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Isaszegi Dózsa György 
Mûvelõdési Otthon

Dózsa György út 2. telefon: 06-28/582-055
e-mail: isaszegmuvotthon@citromail.hu 

Május 1. Májfaállítás 
Május 7. Anyák napi ünnepség – Alapítványi est – Táncszínház 
Május 10. A SZÜLETÉS HETE országos programsorozat isasze-
gi rendezvényei részletes program: http://www.szuleteshete.hu</td> 
Május 13. Családi nap
15.00 Kézmûves foglalkozások
18-22.00 Tini-buli 
Május 13-14. Gregorián találkozó a Római Katolikus temp-
lomban, házigazda: a Gaudium Carminis Kamarakórus 
Május 16-19. Óvodások Játszóhete – Túlpart Táncház 
Május 21. Májfadöntés 
Május 26. Gyermeknapi Bábszínház – 10.00 órától (ingyenes) 
Május 27. Isaszegi Gyermeknapi Majális – egész napos családi 
rendezvény a Sportpályán
A minden évben visszatérõ közkedvelt rendezvény a Gyerme-
knapi Juniális idén a Gyermeknapot megelõzõ szombaton vár 
mindenkit. Ízelítõ a nap programjából: sztárvendégek, vidámpark, 
színpadi produkciók, bemutatók, sportprogramok, kirakodóvásár, 
kézmûvesek… és az estet tûzzsonglõrök és Tini-buli zárja. 
Kiállítás: 
Május 7. - június 9. Isaszegi lakodalmak – Hagyományõrzõ kiál-
lítás 
Rendezvények, melyeknek helyet adunk: 
Május 3. Nyugdíjas közgyûlés 
Május 8. MÁV nyugdíjas szakszervezet gyûlése 
Május 22. A Kós Károly Mûvészeti Iskola évzáró ünnepsége 
Június 1. Klapka György Általános Iskola napközis évzárója 
Szolgáltatás:
Május 8. KRESZ tanfolyam – megbeszélés – Homoki és Társa 
Autósiskola
Május 8. A.S.A (szemétszállítás) ügyfélfogadás 
11.00 -13.00-ig a Mûvelõdési Otthon elõterében. 

Baba-mama klub (Csemete Kuckó) – www.csemetekucko.uw.hu – 
minden hétfõn 10-12 óráig. Szeretettel várunk várandós mamákat 
is! Ismerkedjetek az anyaság rejtelmeivel! Szoptatós csoport 
minden páratlan héten csütörtökön 10-12 óráig 

PROGRAMAJÁNLÓ

ESE Pitti Katalin Idõsek 
Klubjának programjai
2119 Pécel, Pihenõ u. 2.

május 2. (kedd): A Harangvirág óvodások anyák napi mûsora
május 4. (csütörtök): Zenés délelõtt
május 9. (kedd): Ki mit tud? – vetélkedõ
május 11. (csütörtök): Állat és növényvédelmi világnap alkal-
mából beszélgetés Bózsváriné Göbölyös Eszterrel
május 16. (kedd): Egy kis mozgás Ruszkai Katalinnal
május 18. (csütörtök): Nemzetközi férfinap 
május 23. (kedd): Látogatás a fóti kastélyba
május 25. (csütörtök): „Mosolyogni tessék!” Papp Ignácnéval 
május 30. (kedd): Beszélgetés a pünkösdrõl Burger Ferenc plé-
bánossal
június 1. (csütörtök): Kirándulás a Szoborparkba
június 6. (kedd): Pedagógus nap
június 8. (csütörtök): Bográcsparty a Csúnya tónál
Szerdai napokon filmvetítés a klubban
május 10. A bárányok hallgatnak
május 17. Charlie Chaplin I. rész 
május 24. Charlie Chaplin II. rész 
május 31. Charlie Chaplin III. rész
június 7. A 22-es csapdája
A vetítéshez a filmeket a Városi Könyvtár díjtalanul bocsátja a 
klub rendelkezésére. Köszönjük Kiss Judit könyvtárvezetõnek és 
Wamser Tünde könyvtárosnak a lehetõséget.
A programok 10 órakor kezdõdnek. Elõzetes egyeztetés alapján 
fodrász, kozmetikus, pedikûrös szolgáltatás igényelhetõ kedvez-
ményes térítés ellenében. Lehetõség van ingyenes vérnyomás- és 
vércukorszint mérésre.

A FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány a Nemzeti Civil 
Alapprogram pályázati támogatása segítségével képzési prog-
ramokat szervez a térségi civil szervezetek részére.
A május hónapban megrendezésre kerülõ tréningek: 
május  4. Nonprofit jogi ismeretek

Beszámolók, jelentések készítése
május 11. PR, szervezeti kultúra

Önismeret, személyiségfejlesztés
május 18. Szervezetfejlesztés
május 25. A nonprofit szervezetek jövõje Magyarországon 

Fogarasiné Deák Valéria országgyûlési képviselõ
Zárórendezvény

A képzések helyszíne: Alemany Erzsébet Segítõ Ház, 
                                  2117 Isaszeg, Nap u. 2/b.
A képzések alkalmanként 9 órától 15 óráig tartanak.
Szeretettel várjuk a CÉSZ tagjait és minden érdeklõdõ térségi 
civil szervezet vezetõit, munkatársait!

Meghívó közgyûlésre
Szeretettel várjuk egyesületünk tagságát és minden kedves 
érdeklõdõt az Egymást Segítõ Egyesület 2006. évi rendes 
közgyûlésére, melyet 2006. május 29-én hétfõn 15 órakor 
tartunk az egyesület székhelyén (Pécel, Pihenõ u. 2.).

TÉGY VALAMIT AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!
2006. május 13-án 9-14 óráig

városi egészségnap 
a Petõfi Sándor Általános Iskolában

A nap programja: 9 órától Térzene 
Rövid séta, futás és kerékpározás az egészségért
MEGNYITÓ: Fotókiállítás
VÉRADÁS 9-14 óráig 
MÉRÉSEK: vércukor, koleszterin, vérnyomás,

csontritkulás, lúdtalp
ELÕADÁSOK: Drog, dohányzás, táplálkozás 
SPORT: Erõnlét, állóképesség mérése
KÓSTOLÓK: Saláta, biotermékek, fûszeres túró,

teák, méz, aszalt gyümölcs 
BEMUTATÓK: Fogmosás – fogápolás 
EGYÉB: Masszírozás, aszfaltrajz, stresszoldás, tanácsadás, 
egészségügyi totó 
ZÁRÓMÛSOR: Kovalik Imola tanítványai, Akrobatikus 
Rock and Roll, Karate 

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
A LEGTÖBB PROGRAM INGYENES!

Civil Érdekképviseleti Szövetség (CÉSZ) 
májusi képzési programjai
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TARTALOM
Programajánló

Sóhaj anyának

Alapkőletétel – Épülhet a Szemere 
Pál Általános Iskola

A klubban történt

„Mosolyogni tessék!”

Vers mindenkinek

Fáy István: Az ismeretlen Fáy Ferenc

Pécel város 10 éves jubileuma

Projekt, morzsákból

Meghívó az ESE jubileumainak 
majálisára

Az ESE Híradó archívumából:

Sorsunk: Pécel (1991. december)

Visszatekintés (1992. június)

Diákok a környezetvédelemről 
(1992. június)

Petőfi meg fog halni (1993. április)

Tájékoztató és tervek a péceli 
egészségügyi alapellátásról 
(1993. április)

Születésnap (1993. május)

Egy lap újra indul (2000. május)

Az idegen lokálpatriotizmusa 
(2000. május)

Miért kell az új iskola? (2000. május)

Az Alemany Erzsébet Segítő Ház 
avató ünnepe (2002. április)

Pünkösd – indulás a jövőbe

Mint a Többi Ember Alapítvány

CÉSZ képzések

Magyarkanizsai csoport járt 
Segítő Házunkban

Fénybárka

Betanító képzések a HEFOP 
programunk keretében

Épül a játszótér kertünkben

A napenergia hasznosítása 
a háztartásban II.

Kastélykitekintő 4.

Felhívás! 
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SÓHAJ ANYÁNAK 

„Mikor a gyermek ötven évet átlapoz,
és copfos májusba esnek 
száz és száz évszakok,
és mozdulat éled csokor orgonavirágra,
és a kéz-kéz-ölelést 
váltó panoptikum lila-mályva 
színe halálos piruettet int:
a nincs-van kezeknek árnya 
vissza-visszatér hiányba. 
Ma. 
Jaj, árva vagyok, anya!” 

Anyu ilyenkor, anyák napja 
májusában szokott belép-
ni. A fénybôl jön és a hársfa 
cseperedô lombja fölött tûnik 
el. Évek, évtizedek emlékképei 
mozdulnak vele és teljesed-
nek szôke színné, kalács ízzé, 
mama hanggá, dalokká. Hívó, 
nézô, váró, érintô mozdu-
latai töltik be az idôk tájait az 
emlékképeken. 

„Látod mama, így uralkodsz 
bennem. 
Közel vagy, nem kell éghez 
térdepelnem. 
A felhôkkel sem takarod 
magad,
hagyod, hogy földre vissza-
vágyjalak.
Anya. Most a májusok virága 
idehív.
Imám füzérén gyöngyvirág 
szemek,
s illatok közt Téged, mag-
amba rejtelek.”

Némethy Mária

Sóhaj anyának
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Várva várt esemény volt Pécelen a Szemere Pál Általános 
Iskolában 2006. április 21-én 14 órakor: az új iskola alapkô-
letétele. Az ünnepségre érkezôket megszépülve, kicsinosítva 
várta az öreg iskola. 

Az iskola zászlóját behozták, majd Dr. Benkovics Gyula 
polgármester úr elmondta köszöntô beszédét.

Az iskola diákjainak mûsora következett. Elsôként a tanulók 

ütôs zenekarát hallgatta meg a szép számban összegyûlt közön-
ség. A temperamentumos mûvet Boross Péter ének-zene tanár 
tanította be a diákoknak. Majd Igrici Dániel 5.a osztályos tanu-
ló elmondta a Szemere Pál Általános Iskola rövid történetét, 

amit magyar nyelv és irodalom tanára, Dolhainé Besnyô 
Zsuzsanna tanárnô írt meg. A 2.a osztály lányainak produk-
ciója következett. A vidám zenére elôadott tánc tanulásában 
pedagógusaik, Dimitrov Judit és Tóthné Ulicska Éva voltak seg-
ítségükre. Nagy sikert aratott Kovács Alexandra 1.a osztályos 
tanuló, aki Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok címû mûvét 
adta elô. Tanára Lentvorszki Árpádné.

A gyerekek mûsora után Magyar Bálint oktatási miniszter 
beszéde következett. Elmondta, számára is öröm, ha a gyerekek 
szép, új iskolában tanulhatnak. Hangsúlyozta, az ország számára 
is jelentôs egy ilyen esemény, és beszélt arról is, mekkora ösz-
szeggel járul hozzá a kormány ahhoz, hogy még több korszerû 
iskola legyen.

A Szemere Pál Általános Iskola új épületének alapjait, az 
alapkövet Benkovics Gyula polgármester úr Fogarasiné Deák 
Valéria országgyûlési képviselô asszonnyal és Magyar Bálint 
miniszter úrral együtt tette le. Az alapkô alá helyezett fémhenger 
(Czalán László mûköves, Juhász Miklós lakatos vállalkozó, Kiss 
Miklós képviselô felajánlása) tartalmazza:
– az iskola terveinek másolatát, 
– a közbeszerzési eljárás dokumentumainak másolatát, 
– a vendégek és a képviselô-testület tagjainak nevét tartalmazó 
iratot,
– az iskola tanulóinak, pedagógusainak rajzos és képes megem-
lékezését tartalmazó mûveket, 
– napilapokat, pénzérméket, 
– egy Széchényi idézetet: „A pénz ellenállhatatlanul mindig 
oda siet, ahol a legbátrabban, s legmagasabban kamatol vagy 
kamatolni remél.”

Apróné Orosz Margit

PÉCEL FEJLŐDÉSÉÉRT

Alapkôletétel
Épülhet a Szemere Pál Általános Iskola!

Dr. Benkovics Gyula 
polgármester beszéde

Kedves Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!
„A pénz ellenállhatatlanul mindig oda siet, ahol a legbátrabban, 

s legmagasabban kamatol, vagy kamatolni remél.” – írja gróf 
Széchenyi István a Stádium címû munkájában.

Modern világunkban hozzátehetjük: csak akkor siet, ha van 
olyan út, amelyen siethet. És bizony, aki szeretné, hogy meg-
találja ôt a pénz, a mindennapi kenyér, hogy ne ilyen ridegen 
fogalmazzak, annak utat kell építeni, amelyen ôt el lehet érni. Így 
tudom összefoglalni mindazt, amirôl a következô néhány percben 
beszélni szeretnék Önöknek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékeznek még bizonyára arra a képviselô-testületi határozatra 

(13 évvel ezelôtt), amelyen az önkormányzat átadta a katolikus 
egyháznak az iskola épülettömbjének jelentôs részét.

Rögtön a döntéshozatalt követôen felmerült a döntést hozókban: 
szükség van iskolára, iskolabôvítésre, hiszen a település fejlôdik, 
a gyerekeknek, a településnek szüksége van iskolára. 

Azóta sok víz folyt le a Rákoson, és meg kellett tapasztalnunk: 
egy ilyen nagy elhatározást bizony nem egyszerû megvalósítani. 
Hiszen engedélyeken, terveken, hozzájárulásokon, összefogáson 
kívül pénz is kell hozzá, nem is kevés!

A 2003. év elején a Kormány által kiírt címzett támogatás-
ra pályázatot állítottunk össze. A törvényben meghatározott 
elôkészítô fórumok munkájának eredményeként az országgyûlés 

2004. május 17. napján tartott ülésén elfogadott törvény alap-
ján a város önkormányzata 887.400.000 forint összegû címzett 
támogatásban részesült.

Ehhez az összeghez hozzá kell számítani a 325 millió forint 

összegû saját erôt, ezt fejezi ki a törvényben meghatározott bruttó 
1.211.400.000 forint összeget.

Ebbôl az összegbôl épül fel egy 24 tantermes iskola, 5900 m² 
alapterületen.

