki szeretne 
még a halála elôtt éretlen felnôttbôl érett felnôtté válni. 

Mikor Móka Mikiként befutott, s az egész ország ismerte, ak-
kor apja csak annyit mondott: 

– Fiam, ha a mindennapi kenyéren felül kapsz, oszd szét, rád 
ne száradjon! 

Elôadása további részében arról beszélt, hogyan bontható sza-
kaszokra az ember élete a viselkedése szempontjából.

Az elsô, körülbelül az ifjú korig tartó szakaszban az ember 
elsôsorban ösztönlény, ösztönei irányítják. Az ifjú kor táján 
az ösztönhöz társul az ész. Ekkor az ember ösztön- és észlény 
egyben, és mindkettôvel gazdálkodva gyakran felteszi a kérdést: 
Ki vagyok én? Hogyan hatok a környezetemre és a környezet 
rám? Ez persze még mindig csak az egyénrôl és közvetlen 
környezetérôl szól. A harmadik szakaszban azonban, túl az ifjú 
koron, ha rendíthetetlen önbizalomra sikerült szert tenni, akkor 
kibújik az emberbôl a szociális én, vagyis a „társas lény”. Ösztö-
neit kordában tartja az értelme, társas kapcsolataiban pedig meg-
jelennek a magatartáskultúra elemei.

Vallomása alapján neki a megélt hatvankét év alatt nem sikerült 
a harmadik fázist megvalósítani, de törekvései részeredményei 
láthatók.

Hallhattunk a közoktatás mai helyzetének egyik problémájáról 
is, amely az egész társadalom problémájának is tekinthetô: az 
értékek válsága.

„A reformpedagógia nagy magyar személyiségét, Karácsony 
Sándort istenhívôsége miatt félreállították. Kár. Most látjuk, 

hogy az iskola egymaga nem tud az értékek becsülésére nevelni, 
pedig döntésképtelen családok sokasága várja az iskolától, hogy 
megtegye. Együtt a családdal többre jutnának, ámde az iskola 

Ki kopog?
Szakmai nap a Harangvirág Református Óvodában Levente Péterrel
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sokféle értékrendet közvetít, amiben a családok nem tudnak el-
igazodni. Kellenének a segítô civil szervezetek, hogy segítsenek 
visszavezetni a gyerekeket, a családokat a természetességhez.”

Levente Péter a magatartáskultúra területén további kutatá-
sokat is végez. Kutatási alapján elmondta a jelenlévô pedagógu-
soknak, hogy szerinte az emberiséget leginkább pusztító két kór 
a kisebbrendûségi és a felsôbbrendûségi kór. A kisebbrendûségi 
kórban szenvedô szenvedteti a családtagjait, az osztálytársait, a 
munkatársait, és elôbb vagy utóbb gyomorfekélyes, rákos beteg 
lesz az illetô. A felsôbbrendûségi kórral fertôzöttek szenveleg-
nek, ami például infarktushoz vezethet. Egyébként pedig aljas, 
cinikus dolgok megtételére is képessé tehet mindkét kór.

Az elôadásra szánt idô lejártakor csak abbahagyta egy idôre 
gondolatainak átadását. Bízunk a folytatás lehetôségében! 
Reménységünk szerint március 28-án újra fellép óvodánkban.

Orosz Gáborné Irénke

Hospice képzés
„Haldokló betegek 

testi-lelki ápolása, 
gondozása szociális 
intézményben” cím-
mel az idén is meg-
hirdette négynapos 
képzését a FÉNY-
ESE Alapítvány Fel-
nôttképzési Köz-
pontja. A múlt évben 
két alkalommal meg-
tartott továbbképzé-
sünket a résztvevôk 
nagyon hasznosnak 
ítélték, és mi is szeret-
nénk, ha minél több 
szociális területen 
dolgozó szakember ismerné meg a haldokló betegek testi-lelki ápolásának alapjait. Ezért 
tartottuk fontosnak ismételten meghirdetni a tanfolyamot. 

A szakmai ismeretek folyamatos bôvítése, az „élethosszig tartó tanulás” korunk köve-
telménye. A képzések, továbbképzések széles választékában minden szakember találhat a 
maga számára megfelelôt. Az elmúlt év ôszén a Nemzeti Családügyi és Szociális Intézet 
(NCSSZI) szociális továbbképzési börzét szervezett, melyen alapítványunk képzéseit 
népszerûsítettük. Ezen a rendezvényen ismerte meg az intézményünk által szervezett szo-
ciális képzéseket három hölgy, akik szociális munkásként tevékenykednek egy budapesti 
belvárosi hajléktalanszállón, és várakozással jöttek megismerni a hospice szellemiségét. 

Célja a tanfolyamnak, hogy a szociális intézményekben dolgozók képesek legyenek 
fájdalmukban, gyászukban segítséget nyújtani az intézményben lakó gyógyíthatatlan 
betegnek, és az elhunyt családtagjainak, társainak. 

Elsô nap: A halál szociológiai vonatkozásait ismertük meg, népszokások, rítusok, a 
világ vallásai és a filozófián keresztül. Ezen a napon a jogokról is beszélgettünk, hiszen 
ide tartozik a személyiség jog, a betegek jogai, a haldokló joga, a végrendelet.

Második nap: Nagyon nehéz nap volt érzelmileg mindenkinek. Itt találkoztunk a 
halálfélelem összetevôivel és a megnyilvánulás formáival, a haláltudattal. Megtanultuk a 
haldoklás és a gyász pszichológiai szakaszait. Könnyítésként játékos önismeretet tartot-
tunk, és ebéd után pihenésként meditáltunk.

Harmadik nap: A hospice alapjairól tanultunk. Megismertük a mozgalom nyújtotta 
lehetôségeket, a szellemiséget, a szervezeti formákat. Egy fontos tevékenységrôl is be-
széltünk, a fájdalomcsillapításról és jellemzôirôl, kitértünk a fájdalom tüneteire, gyógy-
szeres kezelésére, alapelveire. 

Negyedik nap: A vizsga napja! A teszt kitöltése után egy megrázó történetet ismerhet-
tünk meg. Utána játékos gyakorlatban mindenki kipróbálhatta a segítségnyújtást.

Nagyon nagy élmény számomra, hogy azok visszajelzései, akik elvégezték már a kép-
zést, megerôsítenek a folytatásban.

Kugler Alexandra

PÁLYÁZAT
Tanulmányi ösztöndíjra

A „Fabini Teofil János Alapítvány a 
vak, gyengénlátó és szembeteg gyer-
mekek gyógyításáért és megsegítéséért” 
(1173 Budapest, Összefogás u.12.) pá-
lyázatot ír ki 2 fô továbbtanuló vak, gy-
engénlátó vagy szembeteg fiatal részére 
a 2007/2008-as tanévre.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1.) Vakok személyi járadékában ill. fo-
gyatékossági támogatásban való rész-
esülés
2.) Közép- vagy felsôfokú tanintézet-
ben tanulói ill. hallgatói jogviszony iga-
zolása vagy közép- ill. felsôfokú nyelv-
vizsgára felkészülés igazolása
3.) Szociális rászorultság (családi 
jövedelemigazolások)
A pályázatnak tartalmaznia kell a 
következôket: – pályázó neve, szemé-
lyi adatai (születési hely, idô, anyja 
neve, lakcíme); – az ösztöndíj tervezett 
felhasználása;  – a pályázó jelenlegi ta-
nulói jogviszonya
Az ösztöndíj mértéke: 100.000 Ft-tól 
200.000 Ft-ig terjedhet a pályázatot el-
nyert tanuló/hallgató ösztöndíja, szociá-
lis rászorultságától függôen.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2007. május 31. napja.
A pályázatot az alapítvány postací-
mére kérjük küldeni: Fabini Alapít-
vány, 1656 Budapest, Pf. 189
Az ösztöndíjakat az Alapítvány ku-
ratóriuma ítéli oda. Az eredményrôl 
minden pályázó értesítést kap szeptem-
ber végén. A pályázattal kapcsolatban 
további felvilágosítás kérhetô a 06/30-
217-48-93 telefonszámon és a M.V.Gy.
O.Sz. Titkárságán 1146 Budapest, Her-
mina út 47. telefon/fax: 06/1-384-5028

Dr. Angyaláti Enikô 
a kuratórium elnöke
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Sokan a nyelvészeket elvont, a hétköznapi 
emberek számára túlzottan is magasröptû 
gondolatokkal foglalkozó embereknek gon-
dolják. Ezt az elképzelést cáfolja a rádióban 
és a televízióban is gyakran szereplô egyik 
legismertebb magyar nyelvész professzor, 
Balázs Géza. A pragmatika (a jelek és jel-
használó viszonyával, tehát a nyelv és az 
ember viszonyával foglalkozó) tudomány 
doktora március 2-án este Pécelen a Rá-
day-kastély nagytermében tartott elôadást 
Literatúra… címmel. A Ráday-klub meg-
hívására érkezô nyelvészprofesszortól meg-
tudtuk, hogy gyermekéveit a Rákos-patak 
mellett töltötte, gyakran kirándult a Pécelt 
is magában foglaló Gödöllôi-dombság er-
deiben, és Pécelt Budapest menti Szépha-
lomnak emlegette kulturális örökségeink 
miatt.  

E szívmelengetô bevezetés után elôadá-
sának kulcstémája a kultúra és nyelv vi-
szonya volt. A kultúra és a nyelv közös 
alapja pedig a Guttenberg-galaxis, vagyis 
a könyv, az írott szó. Tény, hogy manap-
ság egyre kevesebbet olvasnak az emberek. 
Sokkal kényelmesebb ugyanis a rádiót vagy 
a tévét bekapcsolni, s azt hallgatni, nézni, 
mint leülni egy könyv fölé. Kutatások bi-
zonyítják, hogy a magyar társadalom 27 
százaléka funkcionális analfabéta, vagyis 
minden harmadik magyar ember nem ol-
vas, és nem is ír. Félelmetes adat. Szörnyû 
belegondolni, hogy milyen következ-

ményekkel jár, ha ezek a statisztikai adatok 
a jövôben tovább romlanak. Többek között 
a túlzott médiahatással függ össze mindez. 
A média kapcsán Balázs Géza elmondta, 
hogy az emberek beszédtempója az elmúlt 

ötven évben megkétszerezôdött. A gyors 
beszéd azonban nem jár együtt a megértés 
megduplázódásával. Ugyanakkor a könyv-
olvasás az ember saját tempójához iga-
zodik, míg a tévében nem állíthatjuk meg 
az adást, a könyvben visszalapozhatunk, 

újra elolvashatjuk a nem értett szövegrészt. 
Balázs Géza azt is elmondta, hogy azok-
ban a kultúrákban, azoknál a nemzeteknél, 
ahol az emberek gyakori könyvolvasók, 
nincs szükség pszichológusra, míg azoknál 
a népeknél, ahol az emberek leszoktak a 
könyvolvasásról, szinte mindenkinek szük-
sége van pszichiáterre. 

Az olvasás szerepét egyetlen médium 
(rádió, televízió, internet stb.) sem veheti át, 
hiszen könyveinkben rengeteg tudásanyag 
halmozódik fel, ami nem pótolható semmi 
mással. Ugyanakkor a könyvekben leírt is-
meretmennyiség a beszéd nélkül meghalna. 
Ezt könnyen megérthetjük, ha elképzeljük, 
hogyha minden elpusztulna a könyvek 
kivételével, egy új nemzedék csupán a 
könyvekbôl semmiképp sem tudná újra 
felépíteni a kultúrát a beszélt nyelv nélkül. 
Beszéd által, közösségben él a nyelv. S ez 
nagyon fontos saját nemzetünk létében is.

Elôadása végén mint pálinka szakértôt 
ismerhettük meg Balázs Gézát. E tudásra 
akkor tett szert, amikor a néprajz szak 
befejezéseként szakdolgozatát a magyar 
pálinkáról, mint népi italról írta, amikor az 
még nem számított igazi hungaricumnak. 
Nyelvész professzorunk sok felkérést kap 
újabb és újabb pálinkával kapcsolatos is-
meretek könyv formájában való közlésére, 
valamint nyelvészethez kapcsolódó elôadá-
sok megtartására. A Ráday-klub is újra 
vendégül látná ôt, reméljük nem telik el 
hosszú idô, s ismét megtiszteli városunk 
valódi értékek után keresô polgárait egy 
újabb elôadással. 

Lénárd Judit

Balázs Géza Pécelen

Közszereplés 
és kommunikáció

2007. február 12-én, Heltai Miklós vendégeként a péceli Szemere 
Pál Mûvelôdési Házban dr. Németh Erzsébet logopédus, szociál-
pszichológus, a közéleti kommunikáció elméletének és gyakor-
latának egyik legismertebb hazai szakértôje, korábbi péceli lakos 
tartott elôadást napjaink társadalmi problémáinak új megvilágítás-
ban történô felismerésérôl. 

