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MÁJUS

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

Kincses kalendárium
MÁJUS
Ígéret hava – Pünkösd hava

A Pünkösd ünneplése Magyarországon
A kereszténység a szentlélek eljövetelének emlékét ünnepeli e 
nyárelôi napokon. Pünkösd vasárnapja a húsvéttól számított 
50. napon köszönt ránk, innen a görög neve is, Pentecostes, 
azaz ötvenedik. A Szent István elôtti idôkben mint a nyárnak, a 
termôerônek az ünnepét tisztelték e napokban. Szent László kirá-
lyunk az egyhetes vigadalmat négy napra korlátozta, majd a 
háború elôtti idôkig, két napig ünnepelhettük.
Talán a legrégibb szokásaink közé tartozott a lovas verseny, ahol 
a falu apraja nagyja indulhatott, rendre és rangra tekintet nélkül. 
Gyôztese a pünkösdi király névvel lett felruházva, és lett megko-
ronázva, de nemcsak ám egy napra, hanem egy egész évre.
Más mulatság volt a legénybíró választás. Ennek a bírónak a 
legerôsebbnek kellett lennie a faluban. Ô a tavaszi ébredô erô 
megszemélyesítôje volt. Ez a választás is versennyel kezdôdött. 
A legények által közösen felállított májusfát kellett kidönteni, és 
akinek ez sikerült, pünkösdi király és egyben legénybíró lett, mely 
szintén sok mókás kiváltsággal járt.
A lányok is kivették részüket a vidám szórakozásból, mivel ôk is 
választottak királynét.
Május 1. – Munkavállalók szolidaritás napja. 1890 óta a 
munkások nemzetközi ünnepe.
Anyák napja – május elsô vasárnapja Az amerikai eredetû hagyo-
mányt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosí-
totta meg.
Flórián napja – május 4: Szent Flórián a tûzoltók és más tûzzel 
dolgozók védôje.
Esélyegyenlôség napja – május 5. A Független Életért elnevezésû 
nemzetközi szervezet felhívása nyomán 1992-ben rendezték meg 
elôször a mozgássérült emberek figyelemfelhívó napját az esély-
egyenlôségért. 
Nemzetközi Vöröskereszt nap – május 8. 1828. május 8-án 
született Henri Dunant svájci író, aki 1863-ban Genfben meg-
alapította a Nemzetközi Vöröskeresztet. Magyarország 1881-ben 
csatlakozott a mozgalomhoz.
Fagyosszentek – május 12–13–14. A három fagyosszent, Pong-
rác, Szervác, Bonifác napján évszázados tapasztalat szerint a 
tavaszi meleg idôjárás hirtelen hidegre fordulhat, sôt fagy is je-
lentkezhet, ami leszüreteli a szôlôt, tönkreteszi a vetést.
Múzeumi világnap – május 18. A Múzeumok Nemzetközi 
Tanácsa 1977 májusában határozta el e nap ünneplését.
Szent Rita ünnepe – május 22. (1447), akit a kétségbeejtô 
helyzetbe került emberek, az anyák és a meddôk védôszentjeként 
tisztelnek.
Orbán napját ünneplik május 25-én. Orbán a fagyosszentek 
közé tartozik.
A hónap szülöttei:
Dr. Benjamin Spock, a gyermekbetegségekrôl, gyermeknevelés-
rôl szóló alapmû írója – 1903
Audrey Hepburn, (Edda Hepburn van Heemstra) amerikai szín-
mûvésznô – 1929
Balassa János orvos, a korszerû magyar sebészet megteremtôje 
– 1814
Berzsenyi Dániel költô, táblabíró, a „niklai remete” – 1776
Pápai Páriz Ferenc orvosdoktor, az elsô magyar nyelvû orvosi 
könyvek összeállítója – 1649
Karl Friedrich Hieronimus, azaz Münchhausen báró, katona, 
akinek neve ma az abszurd, hihetetlen történeteket juttatja eszünk-
be. – 1720

Salvador Dali, szürrealista festô – 1904
Mária Terézia osztrák császárnô, Magyarország királynôje 
(1740-1780-ig) – 1717
Florence Nightingale angol ápolónô, újító, aki bevezette a beteg-
ápolás fejlesztését, és elismert hivatássá tette. – 1820
Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikus. Az 1903. évi fizikai 
Nobel-díj egyik jutalmazottja. – 1859
Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. – 1817
Csilla Freifrau von Boeselager (Fényes Csilla), német bárónô, a 
Máltai szeretetszolgálat alapítója – 1941
id. Bókay (Bock) János gyermekgyógyász, egyetemi tanár, aki a 
mai SOTE I. számú Gyermek Klinikájának létrehozója. – 1822
Csapó József orvos, botanikus, ô írta az elsô magyar gyermek-
gyógyászati szakkönyvet. – 1799
Albrecht von Graefe német szemorvos, a modern szemészet elsô 
megalapítója – 1828
Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes 
alakjának megteremtôje – 1859
Mihail Alekszandrovics Solohov, orosz író, elbeszélô – 1905
Lellissi szent Kamill, itáliai katolikus pap és rendalapító, akit az 
ápolónôk és ápolók védôszentjeként tartanak számon. – 1550
Cholnoky László kémikus, Kossuth-díjas vegyész, az A-vitamin-
nal kapcsolatos kutatásairól ismert. – 1899
Májusban történt:
1900. Meghalt Munkácsy (eredetileg: Lieb) Mihály festômû-
vész. 
1896. Felavatták az elsô európai földalatti vasutat Budapesten.
1635. Egyetemet alapított Nagyszombaton Pázmány Péter 
bíboros, esztergomi érsek.
1840. Angliában kiadták a világ elsô bélyegeit, a Viktória király-
nô portréját ábrázoló fekete egypennyst és kétpennyst.
1843. Elôször mutatták be az Egressy Béni által megzenésített 
Szózatot a Nemzeti Színházban.
1857. Hat év várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka
grófnô, reformpedagógus, a nôi egyenjogúságért folytatott küzde-
lem élharcosa.
1796. Edward Jenner beadta az elsô himlô elleni oltást.
1853. Gail Borden feltalálónô szabadalmaztatta a sûrített tej 
elôállításának módszerét.
1897. Doktorrá avatták az elsô magyar orvosnôt, Hugonnay 
Vilmát.
1905. Útjára indult az elsô utasszállító repülôgép.
1902. Elhunyt Kézmárszky Tivadar szülész, nôgyógyász, 
egyetemi tanár, aki a bábák és nôvérek munkakörülményeinek 
javításáért dolgozott. Ô szervezte meg a magyar bábaügyi ellátást, 
és indítványozta a korszerû szülésznôi oktatás bevezetését.
1929. Elôször tartották meg az Oscar-díj átadást Hollywood-
ban.
1498. Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat In-
diába Afrika megkerülésével. 
1932. Amelya Earhart amerikai pilótanô egyhuzamban átrepülte 
az Atlanti-óceánt.
1879. Ferenc József magyar király jóváhagyta a magyar nyelv 
oktatását.
1977. 94 év után utolsó Európa körüli útjára indult az Orient 
Express.
1910. Meghalt Robert Koch német bakteriológus, aki felfedezte 
a tuberkulózis-bacilust és a kolera kórokozóját. 
1882. Megnyílt az Olaszországot Svájccal összekötô vasútvo-
nal. 1155 m magasságban építették fel, 1234 híd és nyolcvan 
alagút segítségével.

Összeállította: Csontos Tamásné
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Májusi dal
Vajúdnak szavai a májusi dalnak.
Betûkbôl bomolva,
majd egymáshoz simulva sikítják imámat, 
és ébresztik álmából az édesanyámat.

Intésemre színeket vesznek,
és kéretlen e dalba ide kéredzkednek
a pirosak, a sárgák, a gyöngyvirág fehére.
Jaj, miért szebb a színnél a színek emléke?

Szôke szép anyám a kékek fölött várja,
mikor nyílik újra a gyöngyök virága!
Gyöngyrôl gyöngyre sóhajtom hozzá
színeit a szivárvány szavaknak,

jaj, de a fehérek, a gyöngyvirág fehére!
Íriszem égboltján szôke szín a világ,
s felhôket könnyeznek a kékek
dallamán a gyöngyvirág zenének.

Május
Anyám, a hársfa kibomlott 
tavasz-ûzte vágya nyomán!
Anyám, a szó dallá szabadult 
hozzád-vágyó sóhaja nyomán!

Méz ízû, szôke sóhajokon a dallam,
és mézcseppû virágokon
a gyûjtögetô méhecske
a remény rokonai 
ez aranyhímes dalban.

És jaj, az akác! 
Jaj, az akác is bomolni kezd!
Termékenyedik a remény 
a kancsócskák mézízû peremén.

Az „anyu éhes vagyok” kiáltása velünk 
teljesedik sóhajtássá az évtizedek alatt. 
És amikor a sóhajok májusi emlékezéssé 
csendesednek, akkor az „anyu” és a 
„május” virágba borulnak az emlékek 
zenéjében, könnyeiben. Dallamot üzen-
nek az új édesanyák és nagymamák 
mosolyainak. 

Májust ünnepel a természet
(A vajas kenyértôl a gyöngyvirágig)

Anya emlékû májusokban újuló ter-
mészet egyszerûvé rendezi az emberek 
emlékeit a holnapokban. Gyermekek, 
édesanyák, nagymamák a tavaszi virág-
forgatagban örülnek minden idôk tavaszi 
anyák napjain. És a gyermekkezek át-
nyújtott virágai ilyenkor lélekimákra il-
latoznak.

Lilla-Miatyánk
Istennel elbeszélgetnék,
mielôtt a csöpp kezedre,
kisdedszín szemedbe
átmosom mamaimámat.

A volt egyszer Istenke bejárat
elôtt Miatyánkom kopogom
visszatalálva száz kijáraton.

Az anyaôrangyalom hintette 
jelzéseken egyre apróbban lépegetem
a teret. Mindenütt emberek.

Én Istenkét keresek
Lilla-Miatyánkhoz,
hogy mosolyát küldje 
gyermeki imádhoz. 

Némethy Mária
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KÖZÉLETI ARCKÉPCSARNOK

Az elôzô számban indult sorozatban a polgármester urat mu-
tattam be. Elképzelésem szerint és ígéretemhez híven most és a 
következô részekben az alpolgármesterek tevékenységét ismer-
hetik meg. A beszélgetés során bemutatásra kerül az általuk 
felügyelt szakterület, annak minden gondjával, sikerével és ered-
ményeivel együtt.

Köztudott, hogy Pécelen 4 alpolgármestert választott a kép-
viselô-testület. Elsôként Bartha Attiláné, Zsuzsikát kértem meg 
egy beszélgetésre, aki az elôzô ciklusban is társadalmi al-
polgármester volt.
– Az elôzô négy év történései után talán nem furcsa megkérdezni: 
mi motiválta, amikor újra vállalta a közéleti szereplést?
– Vannak még kitûzött, de eddig el nem ért céljaim, melyek – úgy 
vélem – Pécelt a város lakói számára élhetôbbé, szerethetôbbé te-
hetik. 1990-ben kezdtem az „önkormányzatiságot” önkormányza-
ti képviselôként, a közigazgatásban dolgoztam 16 évet tanács-
adóként majd köztisztviselôként. Ültem tehát az „asztal” mindkét 
oldalán: képviselôként a döntéshozatalban és a végrehajtás el-
lenôrzésében, köztisztviselôként a döntés elôkészítésben és annak 
végrehajtásában. Tapasztalatból tudom, milyen nagy jelentôsége 
van, hogy a képviselôk képben legyenek, mielôtt igent vagy 
nemet mondanak egy javaslatra. Alapfelfogásom, hogy mindent 

meg lehet beszélni, sôt mindent meg kell beszélni. Az érveket pro 
és kontra meg kell hallgatni, a hiteles szakemberek véleménye az 
egyik pillére kell legyen a jó döntésnek. Ebben hiszek, és hogy 
ennek érvényt szerezhessek, vállaltam ismét közszereplést.
– Ön a testületben folyó munka igen széles körét felügyeli, 
irányítja. Oktatás, kultúra, egészségügy, szociális kérdések, civil 
szervezetek. Vegyük sorba, kezdjük az oktatással!
– Az oktatás generációk össztársadalmi befektetése. Kulturális és 
gazdasági kincseink, ha úgy tetszik, tôkénk kamatoztatása nem-
csak fejlôdésünk, de fennmaradásunk záloga. És ez a kamatoz-
tatás, ami tulajdonképpen egy átadási folyamat, az Oktatás, nagy 
kezdôbetûvel. Tanításunk, tanulásunk születésünk pillanatában 
elkezdôdô és egész életünkre szóló folyamat. Karakteresen meg-
határozó, hogy a hivatalos oktatási rendszerben (bölcsôde, óvoda, 
általános iskola, szakmunkásképzô, középiskola, fôiskola, egye-
tem) kitôl milyen körülmények között kapjuk a mindenkori tan-
anyagot. 

Pécelen pedagógusainknak köszönhetôen az oktatás színvonala 
példamutató, de sajnos sok kívánni valót hagy maga után böl-

csôdénk, Gesztenyés és Szivárvány óvodánk épületének állaga, 
felszereltsége, Petôfi Általános Iskolánk állapota is elég messze 
van a kívánatostól. A kor követelményei szerinti infrastruktúrával 
az újjáépülô Szemere Iskola fog rendelkezni. Azonban 2010-ig 
változtatni fogunk a fennálló mostoha körülményeken: a Topo-
lyosban felépülô bölcsôde-óvoda komplexummal, a Petôfi Iskola 
épületének felújításával. 
– Sokakat foglalkoztat az oktatási reform. Intézmények össze-
vonásáról, pedagógusok és az oktatásban dolgozók elbocsá-
tásáról hallani. Mennyiben érintik ezek a kérdések Pécelt?
– Meggyôzôdésem, hogy a mai kornak megfelelô minôségi vál-
tozásnak be kell következni. Az oktatási reform a mai napig nem 
fejezôdött be, és az eredményekrôl csak kellô távlatokból lehet 
beszélni. A döntések nagyon sok embert érintenek, és érdekeket 
sértenek. A döntéshozók feladata a szakértôk, majd az oktatás-
ban dolgozók és bizony a diákok véleményének meghallgatása, a 
tárgyban megismertek szintetizálása. A döntést csak ezután sza-
bad meghozni, valamint a döntést mindenki számára érthetôen 
kell kommunikálni. Felvetôdött takarékossági szempontból a 
Szemere és a Petôfi összevonása, de ez csak felvetés volt (az is 
maradt), nem került megtárgyalásra.

Az újjávarázsolt Szemere vonzereje az elsô idôben átmeneti 
egyensúlyi problémákat vethet fel azzal, hogy esetleg többen 
jelentkeznek más körzetekbôl, vagy jelentkeznek át a Petôfibôl. 
Úgy vélem ez ideiglenes jelenség lesz, ha lesz egyáltalán, hiszen a 
Petôfi pedagógiai programja mást kínál, mint a Szemere iskoláé.

Szóba került a Szemere és a Zeneiskola teljes körû összevonása. 
A szakmai egyeztetés során kiderült, hogy a Szemerében a nagy 
értékû hangszerek biztonságos tárolása nem oldható meg, tehát a 
Zeneiskola fizikailag marad a régi helyén, csak szervezetileg kerül 
át a Szemeréhez.

Hasonló volt a helyzet a bölcsôde és az óvodák tekintetében. 
Széleskörû szakmai egyeztetést követôen, az összevonás mellett 
szóló érvek lényeges többségének figyelembevételével kerül egy 
irányítás alá a négy intézmény.
– A szociális és az egészségügy kérdései igen kényesek. A re-
formok (vizitdíj, kórházi napidíj, kórházak megszüntetése, 
összevonása stb.) érzékenyen érintik az embereket. A péceli em-
berek mire számíthatnak, milyen változások érintik ôket?
– A szociális pénzbeli és természetbeli támogatások nem csökken-
nek. Egyes támogatások adása kikerült a képviselô-testületek 
hatáskörébôl, és hatósági (jegyzô illetve közigazgatási hivatal) il-
letékességû lett. 

A közgyógyellátás jogszabályainak változása miatt többen ki-
kerültek az ellátási rendszerbôl, és szociálisan nehezebb helyzetbe 
jutottak. A sajnálatos állapotok részbeni enyhítésére a szociális 
iroda munkatársaival kidolgoztuk a helyi szociális rendeletünk 
azon módosítását, mely meghatározott egészségügyi és szociá-
lis feltételek megléte esetén az átmeneti segélybôl kifejezetten 
gyógyszertámogatás nyújtására ad lehetôséget. Meggyôzôdésem, 
hogy a képviselô-testület májusban támogatni fogja a módosító 
indítványt 

A városban több mint száz 90 év feletti polgár él. Helyzetük 
ugyan indokolja, de szemérmességük miatt többségük nem kér 
segélyt. A szociális iroda munkatársaival ugyancsak azon dolgo-
zunk, hogy szintén májusban olyan elfogadható helyi rendelet-
tervezetet nyújtsunk a képviselô-testület elé, mely évente egy 
alkalommal születésnapi ajándékként ezeknek az idôs péceli 
embereknek ad támogatást. 

Itt kell a szociális téma és ügykörben való jártasságukért, 
odaadó munkájukért, türelmükért köszönetet mondanom a 

Közéleti arcképcsarnok 2. rész
Bartha Attiláné alpolgármester asszony

Városi ünnepségen
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KÖZÉLETI ARCKÉPCSARNOK

Szociális Iroda és a Családsegítô Szolgálat munkatársainak. 
Az önkormányzatnak vannak kötelezettségei az egészségügyi 

területen. Biztosítanunk kell a felnôttek és a gyermekek egészség-
ügyi alapellátását, amelyet vállalkozó háziorvosok végnek. 
Kötelezô az ügyeleti ellátás is, amit magas szakmai színvonalon, 
közmegelégedésre a Kerepestarcsai Mentô Bt. nyújt, igaz, hogy 
ezt a szolgáltatást az önkormányzat több mint 50 százalékban fi-
nanszírozza. Nem kötelezô feladat, de a lakosság érdekében saját 
költségvetésünkbôl mûködtetjük a reumatológiai-ortopédiai szak-
rendelést, a gyógytornát, a fizikoterápiát és a labort.

A Petôfi utcai felnôtt fogászati ellátás körülményei szorongatóak. 
Az épület belsô állapota nem felel meg a jogszabályi elôírásoknak, 
és az ÁNTSZ rövidesen véget érô türelmes megértésén múlik, 
hogy egyáltalán még mûködik. Megoldási lehetôségként felmerült 
a rendelôbe való átköltöztetés, ha ott elkészül a lift. Az üresen ma-
radó épület hasznosítása kimunkálásra vár. Én szívem és az ismert 
igények szerint, valamint ha a szakma is támogatja, kis anyagi rá-
fordítással ún. „só-szoba” kialakítását javasolnám, ami elsôsorban 
a felsô légúti betegségben szenvedôk gyógyulását segíthetné elô. 
Ez a szolgáltatás még önfenntartó is lehet, ha a péceli gyermekek 
térítésmentesen, de a felnôttek és a nem péceli gyerekek méltányos 
térítési díj ellenében vennék igénybe. Természetesen ez csak egy 
elképzelés, ami ha meg is nyeri képviselôtársaim támogatását, 
hosszú utat fog bejárni a megvalósulásig.