Közbeszerzési pályázatot írtunk ki, amely a megtámadások 
miatt három esetben eredménytelenül zárult. A legutóbb ered-
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PÉCEL FEJLŐDÉSÉÉRT

ménytelenül záródott eljárás tárgyalásos formában történô tovább-
vitele hozta meg az eredményt. A képviselô-testület a KIPSZER 

Elektromos Zrt.-t hirdette ki gyôztesnek, velük április 19-én 
kötöttük meg a vállalkozási szerzôdést.

A szerzôdés alapján 2006. július 31. napjáig megépítésre kerül 
az I. ütemben a 8 tantermes épület átépítése, a gépészeti munkák, 
2006. december 31-ig elkészül a II. ütem: a 24. tanterembôl 9 
szaktanterem, és 2007. július 31-ig a III. ütemben a konyha, a 
zsibongó és a tanári helyiségek.

Sokan, sokat dolgoztunk már azért, hogy ma itt lerakhassuk 
az alapkövet. Nem volt ez mindig így az elmúlt két év során. 
Többen nem nézték jó szemmel a sikert, és próbáltak nemtelen 
eszközökkel apró göröngyöket állítani utunkba. A képviselô-
testületben lévô pártok képviselôi – akik várospolitikát hirdettek 
– végig mély meggyôzôdéssel voltunk abban, hogy az iskola 
építése elkezdôdik, az iskola felépül. Az ellenzôk vádoltak ben-

nünket a hozzáértés hiányával, úttörôknek neveztek bennünket, 
magukat pedig professzoroknak.

Gyôzött azonban a józan ész.
Kérdezhetné bárki – kérdezik is sokan –, miért éri meg nekünk 

ilyen hatalmas összeget elkölteni erre a beruházásra.
Nos azért, mert ahogy a legnagyobb magyar is mondotta, a pénz 

oda siet, ahol bátran bánnak vele, ügyesen kamatoztatják. Azt 
szokták mondani, mindenki a saját pénztárcáján keresztül látja a 
világot.

Mindenekelôtt magunknak pécelieknek, gyermekeinknek, 
unokáinknak építjük ezt az iskolát. Régi vágya ez szülôknek, 
pedagógusoknak, gyermekeinknek, minden itt élônek egyaránt.

A város lakossága gyarapodik, a gyerekek száma is. Korszerû, 
új követelményeket kielégítô, szép mûemléki, kulturális és 
történelmi környezetben tudnak gyerekeink, unokáink tanulni, a 
pedagógusok pedig betûvetésre és egyéb tudományokra tudják 
okítani ôket. 

Végül, de nem utolsósorban egy gyönyörû épülettel gazdagodik 
városunk.

Amikor tehát ennek az új iskolának az alapkövét rakjuk le, 
egyben egy szebb, fejlettebb, boldogabb jövônek az alapjait is 
letesszük. Ha úgy tetszik, településünk modernkori fejlôdésének, 
egy korszaknak az alapjait.

Éppen ezért szeretném most megköszönni mindazoknak, akik 
lehetôvé tették nekünk pécelieknek, hogy nekiláthatunk ennek a 
nagy beruházásnak!

Köszönet illeti elsôsorban a BM-et és az Oktatási Minisztériumot, 
mely jelentôsen támogatta címzett támogatási kérelmünket, 

személy szerint Magyar Bálint miniszter urat és Pál Tibor ország-
gyûlési képviselô urat, aki a kérelem elôkészítésének idôszakában 
a BM politikai államtitkáraként dolgozott.

Köszönet illeti Fogarasiné Deák Valéria országgyûlési képviselô-
asszonyt, akinek kiemelkedô szerepe volt a törvény-elôkészítés 
során a támogatás megszerzésében.

Köszönjük a megyei önkormányzat segítô támogatását. 
Köszönet illeti Ekler Dezsô urat, aki csapatával, az Ekler Építé-

szeti Kft.-vel megálmodta és papírra rögzítette az iskola terveit.
Külön köszönöm képviselôtársaimnak, akik határozottak voltak 

abban, hogy megvalósítjuk elképzeléseinket.
Örkény István humorosnak szánta azt a mondását miszerint: 

„aki javítani akar az emberiség sorsán, annak vállalnia kell némi 
kockázatot”. Én azt mondom: ez bizony véresen komoly. Most, 
amikor hozzákezdünk ennek a településünk életében kétségkívül 
monumentális munkának, bizony félünk a kockázatoktól.

De ha haladni akarunk, ha boldogulni akarunk, bele kell vág-
nunk, neki kell gyürkôznünk – aztán utólag majd nevethetünk a 
félelmeinken.

Szemere Pál Általános Iskola: 
A történetem

Az úgy volt, hogy én már a háború elôtt is iskola voltam. 
1948-ban államosítottak, s 1961-ben elneveztek Szemere 
Pálról, a híre péceli költôrôl.

Miután sokáig egyetlen (általános) iskola voltam Pécelen, 
szükség volt a bôvítésemre, ezért a 70-es években – a 
legrégebbi részeimet lebontva – új tantermeket kaptam, s 
nemsokára tornatermet is!

Az úgy volt, hogy szerették a diákok a tágas udvaromat, 
a meseszép parkomat, a kézilabdapályámat, a termeimet. 
Ez persze így lenne ma is, de most már eléggé megfárad-
tam, s bizony nagyon elhasználódtam. Csak szét kell nézni! 
Töredezett csempék, csöpögô csapok, málló vakolat, huza-
tos ablakok, zárhatatlan ajtók, lyukas táblák, kopottság és 
a többi nehézség… Nem is csoda, hisz az úgy van, hogy 
megöregedtem, bizony már az akkori kisiskolások gyerekei 
tanulnak a megkopott falaim között!

Az úgy volt, hogy lassan már egy évtizede izgulnak értem, 
küzdenek a megfiatalításomért tanárok, szülôk, tettre kész 
péceliek. És mától bátran, biztosan mondhatom, hogy „úgy 
lesz”!!!

Az úgy lesz, ahogy megálmodtak, megterveztek: modern, 
korszerû, praktikus új iskola leszek; megfiatalodom. Tudod, 
ahogy a fônixmadár születik a Harry Potterben.

Úgy lesz, ha mondom!!!!
Dolhainé Besnyô Zsuzsana
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Az ESE Pitti Katalin Idôsek Nappali Klubjának tagjaival március 
30-án ellátogattunk a fóti templomba. Egy kedves idegenvezetô, 
Katika végigvezetett bennünket az épületben, és sok érdekes 
történetet mesélt az ott látottakról. Megtudtuk, hogy a templomot 
Károlyi István építtette Ybl Miklós tervei alapján. Az altemp-
lomban van az egész Károlyi család temetkezôhelye. Szemet 
gyönyörködtetô látvány volt Gaetamo Bianchini egyedülálló 
márványberakásos intarziája, amely a sírkápolna szentélyében 
álló fekete márvány oltárt díszíti. Ez a templom mûvészileg 
legértékesebb alkotása. Említést érdemel az egyházi tekintetben a 
templom legnagyobb kincse, Szent Lucentius vértanú ereklyéje. 
Hosszú idôt töltöttünk bent, hiszen nagyon sok szép látni való 
volt. Szeretnénk megköszönni Gombai László úrnak, hogy ezút-
tal is ingyenesen biztosított számunkra autóbuszt, és kedves kol-
légájának, aki szabadidejében vitt el bennünket. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy ismét meghívást kaptunk az 
április 4-én a Budapest Sportarénában rendezett Korda György 
– Balázs Klári és vendégei közremûködésével tartott Tisztelet 
Gálakoncertre. Ez alkalommal is nagyon tetszett a mûsor, mind-
annyian remekül éreztük magunkat. Köszönettel tartozunk 
Scmuck Andor úrnak és kollégáinak, hogy ezúttal is gondoltak 
ránk. További munkájukhoz sok sikert kívánunk, hogy hasonló 
rendezvényeket szervezhessenek, amellyel az ország szépkorúi-
nak mindennapjait szebbé tehetik. 

Már indulás elôtt jó volt a hangulat, hiszen délelôtt Barabás Kata 
és Csaba örvendeztetett meg csodálatos, közel-keleti úti filmjével. 
Az ôszi viszontlátás reményében elköszöntünk tôlük, mivel nem-
sokára ismét utazgatni fognak a nagyvilágban, hogy újabb filme-
ket készítsenek, amelyeket majd mi is láthatunk a késôbbiekben. 
Isten áldása kísérje ôket útjaikon. 

Ezt követôen elkezdtünk készülôdni a húsvétra. Készültek a 
dekorációk. Volt, aki kis virágokat formált szalvétából, mások 

Ivánkovics Zolitól kapott formákba gipsz figurákat öntöttek. 
Majd készültek a kopogtatók, az asztali díszek. Ez volt a köny-
nyebbik része a készülôdésnek. Ennél sokkal nehezebb lélekben 
felkészülni. Ebben segítségünkre volt 6-án Orosz Ferenc reformá-
tus lelkész és Babi néni. Lelkesen hallgattuk elôadásukat, amely 
mindannyiunk lelkét átjárta. 

Hasonló lélekemelô élményben volt részünk 11-én. Egy 
Budapesten élô család, apa tíz felnôtt korú gyermekével, 

mûvésznevükön a Benyus Testvérek Kamaraegyüttese örvendez-
tetett meg mûsorával. Nagyon szép, vallásos zenéket hallhattunk, 
közben az édesapa bibliai idézeteket olvasott. Elôadásuk megható 
és szívhez szóló volt. Nem csupán elôadták mûsorukat, hanem át 

is érezték, és igyekeztek velünk is átéreztetni. Azt hiszem, aki nem 
igazán ismerte a húsvét titkát, most ízelítôt kapott. Köszönjük, 
hogy elfogadták meghívásunkat, és amint megbeszéltük, nyáron 
ismét találkozunk velük. Várjuk ôket nagy szeretettel, addig is a 
legjobbakat kívánjuk, és Isten áldását kérjük az egész családra.

Április 13-án Papp Ignácné Marikát vártuk a „Mosolyogni 
tessék” címû sorozata hetedik részének elôadására. Ezúttal a meg-
lepetés Zentai Anna operett primadonna hangjátéka volt. Errôl 
bôvebben olvashatnak Marika külön cikkében. 

Április 20-án „Locsoló bál” volt a klubban. Köszönjük KO 
Lacinak, hogy ezúttal is egyetlen hívó szavunkra összeszedte csa-
patát, és ismét fergeteges hangulatot varázsoltak a klubba. Egyedi 
és kellemes zenéjüket mindenkor szívesen hallgatjuk. A nyári vi-
szontlátás reményében további sok sikert kívánunk a csapatnak.

Parajdi Olga

A klubban történt
ESE ESEMÉNYEK

Köszönetek
Az Egymást Segítô Egyesület köszönetét fejezi ki:

Bajusz Árpád isaszegi református lelkész úrnak, aki egy 
elektromos kocsi beszerzésével segítséget nyújtott Moóri 
Sándor helyváltoztatási gondjainak megoldásához. Idôközben 
egy kisebb, könnyebben kezelhetô kocsit is kapott Moóri úr, 
az elektromos kocsit pedig felajánlotta az ESE Alemany 
Erzsébet Segítô Háza részére, melyet örömmel elfogadtunk. 

Arnold György úrnak, az Ürömi Tojásfeldolgozó Kft. ügy-
vezetô igazgatójának, aki 70575 Ft értékben különbözô tész-
taféleségeket juttatott el egyesületünkhöz, térítésmentesen. 
Nagylelkû adományát szociális konyhaüzemünkben, család-
segítô missziós tevékenységünkben tudtuk felhasználni.
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Örömmel tettem eleget a meghívásnak 
április 13-án, csütörtök délelôtt 10 óra-
kor az ESE Pitti Katalin Idôsek Nappali 
Klubjában kezdôdött ‚Mosolyogni tessék!” 
címû mûsorommal. Az Operett Színház 
királynôje, a csodálatos Zentai Anna 
hangjában gyönyörködhetett a megjelent 
szépkorúak népes tábora.

Elôzetesen szeretném elmondani, hogy 
egy színházi elôadás estéjén úgy hozta a 
sors, hogy Zentai Anna mûvésznô mellé 
kaptam helyet. Eszembe jutott, mennyi 
csodálatos operettet láttam évtizedeken 
keresztül az ô kiváló elôadásában. Erre 
természetesen utaltam is, mert éppen olyan 
tünemény volt akkor is, mint a színpadon. 
A szünetben csak figyeltem, mennyien 
köszöntötték, ô mosolyogva fogadta a 
kedves üdvözléseket. Én boldog voltam, 
hogy másnap felhívhattam telefonon. Nagy 
megtiszteltetésben volt részem, amikor 
elfogadta a mûsoromba való meghívást, 
de elfoglaltsága miatt csak kedves üdvöz-
lô sorokat és három cd-felvételt adott át, 
melyet két alkalommal használhatok fel.

Az operett élt, él és élni fog, ugyanis 
minden esetben happy end-del végzôdik, és 
míg világ a világ, az embereknek mosolyra 

is szüksége van. Nekem nagy szerencsém, 
hogy általában jókor, jó helyen vagyok. 
Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
a múlt évben találkoztam Bács Ferenc 
mûvész úrral, aki pár mondat váltása után 
szintén elfogadta meghívásomat, és egy 
sikeres délelôtti elôadásnak örvendhettünk 
vele.

2005. október 2-án a mellrák elleni prog-
ramon vettem részt. Egy szál rózsaszín 
rózsával köszöntöttem az arra érdemes 
kiválóságokat, így dr. Lévai Katalin volt 
esélyegyenlôségi minisztert, amikor kilé-
pett a Magyar Tudományos Akadémia 
kapuján. A testôrök gyûrûjébôl kilépve 
fogadta el Katalin asszony a virágot 
és meghívásomat, azzal a céllal, hogy 
szíveskedjék megnézni a mi Egymást 
Segítô Egyesületünket. Saját mobilszámát 
megadta, melyet én boldogan továbbítot-
tam Némethy Mária elnök asszonynak. S 
lám, már Brüsszel is tud a mi csodálatos 
intézményünkrôl. Késôbb, január 15-én 
Meggyesi Mária, aki szintén az Operett 
Színház örökös tagja, Jászai Mari-díjas 
színmûvésznô, több mint fél évszázados 
barátságunk alapján fogadta el meghívá-
somat.