A témák fajsúlya azt sugallaná, hogy merev, kötött elôadás 
keretében zajlott a hallgatók meggyôzése a téma fontosságáról. 
Erzsébet profi kommunikátor, hamar családias, kötetlennek tûnô 
beszélgetéssé alakította az est menetét. 1991 óta publikál, számos 
írása, könyve hiánypótló alapmûnek számít az oktatási, orvosi, tár-
sadalmi és politikai kommunikációban. Könyveiben az elméleti 
és gyakorlati kommunikáció részleteivel, a meggyôzéssel, a re-
torikával, a hiteleséggel, az önismeret készségeinek fejlesztésével 
gyakran foglalkozik. A beszélgetés során néhány súlyos társadalmi 
kérdésre, mint például az európai átlag feletti korai halálozási mu-
tatókra a szociálpszichológia megközelítésén keresztül hívta fel  
figyelmünket.

A családi, munkahelyi és társadalmi gondok nehezen vagy 
egyáltalán nem megoldható problémák  nagy hatással vannak az 
egyén állapotára, biológiai mûködésére is. A bonyolult vegyi gyár, 
az élôlény, az ember szervezete vegyi anyagokkal reagál az ôt 
érô hatásokra, amelyet a manapság szokásos orvoslás szintén ve-

gyi anyagokkal vagy mechanikus külsô beavatkozásokkal próbál 
korrigálni. A társadalmi problémák hosszú távú, tudatos, pozitív 
kezelése, kommunikációja, a feszültségek oldása lenne egy olyan 
feladata a közélet szereplôinek, amely sokakban igényként meg-
fogalmazódik, de konkrét cselekedetekben való megvalósulása 
várat magára. A társadalom általános egészségi szintjének javítása 
bonyolult, hosszú folyamat. Nemcsak azon múlik, hogy hányféle 
támogatott gyógyszer van, hanem azon is, hogy az egyén hogyan 
érzi magát szûkebb és tágabb környezetében. 

A divatos jó és rossz szavak mellett, ilyen például a retro, well-
nes, buli, pörgés, feledésbe merül az udvariasság, a megbecsülés, 
a tisztelet, jó modor szavak jelentése és gyakorlati használata. Mit 
sugall, milyen érdeket képvisel a közvetítô közeg, a varázsló, a 
média? Németh Erzsébet Pécelen legújabb könyvérôl, az Osiris 
Kiadó gondozásában megjelent „Közszereplés, a társadalmi szintû 
kommunikáció kézikönyvé”-rôl is szólt. Széles körû társadalmi 
szintû kommunikáció nélkül az élet ma már elképzelhetetlen. 
Ennek fô irányítói a médiumok, ezen belül a nagyobb vállalati, 
politikai, társadalmi és tudományos szervezetek, szakmai ágaza-
tok érdekképviseleti tevékenysége. A könyv ezeket a kérdéseket 
taglalja gyakorlati példákkal alátámasztva. A péceli estet március 
8-án Budapesten a Nyugati téren lévô Alexandra Könyvesházban 
követte a könyv hivatalos bemutatója, amelyen Borókai Gábor, 
korábbi kormányszóvivô, a „Heti válasz” címû lap  fôszerkesztôje  
beszélgetett a szerzôvel. A könyvesház gazdag, értékes és egyben 
ingyenes programokkal várja az országban szinte egyetlenként 
majdnem minden este a befogadó közönséget. A programokról 
havi mûsorfüzet és a könyvkiadó honlapja tájékoztat.

Ivánkovics Zoltán
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BOTTROP LEGJOBBJA

Ilyen visszhanggal nem számolt a bott-
ropi Westdeutsche Allgemeine Zeitung 
szerkesztôsége: a „Bottrop Legjobbja” 
megválasztására 1051 szavazat érkezett, 
közülük néhány Magyarországról és 
Szerbiából is.

Olvasóink 21 jeles bottropi polgártársunk 
közül választhatták ki a legméltóbbat. Dr. 
Alemany Erzsébet kapta magasan a legtöbb 
szavazatot.

A jugoszláviai születésû hölgy, Erzsébet 
25 évesen jött Bottropba. A nyugalma-
zott aneszteziológus doktornô ma így vall: 
„Olyan szerencsém van, hogy nem vagyok 
szegény.” Szinte hetente indít segélyszál-
lítmányokkal megrakott teherautókat Dél-
Kelet-Európába. Nemcsak azok számára 
hôs ô, akik az adományokat kapják. A hat 
nyelven kiválóan beszélô Erzsébet váro-
sunk „külügyi képviselôje”, gyakran ugrik 
be tolmácsként. Legnagyobb álma, hogy 
szülei egykori házában ápoló otthont alakít 
ki: „Mielôtt meghalok, ezt még létre kell 
hoznom”.

A második helyezett Dr. Aloys Hover-
ath. Gyógyító tudományának gerincét a 
lábreflex-masszázs mellett a trambulinon 
történô ugrálás képezi. Egy szerencsétlen 
prosztatamûtét és egy porckorong-leválás 
késztették a kémia doktorát arra, hogy saját 
szenvedéseire gyógyírt keressen. Eközben 
meggyôzôdésévé vált: „Mindenki saját 
magát tudja meggyógyítani.”

A harmadiknak „Bottrop Legjobbjai” 
közt a mûvész Martin Honert választották 
olvasóink. Düsseldorfban él, és a drezdai 
egyetem professzoraként dolgozik. Mûveit 
a világ számos múzeumában, galériájában 
láthatjuk. „Büszkén vallom, hogy Bottrop-

ból származom, és mindig örülök, ha akár 
Drezdában, akár másutt Ruhr-vidéki em-
berekkel találkozom.

A Westdeutsche Allgemeine Zeitung 
szerkesztôsége köszönetet mond minden 
olvasójának, akik a szavazatukat leadták. 
Az eredmény természetesen nem lehet rep-
rezentatív, az értékelés mindenesetre sok 
örömet okozott nekünk. Figyelemre méltó, 
hogy milyen széles volt a jelölt „Legjobb”-
ak listája. (WAZ)

a WAZ Bottrop 2007. márius 10-én 
megjelent cikkét 

fordította: Antal Kata

A „külügyi képviselô” gyôzôtt
Dr. Alemany Erzsébetet választották 

a Westdeutsche Allgemeine Zeitung olvasói „Bottrop Legjobb”-jává

AZ ESE isaszegi Segítô Házának 
névadója, Alemany Erzsébet 
„Bottrop Legjobbja” címet kap-
ta lakóhelyének polgárai szava-
zata alapján. Drága Erzsébet! 
Gratulálunk az elismeréshez, és 
további munkádhoz jó egészséget 
kívánunk: 

a péceli és isaszegi 
ESE-dolgozók

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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Tóth Benedek nyerte el Pécel Város Önkormányzatának a Sze-
mere Pál Mûvelôdési Ház vezetésére, a városi rendezvények 
szervezésére és a testvérvárosi kulturális kapcsolatok ápolására 
kiírt pályázatát. A Petôfi Sándor Férfikórus vezetôjeként és a 
városi rendezvények szervezôjeként 2003 óta találkozhatunk a 
neves ütôhangszermûvésszel. Nem kisebb feladatot vállalt fel, 
mint az alvó várost felébreszteni, kulturális életét fellendíteni. 
Az ESE-ben beszélgettünk a Pécel város honlapján is olvasható 
pályázatáról, terveirôl.

– A pályázatod tele van lelkesedéssel, újszerû tervekkel. Ha sike-
rül mindent megvalósítani, akkor Pécel pezsgô kulturális életû 
kisvárossá válik. Reálisan megvalósíthatónak tartod ezt? 
– Minden elsô lendület nagyon fontos. Ekkor az ember tele van 
ötletekkel, gondolatokkal, amiket meg kell ragadni. Látomásként 
elôttünk kell, hogy legyen a cél. Mindig fontosnak tartottam, hogy 
az elsô friss gondolatok, ötletek legyenek rögzítve és célként 
kitûzve. Én egy olyan alkat vagyok, aki szeret nagy terveket építe-
ni, de van realitásérzékem is. Tudom, hogy a terveknek elôször 
csak a húsz százaléka valósul meg, azután a többi is, de el kell 
kezdeni. A száz százalék megvalósulásáig hosszú idô kell. 
– Vannak társaid az ötletek megvalósításához? 
– Igen, egyrészt vannak régi kapcsolataim, akikre támaszkod-
hatok, és kerülnek újak is. 

A pályázatom megnyerése után az volt az elsô tervem, hogy 
megkeresem a városban élô mûvészeket, szellemi embereket, akik 
munkássága meghatározó volt az elmúlt években. Egy szakmai 
grémiumot szeretnék felállítni, amely arra hivatott, hogy egy öt 
évre szóló terv megálmodásában részt vegyen, és javaslatot te-
gyen a város kulturális életének fellendítéséhez. 
– Nagyon sok energiát mozgósítasz ennek az ügynek az érdekében, 
sôt a technikai feltételek egy részét is a sajátodból bocsátod a 
Mûvelôdési Ház rendelkezésére. Miért? 
– Nekem ez fontos ügy. Egész életemben a kultúrával foglalkoz-
tam. Gyakorló zenészként is az volt a feladatom, hogy a kultúrát 
közvetítsem. Most is ez a feladatom részben, mint gyakorló zenész, 
részben mint szervezô. Nyújtani kell, szolgáltatni kell, a szónak a 
jó értelmében – nem a kereskedelmi szolgáltatás szintjére gon-
dolok – azért, hogy szellemileg próbáljunk kimozdulni abból az 
állóvízbôl, amiben jó ideje élünk Pécelen. Nem tudok más mód-
szert, mint hogy dolgozni kell, olyan programokat nyújtani és 
lehetôségeket kínálni, amelyre lassan-lassan megmozdulnak az 
emberek.
– Megfigyelhetô, hogy a péceli kulturális rendezvényeken szinte 
mindig ugyanaz a 30-50 fô érdeklôdô van jelen. Nehéz új em-
bereket megmozdítani.
– Tervem és reménységem az, hogy a családokat, a gyerekeket 
próbálom megszólítani. A gyerekekkel együtt a szülôk, nagyszülôk 
is eljönnek a programokra, és ha itt jól érzik magukat, akkor ez 
természetessé válik az életükben. Ki lehet alakítani egy kulturális 
igényt.
– Vannak konkrét programok, amelyekkel megszólítod a csalá-
dokat?
– Igen, tervezek ilyeneket. Például a kakaó koncertet, ez máshol 
nagyon jól bevált program. Vasárnap délutánonként a gyerekek 
különbözô érdekes hangszereket ismernek meg, bevezetik ôket a 
zene világába. Egyéb gyermekprogramokat is tervezek, melyek-
re a szülôk is szívesen eljönnek majd, mint például családi mozi 
vagy bábszínház, és még sorolhatnám.
– Vállalkozóként mûködteted a Mûvelôdési Házat?
– Igen, így lett kiírva a pályázat is. A Mûvelôdési Ház vezetésén 

kívül feladatom a városi rendezvények szervezése és a testvérváro-
si kulturális kapcsolatok ápolása is. A városi rendezvények szer-
vezésére 1,9 millió forint elkülönített összeg áll rendelkezésre, 
a Mûvelôdési Ház programjaira 2 millió, illetve a testvérvárosi 
kapcsolatokra 1,5 millió forint az éves összeg. A Mûvelôdési Ház 
programjaira alapvetôen lesznek bevételi tételek: belépôjegyek, 
bérletek. Azok a programok, amelyek a magasabb szintû kultúrát 
közvetítik, támogatott árakkal fognak mûködni. Lesznek viszont 
olyanok is – a népszerû és populáris jellegûek – melyeknél nem 
lesznek túl magas árak ugyan, de fizetni kell értük.
– A Mûvelôdési Ház régi programjai közül melyek azok, amelyek 
megmaradnak, és milyen újakat tervezel?
– Azok a rendszeres programok, amelyek a civil szervezetek érin-
tik, természetesen megmaradnak. Egyébként a közmûvelôdési 
szerzôdésben szabályozva van, hogy a bejegyzett civil szervezetek 

heti 130 perc idôre ingyenesen igénybe vehetik a Mûvelôdési 
Ház termeit. Minden civil szervezetnek kiküldtem egy kérdôívet, 
mert szeretném, ha élô kapcsolat mûködne közöttünk. A mûsor-
politikában, a programokban viszont sok változás lesz. Ez abból 
adódik, hogy nekem más a kapcsolatrendszerem, mint az elôdöm-
nek volt. Dolgozom a színházvilágban és a filmszakmában is mint 
zeneszerzô. Sok kapcsolatom alakult ki rendezôkkel, színészekkel, 
melyekbôl megpróbálok profitálni. Lesznek színházi elôadások, a 
piaci árnál lényegesen olcsóbban. Tervezek filmvetítéseket, film-
klubokat, teaházas mozit, ahol a közönség beszélgethet a színésszel 
vagy a rendezôvel. A MÁG vezetésével is jó kapcsolatom alakult 
ki az elmúlt években, terveimben szerepelnek olyan programok 
is, melyeket a Ráday-kastély kertjében tartunk meg. Erôsíteni sze-
retném a kapcsolatot a Kastély vendéglôvel. Május végén közös 
szervezéssel portugál estet tarunk, portugál ételekkel, borokkal 
és zenével. A mûvelôdési ház nagytermét felújítjuk és komplex 
esküvôi szolgáltatást vállalunk, amit megyei szinten is meghirde-
tünk.
– Hogyan tervezed népszerûsíteni a Mûvelôdési Ház program-
jait? 
– Április 1-jére elkészül egy olyan programfüzet, amely 2007. július 
31-ig tartalmazza a városi programokat. Ezen a programfüzeten 
február óta dolgozom, amióta megtudtam, hogy a pályázatomat 
elfogadták. Minden olyan eseményrôl szóló információt szeret-
nék beletenni, ami Pécelen történik: városi rendezvények, intéz-
mények és egyházak programjai, civil szervezetek eseményei. Ez 

„Közösséget teremteni – ez a célom.”