Pécel fekvôbeteg-ellátása a kerepestarcsai Flór Ferenc Kórházhoz 
tartozik. Köztudott, hogy a megközelíthetôség körülményes, 
idôigényes. Reményeink szerint a közeljövôben indul az a harminc 
percenként közlekedô autóbuszjárat, mely a csömöri Auchan be-
vásárló központot érintve, a kórházhoz juttatja el a beteg em-
bereket, utazásukat meggyorsítva, megkönnyítve.

Pécel járóbeteg-szakellátásáról még nem született döntés a szak-
minisztériumban. Felmerült a rákoskeresztúri Medical Center, 
a budapesti Bajcsy Kórház és az ugyancsak budapesti Péterfy 
Kórház is. Tudomásom szerint, amennyiben a döntés nem felel 
meg a péceli betegek érdekeinek, a képviselô-testület fellebbez-
het. Ebben a kérdésben feltétlenül kérni fogjuk a háziorvosok 
véleményét is. 
– Pécelen a kulturális élet fellendülésének jelei tapasztalhatók. 
Hallhatnánk a tervekrôl, elképzelésekrôl? Milyen szerepe lehet 
ebben a Mûvelôdési Háznak és az új igazgatónak?
– Ahhoz, hogy a péceliek és azok számára, akik máshol élnek, ér-
demes legyen eljönni Pécelre, gyönyörködni épített és természeti 
kincseinkben, és részt venni városunk kulturális életében, vonzó, 
érdekes, izgalmas programokat, mûsorokat kell szervezni. Egy 
igényes zenei programra vagy érdekes képzômûvészeti kiállításra, 
irodalmi, színházi elôadásra akár Gyôrbôl vagy Pécsrôl is ide lá-
togathatnak az érdeklôdôk. Sôt az igazi kulturális értékek interna-
cionálisak. A zene, a képzômûvészeti, irodalmi alkotások a legtöbb 
embernek ugyanazt az élményt jelenthetik a mûvek születési 
helyétôl, az alkotók nemzetiségétôl függetlenül.

A Szemere Pál Mûvelôdési Ház közfeladatokat is ellát. A 
képviselô-testület elvárja az új igazgatótól, hogy igényes, nívós 
mûsorok kerüljenek bemutatásra, ezek propagálása és más prog-
ramokkal való összehangolása javuljon.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a városi ünnepségeknek aktív 
szereplôi legyenek oktatási intézményeink tanulói is. De legalább 
annyira lényegesnek tartom saját színvonalas rendezvényeiket. 
Öröm látni, hallgatni és egyben érezni, tudni, hogy ezek a te-
hetséges drága kicsi és nagyobbacska gyerekek, ifjak a lelkes 
felkészítô pedagógusaik segítségével értünk készültek olykor 
hónapokon keresztül. 

A Rádayak szellemisége Pécel számára adott. Ki fogjuk használ-
ni a Ráday-kastély adta lehetôségeket, természetesen a hely 
stílusához igazodó, tekintélyéhez méltó mûsorok rendezésével, 
ebben szerencsére a fenntartó, a Mûemlékek Állami Gondnoksága 
nagyon jó partner.
– Pécelen harmincnál is több civil szervezet mûködik, te-

vékenységük számos területen átszövi a város életét. Milyen 
segítséget vár az önkormányzat tôlük, és miben, hogyan tudja 
támogatni ôket? 
– Az azonos érdeklôdésû emberek általában egy adott közös cél 
elérése, megvalósítása érdekében fognak össze, és hoznak létre 
saját szervezeteket. Az egy csoporthoz való tartozás néha má-
sok kirekesztésével vagy a beavatás hiányával jár, magyarul jól 
megvannak maguk között, ami kivédhetô baj. A bökkenô az, ha 
információ hiányában nem tudnak, vagy nem is akarnak tudni má-
sok érdeklôdési köreirôl, programjairól, és nem is hangolják össze 
azokat a magukéval. Például nem biztos, hogy a galambász vagy 
a borkultúrában járatos ember markáns képzômûvészeti érdek-
lôdésû lesz, de egy-egy kiállítás érdekelheti, szívesen megtekin-
tené, már ha tudna róla, ami fordítva is igaz lehet. Sajnálatos, de 
néha az önkormányzat csak akkor értesül egy-egy civil szervezet 
létezésérôl, amikor a kiírt pályázati felhívásra támogatásért je-
lentkezik. (Egyébként az idén összesen 2 millió forint támogatásra 
lehet pályázni, ami jelképes összeg, azzal együtt, hogy több szer-
vezet mûködésének milyensége a támogatás mértékétôl függ, azaz 
nincs más forrásuk.)

Az Önkormányzat nem telepszik rá a civil szervezetekre, de 
elvárja az együttmûködési készséget, különösen a tájékoztatás-
ban. Én személy szerint azt várom el a civil szervezetektôl, 
hogy a közmûvelôdést érintô programjaiknak adjanak nagyobb 
nyilvánosságot, rendezvényeiket hangolják össze, igazodjanak 
egymáshoz, és jobban integrálódjanak a város kulturális életébe.

A jó példák: a környezetvédelmi nap vagy a pünkösdi nagy-
takarítás, amelyhez a szervezôkön túl más szervezetek és polgárok 
is csatlakoztak.
– Az Ön által felügyelt területen mit tart a következô négy év és 
ezen belül 2007 prioritásának?
– A szociális ellátásban és az oktatásban a szinten tartás is igen 
figyelemre méltó eredmény lesz. Az egészségügyben a járóbeteg-
ellátás rendezése. A kultúrában a Ráday, Szemere „vonal” meg-
ôrzése, erôsítése.

Alapvetô tennivaló a helyi zenei, képzômûvészeti élet fel-
lendítése. Pécelen több profi mûvész él, akik nemzetközi szin-
téren is megmérettek, de vannak amatôrök is, akik szemet-lelket 
gyönyörködtetô alkotásokkal örvendeztettek meg bennünket. 
Mindkét táborra egyformán számítunk, és alapozni kell rájuk.

A rangos zenei, irodalmi, képzômûvészeti programokon túl a fi-
atal tehetségeknek is teret kell adni. Ennek egyik kedvezô jele a 
fiatal képzômûvészek kiállítása a Kastély Vendéglôben illetve a 
cigány mûvészek tárlata.

Támogatni kell az iskolák saját rendezésû versenyeit és 
vetélkedôit, egyben nagyobb publicitást kell biztosítani a rendez-
vényeknek és elismerést az eredményeknek 

Nem önkormányzati feladat a szabadidô hasznos eltöltésének 
megszervezése, de kötelesség a kulturált szórakozás feltételeinek 
megteremtése. Az igények felmérése, egyeztetése nem egyszerû 
feladat, igen nagy felelôssége van ebben a szervezôknek, legye-
nek profik vagy amatôrök.
– A riport végén engedje meg, hogy nem szorosan a munkájához 
kapcsolódó kérdést tegyek fel. Közeleg az anyák napja. Az Ön 
számára, mint édesanyának, nagymamának, milyen üzenete van 
ennek a szép ünnepnek?
– Az édesanyák politikája a feltételek nélküli, megbocsátó sze-
retet, amit jó lenne a közéletbe is átültetni. Ha a nôk, az anyák 
nagyobb számban vehetnének részt a társadalmat és azon keresz-
tül az életkörülményeket alakító döntésekben, döntéshozóként is 
hiszem, hogy kevesebb konfliktussal, csatározással, fájdalommal 
járna mindennapi életünk formálása és megélése. Minden édes-
anyának, nagymamának déd- és ükanyának ezúton kívánok sze-
rettei körében sok örömöt, boldogságot, jó egészséget.

Köszönöm a beszélgetést, és a magam részérôl szeretnék csat-
lakozni az anyák napi jó kívánságokhoz.

Szabó Zoltán
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Épül a Szemere! 

Gyors növekedés
Mindazon péceliek számára, akik 2007. január 6-án ellátogat-

tak a Szemere Pál Általános Iskolába, nyilvánvalóvá vált, hogy 
városunkban egy egyértelmûen hasznos célt szolgáló, mutatós, 
modern épület megszületésének lehetnek-lehetünk tanúi. Az ak-
koriban még félkésznek sem mondható épületszárnyat a tanév 
hátra levô idejére csupán ideiglenesen vettük birtokunkba, hiszen 
az csak a nyár folyamán fogja megkapni a végleges külsô és belsô 
formáját; majd akkor, amikor a tervek szerint hozzákapcsolódik 
az iskolaépület nagyobbik része. Ebben kapnak helyet a minden-
napi életünket kiszolgáló helyiségek: a porta, az irodák, a konyha 
és a 120 fô kulturált befogadására képes ebédlô. De itt lesznek a 
színvonalas informatika-, kémia-, fizika- és idegennyelv-oktatást 
lehetôvé tevô szaktantermeink, valamint az iskola életében 
központi szerepet betöltô aula is, amelynek hang- és fénytechniká-
ja kiváló lehetôséget teremt az igényes iskolai rendezvényeink, 
nívós ünnepélyeink megtartására, vagy épp városi szintû elôadá-
sok bemutatására.

A kivitelezésnek ebben a szakaszában igen gyors tempójú, 
látványos az építkezés, hiszen az idôigényes, a külsô szemlélô 
által haladósnak nem mondható alapozás után – amikor is 3 m 

mélyen került betöltésre több ezer tonna beton- és vasanyag – ez 
a péceli léptékkel mérve hatalmas építmény gyors növekedésnek 
indult. Ez érthetô, hiszen miközben belül a válaszfalak készül-
nek, s folynak a belsôépítészeti és gépészeti munkálatok, aközben 
kívül zajlik már a tetô fedése, árkolják a vízelvezetôket, rendezik a 
terepet, rakják le a különbözô térburkolatokat. S a terveknek meg-
felelôen mindezzel párhuzamosan beindult az iskola parkjának 
kialakítása, amelynek igen meghatározó részét képezi, hogy az 
oly sokat szidott régi WC-épületet, s a mellette levô raktárt le-
bontották. Hasonló sorsra jut hamarosan az évszázados ebédlônk, 
a kiszolgált négy tantermesünk is. A felszabaduló terep rendezését 
követôen kialakítják majd a gyerekek szabadidôs foglalkozásaihoz 
szükséges területet, ezernél is több cserjét ültetnek el, végül pedig 
füvesítéssel zárul a parkosítás, hogy a következô tanévet megújult, 
megszépült környezetben kezdhessék diákjaink. 

A hangyamód dolgozó megszámlálhatatlan munkás szor-
goskodása mellett a szülôk is aktívan tesznek az új iskoláért, de 
mi, pedagógusok sem tétlenkedünk. A jelenleg folyó elsô eszköz-
beszerzésen túlmenôen ugyanis azzal a céllal szervezzük velük 
együtt, közösen a mindennapjainkat, hogy az iskolánk európai 
szintû külsô megjelenése az elkövetkezendôkben harmonizáljon 
a tárgyi és szakmai beltartalommal; azaz folyamatos fejlesztésre 
törekszünk, s igyekszünk a lehetôségeket megragadva gyara-
pítani, gazdagítani az eszközállományunkat a gyermekeink javát 
szolgáló további gyors növekedés érdekében!

Soós Ferencné igazgatóhelyettes

Siker a javából!
2007 tavaszán harmadik ízben neveztünk be az Apáczai Nép-

daléneklési Verseny megyei fordulójára. Erre a színvonalas meg-
mérettetésre az idei évben Kiskunlacházán került sor március 
26-án, Kodály Zoltán születésének 125., valamint halálának 40. 
évfordulója alkalmából.

A Szemere Pál Általános Iskolából 6 tanulót indítottunk a 
versenyen; azon tanulóinkat, akik a helyi, illetve a városi nép-
daléneklési versenyen a legeredményesebben szerepeltek. 

A gyerekek 4 korcsoportban mérettettek meg. A megye 19 
helységébôl összegyûlt jó hangú diákjaival kellett tanulóinknak 
megmérkôzniük. Bár az izgalom nagy volt, a legfontosabb pil-
lanatban gyermekeink ezt remekül legyôzték. Amit bizonyít az is, 
hogy három tanulónk dobogós helyezést ért el.

Az 1. korcsoportban Tóth András (1. osztályos tanuló) elsô 
helyezést, Nagy Zsófia (2. osztályos tanuló) második helyezést, 
3. korcsoportban Vanyek Zsófia (5. osztályos tanuló) harmadik 
helyezést ért el.

Szívbôl gratulálunk nekik, egyben felkészítô tanáraiknak (Sik-

lósiné Térmegi Katalin, Tolnai Attiláné, Vanyekné Holló Csilla, 
Boross Péter), és szüleiknek is, akiknek nagy részük volt a si-
kerben!

A dobogóra fel nem jutott másik három tanulónk is hibátlan 
elôadást mutatott be a hallgatóság nagy-nagy örömére! Ôk Mu-
ratov Alexandra (2. osztályos), Király Bernadett és Horváth 
Anett (3. osztályos) tanulóink. 

A szervezôk gondoskodtak arról, hogy senki ne menjen haza 
emlékek nélkül. A legfontosabbat, a csodálatos népdalokat, azok 
szeretetét a lelkükben ôrzik tanítványaink. Azonban a helyezet-
tek oklevelén és jutalomkönyvén felül minden versenyzô kapott 
emléklapot és az Apáczai Kiadó jóvoltából kedves ajándékokat! 
Köszönet érte!

Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki a péceli Fáy András 
Mezôgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium vezetôségének, mert autóbuszukkal önzetlenül biztosí-
tották tanulóink biztonságos és kényelmes szállítását!

A versenyen részt vevô diákjaink fokozták a népdal „világító 
erejét”, melyre Kodály Zoltán utalt: „És mint az ékszer is hol 
kincs a láda fenekén, életet kap, ha viselik; a népdal is mennél 
többeké lesz, annál nagyobb lesz világító ereje.”

Dimitrov Judit tanítónô
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„Növekedvén nevelünk”
Napközis „Csiri-biri” foglalkozások a Szemere Iskolában

Az iskolai nevelés-oktatás legfontosabb feladata – ebben a 
gépektôl dübörgô világban is – a diákok szövegértési teljesít-
ményének javítása, fejlesztése, hiszen ha a tanuló nem érti az elé 
tett szöveget, tanulni sem képes.

Hazai és nemzetközi kutatók igyekeznek feltárni a romlás okait, 
kiutat keresnek. A 2006. évi olvasás-szövegértési teljesítmények 
tragikus képét elemzi Varga Dóra a Népszabadság 2007. április 
19-i számában a mért 6., 8., 10. osztályosok körében.

„Minél idôsebbek a diákok, annál nagyobb arányban vannak 
szövegértési nehézségeik: 6. évfolyam 20 százalékának, 8. év-
folyam 28 százalékának, a 10. évfolyam csaknem 30 százalé-
kának van gondja a szövegek megértésével.”

Az említett írás nem beszél a 4. osztályosok felmérési ered-
ményérôl, pedig az alsós olvasási-szövegértési (nyelvi nevelés) 
alapozó munka, a további eredmények fundamentumát jelenti. 
Nem véletlenül szembesülünk ezzel a megoldatlannak tûnô 
nevelési problémával napjainkban is. Karácsony Sándort, a XX. 
század egyik legnagyobb pedagógus-tudósát is foglalkoztatta 
a kiút keresésének gondolata, s a titok megoldási lehetôségeit 
fejtegeti a „Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon” címû 
1937-ben, majd „Az irodalmi nevelés” 1941-ben megjelent ta-
nulmányaiban. Felteszi a kérdést: „...hogyan lehet a nyelvben, 
mint formában az egész kultúra benne, mint tartalom? Hogyan 
bomolhat az egyetlen kép a képzeletben szóvá, mondattá, be-
széddé, mûvé, könyvvé, könyvtárrá, irodalommá, költészetté, 
világtörténelemmé, azé az egész látható és szellemi világgá és 
életté, amelyben benne éltek már elôdeink, és utódaink is benne 
fognak élni?”

Ez az a titok, aminek nem tudjuk az okát – szögezi le.
Azt viszont minden nevelônek éreznie kell, hogy a nyelvi 

nevelés a tanórai és tanórán kívüli nevelés legfontosabb fela-

data, ami a szövegekbôl történô tanuláshoz szükséges olvasási-
szövegértési szokások és képességek kialakítását, fejlesztését 
eredményezheti.

A tanórán kívül tehát a Szemere Pál Általános Iskola napközis 
tevékenységei fontos feladatnak jelölték meg a szövegértô mun-
ka fejlesztését.

Alsós diákjaink a „Csiri-biri” illusztrácós szakkörben is-

merkednek meg kedd délutánonként az irodalmi alkotásokkal, 
s a rajzolás különféle technikáinak segítségével bizonyítják az 
élmények csodás hatásait, amit az újságolvasók is tapasztalhat-
nak a képek alapján. 

A szakkörben játékos formában, vegyes életkorú csoportokban, 
differenciált munkával valósíthatom meg azt a varázslatot, amit 

a könyvek közvetítenek számunkra. (Itt szeretném megköszön-
ni azt a segítô munkát, amit a péceli Szemere Pál Mûvelôdési 
Ház könyvtárosaitól a tanításban eltöltött 30 év alatt kaptam. 
Köszönöm!)

A délutáni foglalkozásokon az irodalmi szövegek megismerésén 
túl lehetôség van a jelen irodalmi élet figyelemmel kísérésére, 
a sajtó, a könyvkiadás rejtelmeinek feltárására, a mûvek mi-
metizálására a gyermekek aktív, játékos közremûködésével. 
Az illusztrációk készítése a folyamat koronáját jelenti, hiszen a 
növendék a kézmûves, rajzos tevékenységgel a megértéstôl az 
alkotásig jut el, ami már igazolja a kölcsönhatást író és olvasó 
között.

Ezt a bonyolult lelki utat fogalmazza meg Karácsony Sándor 
is kutatásai eredményeként: „A növendék nyelvi nevelése akkor 
kezdôdött meg és ment végbe, és csak akkor tekinthetô befe-
jezettnek, ha egyéni képzet- és gondolatvilága kifelé hatni tud 
a másik emberre, befelé pedig képes állandóan gyarapodni a 
„másik ember”-tôl nyert képzetekkel és gondolatokkal. A nyelv 
az a jelrendszer, amely a kölcsönhatást közvetíti...” (Magyar 
nyelvtan társas-lélektani alapon)

Ezzel a két szóval fogalmazza meg ezt a bonyolult lelki 
történést, titkot: „növekedvén-nevelünk”. Igaza van. Ha a nap-
közis „Csiri-biri” szakkörben született mûveket nézzük, azt bi-
zonyítják, hogy már az alsós kisgyermek is képes valami „ösz-
tönös versérzô képességgel” megérezni az értéket és átörökíteni. 
Nekünk pedagógusoknak pedig a népköltészet, a mesék, a múlt 
és a jelen alkotóinak megidézésével kötelességünk növendékein-
ket ezen a göröngyös úton segíteni. Újabb lehetôségeket keresni, 
kutatni. 