Szeretettel tájékoztatom a Tisztelt 
Olvasókat, hogy Zentai Anna operett és 
magyar nóta felvételeinek sokaságával 
májusban folytatjuk e kedves találkozást. 

Isten áldásával kívánok mindenkinek jó 
egészséget, békét, lelki boldogságot egy 
kéréssel: „Mosolyogni tessék!”.

Papp lgnácné Marika

ESE ESEMÉNYEK

Farkas Zoltánné Marika két éve az ESE Baczoni István Rehabilitációs és 
Ápoló Otthonának lakója. Rehabilitációra került hozzánk, súlyos betegségének 
nyomai ma is fellelhetôk testében, lelkében. 1949-ben született Rákospalotán, 
szüleinek harmadik, legkisebb gyermekeként. Kora ifjúsága óta szinte falja 
a versesköteteket, több iskolai szavalóversenyt is megnyert. Legkedvesebb 
költôje Petôfi Sándor, egyik legkedvesebb költeménye Vörösmarty Mihály: 
A merengôhöz. (Szóról szóra elszavalja, s halkan megjegyzi, felépülésében a 
verselést használta fel agytornaként.) Szeretteinek nemrégiben bekövetkezett 
halála mélyen megtörte amúgy is zaklatott lelkét. Négy éve mozgáskorlá-
tozott, agyembólia következtében megbénult a bal oldala. Egyéni torna van 
elôírva számára, melyet nehezen végez, mert koponyamûtéte során meg-
sérült a fájdalomközpontja. A kiszolgáltatottságot viseli el legnehezebben. 
Betegségét megelôzôen aktívan dolgozott, munkáját nagyon szerette. Egy 
impozáns bútorüzlet vezetôjeként, illetve bútorgyári programozóként több 
mint két évtizedet töltött el a bútoriparban. Fiatalabb korában társasági életet 
élt, szeretett táncolni, énekelni, sportolni. Manapság szûkebb környezetében 
leli meg nyugalmát, a sokaság zavarja. Régi emlékeinek felidézésébôl merít 
erôt gyógyulásához. Most közölt verse egy lehangolt, szomorkás délutánon 
született, két másikkal együtt. Örömet akkor érez, amikor kéthetente haza-
látogat Csömörre lányához és két unokájához. Legnagyobb vágya, hogy 
egyszer mindkét karjával átölelhesse a most 16 esztendôs Vivient és a 10 esz-
tendôs Lacikát. Sokszor eszébe jut, mennyi szépre tanította ôket, amikor még 
egészséges volt. Vágya még, hogy meggyógyuljon – még ha lassan is –, hogy 
kimerítô fájdalmai megszûnjenek, vagy legalább enyhüljenek. 

Marika, tiszta szívbôl kívánom, hogy minél hamarabb így legyen, s azt is, 
hogy unokái esküvôjén Öné legyen az elsô tánc! 

Czétényi Sándorné

Farkas Zoltánné:
Kéz és láb

Azt mondja egy mondás:
A jobbkéz nem tudja, hogy mit csinál a bal.
Ha a bal nem mozog, sokat dolgozik a jobb.
Kéz és láb fontos nekem,
De nehéz így az életem.
Szeretnék ölelni, lépkedni a zöld gyepen
Veletek, Gyerekek.
Úgy lenne teljesebb az életem.

Pécel, 2006. március 31.

Vers mindenkinek

„Mosolyogni tessék!” 
Zentai Anna operett primadonna 

hangjátékával
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PÉCELI KÖLTŐINK

Fáy István: Az ismeretlen Fáy Ferenc 
1948 szeptemberében hagyja el hazáját. 

Azonban fél a megerôsített osztrák határtól, 
és ezért Jugoszláviába menekül, ahol a 
nagybecskereki internáló tábor lakója 15 
hónapig. Innen az ország minden részébe 
vitték munkára a foglyokat. Ô néhányad 
magával nem volt erre hajlandó, hivatkozva 
a politikai menekülteket védô nemzetközi 
jogra. Pedig tudta, hogy a kommunista 
rendôrség semmiféle nemzetközi megál-
lapodást nem respektál, és akkor adja át 
a magyar határôrségnek, amikor akarja. 
Végül 1949 decemberében átdobják egy 
csoporttal Olaszországba. Itt a Róma mel-
letti Cinecittában értesül arról, hogy Lázár 
Éva elvált tôle. Ezután feleségül veszi a 
müncheni származású Mitschke Terézt, aki 
haláláig hûséges felesége. Házasságukból 
két fiú és három lány született. 

1948-49 voltak a bujdosás évei, cél 
nélküli küzdelem a puszta életért. Ezekben 
az idôkben írt versei közül jól ismertek 
a „Vándorbot”, a „Bánáti alkony” és a 
„Gyôri délelôtt”. 1950 februárjában ván-
dorol Kanadába. Mint erdei munkás a 
rettenetes észak-ontáriói hidegben Smooth 
Rock Fallson dönti a fát tavaszig, mert mo-
csaras terület lévén, olvadás után a munkát 
nem lehet folytatni. Az erdôbôl Torontóba 
megy, ahova megérkezik Olaszországból 
felesége az ott született kislányukkal. 
Tejüzemben dolgozik, de hamarosan elcsá-
bítják Brantfordba a dohánytöréshez. A 
szezon után sehol sem tud elhelyezkedni, 
így feljönnek hozzánk Észak-Quebecbe 
az aranybányához, ahol a következô év 
áprilisáig dolgozik. Brantfordba vissza-
térve csak néhány hónapig van munkája, 
amit a nyomorúság négy esztendeje követ. 
Sok ideje van a gondolkozásra, és kialakul 
benne küldetésének tudata, fajtájával és 
anyanyelvével szembeni kötelessége. 
Nagy szegénységükben rajtunk és egy-két 
igaz hívén kívül mindenki elhagyja. Rájön, 
hogy az emigráció semmi más, mint rab-
szolgavásár, ahol nem a tudás, hanem az 
izom számít. Felesége takarítani jár „jobb 
családokhoz”, ô pedig alkalmi munkákat 
végez, ha kap. Keserûen írja: 
...és rájössz, hogy manapság 
ôsz fej, magyar sors, rossz szív, honta-
lanság 
itt erre bûn; nekünk tragédia... 
S ki mondja meg, hogy hol volt a hiba? 

Ebben a szûkölködésben, amikor még 
bútoraikat is elviszik, már meglátja, hogy 
szétszórt fajtája útjának megvilágítását 
bízta rá Isten. Fanatikusan hiszi, hogy az 
anyanyelv örök, és aki azt elveszti, végleg 
talajvesztetté válik, mert az idegenben 
egyedül ez jelenti a Hazát: 
Nem halt meg a szó. A szó örök. 
Hiába zárja rettegve a gyáva 
vad elnyomás penészes börtönök, 

s bolondok kényszerzubbonyába. 
A szó él, ne gondold, hogy beteg. 

E kietlen hónapokban sokat foglalkozik 
történelmünkkel, és arra az eredményre 
jut, hogy nemzeti tragédiáinknak, szabad-
ságküzdelmeink vereségének, de végsô 
fokon hontalanságunknak is egyedüli oka a 
nemzet testébôl kirekesztett, pária sorsban 
élô színmagyar milliók anyagi és szellemi 
nyomora volt, mert szép szavakkal még a 
szentté kikiáltottak sem képesek egy nép 
anyagi és szellemi felemelésére. Ehhez 
Széchényi következetességére és európai 
látókörére lett volna szükség. Valósággal 
megszállottan mondogatja József Attila 
igaz sorait: „Sok urunk nem volt rest, se 
kába / birtokát óvni ellenünk, / s kitántor-
gott Amerikába / másfélmillió emberünk.” 
– Zsákutcába jutott a magyarság, és a 
„vakok helyett való látása” érleli meg 
benne az errôl írt költeményeit: Köd elôt-
tem, Késôi játék és sok mást. Mégis legjel-
lemzôbb ekkori hangulatára az évekkel 
késôbb megírt Bujdosó ének (A XX. szá-
zadból): 

Kit az Isten vert el 
s idegenbe tévedt, 
köszöngethet az már 
mások küszöbének, 
házak ereszének. 
 
Kit az anyja vert el, 
ki vet ágyat annak? 
Rázza fel sírását 
este derékaljnak, 
puha derékaljnak. 

Kit a földje vert el, 
mért rejtse az ég el? 
Takaróddzék az csak 
csalán levelével, 
koporsófedéllel. 

Hazájának nemcsak a történelme, de 
mindennapi eseményei is állandó feszült-
ségben tartják. Az 1956-os szabadságharc 
vérbefojtását soha életében nem tudta 
kiheverni. Egész kötetet lehetne összeál-
lítani az ezzel foglalkozó költeményeibôl. 
A Jeremiás siralmai ciklusa épp akkor 
jelenik meg. Ezt követik az Ima, ahogy ma 
én imádkozom, Sárga Requiem, az Utolsó 
szó jogán, Hazám, Missa Hungarica, 
Októberi halott és az alább olvasható: Még 
nem értette senki. 
Még nem értette senki. Még nem tudták 
lemérni. 
Lábak tanultak menni, nyelvek tanultak 
kérni, 
szemek tanultak látni, kezek tanultak 
adni; 
S egymás hitéhez bújva tanultak megma-
radni. 
Aztán temetni kezdtek és könnyeket ta-
nultak. 

Szétroncsolt kézfejekhez, merev szívekhez 
bújtak 
Jövôt az ôszi ködbôl és álmaikból szôttek... 
És Istenrôl hazudtak leroskadt ház-
tetôknek. 

És lázas lett a nappal, ezer-sebû az éjjel, 
omlottak házfalakkal, peregtek szét a vér-
rel. 
Egymás szavából éltek, egymás hitébôl 
loptak... 
Még nem tudták lemérni, hogy milyen 
elhagyottak. 

Hegyi Béla, a Vigilia fôszerkesztôje 
készít vele interjút, és az egyik kérdés így 
szólt: „Ha Magyarországra jönnél, merre 
vezetne az utad mindenekelôtt?” – Válasza: 
„Pécelre mennék, Béla, megöregedni. Mert 
sok évvel ezelôtt elszakadtak a filmek, 
megálltak az órák, megmerevedtek a 
tükreink és szemünk, melyen fiatal élôket 
és fiatal holtakat dajkál az idô. Én fiatal 
maradtam. Régi utcák, megrokkant házak, 
elkorhadt akácok és a törôdött csönd rán-
cai között szeretnék hozzájuk öregedni. 
Borzalmas lenne, ha így, «fiatalon» venne 
el az Isten.” 

Ez már több mint a szülôfalu szere-
tete, valami elérhetetlen imádata, mely 
állandóan a lelkiismeretét marcangolja. 
Társadalmi osztálya bûnének tudja be 
szenvedéseit, mint a múltban elkövetett 
hibák büntetését. Ez jut kifejezésre a 
Magamsirató címû költeményben. Ennek 
dokumentálására néhány sort idézek:  
Cipôdre ráfröccsent a sár; – 
hazamentél, sarokba lökted. 
Tetted, mert törvény volt a szép, 
s törvény, hogy a paraszt-cseléd 
kefékkel ôrködjön fölötted. 

Valld be most ennyi év után, 
hogy addig, míg megtûrt a földed, 
falud csak por volt a ruhán, 
cipôdön sár, amely csupán 
addig volt gond, míg letörölted. 

Rögtön e bûnvallás után következik a 
büntetés:  
Nehéz a csákány? – fogj papírt! 
Tör az ásónyél? – fogd a tollat! 
S írd meg a port, tárd föl magad, 
mert az, ki mindent megtagad, 
húsz év után is meglakolhat. 

Hazája állandó téma költészetében, de 
hazafisága nem hangos, hivalkodó retorika 
vagy szentimentális költôi sírva vigadás, 
hanem bûnvallás, önmarcangolás, nemzeti 
tragédiánk okainak keresése és érvelés, 
hogy nemcsak mi, hanem mások is követ-
tek el bûnöket. Helyzetében állandó 
témája a nyomorúságunk, és egyik prózai 
mûvében kibuggyan belôle Weöres Sándor 
kétsoros történelme: ,,A gyermeknek nem 
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PÉCELI KÖLTŐINK

Pécel város 
10 éves jubileuma

Június utolsó napján és július 1-jén, 2-án ünnepli Pécel 
várossá alakulásának 10 éves évfordulóját. A jubileumi alka-
lomra már március elején megkezdõdtek az elõkészületek. 
A képviselõ-testület pályázatot írt ki irodalmi, illetve zenei 
témában. E pályázatok városunk honlapján is olvashatók. 
A jeligés pályázatokat szakmai zsûri fogja elbírálni, és 
a gyõztes mûveket június 30-án mutatják be az ünnepi 
megnyitón. Reméljük, hogy az idõjárás kegyes lesz, és az 
elképzeléseknek megfelelõen a Ráday-kastély kertje méltó 
helyszíne lesz az ünnepi programoknak. Ízelítõül egyelõre 
annyit, hogy minden korosztálynak igyekszünk majd meg-
felelõ szórakoztató és kulturális programot nyújtani. A 
komoly mûfaj inkább június 30-án, míg a könnyedebb és 
szórakoztató programok július 1-jén és 2-án kerülnek szín-
padra. Ezek között lesz rock-délután, utcabál, folk és néptánc 
programok. A családokról és a gyerekekrõl sem feledkez-
tünk meg, akik számára újra tervezzük a pár éve sikeresen 
megrendezett családi akadályverseny megszervezését, vala-
mint egy vidám mûsorral fogunk kedveskedni a legifjabb 
nemzedéknek. A részletes program a fellépõ mûvészekkel 
június elejére jelenik majd meg ünnepi programfüzetünkben, 
Pécel 10 éves címmel. E füzetben, nemcsak az említett három 
nap részletes programja lesz megtalálható, hanem december 
31-ig sorra kerülõ minden olyan program, mely kapcsolódni 
fog városunk 10 éves jubileumához.

Tóth Benedek

A Mûemlékek Állami Gondnoksága, 
a Péceli Parnasszus Alapítvány és a péceli Magyar-Finn 

Baráti Kör meghívja Önt 
az Országos Széchényi Könyvtár és a Finn Nagykövetség

Színház északi fényben címû 
kiállításának megnyitójára
2006. május 8-án 18 órára

a péceli Ráday-kastély Dísztermébe (Pécel, Kálvin tér 1.)