Új vezetõ a Mûvelôdési Házban 
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a kiadvány négyezer példányban fog megjelenni, és remélhetôleg 
minden háztartásba eljut majd. A Mûvelôdési Háznak van már 
honlapja www.pecelmuvhaz.hu, mely a városi honlapról is elér-
hetô. A helyi Pont TV-ben hirdetni fogom, és tervezek kihelyezni 
transzparenseket is, amelyek jól látható helyeken népszerûsítik 
majd a programokat. Az iskolákkal, óvodákkal szeretném felvenni 
a kapcsolatot, és egy közös gondolkodást elindítani a pedagógu-
sokkal. Szeretném a véleményüket és az ötleteiket meghallgatni. 
A Szemere Pál Általános Iskola igazgatójával, Gyüre Pállal már 
felvettem a kapcsolatot, és közösen indítunk egy rajzszakkört, 
mely helyileg az új Szemere Pál Általános Iskola fantasztikus 
rajztermében lesz megtartva, és Karsai Zsiga bácsi felesége, Mag-
di néni fogja vezetni.
– Honnan próbálsz forrásokat szerezni a programokhoz? Kire 
számíthatsz? 

– Részben szponzoroktól. Ma már egyetlen nagyobb volumenû 
programot sem lehet megszervezni szponzorok nélkül. Május 1-
jén lesz a Szemere Pál Mûvelôdési Ház nyitó bulija. Addig a ház-
ban szépítési munkák, világítás felújítás, tisztasági festés lesz, és a 
tüdôszûrésnek is helyet adunk. A programoktól függ, hogy milyen 
szponzorokat tudunk megszerezni. Kitaláltam egy új produkciót, a 
„Pünkösd szépe” péceli szépségversenyt. A versenyen elég magas 
díjak lesznek, és már nagyobb cégek is érdeklôdést mutattak irán-
ta. Nekem jó tapasztalataim vannak a helyi vállalkozókkal kap-
csolatban. Ha megtetszik nekik valamilyen ötlet, ha látnak benne 
fantáziát, és ha megjelenhetnek, akkor szívesen adnak támogatást. 
A másik forrás a pályázatok lehetôsége, bár ez a forrás sajnos elég 
szûkös. Nagyobb volumenû pályázatokban is gondolkodom, de ez 
még csak koncepció. Úgy gondolom, hogy csak nagyban érdemes 
gondolkodni. Nem lesznek viszont vásárok, mert úgy gondolom, 
hogy nekünk kulturális programokat kell kínálnunk, nem olcsó 
piaci árut. 
– Amit felvállaltál, nemcsak a mûvelôdési ház vezetésével, 
hanem a város kulturális életének fejlesztésével, az egy komoly 
közösségfejlesztô munka. 
– Közösséget kell teremteni városi szinten – ez a célom. És ha 
megvan a cél, akkor az azonosan gondolkodó emberek összefog-
nak, és a közösség ereje hatványozódik. Megpróbálom a város 
kulturális és szellemi életét kiszolgálni. Az, hogy közel van Buda-
pest, bizonyos szempontból hátrány, de lehet olyan programokat 
szervezni, ami helyi, és ezt Budapest nem tudja. Például meghir-
detünk egy amatôr színjátszó csoportot, amely kifejezetten helyi, 
péceli amatôr színészekkel indul. A péceli férfikar is egy városi 
ügy. Amióta átvettem a férfikar vezetését, nyolc fiatallal bôvült a 
létszám, és nagy sikereket értünk el. 
– Néhány környezô településen nagyon jól mûködnek a mûvelôdé-
si házak. Van kapcsolatod velük? 
– Megkerestem a rákoscsabai mûvelôdési ház vezetôjét, Pájer 
Ildikót és Sziki Évát az isaszegi mûvelôdési ház vezetôjét. 
Összejöttünk, és megbeszéltük, hogy segítjük egymás munkáját 
ötleteinkkel, kapcsolatrendszerünkkel. Az a tervünk, hogy 
idônként találkozunk, közösen gondolkodunk, és regionális prog-
ramokat is szervezünk. 
– Te mûvészember vagy, zenét szerzel, dobolsz, a férfikart veze-
ted, városi programokat szervezel, és mellette családod, négy 
gyermeked is van. Megbirkózol ennyi feladattal? 
– Mostanában csak fényképrôl lát a családom, de megértôk, és 
segítenek. Mindent megbeszélünk, és biztos vagyok abban, hogy 
nem lesz probléma. Remélem, hogy hamarosan kialakul körülöt-
tem egy segítô csapat, és átvállalnak az elôttem tornyosuló fela-
datokból. 
– Ôszintén kívánom, hogy sikerüljenek a terveid, sikerüljön 
Pécelt olyan várossá varázsolni, ahol az emberek szívesen eljár-
nak a rendezvényekre, és újra érzik a helyi közösséghez való tar-
tozás örömét. Kíváncsian várjuk a május 1jei nyitórendezvényt. 
Köszönöm a beszélgetést!

Bohácsné Vilimek Ágnes

Kis péceli helytörténet 
Áprilisban történt

1899. április 12-i közgyûlési határozat szerint a Szemere Pál 
utca kikövezése került sorra, s az 1903. év tavaszára ezt el is 
végezték.

1900. április 29-én Jung János váci kanonok felszenteli az 
új római katolikus templomot, melyet Tankó Sámuel mérnök 
tervei alapján a helybeli Pfléger Ferenc építômester épített.

1912. április 22-én a község megvásárolta külön óvoda 
céljára Pfléger Ferenc Pesti utcai házát 16.000 koronáért (az 
idôsek otthonával szemben).

1916. április 27-én a község képviselô-testületi ülésén 
Haas Árpád felvetette egy helyi polgári iskola építésének 
szükségességét… Pontos adatokkal igazolta, hogy a polgári 
iskolákat látogató helybeli tanulók száma a százat meghalad-
ja… A képviselô-testület elvi hozzájárulását adta…

1925. április 19-én a Református Nagyteremben (ma a Bib-
liaszövetség épülete) megnyitották a mozgókép-színházat…

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

Pécel Városi Könyvtár 
A felnõtt és a gyermekkönyvtár 

címe: Pécel, Maglódi u. 12. telefonja: (28)547-265
A fiókkönyvtár

címe: Pécel, Petõfi u. 11. (a Petõfi Sándor Ált. Iskolában)

A nyitva tartási rendje:

           Felnõtt: Gyermek: Fiókkönyvtár:
Hétfõ: 13-18 óráig 13-18 óráig 14-18 óráig
Kedd: 9-12 és 13-18-ig 13-18 óráig 14-18 óráig
Szerda: szünnap szünnap szünnap
Csütörtök: 13-18 óráig 13-18 óráig 14-18 óráig
Péntek: 9-12 és 13-18-ig 13-18 óráig 14-18 óráig

A könyvtár aktuális ajánlatai:
A tavaszi-nyári túrázások, kirándulások, üdülési tervek 
összeállítása elõtt érdemes megnézni néhány hangzókönyv-
tári ajánlatunkat (a hangzókönyvtár a Petõfi Sándor Általános 
Iskolában található fiókkönyvtár keretében mûködik):
• Amirõl a kövek beszélnek c. sorozatban 31 városról kapunk 
iránymutatást, túratanácsot, szakszerû felkészítést, hogy 
igazán tartalmasan teljenek napjaink (Eger, Balatonfüred, 
Tata, Jászberény, Karcag, Szentes, Nyíregyháza, Makó, Za-
laegerszeg, Miskolc, Fertõrákos, Veszprém, Debrecen, Sátor-
aljaújhely, Ráckeve stb.)
• „Másfél millió lépés Magyarországon”, „És még egy mil-
lió lépés…”
Rockenbauer Pál országfeltáró sorozatához talán már egy 
szó sem kell kísérõ szövegként.
• Külföldrõl szóló ajánlataink: Seychelle-szigetek, Thaiföld, 
Brüsszel, Horvátország, Írország, Korfu, London stb.
Wamser Tünde és Kissné Gábor Ilona könyvtárosok szere-
tettel várják az érdeklõdõket.

Kiss Judit könyvtárvezetõ
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Az ESE-nél újra elkezdôdött valami…
Nem volt olyan rég, mikor az ESE Híradó hasábjain az elôzô 

HEFOP pályázat megvalósításáról írtam. Hogyan született 
európai uniós támogatással csodálatos játszótér az isaszegi Ale-
many Erzsébet Segítô Ház kertjében, hogyan üzemeltünk be egy 
hidromasszázs kádat idôs lakóink és fogyatékos gondozottjaink 
nagy örömére. 

Most megint van mirôl beszámolnom…
„A társadalmi befogadás elôsegítése a szociális területen 

dolgozó szakemberek képzésével” elnevezésû HEFOP pályázat 
keretében az Egymást Segítô Egyesület 2007. február 1-jén kezdte 
el programját „A társadalmi elfogadás és befogadás cselekvéses 
kistérségi modellje” címmel. Elôzô lapszámunkban beszámoltunk 
a tartalmas nyitókonferenciáról, mely mintegy felvezetése volt a 
következô 14 hónap szakmai munkájának. 

2007. március 8-án újabb mérföldkövéhez érkezett a projekt: 
elindítottuk 200 órás képzéssorozatunkat. A résztvevôk számára 
ingyenes képzéscsomag összesen 8 modulból áll. Olyan is-
mereteket nyújt, melyek segítik a hátrányos helyzetû réteggel 
foglakozó szociális szakemberek és az e témában elhivatott 
önkéntesek napi munkáját – ezzel elôsegítve a fogyatékkal élôk, 
cigányok, nôk, tartós munkanélküliek, alacsony iskolázottságúak 
munkához jutását és társadalmi integrációját. 

A képzéssorozat elsô, „lélek-elôkészítô” szakaszát egy négy 
alkalomból álló kommunikációs- és motivációs tréningsoro-
zat képezi. Ezt követôen már az ismeretközlésé a fôszerep. A 
társadalompolitikai ismeretek keretében alapos képet festünk 
a mai magyar társadalom hátrányos helyzetû rétegeirôl, felvá-
zoljuk azokat az okokat, melyek e rétegek képviselôinek nagy 
arányú munkanélküliségét és sokszor szegénységét idézik elô. 
Ezt követôen európai uniós ismereteket oktatunk, hisz ezek nélkül 
elképzelhetetlen egy képzésrôl szóló uniós pályázat végrehajtá-
sa. Nem beszélve az uniós pénzügyi források lehívásának fon-
tosságáról…

A képzéssorozat ôszi idôszaka civil menedzsment ismeretek 
oktatásával kezdôdik. Ez a tárgy segítséget ad civil szervezetek 
létrehozásához, a civilek közötti együttmûködés megteremtéséhez 
és a szociális szférában oly fontos önkéntes munka megszer-
vezéséhez. Pályázatunk, így a képzéssorozat egyik sarkalatos 
pontja a munkaerô-piaci ismeretek oktatása. Ez a HEFOP pá-
lyázat ugyanis azzal az állami törekvéssel cseng össze, hogy 
mérsékelni kell az európai mércével mérve is nagy számú inaktív 
munkaképes lakosság arányát a magyar munkaerôpiacon. Ebben 

a modulban alapvetô munkaerô-piaci ismereteket kívánunk átad-
ni, és meghívott elôadóink révén szeretnénk betekintést adni a 
munkanélküliség csökkentésének újszerû lehetôségeibe is. A jogi 
háttérismeretek keretében a munkavállalással és kifejezetten a 
hátrányos helyzetûekkel kapcsolatos jogszabályi háttérrel foglal-
kozunk.