Ebben segíthet bennünket pécelieket a Szemere Iskola új 
könyvtára, amit az új tanévtôl már – reméljük – kis olvasóinkkal 
is birtokba vehetünk felépülô új iskolánkban.

Fábián Lászlóné tanító

Takács Zsuzsa: Cilinder Vendel Cirkusza                      Tóth Fruzsina 1. b
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II. Makk Marci olimpia

Gesztenyés Óvoda
Nagyon megörültünk, mikor megérkezett a meghívás a II. 

Makk Marci Olimpiára. Az óvó nénik nagy lelkesedéssel eleve-
nítették fel a tavalyi eseményeket az idei nagyok elôtt. Sajnos 
most is lehetett félni, hogy hogyan tudunk kiállítani két csapatot, 
hiszen sok a beteg gyerek. Sebaj, van már rutinunk, úgy indu-
lunk neki, hogy ez az alkalom olyan nap lesz, amikor játszunk 
egy jót, csak épp nem az oviban. Lázasan folyt a készülôdés, 

a gyakorlás, megállapítottuk, hogy ügyesek a lurkók, és fôleg 
nagyon lelkesek.

Elérkezett a verseny napja, fantasztikus és megható látvány 
volt a sok kis aranyos, megszeppent óvodás, és a szülôk együttes 
látványa.

Mi (mint az emberek többsége) titokban most is azt reméltük, 
hogy gyôzni fogunk, és meg sem álmodtuk, hogy a hét csapatból 
egyik csapatunk negyedik helyezést ér el, a másik pedig meg-
nyeri a versenyt. Nagyon ügyesek a gyerekeink, amire büszkék is 
vagyunk, mert bebizonyosodott, hogy tornaszoba nélkül is men-
nek a dolgok (bár azért nem bánnánk, ha lenne tornaszobánk). 
Igaz, mi felnôttek is mindent beleadtunk, szurkoltunk, bíztat-
tunk, lelkesítettünk, ahogy egy ilyen alkalmon kell.

Majoros Luca és Rabatin Zsófi tavalyi elsô helyezett Gesz-
tenyésnek is izgalommal szurkoltak és lelkesen lengették a 
Gesztenyés zászlót. Nagyon jó érzés volt ez felnôttnek, gyerek-
nek egyaránt. A gyerekek arca élmény volt. Egyik-másik arcán 
tükrözôdött a félelem, de látszott az elszántság is, és a verseny-
lázból adódó egészséges izgalom.

Ismét kitett magáért a Szemere. Nagyon jó ötlet volt ez a kez-
deményezés, igaz már szinte hagyomány, de feltétlenül folytatni 
kell! A Szemere Iskola Meseutazás – iskolakóstoló programja 

nagyon jól felépített, megtervezett program. Sokféle színben 
mutatja be az iskolát. Az elsô alkalomtól az utolsóig, nagyon 
sok, változatos élményben részesülhetett az a kisgyerek, akit el-
hoztak szülei. 

Bízunk benne, hogy a gyönyörû, korszerû, új iskola, és nem 
utolsó sorban, a sok lelkes, szakmailag jól felkészült, elhívatott 
pedagógus munkája meghozza a várt eredményt. Ôsszel megtel-
nek az iskolapadok. Ehhez kívánunk kitartást, rengeteg optimiz-
must, sok türelmet és nagyon jó egészséget.

Köszönjük ezt a fantasztikus napot, mi nagyon jól éreztük ma-
gunkat, reméljük jövôre is ott leszünk.

Szeretettel: a Gesztenyések

Harangvirág Református Óvoda
Nagy izgalom és készülôdés elôzte meg a Makk Marci Olim-

pián való részvételünket. Az elsô olimpián olyan örömmel vet-
tek részt az iskolába készülô gyermekek, hogy ezt az óvodában 
maradóknak is átadták. Az izgalom és a várakozás nem múlt el, 
sôt erôsödött mikor megtudtuk, hogy két csapatot is indíthatunk 
és cirkuszi feladatok is várnak ránk az iskolában. Már a vára-
kozás ideje is jól telt: izgalmas volt felvenni az óvoda címerével 
ellátott pólót, megnézni az iskolások bemutatóját, elvégezni a 
bemelegítô gyakorlatokat.

A versenyt oldottá tették Cuki bohóc és Breki béka humoros 
mondatai, nem volt idônk unatkozni. Bár nem értünk el do-
bogós helyezést, de nagyon kellemesen töltöttük ezt a délelôttöt. 
Minden gyermeket elvarázsoltak a színes ajándék lufik, a bohóc 
érmek és a nyeremény pereceinket is megehettük.

Ezúton is Isten áldását kérjük nagycsoportosainkra, akik a 
következô tanévben már az iskolában élik vidám napjaikat!

Horváthné Szekeres Anetta óvodapedagógus

Nyitnikék Óvoda
A meghívó egy héttel a verseny elôtt érkezett, ezért a rövid 

idô maradt a szervezésre, felkészülésre. A szülôk pozitív hoz-
záállásának köszönhetôen négy csoportból 37 gyermek érkezett 
a rendezvényre, így két csapattal indultunk, a tartalék játéko-
soknak is lehetôséget adva.

Az iskola tanulói színvonalas, vidám mûsorral kedveskedtek az 
óvodásoknak, ami nagy sikert aratott.

A csapatok élén az iskola tanítói álltak, ôk irányították a 
versenyt. A különbözô nehézségi fokú versenyszámokat mind-
két csapatunk jól teljesítette, amit az elért eredmények is mu-
tattak. Egyik csapatunk (Maci-Nyuszi) minden versenyszámban 
I. és II. helyezést ért el, de az összesítésben végül a II. helyen 
végeztünk. A Mókus-Cica csoportból résztvevô, másik csapa-
tunk is az elôkelô IV: helyen végzett.

A szülôk a nézôk soraiban szurkolhatták végig a rendez-

Március 24-én újra megnyílt a Szemere Pál Általános Iskola tornatermének ajtaja a város nagycsoportos óvodásai, leendô elsô 
osztályosai elôtt. Több hetes készülôdés elôzte meg az olimpiát. A rendezvény sikerének érdekében iskolánk pedagógusai egy 
emberként fogtak össze. A dekoráció, a játékos bemelegítés, a feladatsor, a jutalmak mind-mind a cirkusz világát idézték. Volt „kí-
gyóbûvölés”, „tûzkarika”, „kötéltánc”, „zsonglôrködés”. 

Az olimpia volt a Meseutazás program záró rendezvénye. A sok boldog gyermekarcból ítélve reméljük még nagyobb kedvvel 
jönnek majd a gyerekek az iskolába. 

Kérésünknek eleget téve az óvodák is beszámoltak személyes élményeikrôl. Hálásak vagyunk az elismerô szavakért, és örülünk a 
segítô gondolatoknak. Reméljük, hogy ennek az együttgondolkodásnak is köszönhetôen jövôre még nagyobb sikerrel rendezhetjük 
meg vetélkedônket. 

Köszönjük az óvodás gyerekek, szüleik és nem utolsó sorban a felkészítô óvó nénik lelkes részvételét.
Szemere Pál Általános Iskola pedagógusai
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vényt, és nagyon örültek gyermekeik jó szereplésének.
Külön öröm volt a gyermekek számára, hogy a verseny végén 

mindenki érmet és lufit kapott, elismerô oklevéllel együtt.
A színvonalas, vidám programon jól éreztük magunkat. 

Köszönjük a szervezôknek a ráfordított idôt és munkát. A szer-
vezés gyenge pontjának ítéltük meg: a csapatok beérkezési sor-
rendjének megítélése nem volt mindig egyértelmû.

Jövôre találkozunk!
Deák Sándorné óvodapedagógus

Szivárvány Óvoda 
Kinek ne lenne álma, hogy egyszer olimpiai érmet szerezzen? 

Óvodásaink a Szemere Pál Általános Iskola 2006-ban indult kez-
deményezése alapján már ezt is elérték. Nem csak az iskolával 
való ismerkedés, nem csak a sportolás hasznossága teszi 
értékessé ezt a programot, hanem a gyerekek önértékelésének, 
önbecsülésének pozitív irányba való elmozdulása, a versenyszel-
lem, a közösségért végzett tevékenység megfelelô alakulása is. 
Társadalmunkban sok, önmagát helytelenül értékelô fiatallal 
találkozunk. Az ilyen és hasonló programok hasznosak lehetnek 
az önértékelés fejlesztésében.

Az óvodánkba járó gyermekeket is büszkeség töltötte el, amikor 
hétfôn reggel óvodába érkeztek, nyakukban a megérdemelt csil-
logó érmekkel. Nem gyôzték mesélni élményeiket, ki melyik 
versenyszámban volt a leggyorsabb, kinek mi volt nehéz, vagy 
éppen nagyon könnyû és milyen kedves volt a tanító néni!

Cuki bohóc nagyon mulatságos figura volt, bár kissé nehezen 
értettük, amit mondott. 

Lelkes kis csapatunk létszáma sajnos hiányos volt, mivel 

bárányhimlô járvány „tizedelte” versenyzôinket. Az ilyen és 
hasonló esetek egyöntetû elbírálása végett célszerû lenne meg-
alkotni egy szabályzatot, hogy az érmekre méltóképpen legyünk 
jogosultak és senki se kerülhessen kellemetlen helyzetbe.

Szívesen énekelnénk egy olimpiai indulót, így már hetekkel 
korábban a próbák során is emeltebb lenne a hangulat és talán 
még eredményesebb a felkészülés.

Tisztelet és köszönet illeti a mûsor és a játékok szervezôit, mind-
azokat, akik lehetôvé tették ezt a felejthetetlen szombat délelôt-
töt, amit még a zuhogó esô sem tudott megzavarni.

A Szivárvány Óvoda nevelôtestülete nevében:
Grenák Istvánné óvodapedagógus

Felhívás továbbképzésre
A tanulási zavarok megelôzése és csökkentése 

a diszlexia-prevenciós olvasástanítási módszerrel
címmel általános iskolai tanítók, tanárok, 

gyógypedagógusok részére

Elôadó: Hargitai Katalin gyógypedagógus, logopédus, tan-
könyvszerzô
Fôbb tematikai egységek: 
– Képességfejlesztés a gyermek fejlettségi szintjének meg-
felelôen;
– Az olvasás tanítása, a szövegértés fejlesztése;
– Az írástanítása, a helyesírási készség fejlesztése;
– A mennyiségfogalom bôvítése, a számolás tanítása.

A tanfolyam helyszíne: Péceli Református Egyházközség 
Harangvirág Óvodája, 2119 Pécel, Eszperantó köz 1.
A tanfolyam idôpontja: 2007. június 26., 27., 28. és au-
gusztus 23. (minden alkalommal 9 – 15 óráig)
A tanfolyam idôtartama: 30 óra
A továbbképzés záródolgozattal zárul, mely a hallgató által 
elkészített óravázlatot és a hozzá kapcsolódó írásos össze-
foglalót tartalmazza.
Akkreditációs száma: OKM – 3 /37/2006.
Részvételi díj: 28.000 Ft
A jelentkezés feltétele: pedagógus diploma

Információ: 
Telefon: 06-30/476-2029, Fax: 06-1/215-1598
e-mail: szervezes@logosoft.hu
Postacím: 1093 Budapest, Lónyay u. 42./B. 1. 13

Fotókiállítás a Petôfiben

Az egészség hét keretében április 26-án „Az én hazám” cím-
mel fotókiállítás nyílt a Petôfi iskola aulájában. A címet a Ma-

gyar Rádió egyik közkedvelt mûsora 
analógiájára választották a szervezôk, 
a mûsor fôszerkesztôje, Perjés Klára 
is részt vett a kiállítás megnyitóján. 
Két kategóriában, ifjúsági és felnôtt 
alkotók mûveit láthatták a jelenlévôk. 
Köszöntô beszédében Rádi Zoltán 
igazgató hangsúlyozta a testi egészség 
mellett fontos a lelki egészség ápolása 
is. A szép képek, a téma választás, a 
hazaszeretet erôsítése mindezt jól szol-
gálja. A délután nem csak a fotóké 
volt, az iskola tanulói verses, táncos 
mûsorral köszöntötték az alkotókat.

Ivánkovics Zoltán
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Egy ilyen dátumtól sokan „fáznak”, nem tartják szerencsés-
nek. Sokféle babona fûzôdik hozzá. Pedig ez az április 13. egy 
nagyon kellemes, vidám és izgalmas délutánt hozott a Petôfi 
Sándor Általános Iskolába. Ekkor volt ugyanis az iskola Varga 
Mihályról elnevezett helytörténeti vetélkedôje. Már 14 órakor 
sok gyerek gyûlt össze a teremben: versenyzôk is, szurkolók is. 

Minden felsôs osztály indított 5-5 fôs csapatot, csak a 7. osztá-
lyosok hiányoztak. Sajnálhatják! Helyettük ott volt a két 4. osz-
tály és vendégként a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 
vegyes csapata. 

A vetélkedôt Rádi Zoltán igazgató úr nyitotta meg, köszöntve a 
csapatokat és a zsûrit, amelyben Bartha Attiláné, Horváth Anna, 
Juhász Jenôné Ilonka néni és férje, valamint Rigó Zoltán foglalt 

helyet. A versengés moderátora Bilász Erika tanárnô volt. A csa-
patok asztalánál ült egy-egy pedagógus-segítô is. 

A vetélkedô két nagyobb részbôl állt. Néhány közös feladatot a 
csapatok már elôzetesen elkészítettek, mint a „társasjátékot” Pé-
cel helyismeretébôl, fogalmazásokat és rajzokat a jövô Pécelérôl. 

Némelyik csapat CD-t is készített arról a sétáról, amelyrôl egy 
külön feladatlapon számoltak be. Ezt a feladatot a vetélkedô    
szervezôi már a versengés elôtt értékelték, a többit menet köz-
ben a zsûri pontozta. A látott munkákban sok jó ötlet, fantázia 
és aranyos túlzás szerepelt, fôként a jövô Pécelérôl írt és rajzolt 
munkákban. Külön hangsúlyt kapott legtöbbjükben a nyugod-
tabb és tisztább város víziója. 

A vetélkedô helyszínen lezajlott részében inkább játékos, 
ügyességet és leleményességet igénylô feladatokban bizonyítot-
ták a csapatok helyismeretüket és képességeiket. Elôször csata-
kiáltást kellett alkotni, amelyben benne volt a város, az iskola és 
a csapat megnevezése. A gyerekek ügyes kis rigmusokat találtak 
ki. Egy másik feladatban személyi címert kellett rajzolni Pécel 
jeles személyei számára: Ráday Pál, Ráday Gedeon, Karsai Zsig-
mond, Lázár Ervin és Fésûs Károly számára. Az igazán jó ötletek 
itt mutatkoztak meg. Láthattuk Lázár Ervin jellegzetes bajuszát, 
pipáját és mesefiguráit; Zsiga bácsi festôeszközeit és az erdélyi 
tájat; a Rádayak lakóhelyét, könyveit és írótollát. Harmadik fela-
datként egy puzzle-szerûen kirakandó képet kellett megszerkesz-

teni a város ismert épületeirôl. A csapatok a kép alapján néhány 
mondatos ismertetôt is adtak az épületek múltjáról és jelenérôl. 
Az utolsó fordulóban segítô nélkül kellett versenyezniük a csa-
patoknak a Vágó István-féle mûsor mintájára: mindegyik csapat 
kapott egy-egy pontot a helyes válaszért; aki tévesztett, az ad-
digi helyes válaszai pontját megtartva esett ki. Végül két csapat 
maradt “állva”, s felkészültségükre jól jellemzô, hogy csaknem a 
második kérdéskör közepéig jutottak a helyes válaszokban. 

A pontversenyt a két feladatrész (az elôzetesen készített 
és a helyben megoldott) alapján a Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola vegyes csapata nyerte, második lett a 4.a, har-
madik a 8.b csapata. A jutalmakat (20.000;15.000;10.000 Ft-
ot) a zsüri elnöke, Rigó Zoltán adta át. A pénzjutalmakat meg-
határozott közös programra fordíthatják a helyezettek. A zsûri a 
város képviselôinek és jegyzôjének adományából 15.000 Ft-os 
különdíjat adott a negyedik helyezett 4.b osztály csapatának.

A kellemes hangulatú délutánt az igazgató úr rövid értékelése 
zárta le. Elmondhatjuk, hogy mindenki jól érezte magát a szép 
környezetben és az ügyes gyermekek között. Örültünk, és szívbôl 
gratulálunk minden résztvevônek. 

Juhász Jenô bácsi és Ilonka néni 

Péntek tizenharmadika a Petôfiben

Rádi Zoltán igazgató úr megnyitja a vetélkedőt

A vetélkedő csapatok

Dolgozik a zsűri
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Az idei év március 24-én, a zord idôjárás 
dacára szép számban gyûltek az állomásra 
iskolánk környezetvédô szakkörösei, hogy 
útnak induljanak a Mátrába. Kevesen tud-
ják, hogy Kodály Zoltán természetjáróként 
gyakran járt a Mátrában. Ezen a napon az ô 
egyik kedvelt útvonalán jártunk.

Csapatunk átszállással, vonaton az-
tán busszal tette meg az utat a galyatetôi 
Nagyszállóig. Megérkezésünk, a pecsét-
szerzés és rövid teázás után a Kék Túra 
útvonalán indultunk meg a hegyrôl. Túránk 

során a Piszkés-tetôt, Mátraszentlászlót 
és Mátraszentistvánt érintve jutottunk az 
ágasvári turistaházhoz. Onnan aztán a sárga 
sávjelzés vezetett el minket végcélunkig, 
Tar község vasútállomásáig. Sétánk külön-
leges tapasztalata volt, hogy az idôjárás 
néha a tájnál is lehet változatosabb.

Kezdetben még hóesés(!) kísért minket, 
ami késôbb esônek és napsütésnek adta át a 
helyét. A felhízott pocsolyákban és a fürge 
Csevice-patakban többször térdig gázoltunk.

A 18 kilométeres út során alkalmunk 

nyílt megmászni a Péter-hegyese kilátót, 
megkóstolni a Felsô-csevicekút forrásának 
gyógyvizét és felfedezni Pokoljáró Tar 
Lôrinc várkastélyának romjait. Hét óra 
körül ázottan és fáradtan értünk célba, de 
büszkén és ezer élménnyel gazdagabban. 
Sajgó tagjainkat aztán még rázattuk kicsit 
a vonaton, mielôtt a társaság Pécelen szét-
széledt volna.

Remélem, hogy a következô alkalommal 
legalább ilyen kiadós túrát teszünk majd.

