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Dózsa György Mûvelôdési Otthon
2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.,Tel.: 28/582-055, tel./fax: 28/582-056

E-mail: isaszegmuvotthon@citromail.hu

Tervezett programkínálat:
Július 2.
Isaszeg Város Napja
9.00 Képesfa emlékhely avatása
„Gyermekek a gyermekekért” nap – Családi programok a 

„Nemzedékek emlékparkjában” (Görgey és Ady utca sarka)
16.00 Megnyitó – Hatvani Miklós polgármester
„Nemzedékek emlékparkjának” átadása, Isaszegért kitüntetés 

átadása, kitűnő tanulók díjazása, a Klapka György Általános Is-
kola és AMI tanulóinak ünnepi műsora, Ady-mellszoboravatás, 
a 2008. július 1. - 2010. december 31. között született isaszegi 
gyerekek tiszteletére állított táblák átadása.

17.00 A 100 Folk Celsius koncertje
18.30 „Az én városom Zselíz” – fotókiállítás megnyitója a 

Művelődési Otthonban, szlovák tájjellegű ételek kóstolója 
Július 8.
18.30-20.30 Harmónia Tea Ház (info: Burka Zsolt 06-30/772-

4176; www.ujrakezdokhaza.hu)
Július 15.
17.00 Ingyenes pszichoallergia előadás
Allergia, asztma gyötri? Hallgasson meg egy egyedülálló gyó-

gyítási lehetőséget a Művelődési Otthonban! 
Előadó: Bobák Szilvia integrál (pszichológiai) tanácsadó
Információ:
06-30-241-0372; bobak.szilvi@bobax.hu; www.bobax.hu

Elôzetes:
Augusztus 1-5. Drámapedagógiai tábor
Részvételi díj: 4000 Ft/fő, jelentkezési határidő: július 15.

Csoportjaink fellépései:
Július 2. Tóalmás – Isaszegi Asszonykórus
Július 9. Nemzetközi Gregorián Találkozó – Vác; Gaudium 

Carminis Kamarakórus
Július 28-augusztus 1. Zadar – Horvátország – Csata Tánc-

együttes

Szolgáltatások:
Július 4. 18.00 KRESZ-tanfolyam; jelentkezés és tájékoztatás
Július 11. 11.00-13.00 A.S.A ügyfélszolgálat

A Művelődési Otthon július 18-31-ig zárva tart!
Új! Június 21-től minden kedden 20.15 és csütörtökön 20.00 

órai kezdettel ZUMBA a Művelődési Otthonban!
Információ: Takács Viktória (06-20/522-6639)
Isaszegi Képzőművész Kör – minden szombaton 16 órától 18 

óráig
Szeretettel várunk 10-100 éves korig, ha egy jó társaságban 

szeretnéd kreativitásodat kibontakoztatni.
• Rajz
• Festés
• Pasztellkréta, grafit és egyéb technikák kipróbálása, meg-

tapasztalása
Csatlakozz hozzánk! Tárd ki a benned lakozó csodát! A rész-

vétel díjtalan!
Információ: Nagy Éva Vica 06-70/428-2148, Szilárdi Edina 

06-30/9905-373
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Verseczkyné Sziki Éva igazgató

Címlapon

Játék és finomságok
a Pihenô cukrászdában

Friss, hagyományos érlelésű kenyerek széles vá-
lasztékával, pékáruval és cukrász süteményekkel 
várjuk kedves vásárlóinkat Pihenő cukrászdánkban. 
A nyári melegben fagylaltot is kínálunk a hűsítő
finomság kedvelőinek.
Címünk: 2119 Pécel, Pihenő u. 2.
Telefon: 28/454-076 vagy 28/454-077
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 7 és 18 óra között
szombaton 8 és 15 óra között
Termékválasztékunkat és árlistánkat megtekintheti a 
www. egymast-segito.hu honlapon.
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Lapunk legközelebb szeptember 
5-én dupla számmal jelenik 
meg.

Tizennyolc éve írtuk
Uborkaszezon

Szinte minden családnak gondot jelent a nyári szünidő megszer-
vezése. Hosszú ez a két és fél hónap nyaralásra. Van olyan család, 
amelyiknél fel sem merülhet a „hová menjünk nyaralni” kérdése. 
Nem az idő és elfoglaltság, hanem a pénztelenség az ok.

Kevesebb a kedvezményes 
nyári tábor, a régi szakszerve-
zeti üdülésről már csak emlé-
kek maradtak.
Az iskolás gyermekek na-

gyon várják a szünidőt, a nyá-
ri élményeket, a mindennapos 
iskolapad egyhangúságát fel-
váltó programokat. Nézzünk 
körül a házunk táján!

Még késő este is nagyon sok gyermek cselleng az utcán, csoport-
ba verődve vagy magányosan is. Hová is mehetnének? Egyetlen 
ifjúsági közösség vagy szórakozóhely sincs Pécelen. Mozi, uszo-
da, közösségi ház, játszótér, községi sportcsarnok fontosabb lenne, 
mint utakat építeni. Ezek az utak elvezetnek Pécelről, és nem ide 
kötnek. Sietve, tiszta lábbal mennek el a fiatalok, az emberek oda, 

ahol élmények, programok és 
közösségek várják. Alvó vá-
ros lesz Pécel, ha város lesz. A 
kötődésnek nemcsak értelmi 
oka van, hanem elsődlegesen 
érzelmi háttere. Az a település 
lesz naggyá, ahová visszavá-
gyik az új nemzedék, és majd 
gyermekeit is hazahozza.
A szünidők, az „uborkasze-

zonok” értelmes eltöltése nemcsak családi és anyagi probléma. A 
település egészének jövőt formáló felelőssége.

Némethy Mária
Átvéve az ESE Híradó 1993. júliusi számából
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Göncz Árpád köztársasági elnök 58/1996. (VI. 13.) KE ha-
tározatában városi címet adományozott a Pest megyében 
lévő Pécel nagyközségnek.

A Belügyminisztérium hivatalos közleménye a városi cím 
adományozásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 
törvény 94.§,B.) pontjában biztosított hatáskörében a Köztársa-
sági Elnök úr döntött a nagyközségi önkormányzatok képvise-
lő-testületei által benyújtott várossá válási kezdeményezésekről.

Örömmel tájékoztatom a Képviselő-testületet és a Polgármes-
ter urat, hogy 1996. július 01-i hatállyal Pécel Nagyközségnek a 
Köztársasági Elnök úr a városi címet adományozta. 

Engedje meg, hogy elsőként gratuláljak ahhoz az összehangolt 
önkormányzati és lakossági munkához, melyet a nagyközség 
településfejlesztésében elért. Elismerésre méltóak különösen 
az utóbbi években a városi színvonal és térségi szerep kibonta-
koztatására tett kezdeményezéseik, az erre irányuló intézményi, 
közműhálózati beruházások és a településkép formálásában elért 
eredmények.

Remélem, hogy a város dinamikus fejlődése tovább tart, és a 
jövő feladatait is sikerrel oldják meg, melyhez mindig örömmel 
nyújtunk szakmai segítséget.

Köszöntöm az Új várost!
Tisztelettel:
Loyd Tamás 
főosztályvezető

Részletek a Belügyminiszterhez benyújtott önkormányzati 
pályázatból

1. 
Népesség
A lakosság száma:   11.361 fő
Az állandó népesség száma:  11.562 fő

A nagyközség külterületeinek megnevezése, népességének 
száma:

– Újtelep   294 fő
– Fáy-tanya     38 fő
– Kishársas     11 fő
– Duliskovics tanya      3 fő

A lakónépesség változása, a legutóbbi két népszámlálás kö-
zött 13.000 - 10.475 fő = 2.525 fő

Az üdülőtulajdonosok száma:
– Levendulás u.
– Mandulás u.
– Napsugár u.
– Üdülő u.
– Horgásztavak
– Apáca hegy
Összesen:   745 fő

Az üdülő-nagyközségben az átlagos szezonális népesség szá-
ma:

745 fő + 200 fő idelátogató = 945 fő

Természetes szaporodás:
1992-ben 134 fő
1993-ban 168 fő
1994-ben 118 fő
1995-ben 135 fő
  555 fő

A vándorlási különbözet a legutóbbi két népszámlálás között:
– állandó 1.072 fő
– ideiglenes        9 fő
  1.091 fő

A népességszám alakulása
   év     fő
 1870   2.206
 1920   6.083
 1930   7.061
 1944   7.372
 1950   8.624
 1970   9.744
 1973   9.855
 1995 11.361

A népesség korcsoportok és nemek szerinti összetétele
korcsoport    nő    férfi összesen
     (év)        (fő)
  0-9     716    682   1.398
10-19     901    938   1.839
20-29  1.004 1.058   2.062
30-39     803    842   1.645
40-49     998 1.077   2.075
50-59     807    714   1.521
60-69     685    509   1.194
70-79     505    320      825
80-     251    190      441
összesen 6.670 6.330 13.000

2. 
Foglalkoztatottság

A munkaképes korú népesség száma: 6.733 fő
Az aktív keresők száma:  5.130 fő (59,27%)
   ebből fizikai dolgozó:  3.180 fő (62,00%)
   szellemi dolgozó:  1.950 fő (38.00%)
Az eltartottak száma:
0-17 év   2.560 fő
60 év felettiek   2.068 fő
    4.628 fő (40.74%)
A helyben foglalkoztatottak száma: 3.530 fő
 ebből iparban,
 építőiparban  2.103 fő (59,6%)
 mezőgazdaságban    381 fő (10,8%)
 egyéb   1.046 fő (29,6%)

Regisztrált munkanélküliek Munkanélküliségi 
 száma (fő)        ráta (%)
1991. december 117   2,7
1992. december 230   5,4
1993. december 280   6,6
1994. december 390   9,2
1995. december 338   6,3

A 15 éves város: Pécel
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A nagyközségből eljáró ingázók száma:  1.600 fő
 ebből megyén belül     562 fő
 a fővárosba   1.038 fő
A bejáró ingázók száma:       936 fő

3. 
Képzettség

 Képzettség   fő     %
0 osztályt végzett   27     2,3
általános iskolai végzettségű          6.990   58,7
középfokú végzettségű           3.715   31,2
felsőfokú végzettségű           1.177     7,8
hét évnél idősebb népesség összesen     11.909 100,0

A 20 évnél idősebb népességből a felsőfokú végzettségűek ará-
nya: 3.715 / 9.763 = 38,05%

A 25 évnél idősebb népességből a felsőfokú végzettségűek ará-
nya: 1.177 / 8.733 = 13,5%

A nagyközségbe bejáró tanulók aránya a tanulónépesség-
ből:

Tanulónépesség:  1.827 fő
   ebből bejáró     561 fő
Tanulónépesség %-ban
Pécelre bejáró     492 fő     26,9%
Pécelről eljáró       69 fő       3,8%
      561 fő     31,0%

Közműhálózati ellátottság:
1./ Víz és villamosenergia ellátás:
A belterületen 3.623 lakás van bekapcsolva a víz és elektromos 

hálózatba, az ellátottság 100%.
A külterületi lakások 80%-ában van vezetékes ivóvíz.
2./ Gázellátás:
A gázvezeték kiépítése 100%-os, a rákötöttség 85%-os.
3./ Szennyvíz-elvezető csatorna ellátás:
A csatornahálózat kiépítettségi szintje Pécel belterületén elérte 

a 90%-ot.
Ebben az évben többségében befejeződik a csatorna-építés az 

eddig nem csatornázott utcákban is.
4./ Úthálózat:
A teljes úthálózat 71%-ban szilárd burkolattal (aszfalttal) van 

ellátva.
A kb. 13 km aszfaltozásra váró úthálózatra az Önkormányzat 

engedélyezett építési tervekkel rendelkezik.
5./ Telefonhálózat:
A korszerű telefonhálózat kiépítése a DIGITEL 2002 Rt. 1996.