Képzéssorozatunkat egy személyiségfejlesztô és megerôsítô 
tréninggel zárjuk, mellyel segíteni kívánjuk a szakmai partnerség 
szorosabbra fûzését is.

Az utolsó, 2008 februárjában megtartandó képzési napon a 
pályázat égisze alatt létrehozott projekthonlap feltöltésének és 
használatának betanítására kerül sor. 

Képzéssorozatunkat a Gödöllôi Kistérség több fórumán meghir-
dettük: többek között a ESE Híradóban, a Gödöllôi Szolgálatban, 
a Gödöllôi Regionális Hírportálon, de levélben és e-mailen is sok 
érdekelt szervezetet kerestünk fel a kistérségben. 

Az elsô képzési nap március 8-ra, azaz pontosan Nônapra esett. 
Ehhez híven fôként a gyengébbik nem képviselôi gyûltek össze az 
isaszegi Alemany Erzsébet Segítô Ház „Erzsébet” termében. Ta-
nulóink Gödöllôtôl Albertirsáig, Szokolyától Pécelig, Szécsény-
tôl Isaszegig a szélrózsa minden irányából érkeztek. Ki védett 
foglalkozató szervezettôl, ki idôsek otthonából, ki a Máltai Sze-
retetszolgálattól, ki nagycsaládos egyesülettôl jött azzal a céllal, 

hogy gyarapítsa szakmai ismereteit és bôvítse kapcsolatait. Van 
több nagyon lelkes, igazán elhivatott önkéntesünk is. A kommu-
nikációs és motivációs tréningsorozat elsô napja, melyet a FÉNY-
ESE Szociális Központ Alapítvány Akkreditált Felnôttképzési 
Intézménye tartott, mintegy bemelegítés volt a folytatáshoz. A 
résztvevôk játékos gyakorlatok keretében ismerkedtek, bár voltak, 
akik régi ismerôsként üdvözölték egymást… A tréning jó alkalom 
volt arra, hogy mindenki kicsit kiszakadjon a hétköznapok rohanó 
világából, és saját lelkével is foglalkozzon. Mindannyian tudjuk, 
mennyire fontos ez.

Folytatása következik… Azaz minden 2. hét csütörtökén nagy 
szeretettel várjuk résztvevôinket az isaszegi Alemany Erzsébet 
Segítô Házban, ahol finom sütemény és kellemes légkör mellett 
9 és 15 óra között sok-sok hasznos ismeretet szeretnénk átadni. 
Ezek az idôpontok az elôttünk álló hetekben április 5., április 19., 
május 3. és május 17.  

Ugye most már érti, Kedves Olvasó, miért számolhatok be 
mostanában megint nagyszerû dolgokról?

Pulay Éva

Elfogadás és befogadás
HEFPOP 2.2.1 pályázati programunk
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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 (fogyatékkal 
élôk, romák, tartós munkanélküliek, alacsony iskolázottságúak, 
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 indult. 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

A Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport és Szabadidô Egyesület 2007. április 7-én immár 13. alkalommal rendezi meg hagyo-
mányos teljesítménytúráját, melyre Téged is sok szeretettel várunk. 

A túra – a 2005. évben megismert – új útvonalon, továbbra is jelzett túristaútvonalakon halad. A 100, az 50B és a 25 km-es táv célja 
a péceli Szemere Pál Általános Iskolában lesz, ahonnan Budapestre a BKV 69-es járatával lehet eljutni, a vasútállomás a céltól 500 
m-re van.

A 100 km-es táv útvonala: Verôce – Fenyves-hegy – Katalinpuszta – Bik-kút – Naszály – Török-rét – Kosd – Rád – Burgundia-
völgy – Váchartyán – Vácrátót – Ôrbottyán – Veresegyház – Szada – Margita – Pap Miska-kút – Máriabesnyô – Gödöllô palotakert, 
Alsópark – Bolnokai parkerdô – Isaszeg – Honvédsírok – Öreg-hegy – Autocross pálya – Bajtemetés – Millenniumi Nemzeti Hagyo-
mányôrzô Emlékpark – Pécel, Szemere Pál Általános Iskola

Lemaradás 100 (75, 50A, 50B, 25)
Gyalogos teljesítménytúrák

Táv: 
Szintemelkedés:
Rajt helye: 

Indítási idô: 
Szintidô: 
Cél helye: 

Nevezési díj: 

Lemaradás 100

100,45 km

1820 m

Verôce 
vasútállomás

06.00 - 09.00

24 óra

Pécel, Szemere 
Pál Ált. Isk.

1400 Ft

Lemaradás 75

73,51 km

1300 m

Verôce 
vasútállomás

06.00 - 09.00

18 óra

Gödöllô palota-
kert, alsópark

1100 Ft

Lemaradás 25

26,94 km

520 m

Gödöllô palota-
kert, alsópark

09.00 - 22.00

8 óra

Pécel, Szemere 
Pál Ált. Isk.

600 Ft

Lemaradás 50A

50,96 km

995 m

Verôce 
vasútállomás

06.00 - 09.00

12 óra

Veresegyház 
vasútállomás

800 Ft

Lemaradás 50B

49,49 km

825 m

Veresegyház 
vasútállomás

08.00 - 18.00

12 óra

Pécel, Szemere 
Pál Ált. Isk.

800 Ft

A túrával kapcsolatos kérdéseitekkel bátran keressétek a rendezôséget!
Dominik Zsolt   06/30-267-96-72      Földi Roland   06/70-220-62-72          Madarász Attila  06/70-521-67-33
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Bemutatjuk az ESE új munkatársait

Károly Piroska – fejlesztô pedagógus
Erdélyben születtem. Székelyudvarhelyen matematika sza-

kos gimnáziumba jártam, majd a pedagógus pályára léptem. A 
tanítóképzô fôiskolát a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagy-
várad) és a Károli Gáspár Református Egyetem (Nagykôrös) 
Tanítóképzô Fôiskolai karain karöltve végeztem, általános 
iskolai tanító – angol szakon. Szülôfalumban, Alsósófalván 
tanítónôként dolgoztam 8 évet. Változást akartam, kezembe 
vettem a sorsom. Magyarországon a Civitan Club Budapest-
Help Egyesületnél középsúlyos értelmileg akadályozott fiatalok 
lakóotthonában gondozóként és megbízott intézményvezetôként 
dolgoztam (2,5 év). Közben felvételt nyertem a Bárczi Gusztáv 
gyógypedagógiai fôiskolára, értelmileg akadályozottak peda-
gógiája szakon 7. félévemet töltöm. 

Elôzô munkahelyemen ismertem meg férjemet, aki a fôiskolai 
gyakorlat helyének visszajáró vendége volt. Budapesten a XVII. 
kerületben élünk.

Az Egymást Segítô Egyesületre az interneten találtam. Ott 
olvastam, hogy milyen színes palettával nyújtanak segítséget 
akadályozott, sérült embertársainknak, gyerekeinknek. Éppen 
munkanélküliségem 3. hónapját töltöttem, mikor bátorkodtam 
elküldeni álláskeresô önéletrajzomat. Egymásra találtunk – és 

én itt vagyok. Igyekszem, és szeretném jókedvûen, szeretettel 
végezni feladatomat, erôm szerint a legtöbbet nyújtani a rám bí-
zott személyeknek. Isten segítségét kérem munkámra.

Köviné Horváth Ildikó – konduktor
Budapesten születtem, ahol gyermekkoromat is töltöttem. 
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában kezdtem 

középiskolai tanulmányaimat. Férjemet is itt ismertem meg. 
1982-ben Ôrbottyánban a Református Egészségügyi Gyermek-

otthonban álltam munkába, diakónusként, halmozottan sérült 
gyermekek és felnôttek ápolását, gondozását és nevelését végez-
tem.

1986-tól 1990-ig a Mozgássérültek Petô András Nevelôképzô 
és Nevelôintézetében végeztem felsôfokú tanulmányaimat és 
gyakorlatomat, „kiemelkedô” gyakorlati minôsítéssel. 1990-ben 
konduktori diplomát szereztem. Két gyermekem született: 1990-
ben Dániel és 1992-ben Emese.

Feladatom: a mozgássérült gyermekek rendszeres átmozgatása 
aktív és passzív módon, masszírozás, a spasztikus izmok lazítá-
sa, petyhüdt izmok aktivizálása, mozgásfejlesztés és nevelés, 
egyéni feladatsorok készítése és alkalmazása, valamint ami a 
konduktor elsôdleges feladata: rávezetni a „rámbízottatakat” 
annak a módjára, hogy sérülésével (állapotváltozásával) miként 
tud együtt élni, a habilitáció illetve rehabilitáció.

2006 júniusában családommal Gödöllôre költöztünk, így indul-
tam el lakhelyemhez közelebbi munkahely keresésére. Egy hely-
béli kedves kolléganô javaslatára jelentkeztem új szolgálatomra 
Isaszegen az Alemany Erzsébet Segítô Házban, ahol nagy szere-
tettel és reménységgel fogadtak gyermekek és felnôttek egyaránt. 
Igyekszem megfelelni az elvárásoknak és mielôbb beilleszkedni 
a nagy „ESE-csapatba”.

„Mi erôsek pedig tartozunk azzal, hogy az erôtlenek gyen-
geségeit hordozzuk…” (Róma 1,16.) 

Baran Ferencné Klári – konduktor
Budapesten születtem, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban 

végeztem középiskolai tanulmányaimat, az érettségi után a 
Budai Evangélikus Szeretetotthonok Központjában dolgoztam 
a Hûvösvölgyben, segédgondozóként. 1981-1985 között a Petô 
András Nevelôképzô és Nevelôintézetében tanultam. 1985-ben 
konduktori diplomát szereztem.

1987-ben férjhez mentem, és 4 gyermekünk született, Kristóf, 

Az ESE történetének elmúlt 18 évében talán az volt a legszembetûnôbb változás, ahogyan a Segítô Házak falai 
emelkedtek. A házakban késôbb megnyíltak intézményeink. Az isaszeg Alemany Erzsébet Segítô Házban 2002 novem-
berében néhány nap alatt népesült be a lakóotthon, majd a rá következô évben a Fogyatékosok Nappali Intézménye is 
megnyílott. A fogyatékkal élôk 2006 augusztusa óta vehetik igénybe Támogató Szolgálatunk szállító szolgáltatását, és 
szeptembertôl folyik a gyermekek korai fejlesztése, fejlesztô felkészítése Pedagógiai Szakszolgálatunkban. 

Az intézmények létrehozásával és mûködtetésével a fogyatékkal élô gyermekek, fiatalok és felnôttek részére hely-
ben kívánunk komplex szolgáltatást nyújtani. Az intézményi háttér kialakítását követôen az utóbbi hetek, hónapok 
a feladatok magas szintû ellátáshoz szükséges szakemberek kiválasztásával teltek. Az ESE Alemany Erzsébet Segítô 
Ház Fogyatékosok Integrált Intézményében négy új szakképzett munkatárs kezdett dolgozni ez év elején. Örömmel és 
várakozással fogadtuk valamennyiüket. Fogadják szeretettel bemutatkozásukat.
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Zsuzsanna, Zsolt és Péter. 19 évig otthon voltam a gyermekeim 
mellett. Volt konduktor társam keresett meg, és ajánlotta nekem 
az ESE-t. 

Már az elsô nap megszerettem a kolléganôket és a gondozot-
takat. Tornázunk a mozgássérült gyerekekkel, fekvô, ülô és 
állás-járás gyakorlatokat végzünk. Hogy jobb kedvük legyen 
hozzá, mondókákkal és gyermekénekekkel. Remélem sokáig 
dolgozhatunk együtt a kis gondozottakkal.

Józsi Éva – gondozó
Marosvásárhelyrôl 1990-ben telepedtünk át családommal 

Budapestre. Szakmám vegyész laboráns, ennek megfelelôen 
helyezkedtem el a Kispesti Erômûben. Itt 17 évet dolgoztam, 
folyamatos három mûszakban. Életembe beleszólt egy betegség, 
ami miatt leszázalékoltak. 

Isaszegre költöztünk 1998-ban.
A férjem az ESE alkalmazottja. Ô általa ismertem meg a 

lakóotthonban élô fiatalokat. Kapcsolatunk úgy alakult, hogy 

a fiatalok gyakran voltak a vendégeink családi otthonunkban. 
Nagyon megszerettük ôket. Mikor megtudtam, hogy a lakóott-

honi fiatalokhoz gondozót keresnek, arra gondoltam, hogy ezt 
meg kell próbálnom. 

Felvettem a kapcsolatot az ESE vezetôségével, és meghallgatás 
után úgy döntöttek, hogy engem alkalmaznak erre a feladat-
körre. 