A kiállítást megnyitja:
Kirsi Rantala a Finn Nagykövetség kulturális titkára

Közremûködik: a Flaitanduo, Fábián Tímea és Illés Eszter
Zongorán kísér: Bokor Ildikó

Észt és finn színjáték magyar színpadon címmel elôadást tart:
Dr. Sirató Ildikó színház- és irodalomtörténész, a Magyar 

Táncmûvészeti Fôiskola tanára

2006. május 23-án kedden 18 órakor
Kiállítás-búcsúztató

A Kalevala 1969-es budapesti elôadásának felidézésében 
közremûködnek: Pindroch Csaba, Vallai Péter és Verebes 

Linda színmûvészek

A kiállítás megtekinthetô:
2006. május 25-ig hétfô, kedd kivételével 

minden nap 10-17 óráig.
telefon: 06-28/453-354

jut cukor, Tyúkganajt eszik, és megleli az 
édest”.  

Az állandó múltba nézés, otthoni 
emlékeinek képekben való újraélése 
teljesen magányossá teszi, és emberk-
erülése szinte patologikus méreteket ölt. 
Anyja, családja, pajtásai, szülôfaluja van-
nak elôtte. Anyánktól örökölt mély hite, 
Isten- és Krisztus-keresése 
adják fájdalmára a vigaszt. 
Nagyon hosszú lenne 
mindezekkel foglalkozni. 
Egyetlen üdülése, amikor 
lejöhet hozzánk a “kanadai 
Pécelre”, ahogy nevezte. 
Itt aztán felszabadul, s 
elmondhatja mindazt, ami 
bántja.  

Így telt el a „négy 
szûk esztendô”, amikor 
Kirkconnel professzor 
felfigyelt rá, és lefordította 
néhány versét. Mikor aztán 
megtudta, hogy milyen 
súlyos körülmények között 
él, elhelyezte a torontói 
Iskolaszéknél. 1957 ôszén 
végül odaköltöztek, és 
ott dolgozott haláláig. Ott jelent meg Az 
írást egyszer megtalálják címû könyve, 
mely világszerte ismertté tette nevét. 
Nincs szándékomban, hogy élete hátral-
évô részével és költészetével foglalkozzak, 
mert ez erôsen túlhaladná a rendelkezésre 

álló terjedelmet. Hat könyve jelent meg 
életében, végül pedig a 670 oldalas 
„Összegyûjtött versei”. Torontóban negy-
venezer magyar között élt, volt rá alkalom, 
hogy megismerjék. 

Még csak annyit kell elmondanom az 
ismeretlen részletekbôl, hogy költészetén 
végigfújt a halál szele. Ez ifjú éveiben még 

szellô, késôbb már mindig erôsebb, hogy a 
végén elsöprô orkánná váljon a készülôdés 
utolsó hónapjaiban. Búcsúzott a géniusz, 
a meggyötört ember, aki árva volt egész 
életében, és ezt a nagy magányosságot 
még családja szeretete sem enyhítette. 

Ezekben az idôkben írta meg az élettôl 
való búcsúzás csodálatos verseit, melyek 
líránk legmagasabb pontján állnak. Ezek 
egyike a Sáfárkodás:  
Amit adtál gondosan elrejtettem, 
s éltem belôle gondtalan. 
Szavadból ittam és kezedbôl ettem, 
én, jóllakottan is boldogtalan. 

Nagy tartozás ez. –. De így 
elmenôben 
hogy törlesszen, kinek nincs 
semmije? 
Csak áll e feltûrt, molyrágta 
idôben, 
s csupán imája van, de nincs 
hite. 

Utolsó boldog napjait nálunk 
töltötte az 1981-es újesztendô 
alkalmával, aztán hazament, és 
január 8-án megírta prózában 
a Válasz a semmibôl címû hát-
borzongató vízióját. Elsiratta 
kificamodott életét, mely a 
vesztes háború bûne. Amikor 
utoljára magához szorított 
a kórházi ágyon, akkor már 
tudtam, hogy csak holtan 

látom viszont. 1981. június 10-én elment 
közülünk, és mint nagy költôtársa, Tûz 
Tamás mondta búcsúztatójában, melyet 
több százan zokogtak végig: „Belekövült 
a halhatatlanságba”.

Átvéve: Krónika, 1987. május-június  

A fénykép 1938-ban készült Pécelen. Ki kit ismer fel? Várjuk leveleiket!
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15 ÉVES JUBILEUMUNK

Az ESE Híradó 1991. május 5-én jelent 
meg elôször, vagyis éppen 15 évvel ezelôtt. 
Az alapítók naiv hite töretlen ma is abban, 
hogy az ESE Híradó megjelentetése fontos 
ügy.

A fontos ügyek – különösen, ha azok hó-
napról hónapra folyóirattá inkarnálódnak 
– elôbb utóbb hitelesnek látszanak – belsô 
perspektívából mindenképpen.

A bensôséges nézôpontból láttatott pano-
ráma megvallottan naiv, kicsi és határolt: 
árnyéktalan kép a környezetben.

Most az eltelt 15 évben elôször a látványt, 
vagyis az ESE Híradót és önkéntes újság-
íróit szerettük volna megvilágítani, meg-
fényezni valaki fényforrással. Így kértük 
fel Friderikusz Sándort – mint a média-
világ lámpását – legyen az ESE Híradó 
újságírói díjának névadója. 

Úgy voltam az alapítsunk – az ESE Híradó 
15 éves jubileuma alkalmából „Friderikusz-
díj” – címû projekt tervezésénél, mint 
aki kenyérmorzsákból álmodja meg a ke-
nyeret, anélkül, hogy a morzsákon kívül 
láthatta volna a megálmodott kenyérnek 
legalább egy karéját is. 

Az ilyen projektterv – sikertelenség ese-
tén is – légiesen szép maradhat, mert a pro-
jektképzelet, röptében simogatva érintheti 
a Díjhoz majdnem Nevét adó médiaírót 

és a majdnem „Nevevan-díj” 2006 évi 
„újságírói” díjazottját egyaránt. 

Ez kérem egy tökéletes díj-kitüntetés. 
Nem lengi körül az MSI (magyar sárga 
irigység) örömrontó levegôje, ezért érdek 
nélkül szép, jó, igaz, és emberléptékûen 
parányi lehet. 

Mélázzunk el a kicsi szépeken egy kicsit. 
Már hogy miért éppen Friderikusz-díj.

Azonosság, közös értékkeresés? 
Adások. Vételek. 
Nézzük az adásokat. ESE és Híradója. 

Friderikusz és Produkciója. 
Ha erôltetetten összehasonlítást bûvész-

kednénk a két médiummal, ráérezhetnénk, 
hogy a másságukban van esztétika-érték-
rendi azonosság. Másban persze semmi. 
Igen ám, de mennyiségi jelzô az esztétika 
értékrendjében nem fosztóképzô, hanem 
hangulati elem. Kicsi szép, nagy szép, kicsi 
igaz, nagy igaz, kicsi jó, nagy jó. 

A fókusz-optika-panoráma szenthárom-
ságát a médiák médiumai eltérôen hang-
súlyozzák, a sugárzások intenzitásának is 
eltérô a hatóköre, a célja, a célcsoport-
ja. Így hát békesség lehet az azonosság 
keresésben, és találat sem szükséges.

Én magam eszköztelenül, levetett kalap-
pal ismerem el a hôsies, kitartó, öntörvényû, 
küzdô emberek – „a sok van, ami csodála-

tos, de az embernél nincs csodálatosabb” 
– erôs embereit, és éppúgy a senkiség cso-
dálatos gyenge embereit. 

Hogy Friderikusz Sándor az érdekesség 
vágyú intelligenciájával hogy tud eszté-
tikai harmóniát teremteni a „senkik” és a 
„sztárok” között, az a tehetség titka lehet. 
Hogy mégis a „senkik” bemutatásában 
érintette meg Friderikusz a mélység-
magasság végtelensége között azt a pontot, 
amelybôl a mindenség láttatható, érzékel-
hetô egy pillanatra – valószínû – nem a 
véletlen mûve.

A „Madárka” filmkölteménynek nem volt 
forgatókönyve, mint a Forrest Gumpnak, 
ezért a történetbe behelyettesíthetô lehet 
akárki. És ezeket az akárkiket sztori nélkül 
felemeli Friderikusz. 

Mikorra a kortársak kicsinyítô emléke-
zete elhalványodik, természetesen lesz 
„Friderikusz-díj”. Most még nem. Mert-
hogy nem kaptuk meg engedélyét a 
„Friderikusz-díj” alapításához, ámbátor a 
felkérés történetének megírása mégiscsak 
ünnepi lehetôség. 

És az „ESE Nevavan Újságírói-díj” ala-
pítása is ünnepi média esemény lehet. Azt 
meg, hogy a „Nevevan” kicsoda, az nem 
feltétlenül lényeges. A felemelés, az igen. 

Némethy Mária

Projekt, morzsákból
Azaz az „ESE Nevevan Újságírói Díj” története

Az ünnepi mûsor:

A jelen köszöntése. 
Köszön és köszönt: Parajdi Olga

Emlékezik a krónikás. Emlékezô: Koricsánszky Attila, az 
ESE Híradó elsô fôszerkesztôje

Folytatások zenében és mesében:
– Bemutatkozik az ESE páratlan zene- és énekkara Vasicza 
Zoltán vezetésével
– Kókai Noémi elmondja a nagy mesélô, Benedek Elek 
(Kápolna harangja címû) meséjét 

Beszélgetés „Az önkéntesség és civil világ szépségei, avagy 
a helyi médiák és közösségi kezdeményezések társadalmi 
fontossága” címmel. Beszélgetôk: Fogarasiné Deák Valéria 
és Hovanyecz László 

Az elmúlt évek ünnepei, díjai. Az „ESE Nevevan Újságíró 
Díj” 2006. évi alapítása és az elismerés átadása. 
Méltató: Némethy Mária

Vers a békességrôl. Parajdi Emese szavalja Arany János 
Fülemüle címû versét
 
Ha én rózsa volnék… Közös ének

Óbecsey István: „Szeressétek az öregeket” címû verse. 
Elmondja: Esztergályos Sándorné

A „Szeressétek az öregeket” gondoskodás elsô napja az 
ESE Gondozóházban. Veres Judit emlékezik. 

1996. május 6. óta eltelt 10 év állomásai, vallomásai: 
Némethy Mária  

Kegyelet a névadónknak – Pécel legnagyobb építôjének, 
Baczoni Istvánnak: Jegercsik Csaba színmûvész szavalata 
(Némethy Mária: Áhítat egy gondozóházban) 

Az ESE dal: ének-zene közösen

Vidám mûsor a gondozóházunk (ESE Rehabilitációs és Ápoló 
Otthon) dolgozóinak elôadásában.

Jó étvágyat!

Ének, zene, jókedv: Jónás Károly hegedûmûvész és Rátonyi 
Pál cimbalommûvész muzsikálnak.

Szeretettel várunk Téged és családodat!
Az ESE nevében: Némethy Mária – elnök,

Apróné Orosz Margit – fôszerkesztô, 
Tóth Tamásné – ápoló otthon vezetô

Meghívó az ESE jubileumainak majálisára
Az ESE Híradó 15 éves megjelenésének és az ESE Gondozóház 10 éves megnyitásának alkalmából

2006. május 5-én 15 órakor sátoros ünnepséget tartunk Pécelen, az ESE kertben.
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AZ ESE HIRADÓ ARHÍVUMÁBÓL1991. december 15.



2006. májusESE Híradó12

AZ ESE HIRADÓ ARHÍVUMÁBÓL 1992. június
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AZ ESE HIRADÓ ARHÍVUMÁBÓL1993. április
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AZ ESE HIRADÓ ARHÍVUMÁBÓL 1993. április
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AZ ESE HIRADÓ ARHÍVUMÁBÓL1993. május
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AZ ESE HIRADÓ ARHÍVUMÁBÓL 2000. május
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AZ ESE HIRADÓ ARHÍVUMÁBÓL2000. május
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AZ ESE HIRADÓ ARHÍVUMÁBÓL 2002. április
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PÜNKÖSD

Természetes az, hogy ünnepeinknek lelki tartalma háttere van. 
Sôt, ha jobban köbe járjuk, még az ún. állami ünnepeknek is van 
vallási tartalmuk. A legtöbb ünnepet deszakralizáltak, vagyis 
kivonták belôle a lelki tartalmat, így járt a karácsony is és lett 
Jézus születésébôl a szeretet ünnepe, az államalapítás ünnepébôl 
az új kenyér ünnepe, sôt volt olyan idôszak is, 
amikor a magyar himnusz elsô szavát sem 
volt szabad kimondani, csak hümmögni 
kellett, mert az Isten neve állt ott. Így 
járt a húsvét is, amikor az a tojás-
festéssel és a locsolkodással lett 
azonosítva. 

Pünkösd ünnepi tartalma 
a „Krisztus nélküli” gyüle-
kezet elsô lépése abba az 
irányba, amerre mind a 
mai napig is menetel ez a 
közösség. Pünkösd Krisztus 
közösségének a születésnapja, 
mert ekkor tette meg az elsô 
lépést a saját lábán. Ekkor tett 
tanúbizonyságot arról, amit a 
Mesterétôl tanult, és ekkor lett 
igazán közösséggé, tanúskodó 
közösséggé. Még sokáig kellett 
menetelni a történelem országútján, 
hogy megértsék ezt a történelmi fele-
lôsséggel járó küldetést. 

A teológia meghatározása szerint az Egyház 
Krisztus orgánuma. Ez a kifejezés azt jelenti, 
hogy az Egyház kimondja az Isten személyes üzenetét a 
történelemben, mégpedig a saját életének jelenségeivel. Más 
meghatározás szerint Krisztus misztériuma, ami azt jelenti, 

hogy meg is jeleníti, amit kimond. Természetesen nem képes 
sem kimondani, sem megjeleníteni teljes valójában, mégis ez a 
közösség az, ami leginkább képes erre – és most érkeztünk el a 
pünkösd lényegéhez –, nem saját erejébôl, hanem abból a for-
rásból, melyet a pünkösdkor történt jelenségektôl eredeztetünk.