II.21-én közzétett ütemterve alapján fog megvalósulni, így ez év 
II. felében remélhetőleg minden igényt kielégít a Társaság.

Önkormányzatunk területén található jelenlegi intézmé-
nyek:

Ráday Pál Gimnázium Pécel, Isaszegi út 3. 
Fáy András Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközép- és 

Szakmunkásképző Iskola Pécel, Maglódi út 57.
Szemere Pál Általános Iskola Pécel, Kossuth tér 7.
Petőfi Sándor Általános Iskola Pécel, Petőfi u. 15.
Szent Erzsébet Katolikus Iskola, szintén térségi szerepet tölt 

be, nem Önkormányzatunk működteti
Zeneiskola Pécel, Kossuth tér 3.
I. számú Napköziotthonos Óvoda Pécel, Szent Imre krt. 1.
II. számú Napköziotthonos Óvoda Pécel, Szent Imre krt. 13.
III. számú Napköziotthonos Óvoda Pécel, Petőfi u. 3.
Községi Könyvtár Pécel, Maglódi út 12.
Szemere Pál Művelődési Ház Pécel, Maglódi út 12.

Jézus Szíve Szociális Otthon Pécel, Pesti út 2.
Pszichiátriai Betegek Otthona Pécel, Ady E. u. 8.
Egymást Segítő Egyesület Pécel, Pihenő u. 2.
Központi Orvosi Rendelő Pécel, Pesti út 6.
Gyermekfogászati Rendelő Pécel, Pesti út 6.
Felnőtt Fogászati Rendelő Pécel, Petőfi u. 3.
Bölcsőde Pécel, Szemre P. u. 6.
Szent Korona Gyógyszertár Pécel, Pesti út 6.
Szemere Gyógyszertár Pécel, Szemere P. u. 27.
MÁV Kórház Pécel, Kálvin tér 1.
Rendőrőrs Pécel, Kovács L. u. 1.
Polgári Védelmi Oktatási Központ Pécel, Szent Imre krt. 3.

Egyéni vállalkozók száma:  772
Betéti társaságok száma:     80
Kft.-k száma:      60
Részvénytársaságok száma:      3
Alapítványok száma:     10
Közkereseti társaságok száma:      2
GMK-k száma:        2
Gazdakör:       1

Átvéve a Péceli Hírlap 1996. július-augusztusi számából.

Hirdetmény
Tájékoztatom Pécel és Isaszeg városok lakosságát, hogy a Pé-
celi Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda 2011. július 
18. napjától július 29. napjáig nyári igazgatási szünetet tart. 
Ez idő alatt a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda nem 
fogad ügyfeleket, kizárólag haláleset anyakönyvezésére van 
lehetőség. Tájékoztatom Önöket, hogy az igazgatási szünet 
ideje alatt a személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély, jár-
műigazgatási ügyek intézhetők a környéki, többek között a 
Gödöllői Okmányirodán (http://www.godollo.hu), valamint a 
Központi Okmányirodán.
Gödöllői Lakosságszolgálati Iroda és Okmányiroda
Címe: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Telefonszám: +36-28/529-100; 28/529-180
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:  8 - 18,00
Kedd:  8 - 16,30
Szerda:  8 - 16,30
Csütörtök: 8 - 16,30
Központi Okmányiroda
Címe: 1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.
Központi Okmányirodai ügyekben általános és konkrét tá-
jékoztatás a 1818-as ügyfélvonalon (helyi tarifával hívható 
kékszám) kérhető, ahol a munkatársak a nap 24 órájában áll-
nak az ügyfelek rendelkezésére.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:  8:00 - 20:00
Kedd:  8:00 - 20:00
Szerda:  8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 20:00
Péntek:  8:00 - 20:00
Szombat: 8.00 - 14.00
Vasárnap: 8.00 - 14.00
Időpontot foglalni csak munkanapokra lehet:
• telefonon a 06 (1) 412-6475 számon,
• e-mailen az idopontfoglalas@mail.ahiv.hu címen,
• ügyfélkapun keresztül az Elektronikusan intézhető ügyek, 
Okmányiroda internetes szolgáltatással,
• személyesen.

Szöllősi Ferenc polgármester
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A péceli Napsugár Bölcsőde új szárnya 
június 2-án délelőtt lett felavatva. Az ün-
nepségen jelen volt néhány képviselő-tes-
tületi tag, a polgármesteri hivatal dolgozói, 
társintézmények vezetői, a tervező, a mű-
szaki ellenőr, az eszközbeszerző valamint 
az intézmény gyermekorvosa, munkatársai 
– gondozók és nem utolsó sorban a bölcső-
dés gyermekek és szüleik is képviseltették 
magukat.

A rendezvényt Szabó István, a Tempo-
Consulting Kft. ügyvezető igazgatója nyi-
totta meg. Elsőként a Nyitnikék Óvoda 
gyermekeinek táncát tekintették meg, majd 
a bölcsődés gyermekek meséjét és verseit 
hallgathatták a jelenlévők. 

Az ünnepélyes szalagátvágást Fazekas 
Barna alpolgármester végezte el Tóthné 
Szentandrássy Csilla bizottsági elnök és 
Tűhegyi Ilona igazgató asszony segédleté-
vel. A jelenlévők a vendéglátás után meg-
tekinthették az elkészült épületben a két 
új csoportszobát, a hozzá tartozó kisegítő 
helyiségeket, s a felújított konyhát. A be-
ruházással nem csupán az épület bővült és 
újult meg, hanem sok új bútor és játék is 
került a helyiségekbe. A megújult konyha 
csillogó-villogó, modern eszközökkel lett 
felszerelve. Csinosabb lett az udvar is, oda 
is kerültek új játékok. A bejárat környékét 
virágok teszik hangulatossá.

A 130 millió forintos beruházásra 2010-
ben pályázott Pécel Város Önkormányza-
ta. A „KMOP 4.5.2-09 Bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények infrastrukturális fej-
lesztése és kapacitásának bővítése” című 
pályázati kiírás keretében közel 80 millió 
forintos támogatást nyert a város.

Az Európai Uniós támogatásból megva-
lósuló beruházásnak köszönhetően a 20 új 
férőhellyel 55-re bővült a bölcsőde befo-
gadó képessége, 5 új munkahelyet hozva 
létre. 

Papp Istvánné

Néhány adat a beruházásról:
A beruházáshoz önkormányzatunk 

79.677.306 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült. A projekt tervezett 
költségvetése 88.530.340 Ft (támogatási 
intenzitása 90%). 

A projekt előkészítése 2.025.000 Ft-ba 
került. Az építési munkákra a tervezett 
költség: 53.280.000 Ft +13.320.000 Ft 
Áfa, összesen: 66.600.000 Ft. Közbeszer-
zési eljárásban a kivitelező AKL Építő Kft 
91.299.816 Ft +22.824.954 Ft Áfa, össze-
sen: 114.124.770 Ft összegért vállalta el a 
munkát. Jelentős összegű eszközbeszer-
zésre is sor került, melynek tervezett ösz-
szege 7.335.306 Ft (a tényleges 7.750.325 
Ft). A bölcsődei eszközbeszerzést a KWH 
Kft. végezte. 

Az épület alapterülete 346 m2 volt, mely 
a fejlesztés után 662 m2-re bővült, amely-
hez még 216 m2 járda és teraszfejlesztés is 
csatlakozott.

A projekt befejezésének időpontja: 2011. 
június 30.

Izgalmasra sikeredett május utolsó hétvégéje, ugyanis a gyer-
meknapi rendezvényt a jubileumi sportnapi rendezvény követte.

A szombati gyermeknap a Kármel gyülekezet szervezésében jö-
hetett létre, aminek sajnos az idő nem kedvezett. Délelőtt ugyan 
sokan kilátogattak a rendezvényre, de a közelgő vihar sajnos köz-
beszólt.

Vasárnap a sporté volt a főszerep. Jobban mondva a 100 éves 
Spartacus-é. A nap folyamán megmérkőzött egymással a Zenész 
válogatott és a Péceli Dream Team csapata, amelynek végeredmé-
nye 1-0 lett. 

Majd három órától kezdetét vette a várva várt Pécel-Vasas meccs, 
amelyet Détári Lajos is figyelemmel követett, és értékelt is. Ugyan 
a péceliek kikaptak a Vasas csapatától, azért ez nagy megtisztel-
tetés volt számukra. Hiszen ez a nap semmiképpen nem az ered-
ményekről szólt.

A jubileumi meccset táncbemutató és zenés műsor követte, szin-
ten tartotta az amúgy is perzselő hangulatot.

„Emlékezetes nap volt, a péceli labdarúgás valódi ünnepe! Bol-
dog vagyok, hogy ilyen sokan kijöttek az eseményre, és annak is 
örülök, hogy a csapat nem vallott szégyent a Vasas ellen” – egy-
szerűen így összegezte a nap történéseit Dolhai András, a péceli 
sportkör elnöke, aki egyben a rendezvény főszervezője is volt.

Ezen a hétvégén a rendezvények szervezői méltán lehettek büsz-
kék magukra, hiszen átlagon felüli programot szerveztek gyerme-
keinknek, és méltán rótták le tiszteletüket a 100 éves Péceli Sport 
Egyesület előtt, amelyről még sokáig beszélni fogunk.