Munkám által tovább erôsödik egész családom kapcsolata a 
fiatalokkal. Nagyon sok szeretetet kapok tôlük, és ez segít el-
fogadni betegségemet. A fiatalokkal úgy élünk együtt, mint egy 
nagycsalád.

Reichart Edit – szociális koordinátor
Budapest XVII. Kerületében, Rákoscsabán születtem és élek 

jelenleg is édesanyámmal és 11 éves kislányommal.
Apró gyermekkorom elsô játszópajtása – ki igazi barátnô 

a mai napig is – egy siketnéma leányka. Neki köszönhetem, 
hogy minden szemszögbôl megismerkedhettem a másság ne-
hézségeivel. Mondhatom, hogy óvodás koromtól mindig az ele-
settek és a másnak mondottak mellett és segítségére voltam, hát 
ez most sincs másképpen. 

Szakmámként a nyomdaipart választottam, azaz könyvkötô let-
tem, majd rádöbbentem, hogy én az emberek segítésére vagyok 
hivatott. Így kerestem munkahelyet, melyet egy budapesti szo-

ciális foglalkoztatóban meg is találtam. Ott egészségkárosodott, 
megváltozott munkaképességû, halmozottan sérült és középsú-
lyos értelmi fogyatékos embereket foglalkoztattunk. E területen 
14 évet tevékenykedtem. Ezen idô alatt elvégeztem a siketek 
jelbeszéd tanfolyamát, és hallgatója voltam a Fogyatékosügyi 
Népfôiskola elôadás-sorozatának. Késôbb egy, a fôváros által 
mûködtetett lakásotthonba kerültem Rákoscsabán, ahol 19 ál-
lami gondozott gyermek felügyelôje voltam 5 éven keresztül.

Jelenleg a Wesley János Lelkészképzô Fôiskola IV. éves 
általános szociális munkás hallgatója vagyok.

Életcélom: segíteni minden embertársunkon és olyan csalá-
dokon – azon belül is a gyermekeiken –, akik bármely másság-
gal rendelkeznek, és küzdenek másságukkal, embertársaik kri-
tikáival. Útmutatást biztosítani igény szerint, szociális, mentális, 
jogi, szabadidôs és egyéb lehetôségeikrôl. 

Szabadidômben a XVII. kerületi Közösségi Támogató Hálózat 
Közhasznú Egyesületben tevékenykedem önkéntesként, ezen 
belül az EGYSEMÁK „Egymást is Segítô Mások Közössége” 
csoportját képviselem, integrált klubokat és rendezvényeket    
szervezek, valamint kapcsolatokat építek.

Nagyon örülök, hogy Mária rám talált, legfôképpen hogy cél-
jaink, törekvéseink azonosak, és itt az ESE felöleli azt a nemes 
tevékenységet, amit én is kitûztem életfeladatomként.
„Ha az ember elkezd gondolkodni, határvonalakat húz.
Ha emberekrôl kezd gondolkodni, megkülönböztetéseket tesz.” 

(Hamvas Béla)
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Az ESE Pitti Katalin Idôsek Klubjában 
február 20-án véget ért Barabás Kata 
és Csaba zarándokhelyek bemutatásáról 
szóló filmsorozata. Ezúttal Fatimában, a 
modern kor jelenései között a leginkább 
prófétai szent helyen jártunk. Ebben a 

községben 1917. május 13-án három gyer-
mek egy kis nyájat ôrzött. A gyermekek 
neve: Jesús Lucia (10 éves), unokaöccse, 
Francisco Marto (9 éves), unokahúga, 
Jacinta Marco (7 éves). Déli rózsafüzér 
imádság után a közelükben levô kövekbôl 
kis házat építettek azon a helyen, ahol ma 
a bazilika áll. Hirtelen sugárzó fényt lát-
tak, melyet villámnak véltek. Elhatároz-
ták, hazamennek, de rögtön egy második 
villám világította meg a helyet kisé távo-
labb, lent, és egy kis tölgyfabokor felett 
– ahol ma a jelenési kápolna áll – láttak 
egy hölgyet, aki ragyogóbb volt a Napnál. 
Kezei között rózsafüzért tartott. A hölgy azt 
mondta a három pásztorgyermeknek, hogy 
sokat kell imádkozniuk, és meghívta ôket, 
hogy 5 egymást követô hónap 13. napján 
ugyanazon órában ismét jöjjenek a Cova 
da Irínába. A gyermekek így is tettek, és a 
hölgy ötször jött el hozzájuk. 

Az utolsó jelenéskor, 1917. október 13-
án már 70.000 ember volt jelen. A hölgy 
azt mondta, ô a Rózsafüzér Királynôje, és 
ezen a helyen állítsanak kápolnát a tisz-
teletére. A jelenés végén mindenki láthatta 
a csodát: a Napot, mely egy ezüstkorong-

hoz volt hasonló, minden nehézség nélkül 
lehetett szemlélni, önmaga körül forgott, 
mint egy tûzkerék, és úgy látszott, mintha 
a földre zuhanna. 

Késôbb, mikor Lucia már Dorottya rendi 
nôvér volt, ismét megjelent a Szûz, 1925. 
decedmber 10-én Spanyolországban, és 
1926. február 15-én Pontevendrában, majd 
1929. június 13-án Tuy-ban a rendházban. 
Kérte az öt elsô szombati ájtatosságot: 
rózsafüzért imádkozni, a rózsafüzér 15 
titkáról elmélkedni, szent gyónást és áldo-
zást végezni és Oroszországot Szûz Mária 
szívének ajánlani – ezt a látogatást az 1917. 
július 13-i jelenés elôre megmondta az ún. 
fatimai titokban. Évekkel késôbb Lucia 
nôvér leírta, hogy a három pásztorgyer-
meknek 1916 áprilisa és októbere között 
háromszor jelent meg egy angyal, aki 
imádságra és bûnbánatra szólította fel ôket. 
1917 óta zarándokok ezrei érkeznek Cova 
da Iriába, évente kb. 5 millióan keresik fel 
a szent helyet. 

Nagy Judit hasznos tanácsait hallgat-
hattuk február 22-én, és különféle ön-
magunkon illetve társainkon végezhetô 
egyszerû, de hasznos masszás gyakorla-
tokat sajátítottunk el. Közös rövid tornával 
zártuk a délelôttöt.

Idén is megemlékeztünk a Kalevala 
világnapjáról február 27-én Lestyán Pé-
terné Katikával. Röviden a hallottakról, 
mit is jelent a Kalevala?

A Kalevala finn nemzeti eposz, melyet 
a finn népköltészet elsôsorban karjalai 
eredetû hôsi és epikus énekeibôl állított 
össze Elias Lönnrot.  Az eposz az általa 
éveken át gyûjtött folklóranyag logikailag 
egymáshoz kapcsolható dalaiból áll. Elsô 
változata az Ôs-Kalevala, mely 1833-ból 
való, és 16 éneket tartalmaz, majd a 19. 
században született meg a Kalevala, a finn 
teremtéstörténet.

1835. február 28-án – ezen az em-
lékezetes napon, amelyet máig a Kale-
vala napjának neveznek Finnországban 
– Lönnrot megjelentette az eposz második 
változatát, a Régi-Kalevalát, mely már 
tökéletesen megfelelt a kortársak naív 
finn ôseposzról alkotott elképzeléseinek. 
A Régi-Kalevala világsikere kiemelte a 
finneket az ismeretlen népek sorából, hoz-
zájárult a finn nyelv fejlôdéséhez, a finn 
nemzeti öntudat erôsödéséhez.

Ezt követôen Elias Lönnrot a karjalai 
eposzba más finn területek népi énekeit is 
beledolgozta, és így készült el a végleges 
– számunkra is ismert – változat, az 50 
éneket tartalmazó Új-Kalevala, 1849-
ben.

A Kalevala késôbb a finn-magyar kap-

csolatok alakulásának egyik kiinduló-
pontja lett, ezt igazolja az öt teljes magyar 
Kalevala-fordítás is. Az elsô teljes ma-
gyar fordítást Vikár Béla készítette el.

Az eposz fôhôse Vejnemöjnen, neve 
szerint a csendes víz istene, „minden idôk 
énekese”. Ebben a világban az emberek 
nemcsak gyönyörködnek az ének szép-
ségében, hanem hisznek annak varázsere-
jében is. 

Március 1-jén „egészségnapot” tartot-
tunk a klubban. Sápi Tibor, intézményünk 
gyógymasszôre a víz fogyasztásának 
szükségességérôl beszélt. Felhívta figyel-
münket, hogy folyamatosan pótolnunk 
kell a szervezetünkbôl kijutó vizet, lehe-
tôleg minél jobb minôségû, minél tisz-
tább vízzel. Naponta minimum 2,5 liter 
folyadékra van szükségünk, ami legjobb 
esetben egészséges, tiszta, friss ivóvíz 
kellene, hogy legyen. A víz szállítja sejt-
jeink számára a különbözô vitaminokat, 
ásványi sókat, majd az életmûködés során 
keletkezô hulladék anyagokat elszállít-
ja. Részt vesz a légzés és a hôszabályo-
zás folyamatában is. Többféle tünetet is 
felsorolt, amelyek abban az esetben je-
lentkezhetnek, ha nem fogyasztottunk 
elegendô folyadékot. 

A sok hasznos tanácsot nagyon finom és 
egészséges kóstoló követte. Intézményünk 
élelmezésvezetôje, Ugi Rácz Erzsébet és 
segítôje különféle reszelt zöldségeket, 
gyümölcsöket, magvakat kínáltak ízletes 

A klubban történt

Nagy Judit hasznos tanácsai

Egészségnap Sápi Tiborral
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öntetekkel, majd gyümölcslevekkel. Kö-
szönjük még egyszer kollégáinknak, hogy 
munkájuk mellett ránk is fordítottak idôt. 

Tavaszváró ünnepségre jöttünk össze 
március 6-án. Az isaszegi Alemany Er-
zsébet Segítô Ház fiataljaiból és segí-
tôikbôl alakult együttes kápráztatott el 
bennünket sok szép és szívmelengetô dal-
lal. Köszönet nekik az együtt töltött kel-
lemes percekért, mindig örömet okoznak, 
ha eljönnek hozzánk. 

Március 8-án ismét megtiszteltek, és 

fényt hoztak a klubba az isaszegi Asz-
szonykórus tagjai, ezúttal egy úriember, 
Sándor kíséretében. Dalaikat hallgatva 
idônként könnyeztünk, nosztalgiáztunk, 
humoraikon jókat derültünk. Végül is-
mét közösen énekelgettünk, majd Sándor 
a jelenlévô nôket egy-egy szál virággal 
köszöntette, férfi klubtagjainkkal pedig 
megitták az üveg bort, amirôl tréfás rig-
musokat adott elô a kórus énekei között. 
Mûsor után mi is virággal, finom süte-
ménnyel köszöntöttük elôadóinkat, klub-
tagjainkat. A viszontlátás reményében és 
sok jót kívánva egymásnak köszöntünk el 
vendégeinktôl. További fellépéseikhez, 
versenyeikhez sok sikert kívánunk!

Március 13-án az 1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharc kezdetére, a Ma-
gyar Köztársaság ünnepére emlékeztünk 
Heltai Miklós tanár úrral. Mint elmon-
dotta, nagyon szeret errôl az eseményrôl 
beszélni. Legemlegetettebb személy ezen 
esemény kapcsán Kossuth Lajos volt, aki 
– mint azt a tanár úr mondta – meg akarta 
szüntetni a jobbágyságot, szavazati jogot 
akart nekik adni, magyar ember volt, a 
szó legnemesebb értelmében, és a ma-
gyar történelemben egyedülállóan, képes 
volt a magyarság helyzetét, ügyét felfogni 
Európában, majd a világban. Gyakran volt 
vitája kortársaival, de rendelkezett az-

zal a nagyszerû képességgel, hogy mégis 
együtt tudta tartani ôket egy hosszú, áldo-
zatos, kegyetlen szabadságharcban. Bár 
több mint 150 év telt el azóta, „Kossuth 
apánkat” senki sem felejtette el, ô a leg-
gyakoribb „szereplôje” a terek, utcák ne-
veinek, és a Kossuth-nóta is eleven ma-
radt. Kossuth Lajosra emlékezni nemcsak 
öröm, hanem felelôsség, hogy együtt, 
egységben maradjunk.