Azt olvassuk a Szentírásban Lukács evangélista 
tollából az Apostolok Cselekedetének második 

fejezetében, hogy amikor együtt voltak az 
apostolok kiáradt rájuk az Isten szemé-

lyes ereje, vagyis a Szentlélek. Ettôl 
ôk felismerték, hogy most mit kell 

tenniük. Kiléptek az utcára és hitet 
tettek Krisztus haláláról és feltá-
madásáról, valamit arról, hogy Ô 
az Isten megbízottja, a Messiás. 
Ez az egyszerû tény akkor több 
ezer emberben indította meg 
és kérdezték meg ôket, „Mit 
tegyünk testvérek?” És akkor 
bûnbánatot tartottak és Krisztus 
nevére megkeresztelkedtek.
Ennek az üzenetnek most a 

választások után súlyos tanulsága 
van. Nem mindegy kinek tesszük 

föl ezt a kérdést, és az sem mindegy 
milyen választ kapunk rá. Ma vannak 

önjelölt próféták és megváltók, akik ma 
„túlígérve magukat” megmondják nekünk 

mit kell tenni és mit kell hinni.
Pünkösd távoli üzenete számunkra az, hogy szük-

ség van az isteni hangra és tanúskodó apostolokra, hogy 
eligazodjunk a tennivalók között.

Burger Ferenc plébános

Pünkösd – indulás a jövôbe

Célunk, hogy elmondjuk, nemcsak a magunk, és a városban 
élô emberek többségének véleményét: „Egy olyan város-
ban szeretnénk élni, ahol az emberek gondolkodásában, 
életvitelében, erkölcsében elsô helyre kerül a jó szó, az 
egymást segítés szándéka, és a város lelki, szellemi, anyagi, 
fejlôdéséért való tenni akarás”. Úgy gondoljuk, hogy ezt egy 
szervezett és erôs, úgynevezett alulról kezdeményezett össze-
fogással, meg lehet megvalósítani. Több mint egy éve dolgo-
zunk azon, hogy ez az egységre törekvô program létrejöjjön. 
Véleményünk szerint évekbe telhet, hogy kezdeményezésünk 
szellemisége átmenjen a köztudatba, de sikerében egy pil-
lanatig sem kételkedünk. Szándékunk, hogy ne csak hangos 
szóval adjuk tudtára Pécel város lakóinak, hogy „tudati” 
változást szeretnénk, hanem, nem titkolt célunk magunk 
mellé állítani minden olyan embert, aki egyetért az egység, 
a barátság, a közösség tiszta eszményével, és felismeri, hogy 

személyesen ô maga fontos és nélkülözhetetlen tagja e város 
közösségének. Május 28-án, vasárnap ezért szervezzük meg 
az Egység Napjá-t, a Ráday-kastély kertjébe. A program 
délután 16 órától este 20 óráig tart, melyen véleményüknek, 
gondolataiknak adhatnak hangot a Pécelen dolgozó egyházi 
vezetôk, zenemûvészek, irodalmárok, újságírók. Terveink 
szerint az ôsz folyamán, még egy alkalom fogja követni az 
elsôt, majd évente kétszer szeretnénk ezt hagyománnyá tenni 
mindaddig, míg látható pozitív változás nem következik be 
városunk hangulatában, moralitásában, és egységében. A ren-
dezvény költségeit szinte teljesen önerôbôl, felajánlásokból 
fedezzük.

Szeretettel várjuk az egységre törekvô pécelieket.
Durkó Sándor László, D. Nagy Tamás,
Tóth Benedek és Pécel város polgárai

Meghívó
2006. május 28-án (vasárnap) 16 órától 20 óráig
a Ráday-kastély kertjében megrendezésre kerül

az Egység Napja elnevezésû programunk.
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MINT A TÖBBI EMBER ALAPÍTVÁNY
A Pest és Heves megye határában elhelyezkedõ, nemrég 

városi rangra emelkedett Turán a 2005-ös év végén új civil 
szervezet jött létre. Fogyatékos gyermekek szüleinek kérésére, 
kezdeményezésére alakult meg a MINT A TÖBBI EMBER 
közhasznú alapítvány, amely ezeknek a hátrányos helyzetû 
gyerekeknek, fiataloknak a felkarolását tûzte ki célul. A kez-
deményezés visszahangra talált a turai és a környékbeli lakosság 
körében; már az elsõ megbeszélésre a szülõkön kívül néhány 
önkéntes is jelentkezett, akik hiánypótlónak vélték a már mûködõ 
valkói, ikladi szervezetek mellett a turai székhelyû alapítványt, és 
érdekes ötletekkel támogatták a szervezet létrejöttét. 

Az eddigi foglalkozások az ismerkedés, barátkozás és közös 
értékek teremtése jegyében zajlottak. Nagyon sikeres volt a 
Mikulás-ünnepség, amelyen a fogyatékos fiatalok szavala-
tokkal, énekekkel örvendeztették meg az ajándékosztó Mikulást. 
Karácsonyra is közös mûsorral, karácsonyfa-díszítéssel készültünk. 
A farsangot pedig jelmezesen, vidám dalokkal, tánccal tartottuk 
meg. Bár még nagyon fiatal a szervezet, de már körvonalazódnak 
a terveink nyomán kibontakozó tevékenységek. A mindennapos 
találkozásokig, amely egy nappali foglalkoztató keretében fog 

lezajlani, a pártfogoltak a turai katolikus egyház által biztosított 
termekben játékkal, internetezéssel, tanulással, fõzõcskézéssel 
töltik a közös baráti órákat. Mivel az alakulás óta eltelt idõszak 
jócskán tartogatott ünnepeket is a számunkra, a karácsonyfa-
díszítés, húsvéti ajándéktárgyak, s az anyák napjára készülõ virág-
kompozíciók elkészítése máris kihívásként jelentkezett, próbára 
tette-teszi a szülõk és foglalkoztatók kezdeményezõ készségét, 
a fiatalok kreativitását és szorgalmát. A jó idõ beköszöntésével 
egy kis kertmûvelésbe is belefogtunk, nemsokára kihajt a vita-
mindús saláta, zöldhagyma, amelynek jó ízeit a konyhában közös 
uzsonnázások alkalmával fogjuk élvezni. A zöldségfélék mellett 
a szorgos kezek nyomán virágok nyílnak, bizonyítva, hogy a 
fogyatékos fiataloknak is van érzékük a széphez, és teljes értékû 
életet szeretnének élni.

Az alapítvány mûködését segítõ jó kapcsolatokat szeretnénk 
kiépíteni más szervezetekkel, mint a Pécelen és Isaszegen mû-
ködõ FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvánnyal, amely ingye-
nes képzés formájában máris hathatós segítséget ad nekünk. 
Számunkra is a legtöbb anyagi támogatást a pályázatok nyújthat-

ják, ezek kidolgozása, menedzselése komoly szakmai és gazdasá-
gi ismereteket követel, ezekre szeretnénk alaposan felkészülni. 

A hazai civil lehetõségek ismeretében természetes igényünk az 
is, hogy a vállalkozókat, magánembereket érzékennyé tegyük a 
fogyatékosok ügye iránt. A fogyatékos embernek szüksége van a 
társadalomba való integrációra, a család gondoskodása mellett más 
emberek segítõ szándékára is. Akárcsak a társadalom egészében, 
a szociális szférában is nagy gond a foglalkoztatás. Az egészséges 
ember a munka világában teremtheti meg magának az anyagi 
biztonságot, az elvégzett munka értéke lehet önbecsülésének 
mércéje is. A fogyatékos ember számára mindezek mellett a saját 
képességekre szabott munkaterápia is nagyon fontos. Ezért van 
szükség a fogyatékosok munkaerõpiaci integrációjára és védett 
munkahelyekre is. Alapítványunkkal szeretnénk a fogyatéko-
sok foglalkoztatási esélyeit növelni, jó kapcsolatokat kiépíteni 
a környékbeli cégekkel és önkormányzatokkal is, mert csak a 
hatékony együttmûködés tudja biztosítani a települések szociális 
gondjainak enyhítését.

Kiss Mária Katalin
ügyvezetõ

A FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával cikksorozatban mutatja be a térség-
ben mûködõ civil szervezeteket. Sorozatunkban Civil Érdekképviseleti Szövetségünk új tagját, a Mint A Többi Ember Alapítványt 
ismertetjük meg olvasóinkkal. 

A Turán létrejött szervezet a fogyatékos gyermekek érdekeinek képviseletére alakult meg, és lelkes résztvevõje a CÉSZ által 
szervezett oktatási-képzési tréningsorozatunknak. Alapítványunk igyekszik minden szakmai segítséget megadni a nemrégiben alakult 
civil szervezetnek a sikeres mûködéséhez. 

CÉSZ képzések
A FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány által, a civil 

szervezetek támogatására létrehozott Civil Érdekképviseleti 
Szövetség munkája április hónapban is folytatódott. 

A non-profit szervezetek száma jelentôsen megnövekedett az 
elmúlt években. Számos új szervezet alakult a kistérségben is. 
Lelkesen, de még kellô tudás és tapasztalat nélkül igyekeznek 
céljaikat megvalósítani. Örömmel üdvözöltük új CÉSZ tag-
jainkat, akik között több fiatal civil szervezet is képviselteti 
magát. Munkatársaik rendszeresen részt vesznek a tréningeken. 
Alapítványunk tíz éves mûködése alatt megszerzett ismereteivel 
és tapasztalataival hathatós segítséget igyekszik nyújtani a 
szövetség tagjainak. 

A képzés helyszínén, az Alemany Erzsébet Segítô Házban a 
résztvevôk megtekinthették a szociális ellátó intézményeket. 
Megismerkedhettek a Fogyatékosok Nappali Intézményében és 
Rehabilitációs és Ápoló Otthonban folyó gondozási munkával, 
valamint rehabilitációs foglalkoztatási programunkkal. A fogya-
tékkal élô emberek foglalkoztatásának elôsegítése érdekében 
alapítványunk jelentôs kutatási tevékenységet végzett. A szociá-
lis ellátás területén dolgozó non-profit szervezetek részérôl ezen 
ismertek iránt is nagy volt az érdeklôdés. 

Április hónapban EU-s pályázatírási ismeretekkel, pro-
jekt végrehajtási és beszámolási tudnivalókkal, gazdálkodási 
ismeretekkel, kommunikációs technikákkal bôvíthették tudásu-
kat a civilek. A képzések május hónapban folytatódnak, melyre 
szeretettel várjuk régi tagjainkat és az új érdeklôdôket. 

Az NCA támogatásával megvalósuló programunk záró ren-
dezvényét 2006. május 25-én csütörtökön tartjuk Isaszegen, az 
Alemany Erzsébet Segítô Házban. Ezen a napon Fogarasiné 
Deák Valéria országgyûlési képviselô, a Parlament Társadalmi 
Szervezetek Bizottságának elnöke a civil szervezetek 
Magyarországi jövôjérôl tart elôadást.

Bohácsné Vilimek Ágnes
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Magyarkanizsai csoport 
járt Segítô Házunkban

A vajdasági Magyarkanizsáról érkeztek vendégek Alemany 
Erzsébet Segítô Házunkba 2006. április 4-én (kedden). A hoz-
zánk látogató 18 fôs delegáció vezetôje Váradi Etelka, a kanizsai 
Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védô és Segítô Egyesület 
elnöke volt. 

Etelka 2005 ôszén egy nemzetközi konferencia keretében is-
merte meg segítô munkánkat, látogatta meg az ESE isaszegi intéz-

ményeit. Tapasztalatairól 
beszámolt otthon az 
egyesület tagjainak, a 
segítôknek, a gondo-
zott fogyatékos fiata-
loknak, azok szüleinek, 
és fontosnak érezte, 
hogy ôk is megismerjék 
tevékenységünket. 

Negyedikén reggel 
nagy volt a készülôdés 
az Alemany Erzsé-
bet Segítô Házban. A 
Fogyatékosok Nappali 
Intézménye és a 

Lakóotthon fiataljai is várakozással figyelték vendégeink érke-
zését. Valamivel 10 óra után megállt autóbuszuk a bejáratnál. 

Az ismerkedésre, a bemutatkozásokra Segítô Házunk Erzsébet 
termében került sor. Hamar kiderült, azonosak céljaink, hason-
lóak a problémáink, így hát gyorsan elkezdôdött a párbeszéd. 
Az intézmények megtekintése után elfogyasztottuk az ízletes 
ebédet. Valamennyi fogás után dicséretet kaptak konyhaüzemünk 
dolgozói. 

A délutánt a Fogyatékosok Nappali Intézményében láto-
gatóinkkal együtt töltöttük. Az Alemany Ház fogyatékos fiatal-
jaiból és segítôibôl alakult zenekar nagy sikert aratott. Néhány 
számnál a közönség énekszóval és tapssal segítette a zenekart. 

A kanizsai fogyatékos fiatalok tánccal leptek meg bennünket. 
Elôadásukból közös produkció kerekedett, ellátottaink is bekap-

csolódtak táncukba. A mûsorok egy-egy meghatott könnycseppet 
is elôcsaltak. 

A látogatás legnehezebb perceit a búcsúzás jelentette. Nehéz 
szívvel váltunk el kedves vendégeinktôl, bízva a mielôbbi vi-
szontlátásban.

Apróné Orosz Margit

Fénybárka
1995-ben „HIT ÉS FÉNY” közösségek alakultak a Vajdaság-

ban, 1996-ban Magyarkanizsán is. Közösségünk segítségével 
formálódott meg a „Fénybárka” foglalkoztató, mely elôször 
hetente két alkalommal délután 2 órahosszat mûködött, majd 
késôbb minden nap találkoztak a gyerekek a nevelôkkel, a gyógy-
pedagógussal, illetve más személyekkel, akik színesebbé tették a 
hétköznapjaikat.

Már 1997-tôl jó kapcsolatokat alakítottunk ki a magyarországi 
ÉFOÉSZ elnökével, Gyene Piroskával, valamint a szervezet 
szegedi csoportjával és vezetôjével, Lajkóné Hegedûs Valériával. 
Az ô biztatásukra alakult meg 2002-ben az „EGYÜTT VELED-
ÉRTÜK” Az értelmi és testi fogyatékosok érdekeit védô és segítô 
egyesülete Kanizsa néven. Alapító tagjai fôleg a „Fénybárkába” 
járó gyerekek szülei, hozzátartozói illetve más segítôk voltak. 
Egyesületünk fô célja: összefogni a fogyatékosokat, szüleiket 
és hozzátartozóikat, minden jó szándékú embert, rámutatni a fo-
gyatékosokat érintô mindennapi problémákra, azokra közösen, 
más intézetekkel, szervezetekkel megoldást találni.