Cseri Kata

Elkészült a Napsugár Bölcsôde

Gyermeknap és jubileum
a focipályán

Tóthné Szentandrássy Csilla, Fazekas Barna és 
Tűhegyi Ilona a szalagátvágásnál

A legfiatalabb játékos a színpadon
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TISZTELET A TANÍTÓKNAK

Némethy Mária:

Ima a tanítókért
A tanító színt választ neked.
A feketéből a fehéret kiméri,
és addig dicséri fehérnek,
míg te is látod fehérnek.
Bármi szín vetül a képre,
annak az árnya, az éke, 
a pirosa, a kéke:
árny, ék, 
piros és kék.

Ahogy megnőnek
színek és mesék
és hazává hajt
a mézeskalácsháza
a tanító visz színt
házba, mézbe,
kalácsba, hazába.
Uram!
Ma már a földre
kiperegtek a színek
kalászból, házból,
kalácsból, mézből, hazából.
Ha intenél Uram!
Ha csak egyszer simogatnád
a tanítók lehajtott fejét 
magasra,
kezed nyoma
gyermeken maradna.

„A nevelő munkája olyan, mint a kertészé. A palántát a szü-
lők hozzák. Az iskola másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy 
felnöveszti a palántát. Megmunkálja a földet körülötte. Ösz-

tönzi, hogy gyökerei táplálékot kapjanak. Félretolja, lenyesi a 
környezetéből mindazt, ami meggátolná, hogy a növekedéshez 

elengedhetetlenül szükséges fény elérjen hozzá. Olykor meg, ha 
erős a szél, a felnövekvő hajtást karóhoz köti, hogy derékba ne 
roppanjon. S egy idő után elveszi mellőle a karót – s ettől kezdve 
aggódva figyeli, most már távolabbról: vajon olyanná nőtt-e fel, 
amilyennek szerették volna. A hajtásból más felnőni nem fog, 
csak az, amit a szülők ültettek. De hogy majd önállóan is meg-
kapaszkodjék, hogy egyenes törzzsel álljon, hogy megnyugtató, 
életet sugárzó legyen: felelős érte, aki ösztönöz, aki kertészke-
dik, aki a csenevésznek látszó hajtásra esetleg tápsót is tesz. Igen 
nagy a felelőssége az iskolának!” – szólnak Dr. Korzenszky Ri-
chárd bencés szerzetes gondolatai, melyek tűhegyes pontosság-
gal mutatnak rá a pedagógusoknak a gyerekek nevelésében be-
töltött nélkülözhetetlen szerepére, a vele járó óriási felelősségre.

Többek között ezekkel a szavakkal köszöntötte Gera Zoltán 
oktatási referens a megjelent pedagógusokat a 2011. évi városi 
pedagógusnapon.

A bevezető szavak után Tóth Benedek verssel, majd a Városi 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási intézmény diákjai hang-
szeres előadásukkal köszöntötték a pedagógusokat. Szöllősi Fe-
renc Polgármester úr megemlékező szavai után a nevelőtestületi 
közösségek ajánlása alapján a Képviselő-testület döntése szerin-
ti kitüntetések átadására került sor.
• Az Év Óvodapedagógusa: Rost Anikó, a Szivárvány Óvoda 
dolgozója, polgármesteri dicséretben részesült Bíróné Pokornyi 
Szilvia, a Nyitnikék Óvoda dolgozója. 
• Az Év Tanítója Sasvári Józsefné, a Szemere Pál Általános Is-

kola tanítója lett, polgármesteri dicséretben részesült Molnárné 
Pergel Hajnalka, a Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztőpe-
dagógusa. 
• Az Év Tanára Soós Ferencné, a Szemere Pál Általános Iskola 
magyar szakos pedagógusa lett. 
• Az Év Technikai dolgozója Babák Mihályné, a Ráday Pál 
Gimnázium gazdasági ügyintézője lett, polgármesteri dicséret-
ben részesültek: Gardáné Karsai Tünde iskolatitkár – Szemere 
Pál Általános Iskola, Kosztovics Istvánné és Megyeri Vincéné 
dajkák – Szivárvány Óvoda, Csaba Attiláné dajka – Nyitnikék 
Óvoda, Opra Attiláné konyhai dolgozó – Pécel Város Központi 
Konyhája. 

A kitüntetéseket Szöllősi Ferenc polgármester és Tóthné Szen-
tandrássy Csilla, az Oktatási, Vallási, Sport- és Kulturális Bizott-
ság elnöke adták át.

Gera Zoltán oktatási referens

Péceli pedagógusok köszöntése

Gera Zoltán, Tóthné Szentandrássy Csilla és Szöllősi Ferenc
átadják a díjakat

A pedagógusnapi rendezvény résztvevői
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Rostás Krisztián,
az isaszegi bajnok

Országos aranyérem, Európa bajnoki bronzérem a diákolimpián
Nagyszerű sikernek örülhettek június végén az isaszegiek. Rostás Krisztián, a Dam-

janich János Általános Iskola 4.b osztályos tanulója bronzérmes lett Lengyelország-
ban a korcsoportos atlétikai Európa bajnokságon kislabda-hajításban. 

Krisztián a magyar atlétaválogatott tagjaként vett részt a Varsóban megrendezett 
Nemzetközi Gyermek Atlétikai Játékokon. A június 17-19. közt megrendezett verse-
nyen a 36 fős csapat 1998 és 2000 közt született fiúkból és lányokból állt. Őket az 
országos diákolimpiai eredményeik alapján választotta ki a csapat szakmai vezetője, 
Bencsik Pál. A viadalon a magyar csapaton kívül Csehország, Észtország, Lengyel-
ország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Ukrajna gyermekválogatottja küzdött a 
helyezésekért. A versenyen a magyar csapat második helyezést ért el a házigazda 
Lengyelország mögött. 

Májusban is szépen teljesített Krisztián. Az országos diákolimpián Tatán atlétika II. 
korcsoportban aranyérmet szerzett. Az iskola igazgatónője, Koháry Orsolya a tanév-
záró ünnepségen elsőként Krisztiánt köszöntötte, és átadta neki az iskola oklevelét. 
Méltán kapott az elismerésből Kelemen-Csiki István, a kis bajnok felkészítő tanára.

Krisztiánnal és édesanyjával, Turai Máriával otthonukban ültünk le beszélgetni az 
ESE Alemany Erzsébet Segítő Házától nem messzire található, szépen rendben tartott 
házukban. A gyerekek közül hárman voltak otthon édesanyjukkal. A kedves fogad-
tatás, üdvözlések után az ebédlőasztal köré ültünk le. Úgy éreztem, a bajnok kicsit 
zavarban van. Vagy talán a hamarosan kezdődő edzésre indulna már szívesebben? 
Rövid, szűkszavú válaszokat kaptam kérdéseimre. 

– Krisztián, hogyan kezdődött a sportpá-
lyafutásod?

– Nem tudom... a torna órákon. 
– Már korábban is voltál versenyeken?
– Az idén indultam először. 
– És az edzésekre mióta jársz?
– Az első verseny óta járok távolugró és 

kislabdadobó edzésre. 
Édesanyja magyarázatként hozzáfűzi:
– Másfél hónap alatt három versenyen 

vett részt Krisztián. A területi, az országos 
versenyen és Varsóban – majd fiára néz, 
tőle várja a folytatást.

– Gödöllőn sokan voltunk az iskolából 
– folytatja Krisztián. – Utána már csak én 
voltam egyedül Albertirsán a területi és 
Tatán az országos versenyen. István bácsi 
kísért el mindkettőre.

– Elárulod, milyen eredménnyel sikerült 
arany érmet szerezned az országos verse-
nyen?

– Távolugrásban 4,70 métert ugrottam 
és 50,50 métert dobtam kislabdával. Kis-
labdadobásban voltam a legjobb az orszá-
gos versenyen. 

– Ezért utazhattál Lengyelországba. 
Először jártál külföldön?

– Igen. Busszal mentünk, három napig 
voltunk Varsóban. Egy kollégiumban volt 
a szállásunk. 

– Több napig tartott a verseny?
– Egy napon volt a verseny, egy stadion-

ban. Hatot dobhattunk, aztán volt az ered-
ményhirdetés. 

– Csütörtökön mentek, pénteken volt 
egy városnézés, szombaton versenyeztek 

– egészíti ki kisfiát az édesanya. Aztán is-
mét Krisztiánra néz, aki még hozzáfűzi:

– És vasárnap jöttünk haza.
– Örültél a harmadik helyezésnek?
– Hááát! Örültem – közli tétován Krisz-

tián. Próbálom kifaggatni arról is, miként 
szokta kimutatni örömét. Sajnos sikertele-
nül tettem. 

– Még aznap este telefonált – veti közbe 
Mária. – Nagyon örültünk a hírnek! 

– Örültek az eredménynek – folytatja 
Krisztián – a barátaim és az osztálytársa-
im is.

Krisztián válaszai egyre rövidebbek, és 
érzem, szeretné, ha nem faggatnám to-
vább. Egy fotót még készíthetek. Gyorsan 
– anyuka segítségével – lekerül a szek-
rényre felakasztott érmek közül az Euró-
pa-bajnoki bronz érem, kattan a fényképe-
ző... Krisztián még elárulja:

– Ősszel futni fogok. 60 és 600 méteren. 
Tavasszal mezei futásra megyek.

Aztán az ő kérdése következik:
– Akkor mehetek? – és a bólintás után 

már el is tűnik az asztal mellől.
A beszélgetést Máriával, az édesanyával 

folytatjuk. Megkérem, meséljen a család-
ról, mondja el, hogyan élnek. 

– A párom Rostás István. Ő egy isaszegi 
kft-nél dolgozik – kezdi az eddig szűksza-
vú anyuka –, sajnos nemcsak a környéken, 
hanem az egész országban van munkájuk. 
Gyakran csak hétvégeken jön haza. 

Én főállású anya vagyok. Öt gyerme-
künk van. A legidősebb fiú 15 éves lesz a 
jövő hónapban, van egy 13 éves lányom, 

aztán Krisztián következik, ő 11 éves, az 
öccse 8, a legkisebb 3, szeptemberben 
megy oviba. Az iskolások elég jól tanul-
nak. Remélem, el tudok majd menni én 
is dolgozni, találok egy négy órás állást 
– látom, Mária kicsit elgondolkodik. Nem 
tudom eldönteni, vajon mi okozza a pár 
pillanatnyi csöndet. Igyekszem Krisztián 
sikereire terelni a beszélgetést, és az édes-
anya szemei ismét mosolyognak. 