Március 20-án Tunéziában készített úti-
filmjüket mutatták be Barabás Kata és 

Csaba. Láthattuk az ország fôvárosának, 
Tunisznak legérdekesebb és látnivalókban 
leggazdagabb városrészét, az úgynevezett 
Medinát. Az itt található épületek közül a 
legrégebbi az Aziuna mecset, amelynek 

építéséhez kétszáz, Karthagóból szár-
mazó oszlopot is felhasználtak. Említést 
érdemel a Szent Vincent de Paul katedrá-
lis, a Bardo Múzeum és a sok mecset. 
Helyenként csodálatos pálmaligeteket 
láttunk, de máshol elképesztô volt a 
szél hordta homokban fuldokló pálmák 
látványa. Elmondásuk szerint az ott élô 
emberek nagyon békések, barátságosak, 
de elvárják, hogy szokásaikat minden 
látogató tiszteletbe tartsa. Ha ennek el-
lenkezôjét észlelik, bármire képesek, ami 

érthetô. Nagy tapssal köszönték klubtag-
jaink a szép elôadást, az ôszi viszontlátás 
reményében búcsúztunk el tôlük. Tervezett 
útjukhoz Isten áldását kérjük. 

Parajdi Olga

Az isaszegi Asszonykórus tagjait ezúttal egy úriember, 
Sándor kísérete

Alemany Erzsébet Segítô Ház fiataljaiból és segítôikbôl 
alakult együttes

ESE Pitti Katalin Idõsek Klubjának programjai
2119 Pécel, Pihenõ u. 2. Tel./fax: 06-28/454-076, 06-28/454-077

április 10. (kedd): Locsolóbál K.O. Lacival és csapatával
április 12. (csütörtök): Tegyünk egészségünkért! – Dr. Varga László és Kozma 
Ági tanácsai
április 17. (kedd): Magyar Költészet Napja alkalmából verseket hallgatunk Esz-
tergályos Sándorné Ica néni vezetésével
április 19. (csütörtök): Egy kis mozgás Ruszkai Kati gyógytornásszal
április 24. (kedd): Természetfilm vetítés a Föld Napja alkalmából
április 26. (csütörtök): Érdekességek a roma kultúráról – vendégünk Váradi 
Attiláné Éva isaszegi képviselõ asszony
május 3. (csütörtök): Harangvirág Óvoda mûsora Anyák Napja alkalmából
május 9. (kedd): Váljék egészségünkre – Nagy Judit tanácsai

Klubunk munkanapokon 7.30-tól 16 óráig tart nyitva, a fenti programok, elôadá-
sok 10.30 órakor kezdôdnek, melyekre mindenkit szeretettel várunk. Elôzetes 
egyeztetés lapján fodrász, kozmetikus, pedikûrös szolgáltatás igényelhetô kedvez-
ményes térítési díj ellenében. Lehetôség van ingyenes vérnyomás- és vércukorszint 
mérésre.
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A „Petôfi”-ben a napközi a lehetôségek tárháza. Nagyon fontos 
az, hogy nevelôink segítsége és felügyelete mellett könnyebben 
elkészíthetjük a házinkat. De ami nekünk, gyerekeknek a leg-
fontosabb, hogy a tanuláson kívüli szabadidônket jobbnál jobb 
szórakoztató programmal tölthetjük el úgy, hogy együtt lehetünk 
barátainkkal és barátnôinkkel.

Tudjátok, hogy mennyi szakkör és táncos foglalkozás vár min-
ket?

Válogathatunk a különbözô érdekes délutáni programokból. 
Így például, akik a zenét, a táncot szeretik járhatnak Amarylis- 
vagy Rock and roll táncra, akik a sportok kedvelôi, részt vehet-
nek Erika néni játékos tornaóráin, Gedeon bácsi röplabda- és 
ping-pongedzésein és Lóri bácsi fociedzésein. 

Marika néni nagy szeretettel vár minket az énekkarban. Bibliai 
ismereteinket bôvíthetjük a hittan órákon. Az olvasni vágyók 
beülhetnek Tündi nénihez és Terike nénihez a könyvtárba, akik 
pedig tagok, könyvet is kölcsönözhetnek. Ha saját könyvtáradat 
szeretnéd bôvíteni, bizalommal fordulhatsz Zsolti bácsihoz, aki 
biztosan tud olyan könyvet ajánlani, amely felkelti érdeklôdé-
sedet.

Különösen örömünkre szolgál, hogy szinte minden csoportban 
van számítógép, melyeken vannak oktató-tanító programok, és 

vannak játékprogramok is. A gépezésért sokszor versengünk 
délutánonként.

Kézmûves foglalkozásokon készülôdhetünk a különbözô ünne-
pekre, így már hagyománnyá vált az adventi és húsvéti készülôdés. 

Sokan várják minden tavasszal a kiszebábu vízbe dobását. Vol-
tunk már a Csúnya-tónál és a Rákos-pataknál is vele.

Mit jelent nekünk a napközi a Petôfi suliban?
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Lovasünnep a Kishársasban

2007 április 28-án 10 órai kezdettel a Fáy András Mezô-
gazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium ismét megrendezi hagyományos egész napos lo-
vas programját kishársasi tangazdaságának lovas pályáján. 
A családbarát rendezvényen kicsik és nagyok élvezhe-
tik a dámalovasok, fogathajtók, csikósok és a lovassport 
kitûnôségeinek bemutatóját.

Petôfisek megemléke-
zése március 15-rôl

1848 máricus 15. és Petôfi Sándor neve oly szorosan összeforrt 
az emberek tudatában, hogy alig találunk olyan megemlékezést 
ezen a jeles ünnepen, amely ne idézné fel költônk alakját és 
szerepét a szabadságharc eseményeinek kibontakozásában. Le-
hetne-e ez másképp egy olyan iskola esetében, amely a költô 
nevét viseli? A péceli Petôfi Sándor Általános Iskola tanulói 
ünnepi megemlékezésükben a költô alakjának felidézése mel-
lett megpróbálták visszavezetni  hallgatóságukat régmúlt ko-
rok hangulatába, gondolkodásába, ritmusába. Mozgalmas és 
látványos elôadásukban fölidézték a Nemzeti Múzeum kertjében 
történteket, valamint azt a forradalmi hangulatot, amely áthatotta 
az emberek gondolatait, érzelmeit. Egy gondolattal, egy lélekkel 
ünnepeltünk, és ezt iskolánk tanulói figyelmükkel valamint az 
ünnephez méltó fegyelmezettségükkel  is kinyilvánították. Mi 
így fejeztük ki tiszteletünket azok iránt, akik 159 évvel ezelôtt 
egy jobb világ reményében hagyták ott munkájukat, családjukat, 
és indultak harcba.  Az elkövetkezô esztendôben pedig a városi 
megemlékezésen szeretnénk leróni tiszteletünket a szabadabb 
világért küzdô eleink elôtt.

Nagy Erzsébet

Megújult Iskolaszék a Petôfi 
Sándor Általános Iskolában

Iskolánk, a Petôfi Sándor Általános Iskola Iskolaszéke ez év feb-
ruárjában újjáalakult. Tagjai között a szülôi munkaközösség, a 
képviselôtestület és a tantestület is képviselteti magát. Feladatunk, 
hogy iskolánk érdekeit minden fórumon képviseljük; ápoljuk a 
kapcsolatot a szülôkkel, pedagógusokkal, iskolavezetéssel és a 
fenntartóval. Támogatókat, mecénásokat kutassunk fel, hogy ez-
zel anyagi helyzetünket javíthassuk, és ezeket a forrásokat fel 
tudjuk használni tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, diákjaink 
jutalmazására, vagy különbözô programokat szervezhessünk 
számukra.

Célunk, hogy az iskolánkban tanuló gyermekeknek továbbra 
is lehetôségük legyen minél színvonalasabb és szélesebb körû 
oktatáshoz, szabadidôs tevékenységekhez jutni.

Úgy gondoljuk, hogy összefogással, együtt gondolkodással és 
közös munkával nyújthatunk gyermekeinknek hasznos tudást, 
élménydús általános iskolai éveket.

Fábiánné Tóth Ágnes

Ha kedved van, még csatlakozhatsz a Zsuzsa néni által szer-
vezett programokhoz is, mehetsz moziba, múzeumba, hangszer-
bemutatóra.

A kinti idôt szívesen töltjük el a játszótéren, hacsak a méhek és 
bogarak nem zavarnak el minket, hogy átvegyék a hatalmat.

Az udvar szépítése kicsit fárasztó munka, sokszor nyögünk 
az izomláztól, de mi is ugyanúgy széppé akarjuk tenni még az 
utcát is, mint Zsuzsa néni. Örömmel ültetjük és gondozzuk a 
növényeket. Az udvaron jó lenni, hiszen Strasszer Peti is meg-
mondta: „Egyébként is a mi udvarunkon lehet a legnagyobb lyu-
kakat ásni!”…

Karádi Zsuzsanna

Iskolánkba a beiratkozás 2007. április 13-án 8-17 óráig és 14-én 
8-14 óráig lesz.
Cím: Pécel, Petõfi u. 15. Telefon: 06-28-547-201

Költészet napi hír
A Gödöllöi Városi Könyvtár és Információs Központ 5 éve 
költözött új, impozáns épületébe. Ebbõl és a költészet napja alkal-
mából 2007. április 11-én 18 órakor versmondó gálát szerveznek 
az elmúlt 12 év „Erzsébet vers- és prózamondó verseny” eddigi 
legsikeresebb szereplõi részvételével. Minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak. Bõvebb információ: www.gvkik.hu honlapon.

Gödöllõi 1,5 szobás, felújított, bútorozott, külön mérõórás, kon-
vektoros, alacsony rezsijû lakás kiadó. Tel.: 06-20/454-9578

Ugyanitt Textima varrógép eladó.
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VÉDJÜK KÖRNYEZETÜNKET

FÉM
A szigeten a fémgyûjtô konténerben elhelyezhetô: fém italos do-
boz lapítva.
Nem helyezhetôk el azonban: robbanásveszélyes (pl.: aeros-
zolos) tartályok, festékes, lakkos dobozok, oldószeres, növény-
védô szeres dobozok, ételmaradékkal szennyezett (pl.: konzerv-) 
dobozok.
MÛANYAG
A szigeteken a mûanyagos konténerekben elhelyezhetôk: üdítôs, 
ásványvizes mûanyag palackok kupak nélkül, mûanyag zsákok, 
kiöblített, tiszta mosó-, mosogató- és egyéb tisztítószeres palac-
kok.
Nem helyezhetôk el azonban: olajos szennyezôdést tartalmazó 
anyagok, olyan veszélyes áruk csomagolására használt palac-
kok vagy zsákok, amelyek nem lettek tökéletesen megtisztítva 
a veszélyes anyagoktól.
FONTOS: a palackokat, zsákokat, zacskókat tapossa össze! 
PAPÍR
A szigetek papírgyûjtô konténerében elhelyezhetôk: újságok, 
reklámkiadványok, kartonok (lapra hajtogatva vagy tépve), tele-
fonkönyv, tojástartó.
Nem helyezhetôk el azonban: többrétegû, úgynevezett „kom-
pozit” anyagok (pl.: tejes doboz, gyümölcsleves doboz), anya-
gában zsírral vagy olajjal szennyezett papír, egészségügyi papír, 
használt papírzsebkendô.

ÜVEG
A szigetek üveggyûjtô konténerében elhelyezhetôk: a nem visz-
szaváltható italos és befôttes üvegek, kupak nélkül, vázák, törött 
ablaküveg darabok, tiszta orvosságos üvegek, orvosság nélkül.
Nem helyezhetôk el azonban: fénycsövek, energiatakarékos 
és hagyományos izzók, fémszálas üvegek, olajos vagy szeny-
nyezôdést tartalmazó üvegek.
A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsôrendû 
közegészségügyi érdek, ezért ennek elômozdításában mindenki 
köteles hathatósan közremûködni! Tegyük meg környezetünkért, 
tisztaságunkért, jövônkért, hogy a szelektív hulladékgyûjtô kon-
ténereket rendeltetésszerûen használjuk. 
A szelektív hulladéklerakó szigetek szabályszerû használatát a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai rendszeresen ellenôrzik! A 
helyi önkormányzat hivatalának erre felhatalmazott ügyintézôje, 
a közterület-felügyelô, valamint helyi jelentôségû védett ter-
mészetvédelmi területen az önkormányzat természetvédelmi 
ôre helyszíni bírságot szabhat ki. Aki települési szilárd vagy 
folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhe-
lyez, illetôleg nem a kijelölt lerakóhelyen rakja le vagy helyezi 
el, 100 000 forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.
Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy amennyiben 
a szelektív hulladékgyûjtô konténerek megteltek, a szigetek 
területén szelektív hulladék elhelyezése tilos.

Almási László János

A szelektív hulladékgyûjtôk 
szabályszerû használata

A szelektív hulladékgyûjtô szigeteken elhelyezett konténerekben négy fajta anyag gyûjthetô a hulladékoktól 
elkülönített módon. Ezek a következôk:

Újra gyûjtünk!
Óvjuk meg a Földet!

Ismét megszervezzük az elmúlt ôsszel sikeresen zárult hulladék-
gyûjtést!
Idôpont: 2007. április 21. szombat 7-12 óráig
Helyszín: a Szemere Pál Általános Iskola udvara a tornaterem 
mellett, bejárat a tornaterem felôli nagykapun.