A Vöröskereszt magyarkanizsai szervezete már a kezdetek óta 
támogatta a Fénybárkát, a magyarkanizsai önkormányzat pedig 
2000 óta biztosítja két nevelô fizetését. 

Egyesületünk 2005. január 1-tôl mûködteti a foglalkoztatót. A 
foglalkoztató minden nap reggel 6 órától délután két óráig van 
nyitva. Jelenleg 11 fiatal jár rendszeresen, a legfiatalabb 10, a 
legidôsebb 32 éves. Védenceink között van enyhe, középsúlyos 
és súlyos értelmi fogyatékkal élô fiatal. Az önkiszolgálás terén 
fejlesztjük képességeiket, a mindennapi házimunkák gyakorlására 
van lehetôség. Közösen készítik el a reggelit és az uzsonnát, 
fôznek is egyszerûbb ételeket. A naposok rendbeteszik a kony-
hát, a helyiségeket, és kezdôdhetnek a különféle foglalkozások. 
Gyógypedagógusok foglalkoznak velük egyénileg is, kézmûves 
foglalkozásokon alkotókészségüket fejlesztjük, rendszeresen jár-
nak úszni a helyi gyógyfürdôbe kísérôkkel. Igyekszünk bekap-
csolni ôket községünk különféle eseményeibe, rendezvényeibe, így 
pl. most május1-jén is fellépnek egy mûsorszámmal a majálison.

Igyekszünk képességeiket szinten tartani vagy a lehetôségeikhez 
mérten még fejleszteni is, bekapcsoljuk ôket a közösségi 
életbe. Célunk, hogy sikerélményeik legyenek, és a különféle 
tevékenységeken keresztül önbizalmuk növekedjen.

Két nevelô van teljes munkaviszonyban, ezen kívül volontôr-
ként besegít Farkas István kántor, a szülôk (fôleg anyukák) és 
más segítôk.

Minden évben megtartjuk farsangi mulatságunkat, évente 
nagyszabású sportrendezvényt szervezünk (fôleg ügyességi 
játékokkal), ahova más község csapatait (Zenta, Szabadka, Becse) 
és magyarországi vendégeket is hívunk. Nyaranta kézmûves 
foglalkozásokat szervezünk. Kreatív mûhelyünkben különféle 
technikákkal (korongozás, díszpapírkészítés stb.) ismerkedhetnek 
meg tagjaink, de más érdeklôdôket is szívesen látunk. Immár 
hagyományosan minden évben megtartjuk a fogyatékosok világ-
napját, ahol közösen más szervezetekkel (népi és modern tánc-
klubok, iskola) együtt lépnek fel a mi tagjaink is. Újévi, kará-
csonyi csomagokkal kedveskedünk tagjainknak, kirándulásokat 
szervezünk számukra, és igyekszünk bevonni ôket társadalmunk 
életébe.

Jó kapcsolatokat alakítottunk ki az önkormányzattal, óvodákkal, 
az általános iskolával és a helybeli középiskola tanulóival és 
tanáraival. Együttmûködünk más civil szervezetekkel (nagy-
családosok egyesülete, környezetvédôk egyesülete, természetjárók 
egyesülete, más hasonló célokkal megalakult civil szervezetek 
stb.) községen belül és községen kívül is.

Váradi Etelka
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HEFOP PROGRAMUNK

Az Egymást Segítô Egyesület 2005. szeptemberében kezdôdött 
HEFOP 4.2.1. pályázati programjának fô célja az isasze-
gi Alemany Erzsébet Segítô Ház Fogyatékosok Nappali 
Intézményének bôvítése-fejlesztése. A programot az egyesület 
konzorciumi partnerével, a VÉDESE Kht-vel együtt hajtja 
végre. A program lehetôséget biztosít a munkaerô bôvítésre 
mindkét szervezet részére. A VÉDESE Kht. 8 fô hátrányos 
helyzetû munkavállaló munkába állását és betanító képzését 
vállalta. Az új munkatársak takarítói, higiéniai, konyhai kise-
gítôi és parkfenntartói feladatokat látnak el. 

A programhoz kapcsolódó betanító képzéseket a FÉNY-ESE 
Alapítvány Felnôttképzô Központja végzi. A 8 új dolgozó a 
munkakörüknek megfelelô képzésben vesz részt: 
– takarítói betanító képzésen, 
– higiéniai munkatárs betanító képzésen, 
– konyhai kisegítô betanító képzésen,
– parkfenntartó munkatárs betanító képzésen.

Takarítói betanító képzés
A képzés célja, hogy a megfelelô elméleti háttérismeretek 

segítségével az új munkatárs el tudja végezni a takarítás-
fertôtlenítés feladatkörébe tartozó valamennyi tevékenységet. 
Munkája közben képesnek kell lennie megfelelôen bánni a szo-
ciális intézmény lakóival és ellátottaival: az idôsekkel és a fogya-
tékosokkal. A képzés gyakorlatorientált, az elméleti ismeretek 
is a gyakorlati munkavégzés megalapozását szolgálják, hogy 
az új munkatársak képesek legyenek szakszerûen és magas 
színvonalon ellátni feladatukat.

1. A takarítás elvégzésére a technológiai sorrend betartásával 
a szakember legyen képes a napi, a heti, a havi és az eseti 
takarítás elvégzésére; az eszközök, felszerelések, bútorok fer-
tôtlenítésére; az egyes fertôtlenítô eljárások alkalmazására; a 
különbözô felületekre, burkolatokra és helyiségekbe a meg-
felelô technológia kiválasztására; fertôtlenítô takarítást végezni 
takarítókocsival; fertôtlenítô takarítást végezni porszívóval és 
tisztítógéppel; fertôtlenítô mosogatást végezni a tálalókony-
hában; a technológiai fegyelem betartására.

2. A takarítás során a munkavállaló legyen képes a megfelelô 
anyagok, tisztítószerek megválasztására az adott feladathoz, 
az anyagok és tisztítószerek szakszerû használatára; tudja 
megfelelô koncentrációban használni az egyes tisztító- és 
fertôtlenítôszereket; ismerje a tisztítószerek szakszerû szál-
lítási módját; a rendeltetésüknek megfelelôen használni tudja az 
egyes takarítóeszközöket.

3. A szakember legyen képes a munka-, tûz- és környezetvédel-
mi elôírások betartására, a veszélyforrások felismerésére, bale-
set esetén segítségnyújtásra, a gépi berendezések veszélyfor-
rásainak felismerésére, a vegyi veszélyforrások felismerésére, 
a védôfelszerelések és védôeszközök szakszerû használatára, 
a foglalkozási balesetek megelôzésére, a munkavégzés során 

használt veszélyes anyagok használatára és tárolására vonatkozó 
elôírások betartására, tûz esetén a szükséges teendôk ellátására, 
a veszélyes hulladékok gyûjtésére, tárolására, környezetkímélô 
módon dolgozni.

Higiéniai munkatárs 
betanító képzés

A képzés célja, hogy a dolgozó az intézményi mosodában 
felmerülô minden munka ellátására képes legyen. A betanítói 
képzésnek köszönhetôen a higiéniai munkatárs megismeri a 
szennyes útját, képes a mosodába érkezô ruhanemû átadófüzet-
tel történô átvételére, és azok rendeltetésszerû és szennyezettsé-
gi fok szerinti szétválogatására a válogatóhelyiségben. 

Az új munkatárs megismeri az intézményi mosoda helyiségeit 
és azok funkcióit, a fertôtlenítô mosás eljárását, fázisait és mód-
szereit, a rendelkezésre álló vasaló és mángorló használatát. A 
betanítás során hangsúlyt kap a személyi és a munkahelyi tisz-
taság fontossága, a helyiségek napi és idôszakonkénti takarítása, 
fertôtlenítése. 

A betanító képzés során a tanulók megismerik a technológiai 
funkciók szerinti munkafolyamatokat, a szennyes textíliák 
gyûjtésének, tárolásának módját, a fertôtlenítô mosás, az elô-
mosás a köztes öblítés, illetve köztes centrifugázás, az öblítés 
lényegét, technológiai sorrendjét. 

A munkatársak megismerkednek a személyi higiénére, a moso-
da fertôtlenítô takarítására vonatkozó elôírásokkal, a különbözô 
fázisok vegyszereinek használatával. 

Konyhai kisegítô 
betanító képzés

A konyhai kisegítôi képzésben résztvevô munkatárs kép-
zésének célja, hogy képes  legyen az élelmezésvezetô és a sza-
kács irányításával a gondozottak és a dolgozók élelmezésére, a 
napi diéta elkészítésére.

A tanuló ismereteket szerez a konyha, az ebédlô és a tálaló 
napi és heti takarítási rendjérôl, az ételhulladékok tárolásáról 
és gyûjtésérôl; megtanulja az evôeszközök, étkészletek, 
ivóedényzet, ételszállító edényzet, konyhaedényzet fertôtlenítô 
mosogatásának eljárását és részmûveleteit, és hogy hogyan kell 
az ételt szállítani, tárolni és tálalni.

A tanfolyam alatt a tanuló kommunikációs képességeit is 
fejleszteni kell, hiszen a konyhai kisegítô feladata a gondozottak 
kéréseinek továbbítása az élelmezésvezetô felé. 

A tálaláshoz, a kiszolgáláshoz kapcsolódó ismereteken túl 
az étel és más jellegû hulladékok tárolásával és kezelésével, a 
konyhai személyzet higiénéjével, a helyiségek takarításával, a 
mosogatás fázisaival, a nyersanyagok mosásával, valamint a fer-
tôtlenítô oldatok elkészítésével is megismerkednek a tanfolyam 
résztvevôi.

Parkfenntartó munkatárs 
betanító képzés

A képzés során a tanuló megismeri a komplex parkfenn-
tartáshoz tartozó tevékenységeket és képes a kertész utasítá-
sainak megfelelôen ellátni a park és a kert ápolását.

A parkfenntartó képes a park- és gyepfelújításra, a zöld-

Betanító képzések 
a HEFOP programunk keretében

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, 
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.
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felületek rendbetételére, a gyepek, fák, növények telepítésére, a 
fák metszésére, kivágására, lombozására, a cserjefelületek szak-
szerû ápolására, metszésére, és a lomb- és kaszálékgyûjtésre 
kézi és gépi módszerekkel. 

Az új munkatárs elsajátítja a növényvédelem és a tápanyag-
utánpótlás alapjait: a gyomok, kártevôk, élôsködôk irtásának 
módszereit, és a szerves- és mûtrágyázás idejét és módját. 

A parkfenntartó segédkezik a burkolatok, járdák, kerti utak 
takarításában és télen a hó eltakarításában és a síkosság-men-
tesítésben is. 

A tanfolyamok helyszíne az ESE Alemany Erzsébet Segítô 
Háza, Isaszegen. A 160 órás tanfolyamok 50 óra elméleti és 
110 óra gyakorlati képzéseket tartalmaznak.
A képzések módszerei
Csoportos képzés formájában: 
– elméleti ismeretek átadása, számonkérés, rendszerezés, meg-
erôsítés,
– gyakorlati bemutatás, gyakorlati feladatok megoldása.
A képzések módszertani jellemzôi
– Gyakorlatorientált, intenzív tevékenység az oktató(k) irányí-
tásával. 
– A képzés rugalmas.
– Kis létszámú tanulócsoportokban, interaktív kapcsolatrend-
szerrel segített tanulási folyamat. A munkavégzéshez hasonló 
tanulási légkörben gyakori visszacsatolás a tanulási és képzési 
folyamatban.

A VÉDESE Kht. új munkatársainak elméleti képzése 2006. 
márciusában kezdôdött. A gyakorlati képzésekre május-június-
ban kerül sor.

Összeállította Apróné Orosz Margit

Épül a játszótér 
kertünkben

A tavasz sok-sok tennivalót hozott az Isaszegen az ESE 
Alemany Erzsébet Segítô Ház kertjében. Egyszerre több területen 
próbálunk helyt állni, építeni-szépíteni kertünket. 

Mint ahogy lapunkban már korábban beszámoltunk, a HEFOP 
4.2. pályázaton elnyert pénzbôl valamint külföldi adományok 
felhasználásával játszóeszközöket vásároltunk fogyatékkal élô 
gyermekeink számára. A létesítendô játszótéren kitûztük a 
játszóeszközök helyét, azok hamarosan beállításra kerülnek. 
Megtörtént az ivókút vezetékének lefektetése, valamint a kert 
öntözésére hívatott fúrt kút vezetékhálózatának bôvítése. 

Az Alemany Ház elsô épülete melletti kertrészen egy kisebb 
szökôkutat állítunk fel; a vízforgató szivattyú és a kutat meg-
világító reflektor áramellátását a napokban földvezeték fek-
tetésével biztosítottuk.

A kert több pontján tavaly ôsszel illetve most tavasszal terep-
rendezést hajtottunk végre. Ezeken a helyeken cserjéket ültet-
tünk és megkezdtük a füvesítést is, hogy idôs és fiatal lakóink 
minél elôbb birtokba vehessék a parkot. 

Sikerült némi idôt fordítani zöldségeskertünkre is. Magágy-
elôkészítést végeztünk, dughagymát ültettünk, és hamarosan a 
magok is földbe kerülnek.

Másik nagy feladatunk a HEFOP 4.2. pályázat keretében 
végrehajtandó eszközbeszerzés volt. Mintegy félmillió forint 
állt rendelkezésre fûnyíró gép és kerti talajmûvelô eszköz vásár-
lására. Ebbôl az összegbôl Stihl fûkaszát és egy többféle adapt-
er csatlakoztatására alkalmas kapálógépet vásároltunk, mely-
lyel elvégezhetô a talajmarás, kultivátorozás, kisebb területek 
szántása és a vetés is. E nagyobb eszközökön kívül számos jó 
minôségû kisebb kézi eszközhöz is hozzájutottunk (ásó, gereb-
lye, metszôollók, locsolótömlôk, mûtrágya, virágföld, stb.). 
E vásárlások révén minden tárgyi eszköz rendelkezésre áll a 
terápiás célú zöldség- és dísznövénytermesztési tevékenységhez 
az Egymást Segítô Egyesületben. 