– A tanár úr a tornaórán figyelt föl rá, 
elvitte az első versenyre, aztán jött a töb-
bi. A varsói harmadik helyezés egy kicsit 
csalódást okozott a fiamnak, mert előtte 
mindig első volt. De mi így is örülünk a 
sikerének... Mindannyian majd kiugrot-
tunk a bőrünkből, amikor Varsóból te-
lefonált, és megtudtuk az eredményt. A 
tanár úr is nagyon megölelgette, amikor 
hazaértek. Remélem, még lesz folytatása 
a sikereknek. 

A versenyeken való részvételben na-
gyon sokat segített az igazgatónő, István 
tanár úr, amit meg is köszöntünk az év-
zárón nekik. Nagyon hálásak vagyunk a 
segítségért a polgármester úrnak is. 

Máriával még néhány apróságot egyez-
tetünk, majd elköszönünk egymástól. 
Amint írom e sorokat, szinte hallom Mária 
hangját, és érzem az édesanya boldogsá-
gát. És felidéződik bennem Krisztián visz-
szafogott büszkesége, amellyel az érmek 
felé pillantott. Szívből kívánom, hogy 
legyen a sikereknek folytatása... Hajrá 
Krisztián!

Apróné Orosz Margit

Rostás Krisztián és Koháry Orsolya igazgatónő 
az évzáró ünnepségen
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A Nemzetközi Visegrádi Alap küldetése Szlovákia, Csehország, 
Magyarország és Lengyelország közti kölcsönös együttműködés 
elmélyítése, a szerződő felek országai közti kapcsolatok szilár-
dítása. Célkitűzése, hogy a négyoldalú kulturális, tudományos, 
kutatói, művelődésügyi, turisztikai tervezetek támogatásával, a 
fiatalok csereakcióinak és a határokon átívelő kapcsolatok szor-
galmazásával a Visegrádi Négyek országai között szoros regio-
nális együttműködést hozzon létre. A tagországok a 2007. évtől 
kezdődően évi 1.250.000 EUR összegű hozzájárulást vállaltak 
s ez által évente több mint 5 millió EUR összegű támogatásra 
nyílik lehetőség.

Gyermekeink Trstenában

Az a nagy megtiszteltetés érte iskoláinkat idén, hogy már má-
sodik alkalommal részt vehettünk egy fesztiválon, amit 2011. 
május 26-27-28-án rendeztek meg Felvidéken, Trstenában. Isa-
szeg városát és Magyarországot egyedül mi képviselvén, a Dam-
janich János Iskolából vittünk tanulókat. Név szerint: Hajdú Ni-
koletta 4.a, Cseke Kornél 4.a, Palkó Adrienn 5.a, Palkó Nikoletta 
8.b és Juhász Vivien 8.b osztályos tanulókat. Nagy várakozással 
és kíváncsisággal telve indultunk el szombat reggel Trstená-
ba, ahol hatodik alkalommal rendezték meg a DilongStar nevű 
versenyt. Három kategóriában 78 induló vett részt a versenyen. 
Mindannyian nagy sikerrel szerepeltek. Hajdú Nikoletta beke-
rült a döntőbe, és különdíjat is kapott. Jóleső érzés volt, hogy 
Niki a gálán is felléphetett. Gyönyörű hangja miatt elnevezték 
magyar „Seherezádénak”. Büszkék voltunk mindannyian tanu-
lóinkra, akik öregbítették Isaszeg hírnevét. A gála után Trstená 
polgármestere is hálásan köszönte meg ottlétünket. Gyönyörű 
helyeken fordulhattunk meg Szlovákiában és Lengyelországban 

egyaránt. Vasárnap Zakopanéba kirándultunk, ahol megcsodál-
tuk a gyönyörű hegyeket és a várost, vásárolhattunk a világhírű 
lengyel sajtokból. Ez a három nap mindannyiunk számára emlé-
kezetes marad, élményekkel gazdagodva térhettünk haza.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni lelkiismeretes 
munkájukért az isaszegi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
tagjainak: Fuferenda Lászlóné Klárikának, Fuferenda László-
nak, Mészáros Gusztávné Piroskának, Mészáros Gusztávnak, 
akik szervezésében utazhattunk, és akik a Visegrádi Alap mellett 
anyagilag is támogatták a részvételt, illetve sofőrünknek, Ku-
runczi Józsefnek. 

Csekéné Valkony Andrea, Cseke József
felkészítő és kísérő tanárok

Énekverseny

Péceli
intézmények 
nyári zárása

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete jóváhagyta márciusi ülésén Pécel Város 
Egyesített Gyermekintézményei tagintézmé-
nyeinek nyári zárva tartását az alábbiak szerint:
• a Nyitnikék Tagóvoda 2011. június 14 – 

július 17-ig,
• a Gesztenyés és a Szivárvány Tagóvoda 

2011. július 18 – augusztus 21-ig,
• A Napsugár Bölcsőde 2011. július 4 – júli-

us 29-ig tart zárva.
A nyár folyamán a nyitva tartó óvoda fogadja 

a zárva tartó intézményekbe tartozó gyermeke-
ket. 

Pest Megye Önkormányza-
ta Közgyűlésének 2011. június 
24-i ülésén átadták az idei Pest 
Megye Szolgálatáért díjakat. 
A kitüntetés Pest megye érdek-
ében huzamos időn keresztül, 
magas színvonalon végzett, ki-
emelkedő munkát felmutató, 
Pest Megye Önkormányzatának 
fenntartásában működő intéz-
ményekben, illetve Pest Megye 
Önkormányzatának Hivatalában 
dolgozóknak adományozható. 

A kitüntetettek közt van Har-
gasné Molnár Cecília, a péceli Fáy András Mezőgazdasá-
gi, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
szakoktatója is, akinek ezúton is gratulálunk.

Az ünnepség keretében került sor a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem átadására is.

Fotó: www.pestmegye.hu

Díjátadás
a megyeházán
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Liszt Ferenc a XIX. század egyik legnagyobb zongoraművésze, 
merészen újító zeneszerző, karmester, zenei író, nagy hatású pe-
dagógus. Magyarország hűséges szülötteként nyitott volt számos 
más európai ország kultúrája iránt is, amelyekkel mozgalmas 
élete során kapcsolatba került, és mindenütt jelentősen hozzájá-
rult a zenei kultúra fejlődéséhez.

A csodagyermek, az ifjúkor

Európa ege fölött csodálatos üstökös fénycsóvája jelent meg, 
amikor Liszt Ferenc 1811. október 22-én megszületett a Sop-
ron vármegyei kis falucskában, Doborjánban (ma: Raiding). 
Szülei égi jelnek tekintették a tüneményt, s a gyermek valóban 
rendkívüli tehetségnek bizonyult. Hatévesen kezdett zongorázni 
muzsikus apja irányításával, aki mindent megtett, hogy fia ki-
bontakoztathassa képességeit. 1823 decemberétől Liszt Ferenc 
Párizsban élt, itt töltötte serdülő- és ifjúkorát. A város pezsgő 
szellemi-politikai élete, számos kiváló művész társasága, a fran-
cia kultúra maradandó hatást gyakorolt a sokoldalú, élénk érdek-
lődésű ifjú muzsikus egyéniségének fejlődésére.

24 éves korára Liszt a párizsi zeneélet fontos szereplőjévé vált. 
Marie d’ Agoult grófnéval mégis elhagyta a várost.

A svájci és itáliai évek ihlették Liszt két jelentős zongoradarab-
sorozatát, amely Zarándokévek (Vándorévek) címmel végleges 
alakban – több korai változat után – csak az ötvenes években 
jelent meg.

Az ünnepelt művész először 1839/40 fordulóján látogatott haza 
Magyarországra, ahol Pozsonyban, Pest-Budán, Győrben és 
Sopronban adott koncertjeit óriási lelkesedéssel fogadták. „Min-
denütt máshol a közönséggel van dolgom, de Magyarországon a 
nemzethez szólok!” – írja a látogatás után. Magyar Dallok cím-
mel egy sorozat kiadását is megkezdte.

Lisztre életre szóló hatást tett az a fogadtatás, amelyben Ma-
gyarországon részesült. „Minél inkább múlnak a napok, annál 
jobban növekszik a haza emléke a szívemben... ó, én dicsőséges 
és drága Magyarországom! Kerüljön bár sok erőfeszítésembe és 
munkámba, méltó leszek hozzá és tihozzátok, szeretett honfitár-
saim.” – írta pesti házigazdájának, Festetics Leó grófnak 1840 
decemberében Manchesterből.

(folytatjuk)
Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóköz-

pont vezetőjének írása nyomán 
R. Faragó Zsuzsanna, a péceli Városi Zeneiskola tanára

Anekdoták Lisztrôl:

Liszt Ferenc egyszer kénytelen volt egy kis fogadóban éjsza-
kázni. Amikor a fogadós eléje tette a vendégkönyvet, a művész 
tréfából így írta be foglalkozását:

– Akkordmunkás.
A fogadós hitetlenkedve nézett az elegáns művészre:
– Mutassa az ujjait! – szólt morogva.
Liszt mosolyogva teljesítette a kívánságot.
– Nem igaz, amit beírt! – zsörtölődött tovább a fogadós. – Ilyen 

kézzel nem lehet valaki akkordmunkás!
A mester tovább tréfálkozott:
– De igen! Csak ön félreértette a dolgot. Én ugyanis a zongora 

akkordjain dolgozom!
– Akkor miért nem írta oda tisztességesen, hogy „zongorahan-

goló”!
***

Liszt Ferenc és a kiváló tenorista, Rubini hangversenyt adtak 
egy francia kisvárosban, de csak alig ötvenen gyűltek össze a 
teremben. Ennek ellenére Rubini csodásan énekelt, Liszt a szo-
kásos módon ragyogóan játszott.

A hangverseny után Liszt így szólt a közönséghez:
– Uraim és hölgyem – mivel egyetlen hölgy van jelen –, enged-

jék meg, hogy meghívjam önöket vacsorára.
A közönség elképedt, de elfogadta a meghívást. Bár a vacsora 

meglehetősen sokba került Lisztnek, a következő estén a terem 
zsúfolásig megtelt.

***
Amikor Liszt egy alkalommal Bellagióban tartózkodott, kirán-

dult Milánóba, és bement a Ricordi kiadóhoz.
Minthogy a helyiség üres volt, leült a zongorához, és játszani 

kezdett.
Erre kivágódik az ajtó, berobban Ricordi és felkiált:
– Ez Liszt vagy maga az ördög!