Tavaly novemberben sok háztartást szabadítottunk meg a 
felgyülemlett hulladékoktól. Akkor Pécel Város Önkormányza-
tának Környezetvédelmi Bizottsága figyelemmel követte és tá-
mogatta az akciót. Idén a Szemere Pál Általános Iskola Szülôi 
Közösségének és Iskolaszékének vezetôi a Környezetvédelmi 
Bizottsággal együtt szervezik a hulladékgyûjtést. Célja, hogy 
felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a kiselejtezett, használ-
hatatlan berendezéseket, akkumulátorokat ne dobja ki a szemétbe, 
mert létezik más megoldás is. Mi megoldást kínálunk erre a prob-
lémára, ezzel immár hagyományt teremtve, hiszen harmadik alka-
lommal szervezzük ezt a gyûjtést, és a továbbiakban is szeretnénk 
ezt folytatni a tavaszi illetve az ôszi idôszakokban.  

Várunk minden elektronikai berendezést, amit otthon már nem 
tudnak használni. Ne dobják ki az utcára, gyûjtsék össze, és hozzák 
el az iskola udvarára, mi elszállítjuk. Háztartási, konyhai gépeket, 
számítástechnikai berendezéseket, tévéket, rádiókat, videomag-
nókat, barkácsgépeket. Ezen kívül használt akkumulátorokat, fém 
italos dobozokat és vissza nem váltható mûanyag palackokat is 
átveszünk. 

A hulladék-befogadó cég a Fe-Group Invest Zrt. rendelkezik 

a begyûjtéshez szükséges megfelelô hatósági engedélyekkel. 
Sokak örömére az idei akció kibôvült a veszélyes hulladéknak 

minôsülô anyagok átvételére is. Ilyenek a festékes, hígítós flakonok, 
rongyok, a fáradt olaj, az autógumi, az elem és a gyógyszer.

Azoknak az idôs, beteg péceli polgároknak, akik nem tudják 
megoldani, hogy elhozzák a hulladékokat az iskola udvarára, 
lehetôséget biztosítunk arra, hogy a begyûjtô autó házhoz men-
jen. Eziránti igényüket az alábbi telefonszámokon jelezhetik: 06-
1/433-4043 és 06-1-433-3736.

Várunk minden péceli és nem péceli lakost, akinek szívügye a 
környezet védelme!

Kovácsné Somogyi Andrea Szülôi Közösség elnöke
Molnár Márta Iskolaszék elnöke

Csopják Tibor Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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VÉDJÜK EMBERTÁRSAINKAT, ÉRTÉKEINKET

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavaszi tûzesetek túlnyo-
mó részét a szabadtéri erdô-, avar-, bozóttüzek teszik ki. Ezek 
nagy része tûzvédelmi szempontból önmagában ártalmatlan,  
10-15%-ban azonban komoly károkat okoz az erdôkben vagy 
kis faépületekben, szerszámosokra, kis gazdasági épületekre át-
terjedve. Persze az ártalmatlan tûz csak önmagában vizsgálva az, 
mert adott esetben az ott dolgozó tûzoltó az erôket, eszközöket 
egy nagyobb tûzesettôl tartja távol. Ezen esetek vizsgálatánál 
szinte mindig az emberi felelôtlenség-re vezethetô vissza a tüzek 
keletkezése. Egy részük gondatlanság következménye. Ilyen 
például a száraz fûbe eldobott vagy autóból, vonatból kidobott égô 
dohánynemû, gyufa vagy a „csak kis idôre” magára hagyott kerti 
hulladékégetés. Más részük a túlzott önbizalom vagy a tûz ereje 
alábecsülésének eredménye. A túl nagyra nôtt száraz fû, rétek, 
árokpartok, a régi nádasok, erdô- és tarlómaradványok elégetése 
gyakran túl nagy falat az azt végzôk számára.  Harmadik eset a 
gyermekjáték, mely sajnos néha a legtragikusabb véget éri. 

Azonban ha már véglegesen és megmásíthatatlanul eldöntöttük, 
hogy egy nagy-nagy tüzet rakunk, akkor tartsuk be a tûzveszélyes 
tevékenységre vonatkozó elôírásokat. Például:
• Az épületektôl és a tárolt éghetô anyagoktól 6-20 m távolság be-
tartása célszerû, a tûz nagyságától és az épület anyagaitól függôen. 
A tûzrakás helye körül 1-2 m széles védôsávot alakítsunk ki, ahol a 
talajt száraz, éghetô anyag ne borítsa. A levegôben való átterjedés
megakadályozására szélcsendes idôben végezzük a tevékenységet.

• Tartsunk készenlétben olyan eszközöket, melyekkel a tüzet 
kordában tudjuk tartani, illetve ha kell, gyorsan el tudjuk oltani. 
Néhány kéziszerszám (lapát), pár vödör víz vagy a kerti locso-
lótömlô általában megfelelô lehet, és megéri a fáradságot az 
odakészítése.

• A tûzgyújtás esetében is tartsuk szem elôtt az egy ember csak 
fél munkás munkabiztonsági szabályt, és a várható tûzterület 
nagyságától függôen többen végezzük a munkát. Nagyobb terület 
esetén tûzvédô sávok kialakításával több kisebb tûzszakaszban is 
végezhetjük a tevékenységet. Illetve a már régen ismert – tûz ellen 
tûz – módszerrel is csökkenthetjük a munka létszámigényét. 

Természetesen a fent leírtak alapszabályok, melyek minden eset-
ben figyelembe veendôk Azonban a helyi sajátosságok jelentôsen 
befolyásolják azt, hogy még mire kell odafigyelni. A szabadban 
égetés tûzvédelmi vonatkozásain túlmenôen a levegô védelmével 
kapcsolatos következmények sem elhanyagolhatóak. 

Mielôtt bárki nekikezd az égetésnek, vegye figyelembe a 
21/2001 (II. 14.) Korm rendeletet, ugyanis ez a jogszabály a sza-
badban történô égetést általában tiltja. Bár a legtöbb településen 
az égetés szabályait helyi rendeletben szabályozták, melynek ér-
demes utánanézni.

És a végére csak egy kis érdekesség. Az úgynevezett avartüzes 
idôszakban napi 15-20 alkalommal kell vonulnunk avar- illetve 
nádastûzhöz Péceltôl-Aszódig, Zsámboktól-Váckisújfaluig.

Gödöllô Városi Tûzoltóság

A köz biztonsága
A  Kék Iránytû Péceli Közéleti Páholy március 5-én „Közrend, 

közbiztonság alakulása Pécelen és Pest-megyében” címmel  szer-
vezett beszélgetést, amelynek a Kastély vendéglô adott helyet. 
A házigazda dr. Jávor Zsuzsa gyermekorvos, a két vendég, dr. 
Gyetvai Tibor a városi rendôrôrs parancsnoka és Kiss Attila a 
péceli polgárôrök vezetôje volt. 

A téma örök, mindig aktuális, a tájékozódás és a tájékoztatás 
minden szereplô érdeke. Pécel várossá nyilvánítása óta jelentôs 

átalakuláson ment át a helyi rendôrség struktúrája. Gyetvai Ti-
bor 2005 óta teljesít szolgálatot Pécel városában és Isaszegen, 
egy közel húsz fôs állomány élén. A Pont TV kamerájának és 
a szerény számban megjelent helyi lakosoknak elmondta, hogy 
a rendôrség tevékenységében az egyik legfontosabbnak a gyors, 
szakszerû reagálást tartja, amely elengedhetetlen a lakosság 
támogatása nélkül.  Pécel alvó város, nagy napi átmenô forga-

lommal bír, Isaszeg nagy területen elhelyezkedô hétvégi házas 
területtel rendelkezik.  Különféle alapproblémákat kell szink-
ronba hozva megoldani. A munka eredményességét az elmúlt 
évben, a Heti Világgazdaságban is megjelent, a magyar városok 
biztonságosságát reprezentáló statisztika is alátámasztja, amely 
alapján Pécel elôkelô helyet kapott.  A várossá nyilvánítás óta 
a lakosság száma közel 40 százalékkal nôtt. Ez a szám a po-
tenciális sértetti  és elkövetôi kör növekedését is magával 
vonta. A lakosság szemléletében is változásra van szükség, 
tanúskodni kevesen szeretnek.  Könnyen válhat bárki sértetté, a 
hiányzó emberi kapcsolatok az információk gyûjtését nehezíti. 
A lakóparkokban is fontos, hogy az új szomszédok figyeljenek 
egymás ingatlanára, értékeire, és ha gyanús mozgást érzékelnek, 
szóljanak a rendôrnek vagy a polgárôrnek. A polgárôrség nagy 
segítséget nyújt a hatékony közbiztonság megvalósításában. 
A rendôrséggel közösen is és önállóan is végeznek járôr 
tevékenységet. A rendôrség munkáját mindkét település önkor-
mányzata segíti. Isaszeg a Suzuki gépkocsit vásárolta, és üze-
manyaggal látja el, Pécel is üzemanyaggal és számítástechnikai 
eszközökkel támogatja a mindennapi feladatok ellátását. A 
polgárôrség tevékenységéhez nagyon kevés támogatás érkezik. 
Saját autóval, saját üzemanyaggal közlekednek. Szükségük van 
erkölcsi elismerésre, támogatásra, mert ez a lakosság érdekében 
kifejtett igazi civil tevékenység. Szívesen fogadnak soraikba 
lelkes, elkötelezett új tagokat. Önálló honlappal is rendelkeznek, 
elérhetôségük itt található. 

Az M0 autópálya településünk melletti forgalomba helyezése 
új kihívásokat fog jelenteni. Mozgó bûnözôi csoportok megje-
lenésére lehet számítani, így még nagyobb szükség lesz a lakos-
ság, a polgárôrség és a rendôrség összefogására.   A párbeszéd, 
egymás tájékoztatása, az igények nyilvánosságra hozatala közös 
érdek, köszönet a szervezôknek a fórum megvalósításáért. 

Ivánkovics Zoltán

A szabadtéri tüzek
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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 rendezvényei
április 5-6-7.

április 7. (szombat) Tornaterem melletti katonai tábor
9 óra Huszár díszfelvonulás – Parancsátadás, katonai díszszemle
április 7. (szombat) Szoborhegy
11 óra Honvéd vadászok, gyalogosok bemutatója 
11.30  Tüzérek bemutatkozása: ágyúbemutató – ágyútisztítás, 
ágyútöltés a jelenlévôk részvételével
12 óra Katonai huszárkiképzés – Erô- és bátorságpróbák, 
huszárfortélyok, ismerkedés a lovakkal és a lovaglással
13 óra Lovagkori bemutató: fegyverbemutató, apródoskola, 
íjásztatás
április 7. (szombat) Dózsa György Mûvelôdési Otthon
16 óra Ghymes együttes lemezbemutató koncertje – elôze-
nekar: Túlpart együttes (jegyek kaphatók a Mûvelôdési Otthon 
Irodájában)
A Szoborhegyen április 6-án és 7-én egész nap borfalu, kéz-
mûvesek utcája, vásárosok és büfé várja az ide látogatókat!

Programkínálat
Április 13. 14 óra Rendhagyó irodalomóra a költészet napja 
alkalmából
Április17. 14 óra Különleges nevelési igényû gyermekek és a 
mentálhigiéné – Dr. Páli Judit klinikai neurológus és pedagógiai 
szakpszichológus elôadása
Április 21. 17-21 óra Tini-buli
Április 23-27. Óvodások játszóhete

Kiállítás: április 5-27. Tavaszi hadjárat – fotókiállítás 

Rendezvények, melyeknek helyet adunk:
Április 13. 13.30-14.30  Roma Kisebbségi Önkormányzat ha-
gyományôrzô foglalkozása
Április 20. 13.30-14.30  Roma Kisebbségi Önkormányzat ha-
gyományôrzô foglalkozása
Április 24. 18 óra Fórum – Szociális ellátás csecsemôkortól 
szépkorúakig – a Dénes Zsófia Hét-község Nôegylet szer-
vezésében 
Április 27. 13.30-14.30  Roma Kisebbségi Önkormányzat ha-
gyományôrzô foglalkozása

Szolgáltatások:
Április 2. 18 óra KRESZ-tanfolyam megbeszélés
Keddenként 10-tôl 12 óráig és csütörtökönként 18-tól 20 óráig 
T-kábel ügyfélszolgálat
Április hónapban elmarad az A.S.A ügyfélszolgálata a Mûve-
lôdési Otthon elôterében

Májusi elôzetes
Május 1. éjjele – Májfaállítás 
Május 5. Nut csillagai – hastánc est
Május 9. A SZÜLETÉS HETE országos programsorozat isa-
szegi rendezvényei; részletes program: www.szuleteshete.hu
Május 14. Gyermeknapi bábszínház: Áldott János – a Forrás 
Színház elôadásában

Hagyományôrzô csoportok fellépései
Április 15. Budapest Csata Táncegyüttes Gyermekcsoport
Április 28. Kartal Csata Táncegyüttes Hagyományôrzô cso-
port

NYITÓ PROGRAMJAI

Május 1. (kedd): Nyitó buli
Délelôtti gyerekprogramok – Játszókert a Mûvelôdési Ház 
kertjében
10 órától: Vásári hangulat – arcfestés, bohócok, kézmûves 
foglalkozások, ugráló vár.
11 órától: A Póker együttes vidám mûsora gyerekeknek, hang-
szerekkel, dallal, tánccal.
Belépôdíj: Felnôtteknek 500 Ft, gyerekeknek 300 Ft.
Családi jegy 1000 Ft (1 felnôtt+2 gyerek)
Nagycsaládos jegy 1300 Ft (1 felnôtt+3-4 gyerek).
A belépôjegy az ugráló vár használatán kívül minden más prog-
ramra és foglalkozásra érvényes.