Kripner Györgyné

Petôfisek Kodály Zoltán nyomában

Képriport a környezetvédelmi hétrõl
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„Ismerj meg” címmel csokorba gyûjtött 
verseivel köszöntötte Jónásné Lakatos 
Katalin azokat a vendégeket, akik 2007. 
április 21-én ellátogattak a péceli Szemere 
Pál Mûvelôdési Házban megrendezett 
„Cigány alkotók” címet viselô rendhagyó 
kiállításra. A Pécel Város Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzata által létrehozott kiál-
lítás többszörösen rendhagyó volt. Az 
ötlet nem mindennapi, összmûvészeti be-
mutatkozó helyi és budapesti roma alko-
tók munkáiból. Képzômûvészet, zene, 
irodalom a hagyomány színes egyvelege. 
Igazi kézfogás lehetôsége. A kezet nyújtó 
péceliek: Jónásné Lakatos Katalin verses 
füzetével és elbeszélésével, Bangó István 

hangszerkészítô hegedûvel, nagybôgôvel, 
brácsával tette le névjegyét. Budapestrôl 
Vári Zsolt és Kökény Róbert festményei-
vel, Sztajkó József a cigányság mesterségeit 
bemutató baba életképeivel színesítette 
a kiállítást. Pécelre 50 beöltöztetett baba 
érkezett, a teljes bemutató 380 figurával 
60 négyzetméteres helyet foglal el, ame-
lyet alkotója 1993 óta bôvít. A cigányság 
útkeresését, a számûzetést, a vándorlást, 
a kihaló mesterségek, a vályogvetés, az 
üstfoltozás, a rézöntés tevékenysége így 
bemutatható a mai kor emberének. A 100 
tagú cigányzenekarból is láthattunk fig-
urákat babák képviseletében apró hangsz-
erekkel. Vári Zsolt állami gondozottként 
nôtt fel, identitás nélkül. Felnôtt fejjel 
harcolta meg ôstehetsége elismerését, 
ma már harminchárom évesen ô segít a 
hozzáfordulóknak, pedig még ô sem ért 
révbe. Szajkó Gyula, Csemer Miklós és 
Bogdán László képviselôk a péceli CKÖ 
nevében köszöntötték a vendégeket. El-
mondták, nyitni, közeledni, a város kul-
turális életének részesei kívánnak lenni, 
nem szegregáltan, hanem teljes jogúan. 

Ezért lépéseket kell tenni, ami ezzel a 
nagyszerû kiállítással meg is történt. 

A kiállítás rendelkezésére álló két és 
fél nap kevés idô. A szervezésbe és meg-
valósításba befektetett rengeteg munka 
kívánta volna, hogy több lehetôséget kap-
janak az óvodások, iskolások, a közönség 
arra, hogy ellátogassanak a kiállításra, és 
befogadják a felkínált élménysûrítményt. 
Az elfogadás a mûvészet egyetemessége 
által egyszerûnek tûnik, ha hagyják gya-
korolni. Pécel város képviselôi közül 
Bartha Attiláné alpolgármester és Kovács 
Károly önkormányzati képviselô tisztelte 
meg jelenlétével a megnyitó ünnepséget.

Ivánkovics Zoltán

Ismerj meg

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. 

„Minden újra és újra szokatlan, Gyötör múltunk kínlódása. Éhes a bére,
s tudatlan Éretlenek, de mindent értenek.
Senkit se zavar a „sehol nincs helyed” Nagy utat tettek meg ôseink,
Hogy hazára találtak.
Gyökeret vertünk, s élni akarunk! Ismerned kellene, ha néha lázadunk!” 
                                                                                              (Jónás Kati)

Jónás Kati: Vágyam

Egy családi kör 
Az életem álma, 
Egy jó anyánk, szelíd méltósága 
Keresni, vigyázni,
Szeretve imádni, 
A bölcsôtôl a sírig 
Csak erre várni. 
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Ez évben május 25-én (pénteken) egész napunk a megbo-
csátásé lesz: 9 – 18 óráig bárki térítésmentesen hozhatja vissza 
a már lejárt kölcsönzési határidejû könyveit (lett légyen az akár 
tavalyi határidõ is!!!).

Könyvtárosaink ugyanolyan szeretettel és elnézõ derûvel fo-
gadják majd a gyermekeket és a felnõtt olvasókat egyaránt, mint 
egyéb alkalommal.

A megbocsátás a hangzókönyvtárra is vonatkozik.

A május két jeles napot is hoz: az anyákét és a gyerekekét. 
Hangzókönyvtárunk gazdag kínálattal várja õket: MAMA c. CD 
(dalok édesanyáknak), Koncz Zsuzsa dalai, Cary Grant-filmek, 
Ingrid Bergman-filmek, Greta Garbo-sorozat stb; Magyar nép-
mesék, Vízipók, Frédi és Béni, Hugó, a víziló, Vackor, Süsü, 
Mazsola és Tádé, Varázsceruza, Mondókák  CD-n stb.

A „Megbocsátás napja” 
a Városi Könyvtárban

„Anyának sincs vígabb talán: gyerek kukkan be hajnalán.”  (Mándy S.)

Pécel Városi Könyvtár 
A felnõtt és a gyermekkönyvtár 

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

A fiókkönyvtár és hangzókönyvtár
címe: Pécel, Petõfi u. 11. (a Petõfi Sándor Ált. Iskolában)

A nyitva tartási rendje:

           Felnõtt: Gyermek: Hangzó:
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

Mentsük meg Földünket!
Ezzel – gondolom – mindenki egyetért. De vajon tudjuk-e ho-

gyan? Mit tehetünk mi a nagyvilág globális problémáinak me-
goldásáért? Bizonyára sokunkban felmerült már ez a kérdés. 
Sokan tudják azt is, hogy a konkrét tettek már nem halogathatók, 
de sajnos sokan azt hiszik, hogy ôk úgyis „kicsik” ehhez. 

Mivel szívügyem a természet- és környezetvédelem, munkám 
során mindig vezérlôfonalamnak tekintettem Havas Péter fel-

szólítását: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” 
Igen, egységben kell látnunk Földünk problémáit, de mindig a 
helyi gondokra kell megoldást találnunk. 

A Szemere Pál Általános Iskolában minden pedagógus és 
szerencsére egyre több gyermek tudja ezt. De, mint tudjuk, a 
gondolat kevés. „Nem elég akarni, de tenni, tenni kell!” Nos, 
akkor nézzük a tényeket! Mit is tettünk mi azért, hogy „meg-
mentsük Földünket”?

Évtizedek óta hagyománnyá vált a rendszeres papírgyûjtés, 

melynek során a gyermekek évente kétszer több tonnányi pa-
pírhulladéktól szabadítják meg városunkat. 

Nyolcadik éve már, hogy minden áprilisban (a Föld Napja al-
kalmából) Kisberkné Nagy Erika fôszervezésével megrendezzük 
a környezetvédelmi hetet. Ennek keretében történik a tavaszi 
papírgyûjtés, virágok és fák ültetése, kiállítások megrendezése, 
vetélkedôk, elôadások szervezése. 

Az idei rendezvénysorozat keretében immár harmadszor került 
sor veszélyes és szelektív hulladékgyûjtésre. Ezt a hagyománnyá 
vált nagyszabású akciót iskolánk Szülôi Közösségének elnöke, 
Kovácsné Somogyi Andrea és az Iskolaszék elnöke, Molnár 
Márta szervezi és bonyolítja le. Az idei gyûjtést a tavaly ôszihez 
hasonlóan a város minden lakójára kiterjesztették. A szervezés 
és lebonyolítás Pécel Város Önkormányzat Mezôgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottságának együttmûködésével zajlott le. 

A szelektív hulladékgyûjtéshez kapcsolódva idén elôször, de 
hagyományteremtési szándékkal szerveztük meg a szemerés 
tanulóknak a PET-palackgyûjtési versenyt. A gyermekek csapa-
tokba szervezôdve közel két héten át hozták, hozták és hozták a 
kisebb-nagyobb palackokat. Pedagógusaink, akiknek ezúton is 
köszönjük odaadó segítségüket, minden reggel várták, fogadták 
a tanulókat és a rengeteg flakont. 

Szinte hihetetlen, de az 58 csapatba szervezôdött több mint 300 
tanuló 27537 darab palackot gyûjtött össze, aminek súlya 1100 
kg-nál is több! 

Köszönet mindenkinek, aki kitartó, szorgalmas munkával hoz-
zájárult városunk „megtisztításához”, s ezzel elôsegítette a célt: 
„MENTSÜK MEG FÖLDÜNKET!” Külön köszönet iskolánk 
Szülôi Közössége elnökének és az Iskolaszék elnökének, akik a 
szervezés, a szállítás és a jutalmazás lebonyolításában segítették 
munkánkat. Közremûködésük nélkül ez a nagysikerû akció nem 
jöhetett volna létre. 

Úgy gondolom, gyermekeink segítségével sikerült bebizonyí-
tanunk, mi nemcsak akarunk, de tenni is tudunk! 

A szervezôk nevében: 
Tóthné Ulicska Éva
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Jeles nap Isaszeg Nagyközség életében április hatodika. A dicsô 
történelmi múltra emlékezik a település. A programban az ünneplô 
közönség az elmúlt évek emlékeit is felidézte, amikor átadták az 
„Isaszeg díszpolgára” címet a településért, a közösségért hosszú 
éveken át tevékenykedô két kiváló embernek: Budaháziné Hargitai 
Irén és Valkony Antal nyugdíjas pedagógusoknak. Ez alkalomból 
tisztelettel kerestük fel mindkettôjüket, fogadják szeretettel vallomá-
saikat.

Budaháziné Hargitai Irén
Irénke néni megérkezésemkor nagy örömmel fogadott. Mikor meg-

kértem, hogy meséljen magáról, szerényen csak annyit mondott, 
hogy „…tettem a dolgomat”. 
– Kedves Irénke néni, mégis hogyan kezdôdött az élete?
– 1928. április 13-án születtem, így kezdôdött. És kôkemény évek 
következtek – maguk már ezt hál istennek nem tudják –, a háború, a 
nyomor, a szegénység volt a jellemzô. Volt egy nagyon kedves tanító 
nénim Uszkay Irénke néni, akitôl tanultam az írás és a számolás 
mesterségét, akkor már elhatároztam, hogy tanító néni leszek, és hála 
istennek sikerült. Ezt soha nem is bántam meg, mert szerintem ez a 
legszebb hivatás a világon. Talán ennek is születtem.

Ez irányelvet adott a testvéreimnek is, hisz mindketten követtek e 
pályán. Misi és Erika is máshol kezdték munkájukat, de rövid idôn 
belül mindketten nyomdokaimba léptek és maradtak életük végéig 
pedagógusok.

Majd a késôbbiekben gyermekeim és unokáim is ezt a pályát válasz-
tották. Anyukám nagyon szeretett volna tanítani, de a nagyapám 
– makacs ember volt – azt mondta, hogy a tanítónôk nem mennek 
férjhez, ezért inkább beadta ôt egy varrodába, tanulni. Valószínû az 
egész családom génjeiben benne van a tudás továbbadásának szel-
leme.
– Hol tetszett kezdeni a tanítást?
– Pályámat Fehérvárcsurgón kezdtem, nem könnyû körülmények 
között, egy antifasiszta menekülteket ellátó központban. Itt görög 
származású gyerekek tanultak, akik nagy nehézségekkel küzdöt-
tek. Nekünk kellett kitalálni, hogy ôket hogyan lehet tanítani, ez na-
gyon-nagyon jó iskola volt nekünk. Gyönyörû vázlatokat írtunk, meg 
tanítási terveket. Felejthetetlen évek voltak. Három évig voltam ott. 
Ezek közül a volt gyerekek közül vannak, akikkel a mai napig tartom 
a kapcsolatot, sôt a családjukkal is, hisz mély nyomott hagyó évek 
voltak mindannyiunk részére. 
– Mikor lett Irénke néni isaszegi tanító néni?
– Isaszegen 1952-ben kezdtem a tanítást, elôször az öreg iskolában 
felsô tagozatosokat, majd a jelenlegi idôsek otthonában mûködô két 
osztályos iskolában alsó tagozatosokat. Késôbb, amikor megépült a 
mai Klapka György nevét viselô, Isaszegen „új iskolának” nevezett 
iskola, ott folytattam a tanítást. Itt nagy élmény volt az is, hogy három 
gyermekemet is vihettem magammal az iskolába, így nyolc évig mel-
lettük lehettem. 
– Tessék mesélni az iskolai közösségi munkákról!
– Sokáig voltam úttörôvezetô, elég nehéz évek voltak, de aztán egyre 
játékosabbá vált. Rengeteget kirándultunk a Szoborhegyre, akadály-
versenyeket szerveztünk, számháborúztunk. Sok versenyt rendeztem, 
volt, ahol a pedagógusok éppúgy kivették a részüket a játékból, mint 
a gyerekek, pl. mi voltunk a Lassúcsiga ôrs. Határozottan szép évek 
voltak. Például a március tizenötödiki rendezvények maradandó em-
lékek, amikor a gyerekek az általuk készített csákókban – ebben az 
egész iskola, beleértve a takarító nénikét is segítettek – gyalogosan 
vonultak ki a Szoborhegyre ünnepelni. A kisdobosok utódjainak érez-
ték magukat. Hát most már odaáll a busz, és azzal viszik ôket. Iro-
dalmi színpadot szerveztem az érdeklôdô gyermekeknek. Elôadtuk 
például a Toldit – én írtam a forgatókönyvet –, a Koldus és királyfit, 
azután még 50 vagy 60 színdarabot megszerveztem. A gyerekek ezt 
nagyon élvezték, mint ahogy én is. Nagyon szerettem fogalmazást 

tanítani, szívesen javítottam azokat, ami sok-sok kellemes percet és 
órát adott nekem.
– Mikor kezdôdött az írás? Hogyan született meg az elsô könyve? 
– 65 évesen kezdtem könyvet írni, talán kissé megkésve. Ekkor jöttem 
rá a könyvírás szépségének ízére. Igaz, a férjem is 60 évesen kezdett 
hegedülni, lehet, hogy azért, mert korábban nem volt hegedûje.

Tizenkét éve, Erika húgom kérésére, kezdtem el írni az elsô köny-
vet, mely a család történetét dolgozta fel. Rengeteg kutatómunkát 
végeztem, felkaptam a kerékpárra, és csak mentem.

49 évig tanítottam. Szerettem volna az 50. évet még tanítással tölteni, 
de ez nem adatott meg nekem, így egy kis törést éreztem, és ekkor is 
írtam egy könyvet, Elsô C. címmel. Ezt követte számtalan könyvem.
– Úgy tudom, része volt a középiskola megalakulásában is?
– Igen, 1995-ben a Gábor Dénes Informatikai és Számítástechnikai 
Alapítvány létrehozásához nagy szeretettel és bizalommal adtam a 
nevemet. Ebben szerepelt az ismertségem és a pálya iránti szeretetem, 
valamint az isaszegi emberek tisztelete.
– Jelenleg mivel tetszik foglalkozni?
– Nagyon nagy munkán dolgozom. Idén augusztus 22-én lesz het-
ven éve, hogy letették a katolikus templomunk alapkövét. Ezzel 

kapcsolatosan gyûjtöm az információt, a hiteles anyagot a templom 
történetének megírásához, addig még sok munkám van. Szeretnék 
hiteles lenni, ezért alapos kutatómunkát kell végeznem.

Három éve készül egy mesekönyvem, de ezt most félre kellett 
tennem. Macskássy Izoldával közös munka lesz a mesekönyv, a 
mûvésznô ragaszkodik hozzá, hogy ô készíthesse a képeket, a könyv 
borítóját. Nekem ez megtiszteltetés.

80 éves leszek a jövô évben, a család nagyon készül, így én is nagy 
reményekkel várom. Fontos napi teendôm a könyvírás, az anyag-
gyûjtés mellett, hogy legkisebb, 9 éves unokámért, Andrisért iskolába 
járok, naponta foglalkozom vele. Mivel nagyon jó kisfiú, öröm vele 
együtt tanulni és készülni. Nem akarják elhinni, hogy ennyi türelmem 
van hozzá. De hogyne lennék türelmes, amikor annyi sok gyermek-
hez is az voltam negyvenkilenc évig.

Napközben mindig nagyon elfoglalt vagyok a ház körüli munkával, 
Andris unokámmal. Csak este jut idôm az írásra. Küldetésnek érez-
tem ezt a munkát is, de annak éreztem a tanítást is.
– Irénke néni boldog, nagy családban él, három gyermek, uno-
kák, dédunoka (a dédunokát 50. házassági évfordulójukra kapták 
„ajándékba”). 
– Gyermekeim és unokáim szeretete, végtelen ragaszkodásuk és az a 
tudat, hogy mindig számíthatok rájuk, a legnagyobb boldogság for-
rása számomra.

A másik 10 gyermeke a 10 könyv: Fény és árnyék I., Fény és árnyék 

Isaszeg díszpolgárai 
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KÖSZÖNTJÜK ISASZEG DÍSZPOLGÁRAIT!

II., Kata, Elsô C, A nemzet napszámosa, Az ÉLET, az nagybetûs, 
Ádám és Éva, Kisiklott életek, Én iskolám, köszöntelek, Jessica.

Kedves Irénke néni, kitüntetéséhez munkatársaim és valamennyi 
isaszegi lakos nevében ôszinte szeretettel gratulálunk, jó egészséget 
kívánunk.