Pulay Éva

Az Egymást Segítô Egyesület szakképzett felnôtt szakápoló 
munkatársat keres. 
Munkavégzés helye: ESE Alemany Erzsébet Segítô Ház Rehabilitációs 
és Ápoló Otthona.
Jelentkezési feltételek: – érettségi, – felnôtt szakápoló végzettség, 
– részletes szakmai önéletrajz.
Elônyt jelent: szakmai tapasztalat
Fizetés: a közalkalmazotti besorolás alapján
Az állás betölthetô: azonnal
További információ: Kollárné Benkó Ágnes telefon: 06-28/582-425 
vagy 582-426). Az intézmény megtekintő munkaidôben a helyszínen 
(2117 Isaszeg, Nap u. /b.). 

Az Egymást Segítô Egyesület pályázatot hirdet gyógypedagó-
gus munkakör betöltésére. 
Munkavégzés helye: ESE Alemany Erzsébet Segítô Ház Fogyatékosok 
Nappali Intézménye.
Pályázati feltételek: – gyógypedagógus végzettség, – részletes szak-
mai önéletrajz, – erkölcsi bizonyítvány
Elônyt jelent: szakmai tapasztalat 
Fizetés: a közalkalmazotti besorolás alapján
Az állás betölthetô: azonnal
Az intézmény megtekintő munkaidôben a helyszínen (Isaszeg, Nap u. 
2/b., telefon: 06-28/582-425 vagy 582-426).

A VÉDESE Kht. szociális konyhaüzemébe munkatársakat keresünk. 
Szakácsot – az Alemany Erzsébet Segítô Ház konyhaüzemébe.
A munkakör betöltésének feltételei: – szakács szakképesítés, – szak-
mai önéletrajz.
Cukrászati csoportvezetôt – az ESE Szociális Központ kony-
haüzemébe (2119 Pécel, Pihenô u. 2., 06-28/454-076 vagy 454-077). 
A munkakör betöltésének feltételei: – érettségi bizonyítvány, – cuk-
rász szakképesítés, – szakmai önéletrajz.
Mindkét munkakör betöltésénél elônyt jelent a szakmai tapasztalat.
Az állások betölthetôk: azonnal.

Jelentkezni az ESE péceli központi címén (2119 Pécel, Pihenô u. 2.) 
személyesen lehet benyújtani Némethy Máriánál (telefon: 
06-28/454-076 vagy 454-077).

Álláspályázat
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A napenegia hasznosítása a háztartásban II.
A Péceli Zöld Kör szervezésében 2006. március 23-án megtartott 

tájékoztató elôadásokból kapott információk tovább szélesíthették 
látókörünket a folytonos és a megújítható energiák felhasználása 
területén. A hôveszteség csökkentésének lehetôségeirôl és néhány 
módszer alkalmazásáról az idô szûkössége miatt kevés hang-
zott el. Az érdeklôdôk a kérdéseikre konkrét választ, a bôvebb 

tájékozódáshoz iránymutatást kaptak. Ehhez Perlaki László úr a 
saját szaktudását is felajánlotta. Az összejövetel második elôadója 
Pintye Imre volt, praktikus tanácsokat adott ô is. 

A témakör nagysága és összetettsége miatt néhány részterületnél 
a megoldások részletes ismertetése elmaradt. Az elôzô, bevezetô 
(ESE Híradó 2006. március) tájékoztatóban ugyan említettem, 
hogy jelenleg a napkollektorok felhasználására nyílt (vagy nyí-
lik a kisebb költségekbôl adódóan) lehetôség, de szerintem ez 
bôvebb tájékoztatást kíván. 

Az ismertetés elôtt azonban célszerûnek tartom, hogy a természeti 
erôforrásokról és néhány fogalomról felfrissítsem tudásunkat. A 
részletesebb tájékoztatást a Péceli Zöld Kör 2006. május 20-i 
(Környezetvédelmi Világnap) programján hallgathatták meg az 
érdeklôdôk. 

A föld és a víz hôtartalma a folytonos és a megújítható területhez 
(talaj, víz) is sorolható. 

A biomassza szintén szélesebb fogalom, mert mint energia for-
rás lefedi
– a növényi (pl. fa, fû, gabona stb.) mint elsôdleges eredetû, 
– az állati (állatvilág haszon- és melléktermékei) mint másodlagos 
eredetû, 
– az ember illetve az ipar (a biológiai eredetû anyagok fel-
használása után keletkezô) melléktermékeit, hulladékait mint 
harmadlagos eredetû területeket. 

A fôleg élôvizekben lejátszódó algavirágzás szintén biomassza-
képzôdést eredményez. 

A Nap mint folytonosan energiát átadó égitest a sugárzásával a 
biomassza-képzôdést is jelentôsen befolyásolja, pl. a túlmelege-

dett víz – algavirágzás, vagy az állati eredetû melléktermékek 
bomlásának idôtartama illetve kezdete. 

A biomassza egy része közvetlenül a háztartásban elégethetô, 
hôvé alakítható, más része biológiai kezelés (pl. baktériumok) 
után energiahordozóvá (biogáz) válhat. Az e csoportba nem „fel-
dolgozott” rész a természet energiaforgalmába részben visszatér 
trágyázással, fehérje-feldolgozás után, de a hulladéklerakókba is 
kerülhet, vagy a vizek szennyezését is okozhatja. 

A biomassza közvetetten megújítható napenergia. 
A napenergia közvetlen vagy szórt sugárzás formájában éri el a 

Föld felületén lévô életteret, a bioszférát. A napkollektorok is e 
két sugárzási formát használják fel mûködésük során. 

E berendezésekkel – relatív egyszerû eszközökkel – a napsug-
árzás közvetlenül hôenergiává alakítható, és – az elôzô írásomban 
említett alkalmazási területeken – jelentôs részben biztosíthatjuk 
hôenergia-igényünket a háztartásban is. 

Statisztikai adatok alapján egy évben kb. 260 nap idôtartamban a 
családi ház melegvízellátása napenergiával biztosítható. A beren-
dezések élettartama az általában használt gáz- vagy elektromos 
energiával mûködô melegítôkét 5-10 évvel meghaladja. Alapvetô 
karbantartáson kívül (pl. felületek tisztítása) más költséget, 
munkát nem igényelnek. Üzemeltetési költségük nincs. 

A melegvízigényünk valószínûleg nagyobb, mint amely a 
„klasszikus”, feketére festett hordó nyári melegben „termelôdô” 
mennyiségével kielégíthetô lenne. A csak melegvíz elôállítására 
összeállított rendszerek a legegyszerûbbek. 

Napkollektor 
A napsugarakat fogadó eszköz lehet standard vagy vákuumos 

kollektor, illetve sík vagy csöves kialakítású. A kollektor elhe-
lyezése, tájolása és dôlésszöge a teljesítôképességet alapvetôen 
meghatározza. Optimális a déli fekvés, és a nem csak nyári 
idôszakban használat esetén a kb. 45º-os dôlésszög, a stabil 

felületre való felszerelés (pl. tetôszerkezet), valamint a gépészeti 
berendezések (szivattyú, szabályzó stb.) fagymentes helyen (pl. 
kazánház, pince) elhelyezése. 

Egyszerûbb berendezések szorosan összeépített módon készül-
nek, amelyek a tároló tartályt magukban foglalják, de a szivattyú 
nem minden típus tartozéka. Ide tartozik a használati vizet köz-
vetlenül melegítô eszköz is. 

A „többet tudó” készletek (berendezések) a kollektort, a szivaty-
tyút, a melegvíztartályt (hôcserélôs), a szabályozó és kapcsoló 
szerelvényeket, csôvezetékrendszert tartalmazzák. A kollektor-
ban, illetve az elsô körben fagyálló folyadék van. A szivattyú 
alkalmazásából adódik, hogy a kollektor helyzete kötött, a többi 
tartozék helye tetszôleges is.

Alapvetô, hogy a hôsugárzás jelentôs részét jó hatásfokkal 
elnyelje, és csak kevés legyen a visszasugárzás mennyisége. A 
szelektív napkollektorok e tulajdonsággal rendelkeznek, pl. visz-
szatérôsugarak kb. 5%-a a befogadottak értékének. 

A természeti erôforrások 

a.) folytonos
– napenergia
– áramló víz
– szél

b.) megújítható
– tiszta levegô
– tiszta víz
– termékeny talaj
– növények, állatok

c.) meg nem újítható 
– fosszilis tüzelôanyagok
– fémes ásványok 
– nem fémes ásványok

Elektromos 
üzem 

100 liter
  25.000 Ft
    4.500 Ft
403.000 Ft

Összehasonlítási példa 
(konkrét modellekre konkrét számadatokkal kell elvégezni.) 

Melegvíz (55º C)
Beszerzés
Havi költség
Összköltség (7 év):

Napkollektor 

100 liter
100.000 Ft

–
100.000 Ft

Gázüzem 

100 liter
  40.000 Ft
    2.500 Ft
100.000 Ft

Hagyományos fekete és szelektív felület sugárzási vesztesége

Sikkolektorok általános felépítése
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Kastélykitekintô 4.
Sorozatunkban közeli vagy távoli településeken található 

kastélyokba látogatunk el azzal a céllal, hogy tapasztalatokat 
gyûjtsünk arról, a neves épület milyen hatással van az ott lakók 
kulturális életére. Remélhetôleg a cikksorozat a péceli Ráday-
kastély sorsának alakításához szerényen hozzájárulhat.

Elôzô számunkban is olyan kastélyba látogattunk el, a-
melynek gazdája a Mûemlékek Állami Gondnoksága (MÁG). 
Székesfehérvártól öt kilométerre nyugatra fekszik Nádasdladány, 
ahol a XIX. század közepén a nagy múltú fônemesi család 
kialakította lakhelyét. A települést korábban Sárladánynak 
hívták, 1859-ben keresztelték át a Nádasdyak saját nevük után. 
Nádasdy Ferenc olyan kastélyt építtetett, amely stílusában, meg-
jelenésében kifejezte a család rangját, ôsi mivoltát és méltó he-
lyet biztosít a családi levéltár, könyvtár, képtár elhelyezéséhez. 

A magyar arisztokrácia kedvelte az angol építészeti modort, de 
a Nádasdyak körében ezt a vonzódást tovább erôsítette a család 
angol rokoni kapcsolata, származása. Az építészeti terveket a 
kevésbé ismert, pesti Linzbauer István készítette angol Tudor 

stílusban, de a kor legmodernebb eszközeinek felhasználásával. 
A nagyobb termeket légfûtéssel temperálták, gázvilágítást 
szereltek fel, a falakba beszélôcsöveket építettek, amelyeken a 
szolgáknak adtak utasításokat. Az épületben több fürdôszobát 
alakítottak ki, így a vendégek szolgáinak számára is jutott 
tisztálkodási lehetôség. A legdíszesebb helységek kialakítását 
Hauszmann Alajos végezte, aki a budai királyi palota késôbbi 
építésze is volt. Az ôsök csarnoka és a könyvtár is szerencsésen 
átvészelte a háborúkat és ma is káprázatos élményt nyújt az oda 
látogatóknak. A második világháborús fosztogatás a családi 
arckép csarnokot megkímélte, a Magyar Nemzeti Múzeum ôrzi 
a festményeket. 

A kastély és parkja 1993-ban került a MÁG fennhatósága alá. 
A hosszú évekig üresen álló, fûtetlen épület fa szerkezetei sok 
munkát adtak a felújítóknak. A teljes tetôzetet ki kellett cserélni, 
a beomlott pincét is eredeti formában kellett helyreállítani. A 
belsô terek restaurálása még ma is tart. A nagy és kis szalon, a 
dolgozószoba, a biliárd szalon, az ebédlô, az ôsök csarnoka és 
a könyvtár rekonstrukciója a végéhez közeledik és már így is 
látogathatóak. A folyamatosan szépülô park és a helyre állított 
tó egyre hívebben tükrözi az egykori angolpark hangulatát. 

Nádasdy Ferenc a nemesi család egyik leszármazottja 
Kanadából hazatelepülvén 1994-ben alapítványt hozott létre a 
kastély új és szélesebb társadalmi célokra való hasznosítására. 
A kezdeményezés kiváló partnere a MÁG. 99 évre szóló 
együttmûködési szerzôdést kötöttek. Az alapítvány a kastély 
felújítási költségének 15-20 %-át, a fenntartási költségek közel 
85 %-át teremti elô. A nyári szabadtéri koncertek és színi elôadá-
sok mellett olyan programoknak ad otthont az épület, amelyek 
a jelen és jövô kulturális és környezetvédelmi kérdéseire ker-
esi a választ. A célok között szerepel a felnövekvô nemzedék 
környezet tudatos nevelése és a mindenkori döntéshozók meg-
nyerése az ügy támogatására. Az ismeretterjesztésen kívül szak-
emberképzés is folyik az ôsi falak között. Fiatal diplomások 
számára mûvészeti ágakban, környezet- és természetvédelem 
témákban tartanak rendszeres továbbképzéseket.

Aki csupán turistaként szeretné megtekinteni a kastélyt, május 
közepétôl október közepéig szerdától vasárnapig 10 és 16 
óra között megteheti. Biztos, hogy élményekben gazdagodva 
emlékszik vissza a magyar történelem egy jeles szigetén tett 
látogatásra. 

Ivánkovics Zoltán

A használatba vételhez mit tekintünk fô célnak?  
Energia/melegvízigény: 
Egy fô általában 50-60 liter melegvizet használ naponta, amely 

elôállításához 2-3 KWh hôenergia szükséges. Egy jó hatásfokú 
szelektív kollektor 1 m²-en a napsütéses idôszakban (kb. 6 hónap) 
napi 2,1-2,5 KWh, az év másik felében 0,5-1,5 KWh hôenergiát 
„termel”. Tehát személyenként 1,0-1,5 m² napkollektorral a nyári 
idôszakban a teljes, a „téli” félévben a melegvízigény 30-40%-a 
biztosítható. 

Családi háznál ez alapján 2-3 db 2 m²–es kollektorfelület a teljes 
igényt biztosítja egész évben. Esetleg a téli, nagyobb hôenergia-
igény ráfûtéssel is biztosítható, akkor kevesebb kollektor felület 
is elegendô. 