Koncertajánló

2011. július 9. (szombat) 19:30
Budapest, Pesti Ferences Templom
Morva Péter orgonaestje

2011. július 16. (szombat) 19:30
Budapest, Pesti Ferences Templom
Karosi Bálint orgonaestje

Liszt Ferenc

Liszt Ferenc szülőháza Doborjánban

Liszt Ferenc 1824-ben
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2011. július 17. (vasárnap) 11:00
Budapest, Millenáris
Gál Erika és Szvétek László (ének)
Közreműködik: Irena Szaveljeva (zongora)

2011. július 18. (hétfő) 18:00
Budapest, Párizsi Nagyáruház – Lotz-terem
Rohmann Ditta (gordonka), Mali Emese (zongora)

2011. július 21. (csütörtök) 19:00
Budapest, Szent István Bazilika
Liszt Ferenc összes orgonaműve – Szotyori Nagy Gábor so-
rozata

2011. július 25. (hétfő) 19:30
Budapest, Pesti Ferences Templom
Az LFZE orgona tanszakának hangversenye

2011. július 30. (szombat) 19:30
Budapest, Pesti Ferences Templom
Virágh András és Horváth Márton Levente orgonaestje

2011. július 31. (vasárnap) 18:30
Budapest, Pesti Ferences Templom
A szentmisén Liszt halálának évfordulóján a Belvárosi Feren-
ces Templom Liszt Ferenc Kórusa Liszt Ferenc Missa Chora-
lis művét adja elő Pattantyús-Ábrahám Károly vezényletével. 
Orgonán közreműködik: Deák László orgonaművész.

2011. augusztus 7. (vasárnap) 18:00
Győr, Szentlélek Templom
Liszt Ferenc összes orgonaműve – Szotyori Nagy Gábor so-
rozata

2011. augusztus 12. (péntek) 20:00
Pécs, Székesegyház
Liszt Ferenc összes orgonaműve – Szotyori Nagy Gábor so-
rozata

2011. augusztus 13. (szombat) 19:30
Budapest, Pesti Ferences Templom
Liszt Ferenc összes orgonaműve – Szotyori Nagy Gábor so-
rozata

2011. augusztus 14. (vasárnap) 11:00
Budapest, Millenáris
Hegedűs Endre (zongora)

2011. augusztus 17. (szerda) 19:00
Budapest, Józsefvárosi Szent József Katolikus Plébániatemplom
A Józsefvárosi Liszt Év orgonahangverseny-sorozata: Má-
ria tisztelete Közreműködik: Király Csaba – orgona, Csavlek 
Etelka – szoprán

2011. augusztus 19. (péntek) 19:00
Kalocsa, Főszékesegyház
Liszt Ferenc összes orgonaműve – Szotyori Nagy Gábor so-
rozata

2011. augusztus 27. (szombat) 11:00
Budapest, Liszt Múzeum
Gulyás István zongorakoncertje

2011. szeptember 3. (szombat) 11:00
Budapest, Liszt Múzeum
Mocsári Károly zongorakoncertje

Kiállítás

Liszt Ferenc és a „czigány zene”
Budapest, Néprajzi Múzeum

Kiindulópont Liszt Ferenc „A czigányokról és a czigány zené-
ről Magyarországon” 1861-ben megjelent könyve, pontosabban 
annak is közvetlenül a cigány zenére vonatkozó része. (A könyv 
eredetileg 1859-ben Párizsban jelent meg Des Bohémiens et de 
leur musique en Hongrie címmel.) A kiállítás által feldolgozan-
dó zeneművek, képzőművészeti alkotások, irodalmi szövegek 
és fényképfelvételek Liszt Ferenc könyve első magyarországi 
kiadásának időpontjáig, legfeljebb életének végezetéig tartó idő-
ben keletkeztek.

Nyitva: augusztus 29-ig.

Pályázati felhívás
Lesz Liszt Again!
A pályaművedet 2011. július 31-ig várjuk!

Lesz Liszt again? Let’s Liszt again! Csak rajtad múlik! For-
gass! Kutass! Légy kreatív!

Idén ünnepeljük Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját. 
A jeles évforduló alkalmából a Duna Televízió videoklip-pá-
lyázatot hirdet 13-tól 18 éves, és 18 évnél idősebb tehetséges 
filmkészítők számára, két kategóriában.

A pályázatra olyan legalább másfél, legfeljebb háromperces fil-
mekkel jelentkezhetsz, amelyek Liszt Ferenc zenéjére készültek 
az idei évben, és amelyek a világhírű magyar zeneszerző és zon-
goraművész életművét népszerűsítik a nézők körében.

A pályázat közönségdíjas alkotását, valamint a két kategória 
első három helyezettjének alkotását a Duna Televízió október 
4-én műsorára tűzi. A 18 év fölötti pályázó alkotók első he-
lyezettje megbízást kap a Duna Televízió Nonprofit Zrt.-től egy 
zenés rövidfilm készítésére.

A pályázat kétfordulós: az első megmérettetés zárónapja 2011. 
július 31.

A zsűri tagjai:
Káel Csaba filmrendező, a Művészetek Palotája vezérigazga-

tója
Hollós Máté zeneszerző, a Hungaroton ügyvezető igazgatója
Batta András zenetörténész, a Liszt Akadémia rektora
Ókovács Szilveszter operaénekes, a Duna Televízió vezér-

igazgatója

Tehetséges filmes vagy? Bizonyítsd be! Itt a nagy alkalom, 
hogy a videokliped a Duna Televízió műsorába kerüljön!

Pályázati felhívás és feltételek a www.dunatv.hu honlapon! 

Kedves Olvasóink! 
Kérésükre összeállítjuk az ESE Híradó régi évfolya-
mait: 1991-94 évfolyamok, lapszámonként 100 Ft/ db, 
továbbá a 2000-2010 évfolyamok, lapszámonként 200 
Ft/db áron. Apróné Orosz Margit főszerkesztőnknél 
rendelhetők meg.
Elérhetőségek: 06-28-454-076/077, ese@vnet.hu,
Web: www.egymast-segito.hu



2011. júliusESE Híradó12

CIVIL ÉLET

Ezzel a címmel rendezte meg immár második alkalommal a 
Péceli Női Kar önálló koncertjét. 2011. június 11-én (szomba-
ton) ismét megtelt a Zeneiskola díszterme a zenét, verset, éne-
ket szerető közönséggel. Az évadzáró hangversenynek – mellyel 
hagyományt szeretnénk teremteni – az apropóját nem csak az 
adta, hogy az elmúlt egy év eseményeit, történéseit fogja át, cso-
korba foglaltuk a tavasz, a haza, a húsvét, az anyák napja, a 
pünkösd és a tanév vége, valamint a közelgő nyár, a vakáció, 
a pihenés időszakát, vagyis mindent, amit meg lehet énekelni, 
dalban, zenében, versben ki lehet fejezni.

A hangversenyre való felkészülés nagy izgalommal járt. Sok-
sok próbával, gyakorlással, egyeztetéssel. A szorgalmas munka 
meghozta gyümölcsét.

Ismerve a péceli viszonyokat nagy izgalom előzte meg a kez-
dést, elég lesz-e a szék, vagy túl sok? Az időpont, amit válasz-
tottunk nem ütközik-e más rendezvénnyel, ballagással, családi 
programmal? És lám a meghirdetett 18 órai kezdésre már min-
den helyet elfoglaltak. 

Az énekkar a Viva la musica dallal nyitotta meg hangversenyét.
A köszöntő elhangzása után a tavaszt idéző csokor következett. 

Verssel, Bach- és Schubert- dalokkal búcsúztattuk a telet és kö-
szöntöttük a kikeletet, a tavaszt, zongorán Bálint Ágnes kísért.

Ezt követte a haza, a szülőföld köszöntése Petőfi Sándor Szülő-
földemen című versével, melyet Rigó Csaba Dániel előadásában 
élvezhettük. Az ének, melyet Vanyek Zsófia előadásában hall-
hattunk Molnár Roland gitárkíséretével Credo: Mert a haza nem 
eladó címmel igazi érzelmeket kavart fel a közönségben. A taps, 
amivel jutalmazták az előadásokat nem maradt el.

A húsvét Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Túrmezei Er-
zsébet Húsvét után című versében – melyet Varga Pálné adott 
elő – a húsvét előtti és húsvét utáni érzésekről így ír:

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába...
Húsvét után….erő, diadal, élet!
Az énekkar Handel művet és Bárdos Lajos egy kánonját adta 

elő.
Van-e ennél szebb szó: Édesanya? Ebben a részben róluk szólt 

a dal és a vers. Dsida Jenő Hálaadás című verse, valamint Bene-
dek Elek Marci fiához írt Testamentuma, melyet Telekiné Har-
mati Éva olvasott fel – igazán szép kifejezése az anyai szeretet-
nek. Benedek Elek ezekkel a szavakkal fejezi be mondandóját 
és kéri fiát:

„…Hát én nem is kívánok tőled lehetetlent: légy jó, amilyen 
csak lenni tudsz! Szeretetért szeretetet vár az anyai szív!”

Amikor felcsendült Szokolay Sándor: Édesanyánk, rólad szól 

az ének, a teremben valóban néma csend honolt és a megha-
tottság sugárzott a tekintetekből. A hangverseny címadó dalát 
Vecchi szerzeményét a Néked zeng című dalt énekelte a kórus 
befejezésként ennél a blokknál.

Ezután következett Pünkösd köszöntése kettő dallal, melyből 
kiemelnél a Szeretet áradjon köztünk címűt, hiszen lehet-e ennél 
aktuálisabb a mai világban. Igazán szépen hangzott Rigóné Fara-
gó Zsuzsanna hegedűjátékában a Purcell táncok című mű Bálint 
Ágnes zongorakíséretével.

Elérkeztünk a hangverseny utolsó részéhez. Itt a nyár, a pihe-
nés, a vakáció ideje. Vége a tanévnek. Muratov Lea 4. osztályos 
tanuló Balogh Józseftől a Most június van című veséből adott 
elő egy részletet. Mozart, Bárdos Lajos és Kodály Zoltán vidám 
dalaival fejeztük be koncertünket. A vastaps nem maradt el, iga-
zán jól szólt Mozart Ó, felvirradt a szép óra című kánon. Méltó 
befejezése volt a műsornak. 