Horváth István

Valkony Antal 
Tóni bácsit nagyon régóta, még diákkoromból ismerem. Határo-

zott, katonás hangja még ma is a fülemben cseng, ahogyan a 
Damjanich János Általános Iskola gyakorló kertjében irányította a 
diákokat. Többször volt felügyelô tanárunk Balatonlellén, az akkori 
úttörôtáborban is. Az Alemany Erzsébet Segítô Házba hívtuk meg a 
tanár urat, ahol életmûvének jelentôs eredményeirôl beszélgettünk.
– Kedves Tanár Úr! Az ESE Híradó szerkesztôségének nevében 
ôszinte szívvel gratulálunk a díszpolgári cím elnyeréséhez! Honnan 
jött az indíttatás, hogy a tanításon túl a közéletért, a település fej-
lôdéséért is ennyi munkát felvállaljon?
– Az igazság az, hogy közéleti tevékenységem nem Isaszegen 
kezdôdött. 1959-ben végeztem a tanítóképzôt, és büszke vagyok rá, 
hogy tanító voltam, elôször Nagykátán. Egy éven belül bekapcsolód-
tam a nagykátai kulturális életbe, létrehoztam a Tápiómenti Központi 
Együttest, ami ma már európai hírû. Ott ismertem meg a feleségemet, 
aki táncos volt az együttesben. Összeházasodtunk, megszületett elsô 
gyermekünk. Ekkor visszaköltöztünk Budapestre a családi házba, én 
pedig a közelben kerestem állást. Így kerültünk Isaszegre.
– Mikor is volt ez pontosan?
– Isaszegre 1965-ben kerültem, 42 évvel ezelôtt. Szinte azonnal be-
kapcsolódtam a kulturális életbe. A Damjanich János Általános Isko-
la 1968-ban végzôs nyolcadikos osztályából alakítottam meg azt a 
tánccsoportot, amely a mai Csata Táncegyüttes ôse volt. Akkoriban a 
kultúrház megbízott igazgatójaként is dolgoztam. Közben megalapí-
tottam az Asszonykórust, létrehoztam az elsô zenei munkaközösséget 
és különféle szakköröket indítottam be. Elkezdtük a kultúrház 
felújítását, illetve inkább a régi bontását. A tanítói pályámat úgy 
módosítottam, hogy elvégeztem a mezôgazdasági gyakorlatoknak 
nevezett tantárgyat. Ôsszel és tavasszal az iskola gyakorló kertjében, 
télen mûhelyben dolgoztunk a gyerekekkel. Arra törekedtem, hogy a 
diákoknak megkönnyítsem a továbbtanulásnál a választást. 
– A Csata Táncegyüttes és az Asszonykórus megalapításából jól gon-
doljuk, hogy a tánc és a zene szeretete meghatározó volt életében?
– Az életem érdekesen alakult. Édesanyám zongorista és zeneszerzô is 
volt. Zenés estéket, operett esteket rendeztek, ahol édesanyám tanítot-
ta be az amatôr szereplôket. Innen származik zeneszeretetem, magam 
is hét évig zongoráztam. Tanítottam éneket, sôt volt saját énekkarom 
is. 1953-ban, 13 éves koromban már népi táncosként felnôtt csoport-
ban léptem fel. Nagykátán, amikor megtudták „táncos múltamat”, 
rögtön felkértek az együttes vezetésére, és beiskoláztak egy 4 éves 
táncoktató iskolába. 
– A Csata Táncegyüttes rendkívüli sikereket ért el. Alapítóként mi-
lyen érzés látni ezeket az eredményeket?
– Büszke vagyok rá, hogy a tánccsoport életképes maradt. Családi 
okok miatt átadtam a csoport vezetését, és az utódok kiváló vezetôk 
voltak. Varga Jutka, aki több mint 20 éve vezetô, annyira felfejlesz-
tette az együttest, hogy már minden korosztálynak van külön cso-
portja. Mindenki amatôr táncos egyébként, csak hobbi szinten, szívbôl 
táncolnak, nem is lehet ezt másként. Rengeteg fellépésük, óriási si-
kereik vannak, bejárták már fél Európát. 
– Isaszeg sokat fejlôdött az elmúlt húsz évben: megépült az új 
mûvelôdési ház, a falumúzeum, a tornacsarnok. A kulturális élete is 
eseménydús, nagyon sok a rendezvény, s ebben Tóni bácsi folyama-
tosan rengeteg munkát vállal. 
– 1965-ben a kultúrház kis helyiségében 80 ember fért el legfeljebb. 
Titokban, engedély nélkül kezdtük el építeni az alapokat. A nagy-
termet társadalmi munkában építettük fel, senki nem kért pénzt a 
munkájáért. A múzeummal ugyanígy voltunk. Szatmári Zoli bá-csi 
jobb keze voltam az építkezés alatt, és ez az épület is nagyrészt tár-
sadalmi munkában épült fel. Délutánonként összeszedtem a gye-

rekeket, és mentünk az építkezésre. Akkoriban máshogy mûködött a 
világ, az embereket meg lehetett szólítani. 
– Kiket lehetett bevonni a társadalmi munkába?
– Fôleg a gyerekeket tudtam mozgósítani a tánccsoportból. Aztán 
ezek a gyerekek felnôttek, és jöttek továbbra is, és jöttek a gyerekek 
szülei is. Sok olyan szülô volt, aki szinte már az együtteshez tartozott, 
és mindenféle önkéntes munkában segített. 
– A másik szenvedélye Tóni bácsinak a fotózás és a filmezés. Közsé-
gi rendezvény nem múlhatott el úgy, hogy szervezôként, fotósként 
vagy filmesként ne dolgozott volna ezeken az eseményeken.  Mikor 
kezdôdött ez a szenvedély?
– Tanítóképzôs korom óta nagyon szeretek fotózni, filmezni. Azért nem 
korábban, mert gyerekkoromban még nem volt fényképezôgépem. 
Amikor elôször kölcsön fényképezôgéphez jutottam, mindent fotóz-
tam, amit csak lehetett. Amikor Isaszegen a kultúrház vezetôje lettem, 
vettünk egy filmfelvevô gépet. Rengeteget filmeztem: ballagásokat, 
vetélkedôket, szabadtéri rendezvényeket, fôzôversenyeket. Sok régi 
hangfelvételt ôrzök a Damjanich Iskola rádiójából is. Hatalmas meny-
nyiségû anyagom van, amelyet rendszereznem kell. Több tízezer 
fotóról, hangfelvételrôl, filmrôl van szó. Az elmúlt hét év anyaga már 
fel van dolgozva. Megtanultam a digitális technikát, számítógépre 
vittem ezeket az anyagokat, melyek száma több tízezer. Ebben az 
évben már a 13. rendezvénynél tartunk a községben, én természetesen 
mindegyiken ott voltam, és megörökítettem. Nagyon sokáig kell még 
élnem, hogy ezt a hatalmas rendszerezô munkát befejezhessem.
– Tanár úr 48 éve dolgozik a pedagógus pályán. Soha nem okozott 
gondot a gyerekek kezelése, fegyelmezése?
– Ez érdekes dolog. A mai gyerekeket sokkal nehezebb kezelni. 
Igyekeztem a szememmel fegyelmezni inkább, nem rákiabálással, 
egyessel. A gyereket le kell kötni, közel kell hozzájuk kerülni, foglal-
kozni kell velük, dicsérni ôket. Többször elôfordult, hogy önként 
vállaltam nehezen kezelhetô osztályokat, problémás, túlkoros gye-
rekekkel. Három ilyen évfolyamot vittem végig osztályfônökként. 
Büszke vagyok rá, hogy sikerült mindenkinek elvégeznie a 8 osztályt, 
és segítettem nekik a szakmaválasztásban is. Amit lehetett, megtet-
tem értük.
– Mi a titka annak, hogy valaki jó pedagógus legyen?
– Azt hiszem, nem lehet ezt megtanulni. Az embernek a vérében 
kell, hogy legyen a hivatás. Feleségem is tanár volt, mindkét lányom 
ezt a szakmát választotta. A Damjanich Általános Iskolában 36 évet 
tanítottam, 2000-ben nyugdíjba mentem, a Klapka György Általános 
Iskolában nyugdíjasként továbbra is tanítok. Szeretem a pedagógus 
szakmát, és szeretném, ha 50 évet a pályán tölthetnék.
– Fiatalokat meghazudtoló frissességgel dolgozik. Honnan meríti 
Tóni bácsi ezt a rengeteg energiát?
– Negyvennyolc év alatt saját magam miatt soha betegállományban 
nem voltam. Felépítettem több házat a családban, ismerôsöknek. A 
szellemi munka és a fizikai munka egyensúlya mindig megvolt az 
életemben.
– Milyen céljai vannak, amiket fontosnak tart elérni?
– Fô célom az archívum elkészítése. Ha ez nem lesz feldolgozva, 
akkor elvész, mert senki nem ismeri a múltat. Senkit nem tudok a 
régiek közül, aki még él, és képes lenne azt a több tízezer fotót, filmet, 
hangfelvételt rendszerezni. Ezek kincseket érnek, Isaszeg közel fél 
évszázados történetét tartalmazzák.
– Annyi mindent csinált Tóni bácsi az elmúlt évtizedekben. Mi a leg-
fontosabb az életében, minek tartja magát?
– Elsôsorban családapának és büszke nagyapának mondanám magam, 
akinek három remek gyermeke és kilenc unokája van. Pedagógus, 
gyermekvezetô, úttörôvezetô, közösségépítô, közéleti ember – nem 
is tudom az igazi sorrendet. Biztos, hogy életemnek az iskolai élet 
csak egy részét tette ki, és nagyon sokat dolgoztam az iskolán kívül 
is. Talán népmûvelônek mondhatnám magam.

Ôszinte elismeréssel gratulálunk eredményeihez, további munká-
jához erôt és jó egészséget kívánunk! Kívánjuk, hogy sikerüljön a 
sok értékes kincset archiválni az utókor részére. Köszönjük, hogy 
eljött segítô házunkba, máskor is szeretettel várjuk Tanár Urat!

Bohácsné Vilimek Ágnes
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Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola 
– ismertebb nevén a SZISZI – 10 éves születésnapja 
keretében április 20-21-re nagyszabású rendezvény-
sorozatot hirdetett. Az ünnepségen jelen voltak ta-

nulók, pedagógusok és kíváncsi szülôk, vendégek egyaránt. 
Az 1995 tavaszán létrehozott Gábor Dénes Alapítvány mû-

ködteti az iskolát. 1996 tavaszán kezdôdött az építkezés és 1997-
ben az elsô tanév. Az idei, a 2006/2007-es tanév a jubileumi, a 
tizedik az iskola életében.

Az évforduló kapcsán meghirdették a Tóth Árpád és kortársai 
szavalóversenyt általános és középiskolai szinten. Természet-
fotó pályázatot írtak ki az iskola tanulói számára. A fotópályázat 
és az iskola életének fotói egy kiállítás keretében kerültek bemu-
tatásra. Komoly téttel bíró „Utazás a föld körül” versenyt hirdet-
tek az osztályok között. A tét a minden versenyzô osztálynak 
járó azonnal elfogyasztható tortán kívül egy szabad nap.

A programokban, mûsorokban gazdag délelôtt után 250-300 fô 
foglalt helyet az iskola aulájában, ahol az igazgatónô, Keresztúri 
Jusztina köszöntötte a vendégeket. 

Ezt követôen Isaszeg Nagyközség polgármestere, Hatvani 
Miklós mondott ünnepi köszöntôt. Elismeréssel szólt az iskola 
létrehozóiról, a színvonalas mûködtetésrôl, mely szerepet játszik 
Isaszeg hírnevének öregbítésében. Az eltelt 10 év statisztikájának 
szép eredménye az ötszáz érettségizett diák, akik közül nagyon 

sokan felsôfokú intézményben tanultak vagy tanulnak tovább. 
Közel kétszáz isaszegi fiatal érettségizett az intézményben. 

A rendezvény a díjak átadásával folytatódott. Kihirdették 
és jutalmazták a szavalóverseny, a hagyományos és digitális 

fotópályázat, valamint az ország-világ járás játék helyezettjeit. 
Ugyancsak köszöntötte és ünnepelte az igazgatónô és az iskola 
diákjai, tantestülete a különféle országos versenyeken résztvevô 
és kimagasló eredményeket elérô diákokat.

Szívet melengetô érzés volt, amikor vastaps kíséretében Szabó 
Lászlóné Marika, az iskola könyvtárosának Keresztúri Jusz-
tina átadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmét. Ezt követôen egy-egy szál gyönyörû 
fehér rózsa átadásával köszönte meg a támogatók munkáját az 
igazgatónô, hogy az iskola létrejöhetett, mûködhet. 

Teljes körûen nem tudjuk ismertetni az igazgatónô ünnepi be-
szédét. Egy gondolatsor felidézése nélkül azonban nem lenne 
teljes híradásom: 

„Álmodtunk egy iskolát. Nem olyat, mint a többi. Itt nem 
akarjuk alkalmatlan eszközökkel ismeretek ezreit a diákok fe-
jébe verni. Nem. Itt a gyermekek életkorának megfelelô módon 
fejlesztjük készségeiket és képességeiket, segítünk megismerni 
lehetôségeiket és határaikat, sôt megtanítjuk ôket arra is, hogyan 
kell csapatban dolgozni és problémát megoldani. Személyre 

10 éves a SZISZI 
Jubileum az isaszegi szakközépiskolában

A

A park avatása

Születésnapi torta
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szabott oktatási szolgáltatást kívánunk kialakítani, nem akarunk 
senkire szellemi-lelki uniformist húzni, mert tudjuk, minden 
gyermek más, mint a többi, mindegyiknek saját személyisége, 
egyénisége van, amit fejleszteni kell. Ehhez megtaláljuk az 
ideális tanítókat, tanárokat. Tudjuk azt is, nem a technikától let-
tek nagyhírûek iskoláink, hanem a tanároktól. Ezek a tanárok 

számítógép és internet nélkül is jól tanítanának, és csak azért 
használják ezeket az eszközöket, mert a mindennapi életünk 
részei, és mert ezeken keresztül szeretnék megismerni és el-
fogadni a gyerekek változó tanulási motivációit és irányultságát, 
hiszen egy dolgot semmiképpen nem akarunk: az uniformist 
rákényszeríteni a diákokra. 

Szolgáltatásunk, szolgálatunk lényege, hogy közvetítsük a 
valóság legkülönfélébb arcait az észlelés és tudás legváltoza-
tosabb formáin keresztül. Ez az iskola tudja azt is, hogy a leg-
fontosabb modernizációs feladata felkészíteni a tanulókat az 
informatikai eszközök használatára, és emberléptékû környeze-

tet teremteni a tanuláshoz, a gyerekek már megvannak hozzá. 
Megtanultuk az elmúlt tíz év alatt, hogy mi a különbség a 
hagyományos és a modern iskola között. A mindennapi peda-
gógiánkban egyénre szabottan, igény szerint, diákcentrikusan 
tevékenykedünk, szem elôtt tartva a kor kihívásait, mert tud-
juk, hogy az egységesülô európai felsôoktatási térségben és az 
egységessé váló munkaerôpiacon e nélkül esélytelenek lennénk. 
És mivel az iskola, amit álmodtunk magunknak, a jövô iskolája,  
nem rest szétnézni a világban, és azt is tudja, csak így szerezheti 

vissza az oktatás több oldalról is megtépázott presztízsét. Nem 
várunk ölbe tett kézzel. Iskolánk óráján már holnap van.”

Tehát merni kell álmodni. Isaszeg és a kistérségi települések 
nevében köszönjük az „álmodást”.

A program keretében Keresztúri Sándor, az iskolát fenntartó 
és mûködtetô alapítvány kuratóriumának elnöke is köszöntötte 
a jelenlévôket, megköszönte a támogatók, az igazgatónô, a tan-
testület, a dolgozók munkáját.

Ezt követôen a vendégsereg felkerekedett, és felavatta a Gá-
bor Dénes parkot, ahol az egész épületkomplexum található, és 
bejelentette, hogy az iskolához vezetô utat Gábor Dénes köznek 
fogják nevezni.

Minden isaszegi lakos, család nevében köszönjük, hogy gazda-
gabbak, értékesebbek lehettünk ezzel az intézménnyel. A korsze-

rû oktatás feltételeivel rendelkezô iskola Isaszeg közéletében, a 
község tekintélyének emelésében olyan elismerést hozott, mely 
évtizedek óta nem fordult elô, és évekre elôre vetítette Isaszeg 
fejlôdésének lehetôségét. A végzôs diákok pályaválasztási le-
hetôségeit, esélyeit Isaszeg és a környékbeli fiatalok esetében is 
jelentôsen bôvítette.

A több mint tízezer lakosú nagyközség szinte minden lakosa 
az elmúlt tíz évben kapcsolatba került az iskolával valamilyen 
formában (diák, szülô, sportrendezvények, vetélkedôk, kiállí-

tások, mûvészeti napok stb.). Ismerôseim és a magam részérôl 
mondhatom, jó érzés bemenni az iskolába és isaszeginek lenni. 

Kisné Erzsi

Hatvani Miklós polgármester Keresztúri Sándor

Az ünneplő közönség

Pillanatkép a kiállításról

Az „Utazás a Föld körül” verseny egy pillanata
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Horváth Istvánnak hívnak, és rövid idôn belül másodszor sze-
retnék bemutatkozni önöknek. Miért is mondom ezt? Azért, mert 
az ESE Híradó 2006. decemberi számában már találkozhattak ve-
lem. Akkor, mint a VÉDESE Kht. új üzembiztonsági és mûszaki 
vezetôje mutatkoztam be. Ezt a posztot 2006. október 1-jétôl töltöt-

tem be. Nem sokkal késôbb adódott számomra egy nagy lehetôség, 
megpályázhattam a kht. ügyvezetôi státuszát, és elnyertem.

De kezdjük az elején! 1958. október 4-én születtem, gyermek-
éveimet Pécelen töltöttem, itt jártam általános iskolába. Szeret-
ném megjegyezni, hogy az elsôosztályos tanító nénim, aki meg-
tanított a számok és betûk világában eligazodni: Aliz néni. Ha 
csak tehetem, szívesen látogatom meg ôt, még most is jól esnek 
csodálatosan csengô szavai! De folytassuk! Az általános iskola 
elvégzése után úgy gondoltam, és a szüleim is támogattak ebben 
– fôleg édesapám –, hogy tanulmányimat Budapesten a Pataki 
István Híradásipari Szakközépiskolában folytassam, és legyek 
mûszerész. 

Következett az elsô munkahely, az FMV Budapesten, aztán két 
év katonaság Nagyorosziban. Hát ez utóbbi hosszú volt. Köz-
ben megnôsültem, feleségül vettem egy csodálatos hölgyet, akit 
Tarjáni Ilonkának hívnak, és Isaszegre költöztem. De a péceli 
kötôdésem természetesen megmaradt, mivel édesanyám és nagy-
mamám továbbra is itt élnek. Megszületett Csilla nevû gyönyörû 
kislányom, ekkor azt gondoltuk feleségemmel, hogy Isaszegen 
vagy közelében keresünk magunknak munkalehetôséget. Ilon-
kám a KÁTKI-ban mint laboráns dolgozott ill. még dolgozik je-
lenleg is. Én a Magyar Posta HTI isaszegi erôsítô üzemében mint 
berendezés-fenntartó mûszerész vállaltam munkát. Emlékszem 
Balog Pistára, aki az üzemvezetôm volt, és a többi kollégára, 
Bot Zolira, Mészáros Miklósra..., milyen szeretettel fogadtak be 
a kis csapatba. Ezután megszületett Noémi, aki szintén elbûvölô 
kislány volt, és még most is az. A nagyobbik lányka elkezdte az 
általános iskolát, és mivel nekem sok szabadidôm volt akkor (most 
már sajnos nincs annyi), az iskolában minden társadalmi munkát 
szívesen elvállaltam. Így lettem SzMK elnök, majd az iskolaszék 
elnöke, mindez a szeretett Streng Ferencné Vera idejében történt. 
De a község társadalmi életében is aktív szerepet vállaltam, 
dolgoztam önkormányzati bizottságokban, valamint részt vettem 
a községi szintû ünnepségek lebonyolításában. Nagyon szerettem 
a gyerekekkel foglalkozni, örülök, hogy volt szerencsém számta-
lan osztálykiránduláson kísérôként ott lenni. A hajdani cégemnél 
nagyon fontos volt a folyamatos továbbképzés, így elvégeztem 

a Puskás Tivadar Távközlési Technikumot, valamint számtalan 
szakirányú tanfolyamot. 