Május 1. 16 óra – Operett délután
Helyszín: Mûvelôdési Ház – nagyterem
A legnépszerûbb operett dallamok, kuplék, sanzonok.
Közremûködik: Gergely Róbert, Radó Dönise és Tallós Rita.
Belépôdíj: 650 Ft/fô

„Pünkösd szépe” – I. péceli szépségverseny
Elsô forduló: Május 1. 19 óra, második forduló: május 26.
Helyszín: A Mûvelôdési Ház kertje.
A zsûri tagjai: Jurszik Mária Magdolna ex manöken és fotómo-
dell, Dévényi Tibor, Erox Martini, valamint Hídvéghy János.
Mûsorvezetô: Bíró Balázs. Közremûködik a Korásszon trió.
Nyeremények:
I. díj 100.000 Ft
II. díj 75.000 Ft
III. díj 50.000 Ft
A Pünkösd szépe verseny I. II. és III. helyezettje felvételt nyer 
Sütô Enikô manöken iskolájába.
A program fôvédnöke:
Dr. Benkovics Gyula, Pécel Város polgármestere

Cifra Palota – Húsvét – 2007. április 8. vasárnap 10 óra
Cifra Palota – Tudomány – 2007. április 15. vasárnap 10 óra
Elôcsarnok, Könyvesbolt elôtti tér

Vasárnaponként a Mûvészetek Palotája Cifra Palota címû ren-
dezvénysorozatával várja a tanulni és kulturáltan kikapcsolód-
ni vágyó gyermekeket és felnôtteket. Minden vasárnapnak 
külön tematikája lesz, amely köré épül az aznapi program, és 
természetesen azon belül a színpadi mûsorok és a kézmûves 
foglalkozások is. Látogatóink betekinthetnek a különbözô 
mûvészeti ágak titkaiba, és együtt zenélhetnek, alkothatnak is 
a közremûködô mûvészekkel. Alkalmanként, a Nemzeti Tánc-
színházzal közösen, „Jeles napok, ünnepi szokások” címmel 
nagyobb szabású program várja az érdeklôdôket. Az apróságok 
számára mindig lesz gyermekjátszó. A rendezvénysorozat házi-
gazdája: Várkonyi Attila (DJ Dominique).
A belépés díjtalan!

Szemere Pál Mûvelôdési Ház 
Pécel, Maglódi út 12. tel: 

www.pecelmuvhaz.hu

Mûvészetek Palotája 
Bp., Komor Marcell u. 1. (Lágymányosi-híd pesti hídfô) 

http://www.muveszetekpalotaja.hu
Jegypénztár: (1)555-3300, (1)555-3301, (1)555-3303

e-mail: jegypenztar@mupa.hu



2007. április ESE Híradó 27

PROGRAMAJÁNLÓ

A Gödöllôi Királyi Kastély, mint a máig élô Erzsébet-kultusz 
magyarországi központja 2007-ben hármas évfordulóra készül 
Erzsébet királyné személyével kapcsolatban: koronázásának 140., 
elsô magyarországi látogatásának 150., születésének 170. évfor-
dulóját ünnepeli. A három évfordulóhoz kapcsolt eseménysoro-
zattal a kastély egész évben figyelmet érdemlô, színes programok 
helyszíne lesz. 
április 8. IBOLYA-NAP Erzsébet királyné kedvenc virágának 
jegyében egy tavaszi kulturális sokadalom a kastélyban és 
parkjában. Dísznövényvásár, ásványkiállítás, kézmûves foglal-
kozások és vásár, húsvéti kisvonat, vetélkedô, hintózás és lovagolás 
a kastélyparkban, koncert, bábelôadás ibolyás ételkülönleges-
ségek, kedvezményes múzeumlátogatási lehetôség ibolya színû 
ruhát viselôk és Ibolya nevû vendégeink részére!

Erzsébet-park
Erzsébet királyné kultuszát Gödöllôn a kastély és a róla el-

nevezett park ôrzi leginkább. A királyné halálát követôen az 
országban Darányi Ignác földmûvelésügyi miniszter rendeletére 
több mint száz ligetet létesítettek, s közel hárommillió emlékfát 
ültettek el. A gödöllôi Erzsébet-parkot az elsôk között kezdték 
létrehozni, 1898 novemberében.

A kastélyparktól közvetlenül megközelíthetô, botanikai rit-
kaságokban gazdag ligetet 1901-ben avatták fel I. Ferenc József 
jelenlétében. A négy hársfasorral övezett sétány végén Róna 
József szobrászmûvész által készített Erzsébet-szobor áll. Róna 
két tervébôl I. Ferenc József választotta ki a Gödöllôre illôt.

A szobor mögött magasodó sziklahalom is a királyné emlékére 
készült, Zala György szobrász tervei alapján. A sziklacsoport 
két oldaláról egykor mesterséges patakocska csordogált. A kom-
pozíció tetején fehér mészkôbôl faragott királyi korona látható.

A Budapesti Történeti Múzeum június 8-án kiállítással em-
lékezik meg az uralkodónôrôl, a Gödöllôi Városi Múzeum ál-
landó kiállítását újítja meg, a Gödöllôi Városi Könyvtár pedig 
szavalóversenyt rendez.
április 21. Sümegi Eszter „meglepetés koncertje”

A rendezvények csúcspontját a 2007. június 7. és 10. között 
megrendezendô Koronázási hétvége jelenti. Ekkor nyílik kiállítás 
„Erzsébet királyné mítosza” címmel. Megjelenik Farkas Zsuzsa-
Kaján Marianna-Kovács Éva: Erzsébet királyné emlékezete címû 
könyve és a hozzá kapcsolódó reprint képeslapsorozat: Erzsébet 
királyné emlékezete képeslapokon. A díszudvaron rendezendô 
könyvnapi sokadalom és bolhapiac keretében elsônapi bélyegzést 
tartanak a 140. évfordulóra terveztetett postai bélyegzôvel. A 
gyerekeket játszóház várja, ahol a koronázási szertartás megele-
venítésében lehet részük, táncházzal és táncrendkészítéssel.

A kastély februártól decemberig számos programmal adózik 
a királyné emlékének. Lesz gyerekrajzverseny, Sissi-hasonmás 
verseny, díjugratónap, elôadások, nemzetközi konferencia, családi 
hétvége, vetélkedô s számos koncert is az emlékév folyamán.

Erzsébet rövid életrajza
Erzsébet – teljes nevén Elisabeth Amalie Eugenie von Wittels-

bach Sissi (München, 1837. december 24. – Genf, 1898. szeptem-
ber 10.) bajor hercegnô – II. Miksa bajor herceg és Mária Ludo-
vika bajor királyi hercegnô nyolc gyermeke közül harmadikként 
született.

1853-ban elkísérte édesanyját és nôvérét, Helénát Bad Ischlbe, 
Zsófia fôhercegnéhez (aki anyai nagynénje volt), hogy találkoz-
zanak unokatestvérükkel, Ferenc József császárral, akit Heléna 
férjéül szántak. Ferenc József azonban Erzsébetet választotta, el-
jegyezte, és 1854. április 24-én Bécsben összeházasodtak.

A megismerkedés és az esküvô között eltelô egy évben Erzsé-
betnek rengeteget kellett tanulnia. Megtanulta ugyan a társasági 
illemet, azonban Európa egyik legkonzervatívabb udvarának me-
rev etikett-elôírásait nem tudta és nem is akarta elfogadni. Az ifjú 
császárné bécsi tartózkodásának elsô napjától kezdve boldogtalan-
nak érezte magát a merev és szigorú bécsi udvarban. Férjével keve-
set lehetett együtt, hisz ôt lefoglalták a mindenkori államügyek.

Az alig 16 évesen asszonnyá lett Erzsébet igen korán teherbe 
esett. Gyermekei: Zsófia (1855-1857), Gizella (1856). 1858. au-
gusztus 21-én született meg a régóta várt trónörökös, Rudolf ko-
ronaherceg, de Erzsébet udvarban elfoglalt helyzetén már ez sem 
tudott segíteni.

Házassága kezdett tönkremenni, részben anyósa és az udvar 
befolyása, részben Erzsébet és Ferenc József eltérô életfelfogá-
sa, egyénisége miatt. 1858-ban rejtélyes betegsége miatt orvosa 
levegô- és környezetváltozást tanácsolt neki. 1859-ben elhagyta 
a császárt, és elutazott. Több hónapot töltött Madeirán, Korfu 
szigetén – ahol megismerkedett egy magyar testvérpárral, Hu-
nyadi Imre gróffal és Lili húgával. Ez alatt a rövid idô alatt tôlük 
kezdett el magyarul tanulni. 

Utazásairól 1861-ben tért vissza a bécsi udvarba, ahol egyre 
kevésbé volt hajlandó elfogadni korábbi helyét, fokról fokra kez-
dett ráébredni, hogy milyen magas pozícióban van: ô a császárné, 
a birodalom elsô asszonya.

1863-ban magyar tanárt fogadott azzal az elhatározással, hogy 
komolyan megtanul magyarul, egy év múlva pedig már ma-
gyar társalkodónôt vett maga mellé Ferenczy Ida személyében. 
Ferenczy Idának nem kis része volt abban, hogy Erzsébet elsô-
sorban a magyarok királynéjává akart válni. Az elsô igazán ko-
moly összeütközésre azonban Rudolf miatt került sor, 1865-ben, 
amikor Erzsébet egy véletlen folytán rájött, hogy még a hittnél is 
kegyetlenebb a fia katonai nevelése. Erzsébet formális ultimátu-
mot intézett a férjéhez, melyben nyilvánvalóvá tette, hogy kész 
elhagyni a császárt, amennyiben az nem teljesíti kívánságait.

Erzsébet kitûnô politikai érzéke ellenére ritkán avatkozott bele 
az államügyekbe. Legnagyobb gyôzelmét a magyarkérdésben érte 
el, kitartóan és szívósan, minden diplomáciai és nôi eszközt be-
vetve küzdött a magyarság elônyben részesítéséért.

Az 1867-ben megtörtént kiegyezés az Osztrák–Magyar Mo-
narchia megalakulásához vezetett. Erzsébet ekkor férjével együtt 
Budára utazott, ahol magyar királyi párrá koronázták ôket június 
8-án a Mátyás-templomban. ôsi hagyomány szerint koronázáskor 
a nemzet megajándékozza a királyt, a király a nemzetet. A kirá-
lyi pár az Erzsébet által kedvelt gödöllôi, hajdani Grassalkovich-
kastélyt kapta ajándékul a hozzátartozó birtokkal és 100 000 Ft 
aranyat.

1868. április 22-én megszületett negyedik gyermekük, Mária 
Valéria (1868–1924), akit sokan „magyar gyermeknek” is nevez-
tek nemcsak azért, mert Erzsébet kívánságára a budai várban 
született meg, hanem mert magyarul is oktatták.

A politikától a magyar koronázást követôen teljesen vissza-
vonult. Életének kétségtelenül legnagyobb tragédiája a trónörökös 
halála, Rudolf 1889-ben Mayerlingben elkövetett öngyilkossága. 
Hangulata és idegállapota egyre rosszabb lett, keveset tartózkodott 
Bécsben. Utolsó éveit utazgatással töltötte. Genfben tartózkodott 
éppen, amikor Luigi Lucheni olasz anarchista 1898. szeptember 
10-én a genfi tó partján egy reszelôvel szíven szúrta a királynét.

Erzsébetet a kapucinusok bécsi császári kriptájában temették el.
Magyarországon számos közterület, Budapesten és Komárom-

ban híd viseli a nevét. Elsô magyarországi szobrát Stróbl Alajos 
készítette, melyet a miskolci Népkertben állítottak fel 1899-ben.

Összeállította: Csontos Tamásné

Erzsébet királyné emlékév 
a Gödöllõi Királyi Kastélyban