Szerénység nélkül írhatom, hogy a Női Kar koncertje igazi 
siker volt újra. Aki megtisztelte jelenlétével koncertünket, úgy 
gondolom nem csalódottan távozott, inkább mosolyogva, vidá-
man, mert céljaink között elsősorban ez szerepelt. Ám a sikerhez 
nagyban hozzájárult Barta Beáta karnagy igényes és lelkiismere-
tes munkája, hiszen a zeneművek kiválasztásában és az énekkar 
felkészítésében oroszlán része volt, és a hite, hogy sikerülni fog, 
erőt adott a kórus minden tagjának. Köszönet a kórus valameny-
nyi tagjának a kitartó és szorgalmas munkájához, kiemelve Tele-
kiné Harmati Évát a versek kiválasztásában nyújtott segítéséért.

A koncertünk végén egy örömhírt osztottunk meg a közönség-
gel, hogy meghívást kaptunk Zágonba (Erdély) a Mikes Kele-
men Vegyes Kórustól. A kórus idén ünnepli fennállásának 130. 
évfordulóját, és erre az ünnepi alkalomra hívták meg fellépés-
re, vendégszereplésre a Péceli Női Kart. Az ünnepségsorozatra 
2011. augusztus 27-28-án kerül sor. Azt gondolom a nagy távol-
ság és a hosszú utazás (kb.800 km.) kényelmetlenségét feledtetni 
fogja a csodálatos környezet, a fellépők sokszínű forgataga, a 
közös éneklés öröme. Az évadzáró hangversenyt a résztvevők 
nem csak jelenlétükkel tisztelték meg, de várakozáson felüli 
adományukkal is hozzájárultak az Énekkar költségeihez. Ezúton 
szeretnénk megköszönni adományukat.

Reméljük, az ESE Híradó olvasói értesülhetnek mind a fellé-
pésről, mind pedig az ünnepi hangverseny részleteiről is. 

A dal pedig szállhat, szárnyalhat határok nélkül.
„A kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A kék 

madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az 
élet legkisebb ajándékainak is.”

Szabó Zoltánné, a Péceli Női Kar titkára

Néked zeng…
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Sikeresen zajlott a 2011. május 21-i „Te szedd!” akció Pécelen 
is, csakúgy, mint az ország többi pontján. Hiszen tudjuk, szemét 
sajnos mindig lesz. Sokan, nem törődve városunk tisztaságá-
val, felelőtlenül hajítják el a szemetet, legyen az Csunya erdő, 
a forgalmas Maglódi út vagy akár a városunk központja. Ennek 
kapcsán kerestem meg Monori Sándort, aki a „Te szedd!” akció 
Péceli kulcsfigurája volt.

– Sikeresnek ítéled meg azt a szemétszedési akciót?
– Igen mindenképpen, hiszen rengetegen segítettek abban, 

hogy a város valamelyest megtisztuljon. Ami pontosan annyit 
jelent, hogy 372 fő összesen 31,14 tonna szemetet szedett össze 
ez alatt a nap alatt! 

– Milyen eredménynek számít ez a 31,14 tonna szemét országos 
szinten?

– Sajnos mondhatjuk, hogy az elsők között vagyunk, ami a leg-
szemetesebb városokat illeti.

– Melyek voltak azok a szervezetek, csoportok, intézmények, 
akik részt vettek ebben becsülendő munkában?

– A résztvevő szervezetek: 
Péceli Állatbarátok Egyesülete   35 fő
Pécel CKÖ     56 fő
Pécel-Dojo Kyokushinkai Karate klub  24 fő
Szemere Pál Általános Iskola   40 fő
Civil csatlakozók    10 fő
Ráday Pál Gimnázium    13 fő
Péceli Zöld Kör     11 fő
Kopaszhegy Egyesület (bejegyzés alatt)  21 fő
Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány 17 fő
Nyitnikék Óvoda SZMK    15 fő
Nemzeti érzelmű Péceliek Baráti Köre  14 fő
Szamóca Gyermekház      4 fő
Pécel Városi Zeneiskola      3 fő
Pécel Városi Gazdakör      5 fő
Lovasbandérium      5 fő
Pécel Város Polgárőrség    10 fő
Petőfi Sándor Általános Iskola   74 fő
Fáy András Szakközépiskola     6 fő
Képviselőtestület Hivatala      8 fő
– És kik voltak, akik az akció sikerességéhez rajtuk kívül hoz-

zájárultak?
– Az ASA Magyarország Kft. az akcióban összesen 31,14 ton-

na hulladékot szállított el díjmentesen Pécel Város közigazgatási 
területéről. Ezen túlmenően biztosította az ehhez szükséges kon-
téner- és gépjármű-kapacitást, 200 db kesztyűt, 500 db zsákot. 
Az .A.S.A. Magyarország Kft. részéről – a tehergépkocsi-veze-
tőkön túl  –  még 2 fő vett részt a helyszínen az akcióban.

A Péceli Vízművek Kft. munkatársai segítettek a megszedett 
hulladékgyűjtő zsákok nagy részének (400 db zsák) összegyűj-
tésében, a Pécelről történő elszállítás megkönnyítése érdekében. 

A Kossuth Lajos u. 18. szám alatti ingatlan területén össze-
gyűjtött zsákokban elhelyezett kommunális hulladékok elszál-
lításáról és ártalmatlanításáról a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium az Ön-
kéntes Központ Alapítvánnyal együttműködve gondoskodott.

Az elsősegélynyújtást Varga Sándorné, a Lázár Ervin könyvtár 
dolgozója vállalta el.

A Tandari-busz Kft. képviseletében Gombai László szállította a 
Történelmi Nemzeti Emlékparkhoz és vissza a helyi menetrend 
szerinti buszjárattal díjmentesen az akcióban résztvevőket.

Podmaniczki József 200 pár kesztyűt ajánlott fel az akcióra.
Az Ali Baba Fruits Kft. kedvezményes áron biztosította az al-

mát.
Szolga Lajosné egyéni vállalkozó kedvezményes áron biztosí-

totta az ásványvizet.

A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 400 db zsákot és 
140 db kesztyűt biztosított.

A láthatósági mellényekről, az almáról, az ásványvízről és a 
helyi szervezésről Pécel Város Önkormányzata gondoskodott.

– A szemétszedés sikere ösztönző arra vonatkozóan, hogy az 
akció jövőre is megismétlődjön?

– Természetesen! A kisebb várostakarításokon kívül szeretnénk 
jövőre is csatlakozni az országos „Te szedd!” akcióhoz.

Cseri Kata
Fotó: Oertel Nándor

„Te szedd” a városért!
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Huszonkétéves az ESE

Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 22 éves születésnapi ün-
nepségét június 5-én délután Isaszegen,  az Alemany Erzsébet 
Segítő Házunkban tartottuk. Sokan ünnepeltünk együtt. Eljöttek: 
dr. Alemany Erzsébet a férjével, Szöllősi Attila polgármester, 
Fogarasiné Deák Valéria, sok-sok önkéntesünk, kollégánk roko-
naikkal és barátaikkal...

Kellemes nyárias időben kezdődött a műsor az ötletesen, szé-
pen feldíszített szaletli színpadán. Kis Istvánné Erzsike műsor-
vezetőnk rövid köszöntője után az ESE énekkara elénekelte az 
ESE-dalt Vasicza Zoltán és Jakab Gusztáv gitárkíséretével. Ger-
gely Józsefné Margitka szavalata után reneszánsz táncban gyö-
nyörködhettünk, amit a péceli ápoló otthonunk nővérkéi és az 
iroda munkatársai adtak elő. 

Ezután Molnár János munkatársunk egy verset mondott el, 
amit zenei produkció követett. Rátonyi Pál, Jakab Gusztáv és 
Popa Csaba andalúz dallamokat adtak elő, amit Keligerné Nyer-
ges Erika táncával megjelenített. 

Munkatársaink gyermekei következtek: Soczó Krisztina és 
Szarvas Rebeka. Előadásukban Endrődi Sándor és Ady Endre 
verseit hallhattuk. Lakóotthonos fiatalok táncos produkciója és 

Rátonyi Pál cimbalomszólója után a Csipet-csapat zenekar vo-
nult a színpadra. Sajnos nem tudtuk előadásukat végighallgatni, 
mert a második szám után eleredt az eső. A nyári zivatar az ebéd-
lőbe kényszerített bennünket. 

A nagyjából tíz perces kényszerszünet után péceli ápoló ott-
honunk lakóinak esernyőgyakorlatával folytatódott az ünnepi 
műsor. Ezt követően Némethy Mária elnök asszony mondta el 
ünnepi beszédét, melyben röviden felidézte az elmúlt évek ered-
ményeit. Köszönetet mondott dr. Alemany Erzsébetnek, a Csilla 
von Boeselager Alapítvány munkatársának az elmúlt években 
nyújtott adományokért, támogatásért, és Isten áldását kérte to-
vábbi munkánkra.

Ezt követően az ESE-kórussal együtt énekeltük el a Ha én ró-
zsa volnék kezdetű dalt, végül dr. Alemany Erzsébet méltatta 
egyesületünk tevékenységét, aki beszéde után egy-egy rózsa-
szállal ajándékozta meg a jelenlévőket. A műsor végére kony-
hánk munkatársai uzsonnával kínáltak bennünket, melyet a kora 
estébe nyúló kötetlen beszélgetések alatt fogyasztottunk. 

Így ünnepeltük az elmúlt huszonkét évet.
Apróné Orosz Margit

Gergely Józsefné Szarvas Rebeka Molnár János

Az ESE énekkara Andalúz dallamok
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Csetlünk-botlunk, de lelkes a Szotyi színjátszó kör csapata! 
Természetes mindegyikünk számára, hogy az ESE 22. születés-
napjára a fellépők között a helyünk. Többszöri nekifutás után 
táncos előadás mellett döntöttünk, mert mindegyikünk szereti 
a zenét és a mozgást, bár tudjuk: egyikünk sem Fred Aster! Vi-
dám, nyárias zeneszámot választottunk.

Nekünk, segítőknek is új a feladat, és hát tényleg csetlünk-
botlunk az első próbák alatt mindannyian. Önmagunkon és 
egymáson is nevetünk, ahogy összeakad a lábunk, ellenkezőleg 
lépünk, forgunk, de minden próbával jobban megy a tánc, és 
a lelkesedés is megvan mindenkiben. A főpróba viszont balul 
sült el! Mivel először próbáltunk a végleges színpadon, néhány 
lépés, mozzanat most kellett, hogy véglegessé váljon. Kicsit le-
lombozódott a csapat, de igyekeztünk lelket önteni egymásba. 
Van még néhány napunk, aki tud, jön a délutáni próbákra, így 
újra és újra átvesszük a lépéseket.