Közben a munkahelyem átköltözött Gödöllôre. Az ott töltött 
évek is emlékezetesek számomra. Nagyon sok jó kollégára és 
barátra találtam. Köztük Kovács Miklósra, akivel azóta is jó 
barátságban vagyunk. A mi szakmánk folyamatosan fejlôdött, 
már akkor megértettük az élethosszig tartó tanulás jelentôségét. 
Ezért elvégeztem a Gábor Dénes Mûszaki Fôiskolát, ahol mûsza-
ki diplomát szereztem. Nehéz évek voltak, munka mellet tanulni 
– aki kipróbálta, tudja – nem egyszerû, de hát ez is megvolt. Köz-
ben természetesen a közösségért is munkálkodtam. Dolgoztam a 
Távközlési Szakszervezetben mint titkár, és tagja voltam a Háló-
zatirányítási Igazgatóság üzemi tanácsának. Ezen idô alatt az én 
kis lányaimból is felnôtt, csodálatos hölgyek lettek. A nagyobbik 
végzett mint pedagógus, a kisebbik pedig a pécsi jogi egyetem 
negyedéves hallgatója. Rájuk vagyok igazán büszke! 

Számomra a másokért való önzetlen tevékenykedés termé-
szetesnek tûnô feladat. De a sors ismét közbeszólt, a munkahe-
lyem megszûnt, és én éppen a felmondási idômet töltöttem, amikor 
tudomásomra jutott, hogy a VÉDESE Kht. mûszaki üzembizton-
sági vezetôt keres. Ekkor 2006. szeptembert írtunk. Mint a beve-
zetôben említettem, október óta dolgoztam a szervezetnél, majd 
2007 elején megpályáztam és elnyertem az ügyvezetô igazgatói, 
ezt a számomra igen megtisztelô feladatot. Az itt eltöltött hónapok 
számomra azt is megmutatták, hogy mennyire fontos az itt dolgo-
zó emberek megértése és segítése, milyen hasznos számukra a re-
habilitációs foglalkoztatás. 

Úgy gondolom, hogy az emberekhez, idôsekhez, fiatalokhoz való 
viszonyom, és az eddig megszerzett szakmai és emberi tapaszta-
lataim nagyban segítenek a reám váró feladatok megoldásában. 
Szeretném a rám bízott szervezet hírnevét az elôttem levô és a 
még ma is dolgozó, általam nagyra becsült és tisztelt nagyszerû 
emberekhez méltó módón tovább öregbíteni. Végül hálát adok a 
sorsnak, hogy itt lehetek, és másokért dolgozhatom. A munkám 
elvégzése közben pontosságra, alaposságra törekszem. 

S végül Szabó Lôrinc egy idézetével zárnám gondolataimat:
„Egyikünk élete sem könnyû. És akkor? Legyen bennünk 

kitartás, és mindenekelôtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell 
benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit 
– kerül, amibe kerül – meg tudjuk valósítani.”

ESE ESEMÉNYEK

Bemutatkozik Horváth István,
a VÉDESE Kht. ügyvezetô igazgatója

A gondoskodás méltósága
Egymást Segítõ Egyesület
kiemelkedõen közhasznú szervezet

1%
Adószámunk: 19173245-2-13
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ESE ESEMÉNYEK

ESE Pitti Katalin Idõsek 
Klubjának programjai

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

május 8. (kedd): Váljék egészségünkre – Nagy Judit tanácsai
május 10. (csütörtök): „Mosolyogni tessék!” Papp Marikával
május 15. (kedd): Ki mit tud? – vetélkedõ
május 17. (csütörtök): Féfinap a klubban – vendégeink Jó-
nás Károly és Rátonyi Pál
május 22. (kedd): A Benyus család kamarazenekar mûsora
május 24. (csütörtök): Váljék egészségünkre! – Nagy Judit 
tanácsai
május 29. (kedd): Hámori István hegymászó élménybeszá-
molója képekkel
május 31. (csütörtök): Kerti parti az ESE kertjében 
június 5. (kedd): Pedagógusnap
június 7. (csütörtök): Beszélgetés Varga Endre kertész-
mérnökkel a környezetvédelmi világnap alkalmából
Klubunk munkanapokon 7.30-tól 16 óráig tart nyitva, a fenti 
programok, elôadások 10.30 órakor kezdôdnek, melyekre 
mindenkit szeretettel várunk. Elôzetes egyeztetés lapján 
fodrász, kozmetikus, pedikûrös szolgáltatás igényelhetô ked-
vezményes térítési díj ellenében. Lehetôség van ingyenes 
vérnyomás- és vércukorszint mérésre.

Klubélet

A költészet napja alkalmából verseket olvastak fel a klubtagok

A Szemere Pál Általános Iskola 5. a osztályosainak műsora

Vendégünk volt Maczkó Mária

Szécsi Katalin volt a meglepetés vendége Papp Marikának

A roma kultúráról Váradi Attiláné (jobbra) és kis csapata beszélt

A Szemere Pál Általános Iskola 5. a osztályosainak műsora
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Csilla von Boeselager 1991-ben hozta lét-
re alapítványát, hogy segítséget tudjanak 
nyújtani a kelet-európai országoknak a 
rendszerváltás éveiben. Halála (1994) után 
férje, Wolfhard von Boeselager báró vette 
át az ô áldozatos munkáját. Dr. Alemany 
Erzsébet (az ESE isaszegi Segítô Házának 
névadója) 1992-ben kapcsolódott be az 
alapítvány missziós tevékenységébe, és 
gyûjtötte, szervezte, küldte az adományokat 
Kelet-Európa rászorultjainak. Az Egymást 
Segítô Egyesület 1996-ban került kapcso-
latba a szervezettel, és kapott péceli és 
isaszegi segítô házainak építéséhez, felsze-
reléséhez jelentôs természetbeni és anyagi 
segítséget. 

Az alapítvány nemrégiben tartotta éves 

közgyûlését Höllinghofenben. A szervezet-
nek ma már 302 tagja van Németország-
ban és külföldön. Az elmúlt esztendôben 
majd 107 000 euró értékû adományt jut-
tattak el Lengyelországba, Magyarország-
ra, Szerbiába, Romániába és Ukrajnába 
ruhanemû, élelmiszer és gyógyszerek 
formájában. 

A 2007-es a változás éve a szervezet 
életében. Boeselager báró úr még 2006 
ôszén, a 70. születésnapján úgy döntött, 
hogy az alapítvány vezetését átadja az új 
generációnak. Ô és helyettese, Alemany 
Erzsébet a közgyûlésen lemondtak vezetô 
tisztségükrôl. Nagy-nagy szeretettel gon-
dolunk mi is fáradhatatlan, áldozatos 
munkájukra, és köszönjük azt a hatalmas 

anyagi és erkölcsi segítséget, amivel ben-
nünket is támogattak. 

Egyúttal megválasztották az új veze-
tôséget. Az elnöki tisztséget ezentúl a 
báró úr fogadott fia, Dr. Raphael von 
Hoensbroech 29 éves vállalkozási tanác-
sadó tölti be. 

Az ügyvezetôi feladatokat Ildikó von 
Ketteler-Boeselager építész-vállal-kozó 
látja el, az elnökhelyettes és egyben 
kincstárnok marad Michael von Boese-
lager jogász. Megválasztásukhoz szívbôl 
gratulálunk, és kívánunk nekik erôt, 
egészséget, kitartást, hiszen a munkájukra 
óriási szükség van még mindig Kelet-
Európa-szerte. 

Antal Kata

Fiatalok a segítségnyújtásban
Megújult a Csilla von Boeselager Alapítvány vezetôsége

A Ráday Klub Kulturális Egyesület legutóbbi 
rendezvényének ismét a Ráday-kastély nagy-
terme adott otthont, 2007. április 20-án kora 
este. A magyar televíziózás 50. évfordulója 
apropóján Mihály Dénesre emlékezett a klub 
tagsága Krassovics Miklós egyesületi titkár 
vetített képes elôadásával. 

A jeles mérnök 1894-ben Gödöllôn született 
és 1953-ban Berlinben halt meg. Gyermekéveit 
Pécelen töltötte, a ház az Erzsébet sétány és a 
Béke utca sarkán ma is áll. Mihály Dénesre, a 
tudományos világ mint a távolba látás elekt-
ronikus megoldásának egyik úttörôjére em-
lékezik. Sajátos módon, a kezdetekben nem az 
elektronika foglalkoztatta, hanem a közlekedés. 
16 évesen több kiadást is megért könyvet írt az automobilról! 
Egy életrajzi írásában az ebben megfogalmazott gondolatokat 
Pécellel társítja. Késôbb, így 1926-ban is megjelentetett gép-
jármû témájú könyvet, amely a mai aukciók keresett tárgya. A 
Fáy-kastély parkjában ôsszel, szeptember 15-én megrendezendô 
III. Péceli Autó és Motorszalon kiállítás keretében a gépjármû 
témával kapcsolatos munkásságát is igyekszünk bemutatni. 

Krassovics Miklós a Ráday Klub vezetôségében még 1983-
ban megígérte Varga Miska bácsinak a péceli vonatkozású 
helytörténeti emlékeinket ápolását. Kulturális egyesületünk 
elnöksége számára is közelálló téma a Pécelhez kötôdô jeles 
személyiségek bemutatása. Színes elôadásában megismerhettük 
a távolba látás kezdeteit. A budapesti Vörösmarty Gimnázium-
ból a Budapesti Mûszaki Egyetemen (BME) át a berlini AEG 
társasághoz vezetô út számos érdekes állomásból állt. Az elsô 
tudományos kísérleteit Mihály Dénes a Gizella úti telefongyár-
ban végezte, itt már 1919-ben „Telehor” néven egy olyan szelén-
cellával és húros oszcillográffal mûködô szerkezetet mutat be, 
amely alkalmas volt álló kép közvetítésére, akár több kilométer 
távolságra! Neve akkor vált a világon ismertté, amikor 1928-
ban a német birodalmi posta kiállításán mozgó tárgyak képét 
közvetítette. A világra szóló sikert 1929. március 8-án aratta, 

amikor a 175,4 méteres hullámon elôször sike-
rült szobában ülô személyek képét mesterséges 
fényforrások nélkül továbbítani. 1936-ban 
a Gellért Szállóban megvalósítja a BME 
közremûködésével az elsô zártláncú televí-
ziós közvetítést. Külföldön érte el tudományos 
eredményeinek többségét, de mindig magyar-
nak vallotta magát. A náci rémuralom alatt 
koncentrációs táborba került az üldözöttek 
megmentéséért, és az ott szerzett tbc okozta 
1953-ban Berlinben bekövetkezett halálát. Jó 
dolog, hogy Pécelen és Gödöllôn is utca ôrzi 
nevét. 

Az est második fele is nagy érdeklôdésre 
tarthatott számot. Barabás Csaba, a Baravidi 

Stúdió vezetôje, a klub vendégeként levetítette az 1925. szeptem-
berében Pécelen forgatott híradós filmet, amelyet a Magyar Film-
archívum bocsátott rendelkezésére. A tizenkét perc hosszúságú 
szenzációs filmet négy hónapig tartó, kockáról kockára történô 
restaurálással hozta kiváló állapotba, korhû zenei aláfestéssel. 
Áldozatos munkáját a hivatalos elismerések helyett a lelkes 
közönség jutalmazta nagy tapssal. Megállapítható, hogy kevés 
település büszkélkedhet abból a korból ilyen képi anyaggal. 

Ha végiggondoljuk, a szarmata kori ásatási tárgyaktól kezdve, a 
Ráday-ak korán át a XX. századi Juhász József által összegyûjtött 
anyagig, amely utóbbi jelenleg keresés alatt áll, vagy ifj. Bakonyi 
Árpád képeslapgyûjteménye egy minden tekintetben értékes 
helytörténeti kiállítás fô vázát jelenthetik. A helytörténeti kiállítá-
sokat nem azért hozzák létre, hogy pénzt termeljen. Az önbecsü-
lés, a lokálpatriotizmus és a hazaszeretet az, amelyet egy gazdag 
kiállítás erôsít. A társadalom átalakulása következtében már a 
nagy családok, generációk nem élnek együtt. Az ôsök szokásait, 
a család, település történetét nem mesélik a nagyszülôk, a régi 
tárgyakat haszontalannak tartják, kidobják. Ami még segíthet, 
az egy helytörténeti kiállítás olyan emberek összefogásával, akik 
hitelesen gondolkodnak, felelôsen cselekszenek.

Ivánkovics Zoltán

Mihály Dénes és a Ráday Klub
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Amikor kezembe került egy 1930-as református iskolai osztály-
tabló, mely a volt Kálvin téri iskola egyik tanterme elôtt készült, 
két emlék jutott eszembe: valamikor én is itt kezdtem iskolába 
járni, édesapám és testvéreim is. Azután az jutott még eszembe, 
hogy 1989-ben utoljára itt láttam a volt Hazafias Népfront kebelén 
belül összegyûjtött helytörténeti anyagom töredékét, húsz év után. 
Ezt az anyagot 1979. novemberéig a Rákos utcában lévô népfronti 
helyiségben gyûjtöttem össze, majd átadtam Varga Mihálynak és 
Erdôs Sándornak. Arról még a ’80-as évek derekán értesültem, 
hogy ennek a gyûjteménynek régészeti tárgyai Vácra kerültek. 
Akkor még úgy hittem, a többi része valamilyen módon meg-
semmisült. Nagyon elkeseredtem, hogy több évtizedes munkám 
valóban veszendôbe ment. Igaz, közvetlen utána mégis azt hallot-
tam, megvan még a „Varga-féle” anyag! 

Most, hogy ez a tabló megfordult kezemben, újra kíváncsivá 
tett: Tényleg, mi történt azzal a gyûjteménnyel? Rövid nyo-
mozás után, meglehetôsen rossz híreket hallottam: ez az anyag 
valóban széthullhatott. Készítettem egy listát arról, hogy ebben 
a gyûjteményben mi volt akkor. Tételesen felsorolni nem tud-
nám már minden darabját, hiszen 1979 óta jó pár év telt el (akkor 
adattározva, leltározva volt). Annyi bizonyos, egy helytörténeti 
múzeum alapja lehetett volna. Tulajdonképpen 1979-ben éppen 
az volt az egyik sérelmem az akkori tanácsi vezetéssel szemben, 
hogy egyáltalán nem vette komolyan múzeumalapítási szándéko-
mat. A gyûjtést hajdanán sem a magam számára végeztem, mint 
ahogy ha most tenném, sem azért tenném.

És egy váratlan fordulat: örömmel értesültem a napokban arról, 
hogy Lestyán Péter, a Ráday Pál Gimnázium igazgatója adott ott-
hont a még fellelhetô anyagoknak. Köszönet érte neki!

De hogyan tovább? – kérdezheti bárki, és ezt kérdezem magam 
is. Hiszen alig van olyan település környékünkön, ahol ne volna 
helytörténeti múzeum. Példa értékû Isaszeg, de Dány is mint kis 
település, vagy éppen Gyömrô. Mondjak frázisokat? Azt hiszem, 
fölösleges ecsetelni, hogy miért volna szükség egy helyi történel-
met bemutató kiállításra. De mégis egy tényt azért kiragadnék: egy 
város arculatának ez is lényeges része, eleme. Különösen Pécelé, 
ahol a kôkorszaktól napjainkig mindig termett valami érdekesség. 
De hát ezekrôl honnan tudnának azok, akik talán még településünk 

helyét sem ismerik – az itt élôkrôl nem is beszélek. Nem a sértés 
szándékával mondom, hanem annak okán, hogy akik ezzel foglal-
koznak, kötelességük mások elé tárni, mások rendelkezésére bo-
csátani fölfedezéseiket – mint ahogyan ezt Varga Mihály is tette.

Tudom és meg vagyok gyôzôdve arról, hogy Pécelen még 
számtalan helytörténeti anyag hever szerteszét, de ezek csak ak-
kor kerülhetnének méltó helyre, ha a település is biztosítana helyet 
mielôbb számukra. 

Természetesen van még egy néhány helytörténeti témával kap-
csolatos kérdés, ami megválaszolásra vár. Csak példának emel-
ném ki az alábbiakat: Mi történt azzal az alapítói okirattal, ami a 
volt Tanácsháza falából került elô? Vagy hová lettek a volt Tanács-
háza padlásán lévô régi okiratok? De 1979 óta nincs értesülésem 
arról, hogy az általam ismert régészeti helyeken kívül, máshon-
nan is „elôkerültek” volna archeológiai anyagok (leletek), pedig 
településünkön az elmúlt pár évtized alatt, jelentôs építkezések 
folytak. Biztosan kerültek elô a földbôl érdekes dolgok. 

Amikor kerestem a hajdan összegyûjtött anyagok nyomát, 
találkoztam olyan személyekkel, akik mint kiderült, szívesen 
foglakoznának a maguk módján a helyi történeti értékek meg-
mentésével. Ez pedig a téma fontosságát és idôszerûségét tá-
masztja alá újra, és azt is, hogy mielôbb létre kell hozni egy 
múzeumbarátok körét az Önkormányzat égisze alatt. Azért is az 
Önkormányzat védelmében, mert helyi értékek létrehozásáról és 
megmentésérôl van szó.

Juhász József

Egy tablókép kapcsán

Felhívás
Kedves Olvasó! Szerkesztôségünket már többen megke-
resték a kérdéssel: Hol, kinél található Varga Misi bácsi 
gyûjteménye? Várjuk mindazok jelentkezését, akik az ér-
deklôdôknek korrekt információval tudnak szolgálni. 
Szerkesztôségünk elérhetôségei:
ESE Híradó, 2119 Pécel, Pihenô u. 2., ese@vnet.hu, 
(28)454-076 vagy (28)454-077.

Köszönet a támogatásért
Az Egymást Segítô Egyesület (ESE), a FÉNYESE Szo-

ciális Központ Alapítvány és a VÉDESE Rehabilitációs 
Foglalkoztató és Szociális Segítô Kht. hálás köszönetét fe-
jezi ki a Microsoft Corporation nagylelkû szoftver (Micro-
soft Windows és Office) adományáért, melyeknek nagy 
hasznát tudjuk venni mindennapi, kiemelten közhasznú 
tevékenységünk során. 

Minden adományt úgy értékelünk, hogy az munkánk 
megbecsülését jelenti. Ennek a megbecsülésnek minden 
igyekezetünkkel szeretnénk a jövôben is megfelelni.

Külön köszönetünket fejezzük ki a Microsoft Hungary 
munkatársai szíves közbenjárásáért, és azért, hogy segítô 
kezet nyújtottak szervezeteinknek!

További információért támogatónkról kérjük látogassanak 
el a www.microsoft.com vagy a http://support.microsoft.
com/contactus/?ln=hu-hu weboldalakra.