A folyamatos melegvízellátáshoz azonban (az igény szerint) 
200-500 l ûrtartalmú tárolóra (jól szigetelt) is szükség van. 
Példa:
1.) Kisebb fogyasztású családi házhoz alkalmazható berendezés:
Napkollektor; szerelôkeret; analóg szabályozó egység; szoláris 
szerelési egység szivattyúval stb.; zárt tágulási tartály; egy hô-
cserélôs, hôszigetelt fali tároló tartály; környezetbarát fagyálló 
hôátadó folyadék 
Költségek: 
A.) 1-2 személy részére 
– napkollektor 1 db, 2 m²        – tároló tartály 100 liter 

Anyagár kb. 250-260 eFt + ÁFA +csôvezeték költsége 
Kivitelezés kb. 150 eFt (komplett rendszer) 
B.) 2- 4 személy részére 
– napkollektor 2 db 4 m²         – tároló tartály 200 liter
Anyagár kb. 360-370 eFt + ÁFA+ csôvezeték költsége 
Kivitelezés + kb. 180 eFt (komplett rendszer) 
2.) Családi házhoz 2-3 személy részére célszerû készlet (a felsorolt 
alap részegységek azonosak, de a szabályozás már digitális)
– napkollektor 2 db, 4 m²       – tároló tartály 200 liter 
Anyagár kb. 443 eFt +ÁFA+ csôvezeték 
Kivitelezés kb. 750 eFt (komplett rendszer) 
Megjegyzés: a költségek egy cég árait mutatják be, amelyek a 
beépítés helyszínén pontosításra kerülhetnek. Más rendszerek 
más forgalmazóktól más áron szerezhetôk be. 

Célszerû az igényeknek és a lehetôségeknek az összehangolása 
a forgalmazókkal, illetve több termék megtekintése. Az egysze-
rûbb berendezések az ismertetett költségek 45-5 %-áért telepít-
hetôek és mûködtethetôek. A napkollektorok súlya nem jelentôs, 
beépítésük egyszerû, de telepítésük elôkészítésénél a szaktervezô 
bevonását javaslom. A kedvezô energiaforrás által termelt hô 
használata esetén sem szabad azonban megfeledkeznünk a kellô 
hôszigetelésrôl, a takarékos vízhasználatról és egyéb gazdasá-
gossági és környezetkímélô részterületekrôl. 

Gyöngyösi Ferenc
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HEFOP PROGRAMUNK

Elõzetes jelentkezési lap
az ESE Alemany Erzsébet Segítõ Ház 
Fogyatékosok Nappali Intézményébe

Az ellátást kérõ (jelentkezõ) neve, címe, telefonszáma (ha 
nem azonos a törvényes  képviselõvel): ..............................

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

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

Az ellátást igénybe vevõ adatai:

Név: ........................................................................................

Leánykori név: .......................................................................

Anyja neve: ............................................................................

Születési helye, idõpontja: .....................................................

Lakóhelye: .............................................................................

Tartózkodási helye: ................................................................

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

Gondnoksági (gyámsági) helyzete: .......................................

Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselõjének):

neve: .......................................................................................

lakóhelye: ...............................................................................

telefonszáma: .........................................................................

Milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: ...................

Étkeztetést igényel-e: igen (diétás)  – nem ..............................

Egyéb szolgáltatás igénylése: ................................................

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

Egyéb egyedi kérések felsorolása: .........................................

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

Jövedelemnyilatkozat
Személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátás esetén:
1.) rendszeres (bruttó) havi jövedelem: .................................
a.) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ból származó jövedelem és táppénz: .........................................
b.) társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem:
............................................................................................
c.) Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerû 
jövedelem: ............................................................................
d.) önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás: 
............................................................................................... 
e.) egyéb jövedelem: ..............................................................
2.) A személyi jövedelemadó, egészségbiztosítási és nyug-
díjjárulék, munkavállalói járulék összege: ..........................
Összes (nettó) jövedelem: ......................................................
Büntetõjogi felelõsségem tudatába kijelentem, hogy a közölt 
adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:

.......................................................................
ellátást igénybe vevõ (törvényes képviselõ)

Egészségi állapotra vonatkozó adatok 
(a háziorvos, kezelõorvos tölti ki, mellékletben)

a.) Önellátásra vonatkozó megállapítások (pl. önellátásra ké-
pes, részben képes, segítséggel képes stb.)
b.) Szenved-e krónikus betegségben?
c.) Szenved-e fogyatékosságban, ha igen, milyen típusú és 
mértékû?
d.) Rendszeres orvosi ellenõrzés szükséges-e?
e.) Gyógyszerek adagolásának ellenõrzése szükséges-e?
f.) Egyéb megjegyzések:
Dátum: 

...........................................................
                               orvos aláírása

Felhívás!
A Fogyatékosok Nappali Intézményének 

bõvítését tervezzük Isaszegen
Az Egymást Segítõ Egyesület (ESE) 
Isaszegen az Alemany Erzsébet Segítõ 
Házban 10 férõhellyel bõvíti a jelenleg 
30 férõhelyes Fogyatékosok Nappali In-
tézményét. 

A felvétel tervezett ideje: folyamatos.
Szeretettel várjuk a segítségkérõk jelent-
kezését Isaszegrõl és a környezõ telepü-
lésekrõl.
Az ellátás igénybevételének feltételei:
– 3 év feletti életkor betöltése,
– önkiszolgálásra részleges képesség 
   megléte,
– szakorvosi vélemény,
– háziorvosi javaslatok.
Akinek a hozzátartozója gyermeknevelési 
támogatásban vagy ápolási díjban része-
sül, azt csak rendkívül indokolt esetben 
lehet az intézményben gondozni. A rend-
kívüli esetet egészségügyi, szociális és 
családi körülmények indokolhatják.

Az intézmény szolgáltatásai többek kö-
zött:
– személyes tisztálkodás biztosítása,
– étkeztetés (reggeli, meleg ebéd, uzsonna)
– egészségügyi alapellátás, a szakellátá-
   sokhoz való hozzáférés segítése,
– foglalkoztatás, munkavégzés lehetõsége
– életvezetési, életviteli tanácsadás,
– szabadidõs programok,
– hivatalos ügyek intézése,
– egyéni készségfejlesztés (iskolarendsze-
   ren kívüli képzés),
– mentális gondozás,
– mozgásterápia (fizioterápia, gyógytorna, 
gyógymasszázs) szakorvosi elõírás szerint.
Az intézmény nyitvatartási ideje: hétfõtõl 
péntekig 8 órától 16 óráig.
A munkaviszonyban történõ foglalkozta-
tás esetén a családi pótlék nem folyósít-
ható, csak a fogyatékossági támogatás. 
Az intézmény szolgáltatásai ingyenesek, 
csak az étkeztetést kell fizetni, amely 

életkortól függ (10 év alatt 60%).
Tájékoztatásul közöljük a 2006. I. félévé-
ben érvényes étkeztetés díjait (teljes adag):
reggeli: 140 Ft,          ebéd: 340 Ft, 
uzsonna: 70 Ft.
Elõzetes jelentkezés személyesen vagy te-
lefonon Isaszegen Opre Máriánál a 06-
28/582-425-os telefonszámon, Pécelen 
Némethy Máriánál vagy Bohácsné Vili-
mek Ágnesnél a 06-28-454-076-os tele-
fonszámon. 
Az elõzetes jelentkezés után személyes 
elbeszélgetésre és bemutatkozásra írásban 
értesítést küldünk.
Elõzetesen jelentkezni az alábbi adatlap-
nak megfelelõ kérelemmel személyesen 
vagy postai úton lehet (Egymást Segítõ 
Egyesület 2119 Pécel Pihenõ u. 2).

A kérelmeket a „szigorúan bizalmas” adat-
kezelés szabályai szerint tartjuk nyilván. 
A kérelmekre írásban válaszolunk. 

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, 
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.
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TÁJÉKOZTATÁS

18661019-1-13

18685341-1-13

18694727-1-13

19180526-1-13

19182731-1-13

18680360-1-13

18664847-2-13

18694088-1-13

18671104-1-13

18660991-1-13

18673333-1-13

18668281-2-13

18670505-1-13

Szent Erzsébet Alapítvány

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Magyar Rovók és Hagyományõrzõk Szövetsége

Pécel Ifjuságáért Közalapítvány

Péceli Cimbora Alapítvány

Nyitnikék Péceli 3. sz. Óvodáért Alapítvány

Isaszeg Környezetvédelméért és 
Természetvédelméért Közalapítvány 

Nagycsaládosok Isaszegi Egyesülete

Isaszeg Mûvészeti Alapítvány

Isaszeg Néphagyományai Alapítvány

Hetedik Szirom Alalpítvány

Isaszegi „Gábor Dénes” Számítástechnikai és 
Informatikai Szakközépiskoláért Alapítvány

Gyermekekért Oktatási-nevelési Alapítvány

Civil szervezet neve

Egymást Segítõ Egyesület (ESE)

FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány 

Petõfi Sándor Férfikórus Alapítvány

Fabini Teofil János Alapítvány

Szemere Alapítvány

Harmónia-Pécel Alapítvány

Vásártéri Gyermekekért Alapítvány

Péceli Fáy András Alapítvány

Kincskeresõ Alapítvány

Péceli Parnasszus Alapítvány

Sixekció Tánc Sportegyesület

Péceli Szivárvány Óvoda Alapítvány

Ráday Pál Alapítvány

    Adószáma

19173245-2-13

18668748-1-13

19185033-1-13

18159800-1-42

18681282-1-13

19175261-1-13

18660764-1-13

18662539-1-13

18681385-1-13

18690307-1-13

18677014-1-13

18682977-1-13

18676006-1-13

Az SZJA 1%-át gyûjtõ térségi civil szervezetek

Születés Hete 2006. május 7-14.
Ebben az évben negyedszer ünnepeljük 

egy héten át a szülést, születést. 
Negyedízben szánnak arra egy vagy több 
napot az ország különbözô pontjain bábák 
és szülésznôk, várandósok és dúlák, 
védônôk és orvosok, szülésfelkészítôk és 
pszichológusok, homeopaták és gyógy-
tornászok, mentálhigiénés szakemberek, 
szoptatási tanácsadók és mûvészek, a 
klasszikus és alternatív módszerek hívei, 
a civil szervezetek és az intézményes 
ellátórendszer tagjai, a különbözô szak-
mai mûhelyek képviselôi, hogy a létezés 
kapuján való átlépés sokféleségének 
lehetôségérôl egyre szélesebb körben 
tájékoztassák a szülô nôket és csalá-
dokat.

A Születés Hete mozgalommá váló 
kezdeményezése nemcsak egy héten át, 
hanem egész évben arra törekszik, hogy 
hidakat építsen, és ne falakat, segítse a 
párbeszédet a különbözô szemléletû szak-
mai és civil csoportok között.

E törekvések sûrítve jelennek meg a 
Születés Hete országos tájékoztató, szak-
mai és kulturális rendezvénysorozatban, 
amely idén 37 településen több mint 50 
helyszínen 385 elôadót és majd’ 600 
eseményt ölel fel. A Nyitott Szülészet 
programhoz idén a szülészeti osztály-
lyal rendelkezô kórházak és klinikák 
63 szülészete csatlakozott. A számok 
magukért beszélnek: a kezdeményezés 
születése óta évrôl évre növekszik, mind 
több és több követôre, egyre több csat-
lakozóra talál. Reményeink szerint ez 
a növekedés azt segíti, hogy mind töb-
ben és többen megtapasztalják: vannak 
az életnek olyan pillanatai, órái, hetei, 

hónapjai, amelyek nemcsak az addigi 
személyes történetnek foglalatai, nemcsak 
a család történetét és a valóságot sûrítik és 
tükrözik, hanem fordítva: visszahathatnak 
a személyes és családi történetre, sorsot, 
életet változtathatnak, sebeket, világot 
gyógyíthatnak. 

Isaszegen immár harmadik éve 
szervezünk programokat ezen a héten, a 

Dózsa György Mûvelôdési Otthonban és 
a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtárban.

Könyvkiállítás, elôadások, beszélgeté-
sek, filmvetítések és mûhely várja az 
érdeklôdôket.

Bôvebb információ a www.tavam.hu, 
illetve az EXIT különkiadásban, szóróla-
pokon. 

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon 
programja
Május 8. hétfô
10.00-10.30 Baba-mama torna 
Valachiné Kiss Ágnes gyógytornásszal
Május 10. szerda
10.00-11.00 Az élet elsô órája – Imprin-
ting – filmvetítés beszélgetéssel.
11.15-12.45 Támogató jelenlét a váran-
dósság, szülés és gyermekágy idején. A 
dúla szerepe. 
Filmvetítés, beszélgetés meghívottakkal
13.15-14.45 Filmvetítés
–Születnek így is; –A tenger szülöttei
13.30-14.30 Hordozókendô és mosható 
nadrágpelenka – bemutatók
15.00-16.30 Kincs, ami van – Szoptatás
filmvetítés beszélgetéssel
16.45-17.30 Kriston intim torna és kis-
mama torna Valachiné Kiss Ágnes trén-
er, gyógytornásszal
18.00-21.00 Szüléstörténetek
15.00-17.00 Szusszanj egy kicsit!
10.00-13.00 és 15.00-17.45 Játékkuckó

Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár
programja
Május 8-14. Könyvkiállítás
Május 13. szombat
18.00-19.00 Generációs kapcsolataink 
ha-tása életünkre – Dr. Kiss Katalin tré-
nerrel
A rendezvényre a belépés díjtalan!
Bôvebb információ: www.tavam.hu
vagy Lancsin Zsuzsanna30/975-1543

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

A Születés Hetén a „Nyitott Kórház” 
programhoz  a Pest Megyei Flór 
Ferenc Kórház idén is csatlakozott.
Bôvebb információ: Kudari Nóra 
06-30/743-5413

Születés Hete programok lesznek Gö-
döllôn is május 12-én, pénteken 12.00-
18.00 óráiga Petôfi Sándor Mûvelôdési 
Központban. Bôvebb információ: 
Dr. Kiss Katalin 06-20/388-4953

Születés Hete 2006 Isaszeg
Cím: Isaszeg, Dózsa György u. 2.