Az előadás napjának délelőttje feszült készülődéssel telt, az 
utolsó pillanatban is kiderült valamilyen hiányosság, de megol-
dottunk mindent. Átbeszéltük még egyszer: ki mikor kell, hogy 
átöltözzön, hiszen többen nemcsak ebben a darabban szerepel-
nek. Emese, Zsolt, Sanyi, Csabi, Guszti és Kati néni zenélnek 
Vasicza Zolival és Keliger Erikával.

Amikor eljött a mi időnk, kicsit szorongva, lámpalázasan men-
tünk fel a színpadra, de ahogy elkezdődött a zene, mindenki mo-
solyogva, vidáman tette a dolgát, és a szám végére már nagyon 
felszabadult lett e lelkes kis csapat. A jelenlévők vastapssal ju-
talmazták az előadást, amit ezúton is köszönünk mindenkinek.

Bodnár Erika

Gyereknapot tartottak Gödöllőn a Mál-
tai Szeretetszolgálatnál, működésük óta 
az elsőt. Elég nagy volt az izgalom, va-
jon mire lesz szükség, hogy fog tetszeni a 
vendégeknek, egyáltalán: hány látogatóra 
lehet számítani? Mivel régi jó barátság-
ban vagyunk a máltásokkal (támogató 
szolgálatuk Isaszegre, az ESE Fogyatéko-
sok Nappali Intézményébe is szállít gye-
rekeket, gyereknapi rendezvényünkön is 
részt vettek), ezért a segítségünket kérték 
a program lebonyolításában.

Össze is szedtünk mindent az ESE Al-
emany Erzsébet Segítő Házában, amit 
tudtunk – magnót, trambulint, játékokat 
–, így elég változatos programot sikerült 
összeállítani. Végig szólt a zene, közben 
labdadobálással, kuglizással ütötték el a 
fiatalok az időt.

Aztán megérkezett a virsli. Én ennyi 
virslit még életemben nem láttam egy 
rakáson! Már az első adagnál elcsodál-
koztam – egy kb. 15 literes edényben ro-
tyogott az ennivaló –, és ebből még kettő 

érkezett. Szörp is minden mennyiségben 
rendelkezésre állt, a végén pedig jöttek a 
pudingok, joghurtok hosszú, tömött so-
rokban.

Nagyon jól érezte magát a társaság. Egy 
csökkentett létszámú Csipet-csapat ze-
nekar gyerekszámokat játszott, úgy egy 
óra hosszat, táncra is perdült idős és fiatal 
egyaránt. Kiválóan sikerült rendezvényen 
vehetett részt, aki eljött. Köszönjük, hogy 
ott lehettünk.

Vasicza Zoltán

Születésnap

Gyereknap a Máltánál

Fogarasiné Deák Valéria és Némethy Mária a közönség soraiban Dr. Alemany Jose és Erzsébet, Szöllősi Ferenc és Durkó Sándor
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2010. szeptember 1-je egy új korszak, egy új szemlélet meg-
valósulásának kezdete a súlyosan és halmozottan sérült tankö-
teles korú gyermekek oktatásában. A tanuláshoz való jog már 
nemcsak egy szólam a sajátos nevelési igényű diákok életében, 
hanem kézzel fogható, szemmel látható valóság Isaszegen, az 
ESE AESH Pedagógiai Szakszolgálat Fejlesztő Iskolájában 

is. Fejlesztő Iskolánk felvállalta, hogy a súlyosan fogyatékos 
gyermekek számára iskolarendszerű oktatást biztosít. 

Kezdetben talán furcsa volt, hogy naponta tanórák köve-
tik egymást, ma azonban ez már teljesen természetes. Először 
tanmenetek, majd órarendek, fejlesztési tervek és óravázlatok 
születtek. Aztán jöttek a gyerekek, és közösen átéltük az első 
tanévet. Minden nap énekeltünk, zenéltünk, tornáztunk, tanul-
tunk a környezetről és egymásról. Megtartottuk az ünnepeket, 
születésnapokat, és névnapokat ültünk. Finomakat ettünk-ittunk, 
egyre ügyesebbek lettünk, sokat nevettünk és táncoltunk is. Nem 
feledkeztünk meg a gyógyszerekről és az orvosi vizitekről sem. 

A 2010/2011-es tanévben az ESE Fejlesztő Iskolájába 17 ta-
nuló járt. A gyerekeket 3 csoportban foglalkoztattuk, akikkel 6 
szakember (gyógypedagógusok, konduktor, gyógytornász, peda-

gógusok) dolgozott együtt, valamint csoportonként 1 asszisztens 
is segítette a munkájukat. Naponta 4 órát tartottunk a gyerekek-
nek, tantárgyaink az éves tanmenet szerint a következők voltak:

1. önkiszolgálás,
2. reggeli köszöntő, zeneterápia,
3. mozgásfejlesztés,
4. szűkebb és tágabb környezet.

A gyerekek megszokták és megszerették a rendszeres foglal-
koztatást, hiányzások csak orvosilag indokolt esetben voltak. A 
Fejlesztő Iskola több, mint egy iskola. Az intézmény különböző 
részlegeit, az ott folyó munkát (foglalkoztató műhely, varroda, 
kertészet) is megismertettük a tanulókkal, és egy nagy közös-
séggé, szinte egy tág családdá váltunk. Egyes foglalkozásokat, 
ünnepi köszöntéseket közösen tartottunk meg, hogy még több 
élménnyel gazdagodjanak tanulóink.

A Fejlesztő Iskola tanulói igazi hősök, mert akkor is tudnak 
mosolyogni, ha valami izom, ízület, csont vagy egyéb fáj nekik, 
ami pedig nem ritka dolog. És hősök a szüleik, nagyszüleik is, 
akik gondoskodnak róluk, akik nap mint nap vigyáznak rájuk, 
óvják őket. Köszönet nekik! Köszönet illeti a Pedagógiai Szak-
szolgálat és a Nappali Intézmény dolgozóit is, akik munkájukkal 
színessé, vidámmá, boldoggá tették az egész közösség életét!

A 2010/2011-es tanévben Pedagógiai Szakszolgálatunknál 
nagy hangsúlyt fektettünk a korai fejlesztésre. Ebben az élet-
korban (0-5 év) óriási eredményeket lehet elérni a gyermekek 
speciális ellátásával. 

Megismertek és megszerettek bennünket a környék védőnői, 
gyermekorvosai és főként a kisgyermekes családok. És hozzák 
a szülők a piciket gyógytornára, mozgás- és beszédfejlesztésre, 

a figyelem és a logikai gondolkodás fejlesztésére is. És a munka 
meghozza, meghozta a gyümölcsét: a gyerekek ügyesedtek, oko-
sodtak és mindannyian élményekkel gazdagodtunk. A célunk az, 
hogy segítsünk behozni egy-egy képességterületen mutatkozó 
kisebb-nagyobb lemaradást, hogy utána a csöppségek bölcső-
dében, óvodában és iskolában problémák nélkül haladjanak, a 
mozgás és a tanulás öröm legyen számukra és könnyű feladat.

Úgy véljük, eredményes volt munkánk a tanév során, hisz a 
szülők elégedettek, és hétről hétre újabb gyermekekkel keres-
tek meg bennünket, akiknek az állapota kisebb vagy nagyobb 
mértékben eltér az életkori átlagtól. Van olyan kisgyerek, akinek 
csak néhány hónapos fejlesztésre van szüksége, és van, akinek 
1-2 évesre. Jelenleg az engedélyezett maximális létszámban (20 
fő) végezzük a korai fejlesztést igénylő gyermekek ellátását.

A nyári szünetben a gyermekeket Nappali Intézményünk (júli-
us 18-tól 29-ig zárva tart!) fogadja. 

„Ne fogadj el úgy, ahogy vagyok! Taníts, változtass meg en-
gem! Ne hagyj úgy, ahogy megszülettem! Csak akkor szeretsz!” 
(prof. Reuven Freuerstein)

Fazekas Krisztina igazgató

Fejlesztô Iskolánk elsô évérôl
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Ez évben is egészségnap szervezésével próbálták felhívni a 
péceliek figyelmét a Petőfi Sándor Általános Iskola dolgozói. A 
program 2011. június 10-én délelőtt volt, ahol leginkább a di-
ákokra fókuszálva, de a felnőtteknek is kedvezve próbálták az 
egészséges életmód fontosságára felhívni a figyelmünket.

„Édesanyánk magzati életünket óvta és védte, hogy egész-
ségesen lássuk meg a napvilágot. Felnőve saját felelősségünk 
megőrizni legnagyobb kincsünket a kapzsi, felelőtlen világgal 
szemben.

Okosan, sok információt begyűjtve kell döntenünk, arról, hogy 
mit együnk, hogyan töltsük el szabadidőnket mozgással, sétá-
val” – fogalmazta meg gondolatait a nappal kapcsolatban Karádi 
Zsuzsanna szervező tanár.

„Ezzel szeretett volna segíteni a Petőfi Sándor Általános Is-
kola, hogy ezt az egészségnapot megszervezte és lebonyolította. 
Különböző programokat szerveztünk. Ezért sok mozgást, élmé-
nyekben gazdag elfoglaltságot kínáltunk a gyerekeknek.” – foly-
tatta Nagy Gáborné, aki az iskola védőnője.

Az alsó tagozatosok kreatív foglalkozásokon vehettek részt, 
ami hajtogatással, színezéssel egybekötött papírvitorlás-verseny 
keretében zajlott. Tüdőt, kézügyességet próbára tevő feladat 
volt, amelyet a gyerekek kitörő örömmel fogadtak. 

A felső tagozatosok ez idő alatt választható programokon ve-
hettek részt. Megmoshatták a fogukat Elmex fogkrémmel, a 

fogorvosi asszisztens és az iskolai fogorvosnő tanácsadásokkal 
is ellátta őket. Volt kerékpáros ügyességi gyakorlat, és KRESZ-
tesztet is tölthettek ki az érdeklődő gyerekek, de ezen kívül te-
remfocit, pingpong bajnokságot és kosárlabda mérkőzést is ját-
szottak a tanulók.

Birkás Gábor drog- és bűnmegelőzésről szóló előadását is 
meghallgathatták a gyerekek.