A Kármel Gyülekezet 
(Pécel, Pesti út 54.) szerettel vár minden érdeklôdôt 
az alábbi programjaira. Kérdéseikkel, imakéréseikkel 

továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal.

május 9. (szerda) 18.30 BIQ – Bibliaiskola
május 11. (péntek) 19.00 Imaóra
május 12 (szombat) 9.00 BIQ – Bibliaiskola
május 13. (vasárnap) 9.00 Istentisztelet
május 16. (szerda) 18.30 TCS – Tanítói Csoport
május 18.(péntek) 19.00 Imaóra
május 20. (vasárnap) 9.00 Istentisztelet – Rádiós Élô Adás
május 23. (szerda) 18.30 TCS – Tanítói Csoport
május 25. (péntek) 19.00 DIA – Dicsôítô Ima Alkalom
május 27. (vasárnap) 9.00 Istentisztelet – Bemerítés
május 30. (szerda) 18.30 TCS – Tanítói Csoport

Tisztelettel felhívjuk azon adózó állampolgárok figyelmét, 
akik adójuk 1%-ával gyülekezetünket kívánják támogatni, a 
rendelkezô nyilatkozaton az alábbi technikai számot tüntessék 
fel: Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Tech szám: 0138
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Csillag Gabriella 
KINCS Alapítvány

Többgyermekes anyaként 
néhány évvel ezelôtt szem-
besültem azzal, hogy az ott-
hon töltött évek után nagyon 
nehéz lesz visszatérni a mun-
ka világába. Gyakran éreztem, 
kevés az a tudás, amellyel ren-
delkezem, és ráadásul elavult 
is. Hová kellenék én, ilyen 
szakképesítéssel, ennyi otthon 
töltött év után?

Az anyaság és a házimunka 
kitöltötte az életemet. Ki-
csit felszabadultam, hiszen 
minden gyerekem óvodába, 
iskolába kezdett járni, ugyan-
akkor azzal szembesültem, 
újra kell strukturálnom a nap-
jaimat, a munkával töltött 
órákat. 

Tudtam, Budapestre, ahol a gyerekek elôtt az életem folyt, már 
nem járhatok vissza nap mint nap, mert az utazgatás, ingázás 
túl sok idôt vesz igénybe. Tisztában voltam azzal is, hogy teljes 
munkaidôben nem tudok dolgozni, mert a felszabadult délelôttök 
mellett vár rám otthon a házimunka és a délutáni „gyerekszállít-
mányozás”.

Sok-sok átvirrasztott éjszaka után a játszótéren, óvodás tornán 
folytatott beszélgetésekbôl kiderült, nem vagyok egyedül a prob-
lémámmal, vannak a környezetemben szép számmal olyanok, akik 
szintén nem találnak megoldást a fenti problémára. Létrehoztunk 
egy szervezetet, amely egyszerre több funkciót is betöltött. Mun-
kahelyet teremtettünk önmagunknak helyben, és egyúttal további 
hasonló munkahelyek létrehozását, illetve a nôk munkaerô-piacra 
történô felkészítését tûztük ki célul.

2005 nyarán kezdtünk el dolgozni a Gödöllôi Agárközpont Kht.-
val (GAK Kht.), amelynek egyik kiemelt 
célja, hogy élet-re hívjon, mentoráljon 
olyan civil kezdeményezéseket, amelyek 
fontos, helyi igényeket elégítenek ki.

2006-tól két, az EU által támogatott 
pályázati program megvalósításán dolgo-
zunk. Az elsô (HEFOP 1.3.1.), Veresegy-
házon és térségében megvalósuló progra-
munk nôknek szól, a második (HEFOP 
2.2.1.), Vissza a munka világába! címû 
Veresegyházon és térségében élô családok 
tagjainak elhelyezkedését célzó program, 
szociális intézményben és civil szervezet-
ben dolgozó szakembereknek. Közös 

vonásuk, hogy mindkettô a helyi munkaerô-piaci problémákra 
igyekszik megoldási alternatívákat nyújtani. A GAK Kht. Veres-
egyházon mûködô partnere, a KINCS Közhasznú Alapítvány az 
ingyenes, piacképes tudást nyújtó képzések mellett számos módon 
és eszközzel igyekszik elsôsorban, de nem kizárólagosan nôknek 
segíteni az elhelyezkedésben. 

A helyi családok részére – bölcsôde nem lévén a városban – 
létrehoztuk a KINCS Játszóházat, amely a piaci ár alatt, igényes 
környezetben, felkészült dajkákkal egész nap várja a gyerekeket a 
veresegyházi Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Centrum elsô 
emeletén.

Alapítványunkról bôvebb információ és elérhetôségeink: hon-
lap – www.kincs.info, e-mail cím: info@kincs.info, KINCS iroda 
címe – Veresegyház, Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Cent-
rum, Fô tér 45-47. I. em. 228., telefon: 06-30/349-0669

Zachárné 
Lehoczki Anita 
REGINA Alapítvány

A REGINA egy mozaik-
szó, jelentése: REGionális 
Információk Nôknek, Anyák-
nak (www.reginanet.hu). Mû-
ködésének célja, hogy a nôk 
társadalmi helyzete és esély-
egyenlôsége javuljon, hogy 
munkájuk erkölcsi és anya-
gi megbecsülése növekedjen, 
a jellemzôen nôk által végzett 
tevékenységek társadalmi, jogi 
és gazdasági támogatottsága 
erôsödjön, hogy a nôk számára 
a társadalom által kínált reális 
életvezetési alternatívák száma 
növekedjen, továbbá, hogy 
mindezeken keresztül a csalá-
dok és a családtagok belsô harmóniája és stabilitása erôsödjön.

Az alapítványnál programvezetôként dolgozom. Fô feladatom a 
különféle rendezvények koordinálása, ahhoz a személyi és a tár-
gyi feltételek megteremtése, a REGINA központtal (www.regi-
nakozpont.hu) kapcsolatos ügyintézés, irodai ügyelet, valamint a 
számítógépes háttérmunkák.

A képzésre azért jelentkeztem, mert a mindennapi munkám 
során szükségem van az itt elhangzó ismeretekre. Az eddigi 
modul – kommunikációs és motivációs tréning – már hasznosnak 
bizonyult! Sok apró kommunikációs fogást tanultam, melyeket 
szituációs gyakorlatokban alkalmaztunk is. Ezek a jó hangulatú 
gyakorlatok egyben a jelentkezôket is összekovácsolták, igazi 
csoporttá érlelték. Kapcsolatok jöttek létre, amelyeket a munkánk 
során hasznosítani tudunk.

Elfogadás és befogadás
Bemutatkoznak a HEFOP 2.2.1. pályázati programunk képzésének résztvevôi

Újságunk elôzô számában kedves olvasóink megismerhették az Egymást Segítô Egyesület „A társadalmi elfogadás és befogadás 
cselekvéses kistérségi modellje” HEFOP 2.2.1-es pályázatának programját és képzésünk tantárgyait. Ebben a cikkben pedig szeret-
nénk Önöknek bemutatni négy környékbeli szervezetet és azon munkatársaikat, akik lelkesen részt vesznek a tanfolyamon. 

Ez a négy szervezet a gödöllôi REGINA Alapítvány, a KINCS Alapítvány, a Fele-Más Egyesület és a csömöri Nagycsaládosok 
Egyesülete. A tanulókban nemcsak az a közös, hogy mindannyian a civil szférát képviselik, hanem az is, hogy nyitottak az olyan 
elméleti és gyakorlati ismeretek befogadására, amelyek elsajátításával még hatékonyabban tudnak segíteni a hozzájuk forduló rászo-
rulóknak, ezzel elôsegíthetik szervezeti céljaik megvalósítását, segítô missziójuk beteljesülését. 
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A tematikából kitûnik, hogy a társadalompolitikai ismeretek 
átfogó képet adnak a munkavállalás szempontjából hátrányos 
helyzetû csoportokról, az európai uniós ismeretek többek között 
bemutatják az aktuális uniós pályázati lehetôségeket. A civil 
menedzsment, a munkaerô-piaci ismeretek, a jogi ismeretek mind-
mind a hétköznapi gyakorlati munkához hasz-nos ismereteket 
nyújtanak. 

A szervezés, az elôadások színvonalasak, a csoport tagjai nyitot-
tak mindenre és mindenkire, így kellemes várakozással tekintek a 
még elôttem álló 10 képzési hónapra.

Aranyosné 
Mészáros Mária 
Fele-Más Egyesület

Megszerzett okleveleim, éle-
tem jelentôs állomásainak fel-
sorolása helyett kedvenc köl-
tômtôl, Radnóti Miklóstól 
idéznék, amely akár ars poeti-
caként is felfogható: „Ember 
vigyázz, figyeld meg jól vilá-
god: / ez volt a múlt, emez a vad 
jelen, – / hordozd szívedben. 
Éld e rossz világot / és mindig 
tudd, hogy mit kell tenned érte, 
/ hogy más legyen.”

Mindig érdeklôdéssel fordul-
tam az elesettek, a kiszolgálta-
tottá váltak, a fogyatékosok 
felé. Miután saját magam is 
érintetté váltam kisfiam meg-
születése után, életcélommá 
vált a sérült emberekkel való 
foglalkozás, a rászorulók 
segítése. Igyekeztem ehhez a 
területhez kapcsolódóan tudá-

somat folyamatosan fejleszteni, hogy minél többet és jobban tud-
jak a hozzám fordulóknak segíteni.

8 éve veszek részt a városunkban mûködô Fele-Más Egyesület 
munkájában. Egyesületünk 1999-ben alakult, amely a fogyatékos, 
tartósan beteg, illetve szociálisan hátrányos helyzetû családok 
érdekképviseleti szervezete. Céljaink között szerepel a mentális 
segítségnyújtáson kívül a napközbeni ellátás fejlesztése, kulturális, 
sportolási és más szabadidôs tevékenységeket biztosító lehetôségek 
feltárása, hasonló célú szervezetekkel való együttmûködés. Mun-
ka és elhelyezkedési lehetôségek felkutatása. 

Ennek érdekében az Önkormányzat által létrehozott Civil Ház-
ban egyesületünk információs szolgálatot tart, hogy a családoknak 
konkrét gyakorlati és mentális segítséget nyújtson az adott élet-
helyzetben.

A sajátos nevelési igényû gyermekek szüleire a nevelés során 
olyan feladatok megoldása hárul, melyre a hétköznapi élet nem 
készít fel, a családok többsége mintával nem rendelkezik. Számos 
esetben, fôleg kritikus élethelyzetek megoldásakor külsô segítség 
nélkül, a család magában nem képes megküzdeni a szituációval. 
Munkatársaink által nyújtott segítséggel reményeink szerint sike-
rül elérni, hogy „élhetô” életet éljenek azok a családok is, ahol 
sérült gyermeket nevelnek.

Örömmel éltem a lehetôséggel, hogy ebben a képzési formában 
részt vehetek. A képzési modulok kiterjednek azokra a területekre, 
amelyekben hiányosságaim vannak, illetve tudásom, tájékozott-
ságom nem naprakész. 

Remélhetôleg a szemeszter végére ezek a fehér foltok eltûn-
nek, és megfelelô profizmusra teszek szert úgy a konfliktuske-

zelésben, mint a civil szervezet mûködtetésében, fejlesztésében. 
Fontos motivációs tényezô volt számomra az is, hogy a megszer-

zett tudáson kívül, szert tehetek olyan kapcsolati tôkére, amelynek 
segítségével visszakerülhetek a munkaerôpiacra. Középkorú 
nôként, sérült gyermekkel és több mint 20 év kihagyással nem 
egyszerû feladat. 

Ritter Judit 
csömöri Nagycsaládosok 
Egyesülete

Csömörön lakom, az ottani 
nagycsaládos egyesület egyik 
alapítója és egyben elnöke 
vagyok, immár 6 éve. Három 
gyermekem van. Szeretek az 
embereknek segíteni, kinek 
adományközvetítéssel, kinek 
az ügyei intézésével kapcso-
latban tanáccsal, kinek „csak” 
azzal, hogy rohanó világunk-
ban meghallgatom panaszát, 
odafigyelek mondanivalójára. 

Az Egymást Segítô Egyesület 
által indított képzésrôl szá-
momra is meglepô módon 
értesültem. A nagycsaládos 
egyesület nevére jött egy 
levél, melyben a tanfolyam 
indulásáról értesítettek, mint 
az egyik célcsoporttal foglal-
kozót. Nekem elsô olvasás-
ra nagyon tetszett az ötlet, 
hogy a rászorulókkal foglalkozó önkéntesek ennyire széles is-
meretekre tehetnek szert egy ilyen képzésen. Nekem ilyen irányú 
végzettségem, sajnos nincs, így gondoltam, itt a lehetôség, hogy 
szerezzek egy kis elméleti alapot is.

Bízom benne, hogy egy év múlva már nemcsak az ösztöneimre 
és az eddigi tapasztalataimra hagyat-kozva tudok majd segíteni 
a nagycsaládosoknak, hanem megfelelô ismeretek birtokában 
hatékonyabban tudom végezni önkéntes munkámat. Nagy fele-
lôsség az emberekkel foglakozni, amikor ránk bízzák gondjaikat, 
megosztják velünk problémáikat, és tôlünk várják a segítséget.  
Ugyanakkor nagy öröm az, ha segíteni tudunk valakinek. 

S ugyan még csak a tanfolyam elején tartunk, úgy látom, sok 
érdekes emberrel tudtam megismerkedni, az ô tapasztalataikból 
nagyon sokat tanultam már eddig is. S nem utolsó sorban egy 
nagyon jó csapat jött össze, mind az elôadók, mind a „tanulók” 
részérôl. Szerintem sok hasznos ismerettel és értékes emberi kap-
csolatokkal leszünk gazdagabbak egy év múlva.

A képzés céljaként tûztük ki az anyák munkaerôpiacra való re-
integrációjának segítését, a szervezetek kapcsolati tôkéjének bôvít-
ését, a régebben már elsajátított ismeretek naprakésszé tételét, és az 
eddig „hobbiból vállalt” segítô tevékenység szakmásítását. Nekünk, 
mint oktatóknak nincs annál nagyobb örömünk, mint hogy halljuk, 
hogy hallgatóink elismerôen szólnak a képzésünkrôl, felismerik az 
átadott tudás gyakorlati értékét, és hogy megpróbálják a minden-
napi munkájukban alkalmazni ezeket az ismereteket.

Összeállította: Scheffer Éva



2007. májusESE Híradó24

HÍRMIX

2007. május elsô hetében országszerte zajlanak a születés 
hete programjai. Olyan alkalom ez, amikor az ország számos 
településén, Budapest sok kerületében egy hétig az érdeklôdôk 
könnyen megtalálhatják azokat az információkat, elôadókat, be-
szélgetôpartnereket, filmeket, kiadványokat, amelyek segíthet-
nek tájékozódni a várandóssággal, szüléssel, születéssel kap-
csolatban. Isaszegen a mûvelôdési otthon és a könyvtár ad helyet 
– immáron negyedszer – a rendezvénynek. 

Sok különbözô szemlélet, sok tévhit uralkodik, melyekrôl jó 
és hasznos beszélni. Érdemes megnézni az érem mindkét ol-
dalát. Mind a várandósság, mind a szülési és szoptatási szoká-
sok függnek a kulturális beállítódástól, a szülôi mintáktól, a 
rendszer és az érintettek tájékozottságától. A születés hete egy 
olyan tájékoztató, szakmai és kulturális rendezvénysorozat, 
mely elsôsorban informálni, tájékoztatni szeretne, felébreszteni 
az igényeket elsôsorban a szülés körüli lehetôségekre, a megis-
merésre. Megláttatni, hogy: „Ha nem ismered a lehetôségeidet, 
akkor egy sincsen.”

Tudjuk, hogy nehezen indul mély beszélgetés a szülésrôl. 
Talán, mert úgy gondolják az asszonyok, hogy majd velük is 
megtörténik, majd ôk is túlélik, ez olyan intim… sorolhatnám. 
Valóban. A szülés olyan intim, mint a szeretkezés. Gyönyörû és 
borzalmas egyaránt tud lenni. És tényleg megtörténik, tôlünk 
függetlenül, sôt, ha bízunk a testünkben, akkor még magától 
értetôdôbben. De megtanították ezt nekünk? Megtanítottuk a 
lányainknak? Hisszük valóban, hogy erre születtünk? Ezekrôl a 
témákról is beszélgetünk. Minden látogatót ajándékkal várunk, 
és értékes nyereményeket sorsolunk ki a totó helyes kitöltôi 
között.

A Dózsa György Mûvelôdési Otthonban
május 7. Baba-mama klub: „Mi a születés hete?” – beszélgetés
május 9. szerda
14.00 „Amit tudni akarsz a várandósságról, szülésrôl...” Mode-
rátorok: Sárközi Anikó szülésznô, Lancsin Zsuzsanna szülés-
felkészítô, dúla (A beszélgetésen védônôk, dúlák is jelen lesznek.) 
15.40 „A tenger szülöttei” – filmvetítés és beszélgetés
16.15 „Társalgó” – beszélgetés a polgármesterrel és a Családtá-
mogatási Osztály vezetôjével
17.00 „Szoptatásra való felkészülés várandósoknak” – Werner 
Katalin laktációs (szoptatási) szaktanácsadó
16.00-17.00 Kismamajóga
18.30 Soma: A spirituális ébredés jelentôsége hétköznapi életünk-
ben, nôiségünkben 
14 órától folyamatosan: védônôk, családsegítô szolgálat, totók, 
intimtorna, gyógytorna-tanácsadás, holdkunyhó, fotókiállítás, 
játszóház, bababörze, könyvvásár, biobüfé, teaház, aromaterápia, 
Bach-virágterápia, hordozókendôk és környezetbarát pelenkázási 
tanácsadás, szoptató és pelenkázó helyiség, 

A Jókai Mór Nagyközségi Könyvtárban egész héten lesz “Kis-
mamák könyvtára” és „Sirató oltár”, illetve kiállítás.
május 12. szombat
15.30 Szülésbeszélgetés (beszélgetôkör), majd 
18 órától Csörgô Zoltán: „A gyerekek csodája a néphagyomány-
ban” – elôadás és beszélgetés. Kiállítás-megnyitó.

További információ a rendezvényrôl: a 06-30/975-1543 tele-
fonszámon vagy a www.szuleteshete.hu, www.jokai-bibl.hu, 
www.dozsamuvotthon.atw.hu honlapokon.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklôdôt.
Lancsin Zsuzsanna

Születés hete 2007 
Isaszegen

Az SZJA 1%-át gyûjtõ 
térségi civil szervezetek

Civil szervezet neve       Adószáma

Egymást Segítõ Egyesület (ESE) 19173245-2-13
FÉNY-ESE Alapítvány 18668748-1-13
Szemere Alapítvány 18681282-1-13
Harmónia-Pécel Alapítvány 19175261-1-13
Vásártéri Gyermekekért Alapítvány 18660764-1-13
Péceli Fáy András Alapítvány 18662539-1-13
Kincskeresô Alapítvány 18681385-1-13
Péceli Parnasszus Alapítvány 18690307-1-13
Sixekció Tánc Sportegyesület 18677014-l-13
Péceli Szivárvány Óvoda Alapítvány 18682977-1-13
Ráday Pál Alapítvány 18676006-1-13
Szent Erzsébet Alapítvány 18661019-1-13
Péceli Nagycsaládosok Madárfióka 
Egyesülete  18685341-1-13
Magyar Rovók és Hagyományôrzôk 
Szövetsége 18694727-1-13
Pécel Ifjuságáért Közalapítvány 19180526-1-13
Péceli Cimbora Alapítvány 19182731-1-13
Nyitnikék Péceli 3. sz. Óvodáért Alapítvány 18680360-1-13
Isaszeg Környezetvédelméért és Termé-
szetvédelméért Közalapítvány 18664847-2-13
Isaszeg Mûvészeti Alapítvány 18671104-1-13
Isaszeg Néphagyományai Alapítvány 18660991-1-13
Hetedik Szirom Alalpítvány 18673333-1-13
Isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai és 
Informatikai Szakközépiskoláért Alapítvány 18668281-2-13
Gyermekekért Oktatási-nevelési Alapítvány 18670505-1-13
Fabini Teofil János Alapítvány 18159800-1-42

Fabini Teofil János Alapítvány 
„EGYÜTT” koncertjei

Rákoshegyi Bartók Zeneház 
1174 Budapest, Hunyadi u. 50.

2007. május 18-án (pénteken) este 7-kor
Büki Mátyás – Frideczky Katalin 

hegedû-zongora duó koncertje
Az elôadáson közremûködik: Flamich Mária – ének

A mûsor házigazdája: Szabó Vilmos
Jegyár: 800 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft

Jegyrendelés: 257-1828, 06-30/242-6441 telefonszámon.

Nádor Terem 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

Tel.: 06-1/344-70-72

2007. május 26-án (szombaton) este 7-kor
Orgonahangversenyt rendez

Ruppert István orgonamûvész elôadásában
Közremûködik: Flamich Mária – ének
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Civil segítség 
a kistérségeknek

Április 26-án tartotta éves közgyûlését a Gödöllô és Környéke 
Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) a domonyvölgyi 
Lázár Lovasparkban. A rendezvény zenei nyitányát a Bálint 
József vezetésével alakult péceli fúvós kvartett szolgáltatta. 
Bálint tanár úr, Fityus Annamária, Vezsenyi Zoltán és Zsolnai 
Gergô játéka nagy sikert aratott.

A szakmai fórum elôadói között Imre Zsoltot (Pest Megye 
Önkormányzata kabinetfônöke), Kardos Endrét (Magyar Tu-
rizmus Zrt. igazgatója), dr. Csizmadia Lászlót (Falusi Turizmus 
Országos Szövetségének elnöke) és Gál Gábort (Magyar Turiz-
mus kártyát kibocsátó Hotelinfo Kft. igazgatója) is köszönthet-
ték a résztvevôk. A tanácskozás egyik fontos döntése az a se-
gítségnyújtási megállapodás tervezet, amellyel az egyesület a 
megye és a régió kistérségi turizmusfejlesztô munkáját kívánja 
támogatni. A nap zárásaként a lovaspark legújabb, huszár-
lovaglással bôvített programját láthatták a meghívottak.

Ivánkovics Zoltán

Édesanyák napja a valódi szépségért
Ki a legvonzóbb Anyuka?

Miért? – érezd, hogy Nô vagy kívül-belül
 – megállod a helyed – itt is
 – legyél most Te a középpontban
 – a természetes szépség is jelentôséget kapjon 
 – addig se lásd a fakanalat!

Hol? BUTOKUGAN Harcmûvészeti Központ
 Budapest 1081 Rákóczi út 57.
 (parkolás: a Köztársaság téren)

Belépô: elôvételben (korlátozott számban igényelhetô)
              felnôtt: 1000 Ft, gyermek 500 Ft

Mikor? 2007. június 9. (szombat) 15:30, kapunyitás: 15:00

Miben?
        – elôször egy olyan ruhában, amiben igazán Te vagy 
        – másodszor egy estélyiben, amiben tündökölhetsz! 
           (ha nincs, megoldjuk)
        – fürdôruha? – NEM! NEM! NEM!

Kategóriák: – nagycsaládos, – 1-2 gyermekes, – moletti

Jelentkezés feltételei: – kitöltött jelentkezési lap 
   (letölthetô a www.szepvagymami.club.hu-ról, 
   vagy postai úton. ill. e-mailen igényelhetô), 
– fénykép, gyermek(ek) anyakönyvi kivonat másolata, 
– nevezési díj (4900 Ft), melynek kifizetése a személyes 
   találkozáskor történik.

A szépségért felkészítô tréning, tanácsadás, 
helyszíni szolgáltatások: gyermekmegôrzô (ingyenes), 
szépészeti tanácsadás, tenyérelemzés, kávézó

Jelentkezési határidô: 2007. május 15.

Elérhetôségeink: e-mail: szepvagymami@ gmall.com 
cím: Szép vagy Mami! 2141 Csömör, Vadvirág utca 5.
fax: 06-28/447-985 tel.: 06-30/635-2369, 06-30/636-2168 
honlap: www.szepvagymami.club.hu

Gyere bátran – ez lesz a Te napod, mert: Szép vagy Mami!

Programajánló – május
Kiállítások az elsô magyar miniszterelnök emlékére

Budapesti Történeti Múzeum
Budavári Palota E épület, 

látogatható: 2007. április 11. - október 30.
A Batthyány Emlékév alkalmából rendezett idôszaki kiállí-
tásával gróf Batthyány Lajos, az elsô magyar miniszterelnök 
életét és korát szeretné jobban megismertetni a közönséggel, 
mintegy kétszáz tárgy, festmény, grafika, dokumentum segít-
ségével.

Hadtörténeti Múzeum
1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40., 

látogatható: 2007. április 11. - október 14.
A Batthyány Emlékév alkalmából Batthyány hadseregszer-
vezésérôl láthatunk kiállítást. 

Fesztivál Színház
Mûvészetek Palotája, Lágymányosi híd pesti hídfô

Tel.: (1) 555-3300, 555-3301
www.muveszetekpalotaja.hu

Hangversenyek fiataloknak
2007. május 06. (vasárnap) 11 és 15 órakor
Richard Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínyjei
Mozart: A varázsfuvola - nyitány
ifj. Johann Strauss: Mesék a bécsi erdôbôl – keringô
R. Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínyjei 
                  – mesével, képekkel
R. Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínyjei – vetítéssel
Közremûködik: MÁV Szimfonikus Zenekar, 
vezényel: Gál Tamás, mesélô, mûsorvezetô: Korhecz Imola

Belvárosi Színház
1075. Budapest Károly krt. 3/a.
Tel: (1) 266 7130 fax: 266 7120

2007. május 8., 10., 12., 15., 17., 19., 22., 24., 26., 29., 31. 
Június: 2., 9. – a koncertek este 20 óra 30 perckor kezdôdnek 
Interoperett koncertek
Válogatás Kálmán, Lehár, Ábrahám, Strauss és Huszka 
legnépszerûbb operettjeibôl, az Interoperett társulatának 
közremûködésével.
Rendezô: Kovács József

Madách Színház 
1073 Budapest, Erzsébet körút 29-33.

Tel.:06-1/478-2000 
Web: www.madachszinhaz.hu

május 26., 27., 28., 29., 30., 31., június 1. – 19 óra
június 2-3. (szombat-vasárnap) 15 és 19 óra 
Édeskettes hármasban zenés komédia 2 részben
Író: Neil Simon 
Zeneszerzô: Marvin Hamlisch 
Rendezô: Szirtes Tamás 
Színész: Vernon Gersch – Alföldi Róbert, Miller Zoltán, 
Posta Viktor 
Sonia Walsk – Oroszlán Szonja, Balla Eszter, Wégner Judit
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Felelôsségvállalás 
a közlekedés résztvevôitôl

A hosszú cím is talán felhívja a figyelmet arra a szükség-
szerûségre, amely egyre jobban hiányzik az aszfaltkoptatók 
némelyikébôl. A baleseti statisztikák számadatai szomorú 
mértékben nônek. Különösen a halálos kimenetelû bale-
seteké. Közel egyharmaddal többen haltak meg a közuta-
kon ebben az évben, mint az elôzô év hasonló idôszakában. 
Húsvét tájékán fokozott figyelmet kértek a rend ôrei a köz-
lekedôktôl, és fokozott jelenlétet ígértek. Pécelen húsvét hét-
fôn, késô délután szolgálat teljesítés közben súlyos baleset 
ért egy rendôrjárôrt, amelyet egy ellenôrzésre kiválasztott 
motorkerékpáros okozott. Az egyre több jármû, különösen 
az azonosító szám nélküli, a felelôsség alól könnyen kibúvó 
segéd-motorkerékpárosok számának növekedése fokozott 
balesetveszélyt jelent. Vigyázzunk egymásra!

Ivánkovics Zoltán

Itt a tavasz!
Imádom! Felnézek az égre, a nap ezerfelé szórja sugarait. 

Szívom, gyûjtöm magamba a napfényt – jól esik! Egész télen 
keveset élvezhettük ezt.

Lejjebb viszem a tekintetem: a fák ébredeznek, lassan nyito-
gatják a szemüket – rügyeznek! Azaz rügyeznének, mert itt-ott 

zacskók, rongyok, papírok... lengedeznek a fákon, ami olyan 
benyomást kelt, mint egy rondán feldíszített karácsonyfa.. (Pedig 
már régen lejárt az ideje.)

Na, de gyönyörködjünk tovább! Még az is örömmel tölt el, ha 
esik az esô. Szeretem látni, ahogy az anyaföld szomjasan szívja 
magába az esôvizet – itatja gyermekeit, a növényeket. Nagyokat 
lélegzik, és ontja magából a friss esôillatot, ami az én tüdômnek 
jól esik. Az elsô tündéri kis virág az ibolya, ami kidugja fejét a 
földbôl. Illetve csak kidugná, ugyanis szemeteszsákok, dobozok, 
vas alkatrészek... nehezednek rá! Minden, ami az embernek ha-
szontalan!

Nem értem! Miért romboljuk a természetet? Mit ártott nekünk? 
Az esztétikai és szépérzékünk nulla?

Ezt felnôttek mûvelik!!! Mit tanít akkor a gyermekének? Arra 
nem gondolnak, hogy ma még „csak” bokáig járunk a szemét-
ben, de gyermekeink már térdig fognak gázolni benne, ha így 
folytatjuk?!

Az út menti árok már azt sugallja, hogy „én vagyok a szemét-
gyûjtô, ide lehet üríteni!”. A szelektív szó jelentését vajon is-
merik az emberek? 

De szép is vagy, te természet!
Jobban meg kellene becsülni!
Ha családommal elindulunk meglátogatni a természetet, hogy 

gyönyörködjünk, hálából a szemetet összeszedjük, hogy esetleg 
alóla egy pici csokor ibolyát vihessünk haza! Sajnos ennél töb-
bet nem tehetünk, mi így tiszteljük a természetet!

Montvai Zsuzsa, Laci és gyermekeink: 
Orsi, Regi, Dávid és Dani

TRAFFIPAX ELÔREJELZÉS
2007. május hó
Gödöllô Rendôrkapitányság

2100 Gödöllô, Petôfi S. u. 6-10.
telefon: 06-28 514-645, fax: 06-28 514-655

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

(A változtatás jogát a Rendõrség fenntartja!)

Eladó komplett szobabútor (szekrénysor, 2 db ágy, asztal, 
4 db szék, kanapé), konyhaszekrény, kombinált tûzhely, 

fürdôszoba szekrény, automata mosógép. 
Érdeklôdni lehet: (28)454-520 vagy (20)466-8440
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Dózsa György Mûvelôdési Otthon
Isaszeg, Dózsa György. u. 2. tel: 28/582-055; fax: 28/582-056
isaszegmuvotthon@citromail.hu; web: www.dozsamuvotthon.atw.hu

május 6. Köszöntjük az édesanyákat! – Anyák napi ünnepség
május 9. 14.00 A SZÜLETÉS HETE országos programsorozat 
isaszegi rendezvényei
A születés hete egy olyan alkalom, amikor az ország számos tele-
pülésén egy hétig az érdeklôdôk könnyen megtalálhatják azokat 
az információkat, elôadókat, beszélgetôpartnereket, filmeket, 
kiadványokat, amelyek segíthetnek tájékozódni a várandósság-
gal, szüléssel, születéssel kapcsolatban. Az ország különbözô 
pontjain bábák, szülésznôk, szülész orvosok, dúlák, védônôk, 
szülésfelkészítôk, pszichológusok, homeopaták, gyógytornászok, 
mentálhigiénés szakemberek, szoptatási tanácsadók találkoznak 
várandósokkal, hogy számukra a lehetô legtöbb információt átad-
ják, és segítsenek abban, hogy a várandósság ideje ne szorongás-
sal, bizonytalansággal teli idôszak legyen. A programra azokat 
is várjuk, akik még csak készülnek a gyermekáldásra. Részletes 
program: www.szuleteshete.hu
május 9. 18.30 Spitzer Gyöngyi SOMA elôadása: A spirituális 
ébredés jelentôsége hétköznapi életünkben, nôiségünkben
május 12. 17.00-21.00 Tini-buli
május 14. 10.00 Gyermeknapi bábszínház: Áldott János a For-
rás Színház elôadásában – A belépés ingyenes!
május 16. 14.00 Dr. Páli Judit elôadása a különös nevelési 
igényû gyermekekrôl és a mentálhigiénérôl
május 20. Májfadöntés
Az isaszegi májfadöntés hagyománya élô néphagyomány. A népi 
hagyományainkat ápoló, színes, dalos, táncos rendezvényen – 
elôadásokkal tarkítva – turisztikailag is vonzó programot nyújtunk. 
A népszokást a Csata Táncegyüttes az Isaszegi Asz-szonykórus és 
vendég táncegyüttesek tagjainak segítségével és közremûködésé-
vel elevenítjük fel. A Mûvelôdési Otthon kirakodóvásárral, nép-
mûvészekkel és kézmûvesekkel várja vendégeit. Az elmúlt évek-
ben a Csata Táncegyüttes és az Isaszegi Asszonykórus vendég 
együtteseket hív, akik részesei a nap programjainak, melyeket 
saját népi hagyományaik bemutatásával, tánccal és népdalaikkal 
színesítenek. A falu utcáin népviseletbe öltözött táncosok, asz-
szonykórusok népzenei kísérettel “menettánccal” vonulnak a 
lányos házaknál felállított májfák ledöntésére. A lányos háznál 
táncmulatságot tartanak, melynek végén a májfát „kitáncolják”, 
ledöntik. A vendégsereg visszavonul a Mûvelôdési Otthonhoz, 
ahol utcabál, népi játékok, a résztvevôk mûsora és vendéglátással 
egybekötött táncház zárja a programot.
Rendezvények, melyeknek helyet adunk:
május 11. 13.30-14.30 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
hagyományôrzô foglalkozása
május 14. 17.00 A Kós Károly Mûvészeti Iskola tánc- és szín-
játék tanszakának év végi bemutatója
május 18. 9.00-15.00 Közgyûlés (ÁFÉSZ – PÉC-IS-KER)
május 25. 17.00 A Klapka György Általános Iskola napközis 
évzárója
május 26. 16.00 Esküvô
Szolgáltatások:
május 7. 11.00-13.00 A.S.A ügyfélszolgálat a Mûvelôdési Ott-
hon elôterében
május 7. 18.00 KRESZ-tanfolyam – megbeszélés
Keddenként 10.00- 12.00-ig és csütörtökönként 18.00-tól 20.00-
ig T-kábel ügyfélszolgálat

Júniusi elôzetes
június 2. ROMANAP – a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
szervezésében
június 9. Gyermeknapi juniális a sportpályán

Kis péceli helytörténet 
A hazai artézi kutak fúrásának kialakítója 

és elterjesztôje Zsigmondy Vilmos

Életének, munkásságának rövid ismertetéséhez az apropót 
születésének napja és az a tény adta, hogy péceli lakos volt. 
Villája a Maglódi útról nyíló, ma is az Ô nevét viselô utca 
elején látható, ám már a felismerhetetlenségig átépítve. Az 
általa feltárt péceli ôskori leletek – edények és szerszámok – a 
Nemzeti Múzeumban „Zsigmond-leletek” néven találhatók.

Zsigmondy Vilmos Pozsonyban 1821. május 15-én szüle-
tett. Középiskoláit Szakolcán kezdte, és Pozsonyban fejezte 
be 1838-ban. A természettudományok iránti érdeklôdését 
Kovács Martiny Gábor pap-tanárának oktatása indította el. 
Selmecbányán 1842-ben bányászati és erdészeti tanulmányait 
kitüntetéssel fejezte be.

1848-ban a resicai kerület ideiglenes vezetésével bízták meg, 
ebben az idôben ágyúöntéssel is foglalkozott. 1849 elején a 
magyar kormány ágyú-, kard-, szurony- és bombagyártását 
irányította. A szabadságharc bukása után haditörvényszék elôtt 
lôpor és ágyúgyártás miatt hat év vasban töltendô várfogságra 
ítélték, amit az olmüci várban kellett letöltenie. A várfogságból 
a resicai polgárság és barátai kérvénye nyomán 1850 nyarán 
kegyelmet kapva szabadult ki.

1861-ben kezdett el foglalkozni a források és földalatti vizek 
viszonyaival, jellemzôikkel, felkutatásával. Kutatómunkáját 
hamarosan a gyakorlatban is érvényesíthette, ugyanis 1865-
ben Harkány község területén egy 38,7 méter mély artézi kút-
tal sikerült a szabadon elfolyó hévizet teljes mennyiségében 
összefogni és hasznosítani.

Határozott elméletet dolgozott ki a hôforrások feltárására és 
hasznosítására, s azt a margitszigeti kutak megépítésével bi-
zonyította.

1868-ban vállalkozott egyik legnagyobb munkájára. Pesten 
a Városligetben kívánt hôforrást felkutatni. A mélyfúrásos kút 
a mai Hôsök tere közelében lett kiképezve. A munkákat sike-
resen befejezve, a kút naponta 1.200 m³ 73,8 Celsius°-os vizet 
szolgáltatott. Ebbôl a vízbôl kezdetben a Nádor-szigeten ideig-
lenesen kialakított Artézi Fürdôt, majd késôbb a Széchenyi-
fürdôt látták el forró gyógyvízzel. A munkálatok közben a 
szemét megerôltetve egyik szemére megvakult.

Az 1870-es évek végétôl csak tudományos és szakértôi 
munkával foglalkozott. A Magyar Tudományos Akadémia 
1868-ban tagjává választotta. 1875-ben tagja lett a fôvárosi 
közgyûlésnek és a közmunkatanácsnak, nagymértékben neki 
köszönhetô a fôvárosi vízvezetékrendszer megépítése. 

Következetes munkával 1883-ban elérte a bányászok nyugdí-
jazására vonatkozó törvény elfogadását és hatályba léptetését. 
A városligeti kútfúrás világhírûvé tette.

1888. december 21-én Budapesten halt meg, hamvait a Kere-
pesi úti sírkertben helyezték örök nyugalomba.

Zsigmondy Vilmos életrajzát az internet segítségével 
összeállította: Csontos Tamásné

Meghívó közgyûlésre
Az Egymást Segítô Egyesület (ESE) 2007. május 25-én (pén-
tek) 14 órától az ESE Szociális Központ éttermében (Pécel, 
Pihenô u. 2.) tartja éves rendes közgyûlését, melyre szeretet-
tel várjuk tagjainkat és az érdeklôdôket. 

Némethy Mária elnök