„Az én tapasztalataim szerint az a jó, ha az előadások alkal-
mával inkább a gyerekek kérdeznek, mert akkor arról beszélünk, 
ami őket érdekli. Ha azt látom, hogy feszültek, nem oldódnak fel, 
az nekem nem eredmény. A drog témáról szeretnek a gyerekek 
beszélni, és az a tapasztalatom, hogy többet tudnak, mint amit 
én gondolok. Ezen kívül nagyon gyakori téma még az erőszak, és 
az illegális tartalmak letöltésének következményei például. Fő-
leg azok a témák kerülnek előtérbe, amiktől félnek, tartanak, de 
az a pozitív meglátásom, hogy az előadásaim alkalmával bátran 
mernek kérdezni, ami nagyon jó” –meséli tapasztalatait Birkás 
Gábor, a Péceli Polgárőrség oktatási referense.

Az érkező szülők közben megkóstolhatták a Graham-lisztből 
készült kenyérkészítményeket, majd a 100%-os rostos gyü-
mölcsleveket is megízlelhették.

Megnézhették a gyerekek által készített plakátokat, amelyek 
szintén az egészséges életmódot tükrözték.

Betekinthettek az orvosi szobába, ahol vércukormérés, látás-
hallásszűrés, testtömeg-meghatározáson vehettek részt, és táp-
lálkozási tanácsadást kaphattak az érdeklődők a területi védő-
nőktől.

Az aulában külsősök immunrendszer-mérési lehetőséget bizto-
sítottak, és egészségmegőrző technikákról tartottak bemutatókat.

A távozók pedig az állatszeretetre szoktatás jegyében lufiból 
hajtogatott különböző állatfigurákat kaptak ajándékba.

Számomra az derült ki: nagyon fontos, hogy a gyerekeknek 
legyenek ilyen programok, bővítve ezzel látókörüket, és talán 
javítva ezzel a hozzáállásukat a világ dolgaihoz.

Ez a program nem jöhetett volna létre az ARCADIA REKLÁM 
KFT, az Elmex fogkém, fogkefe, a Vegeta szárnyas fűszer, a kü-
lönböző táplálékkiegészítő vitaminkészítmények, a Verbena cu-
korkák, a Zewa papírzsebkendők, a Családellátó Kft-100%-os 
gyümölcslé, a Koricsánszky-méhészet, valamint a Szabó-Süti 
kft. támogatása nélkül.

Cseri Kata

Legnagyobb kincs az egészség!

Pécel Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy a város területén lévő ingatlanok tényleges használói, tulaj-
donosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, építési törmeléktől, használaton 
kívüli, üzemképtelen járművektől megtisztítani. A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz 
kiirtása különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyesése. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, így különösen szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és rob-
banásveszélyes anyagot, fáradt olajat, festéket, trágyalevet a köz-csatorna víznyelő aknájába, vagy a csapadékvíz elvezető árokba 
szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos.

Avart és kerti hulladékot március 1-től május 15-ig és október 1-től november 30-ig lehet elégetni a közvetlenül szomszédos 
telkek tulajdonosainak előzetes tájékoztatása mellett. Tilos avar és kerti hulladék égetése szombat, vasárnap és ünnepnapokon, 
illetve a sportcélú, oktatási-nevelési, illetve gyermekvédelmi intézmények nyitvatartási időszaka alatt, továbbá városi ünnepségek 
tartama alatt. A Pécel Város minden lakosára és ingatlan tulajdonosára vonatkoznak, a hatályos helyi rendeletek és a törvények!

A fent felsorolt a lakosságot érintő rendelkezéseket, a Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI.5.) számú többször módo-
sított rendelete, a település rendjéről tartalmazza. Ezen rendelet részletesen megismerhető és megtekinthető a városi honlapon.

„Aki a rendeletben meghatározott magatartási szabályokat megszegi szabálysértést követ el, és 50.000 –Ft-ig terjedő pénzbír-
sággal sújtható. A városi közterület felügyelet, a tetten ért elkövetővel szemben 3.000 - 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot 
szabhat ki.

Polgármester, Jegyző

Felhívás az ingatlanok és közterületek tisztántartására
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Lovaglásról most szó sem lehetett. Pedig van fedett pálya, csak 
éppen odajutni veszélyes. Az ónos eső úgy megszórta az utakat, 
hogy jégpáncél van mindenütt, rengeteg a baleset, a rádió és a 
tévé egyfolytában ezeket sorolja. Tehát tanácsos nem elindulni 
hazulról. A lovakat azért el kell látni, etetésükről, ápolásukról, 
almozásukról gondoskodni kell, éppen elég a lovászoknak eljutni 
lovaikhoz.  Tehát Dorka, Kitti, Viktor és Laci ma nem lóháton 
töltik szabadidejük egy részét, hanem egymás társaságában. 

– Vajon mit gondolhatnak most a lovak magukban? – kérdezte 
Dorka, a kérdést félig magához, félig a többiekhez intézve. 

– Érdekes lenne tudni, mi foglalkoztatja őket. Ha beszélni tud-
nának... – töprengett Kitti. 

– Van egy ötletem! – csapta össze a kezét Laci. – Gondolatban 
válasszunk ki egy-egy lovat magunknak, és személyesítsük meg 
őket, s ha sikerül valami jó/lópofa párbeszédet kerekíteni, akár le 
is írhatnánk! 

– Remek gondolat, ha már lovagolni nem mehetünk ki, gondo-
latban velük leszünk, sőt megpróbálunk azonosulni velük! – lel-
kendeztek a többiek. 

Elég az hozzá, hogy Viktor magára vállalta a narrátor és az ír-
nok szerepét, Dorka lova nem lehet más, mint... Dóri, természe-
tesen. Kitti kedvenc lóneve Sziszi, Laci pedig a Pajtás név mellett 
döntött. 

Most pedig „csapjunk a lovak közé”, adjuk át nekik a szót! 
Az istállóban mély csend honolt, időnként horkantottak békésen 

a lovak, vagy ropogtattak egy kis zabot. Sziszi a nyakát nyújto-
gatta barátnője, Dóri felé. 

– Unatkozom! – nyűgösködött. – Nem jön hozzánk ma senki, 
hogy lovagoljunk egyet? 

– Ez egy ilyen nap lesz – mondta Dóri –, örülhetünk, hogy me-
legben vagyunk, s már finom ennivalót is kaptunk. Pedig láttam, 
szegény gazdám majdnem elesett a vödörrel odakint. 

– Talán, ha neki is patkó lenne a lábán! – viccelődött Pajtás – 
Akkor esetleg nem csúszna annyira. 

– Sziszi, örülj neki, hogy itt vagyunk neked mi, Pajtással, s dis-
kurálhatunk egy kicsit. 

– Dóri, nem értelek! Te mindig olyan elégedett vagy mindennel. 
Hogy csinálod ezt? 

– Úgy, kedvesem, hogy már sok időt megértem, és sok gazdám 
volt, több mindent átéltem, rosszat és jót is, de itt érzem magam 
a legjobban, itt mindent megkapok, amire egy lónak csak szüksé-
ge lehet. Közben az évek során rájöttem arra, hogy ha elégedett 
vagyok, s gazdáim kedvét keresem, mindjárt kellemesebb lesz 
„lónak lenni”! 

– Kellemes, persze, ide bezárva lenni a bokszban! – morgoló-
dott Sziszi, nagyokat dobbantva a lábával. 

– Sziszi, ma bal lábbal keltél! – tréfálkozott Pajtás. – Máskor 
meg az a bajod, hogy túl sokat dolgozunk, hogy sokan lovagol-
nak rajtad. 

– Igen, mert ha csak a gazdám lenne velem, csodálatos lenne 
lovagolni, itt viszont, egyik lovas jön a másik után, egyik sem 
jártas még a lovaglás fortélyaiban, hol erre, hol arra rángatják a 
szárat, a múltkor is feltörték az ínyemet a zablával! 

– Közös lónak túros a háta, ezt tudhatod – fűzte a szót tovább 
Pajtás. – Meg különben is láttam, hogy a gazdánk finom, lágy 
korpás keveréket adott neked aznap enni, kenegette a gyulladásos 
részt, azt sem tudta, mivel kárpótoljon a fájdalmaidért. A lovasok 
nem tehetnek róla, ha időnként hibáznak, nem direkt akarnak ár-
tani, csupán tudatlanságból, vagy időnként figyelmetlenségből. A 
gazdánk különben sem adja oda a szárat olyan lovasoknak, akik 
árthatnak neked, a múltkori baleset volt, bocsáss meg szegény 
lovasnak!

– Sziszi, Pajtásnak tökéletesen igaza van! Egyébként is – hor-
kantott Dóri –, nem szoktál te ilyen lenni, sokszor látom milyen 
vidáman viszed a lovasaidat a hátadon! Jómagam nem bánom, 
hogy többen lovagolnak rajtam, ezen is van valami örülnivaló. 

– Tényleg? 
– Bizony, sok szeretetet kapok a lovasaimtól, még ha nem min-

denki olyan ügyes, akkor is sokan dédelgetnek. Erre csikó- és 
fiatalkoromban nem sok lehetőséget kaptam. Több volt az osto-
rozás, mint a simogatás. 

– Szegény. Szerencsés vagyok ebből a szempontból, velem 
mindig jól bántak, igaz csak 6 éves vagyok – mondta Sziszi. – 
Talán az a baj velem, hogy vágyom a szabadságra, vagy arra, 
hogy elfoglaljam magam, s nem bírom az ilyen tétlen napokat!

– A szabad életmód már nekem is megfordult a fejemben – 
mondta Pajtás. – Ki kellene próbálni, csak mi magunk lennénk, 
valahol a pusztában... 

– Ugyan! Sok olyan veszély leselkedne ránk, amiktől itt biz-
tonságban vagyunk – jelentette ki Dóri. – Sokszor itt is frászt 
kapunk egy-egy váratlan apróságtól! Mit csinálnál odakint, ha pl. 
egy varjú elkárogná magát? 

– Lóhalálában menekülnék! Ki tudja, talán igazad van, Dóri. 
Hiszen a napokban is megijedtem az egyik lovastól, pedig semmi 
különöset nem csinált, csak nem láttam jól az alakját, s hirtelen 
azt hittem, árthat nekem. 

– Tudjátok, mi az igazi szabadság? – sóhajtott egyet Sziszi. – 
Amikor terepre megyünk. Oda már olyan lovasok jönnek, akik 
értik a dolgukat, szinte észre sem veszem, hogy a hátamon van 
valaki, olyan könnyedén mozog velem együtt. A terepen szabad-
nak érzem magam, valami örömmámor tör ki rajtam ilyenkor. 
Legszívesebben bokkolnék, de tudom, egy jó ló ilyet nem csinál, 
ezért alig várom, hogy vágtázhassunk, lobogó sörénnyel, szin-
te repülünk. A szél annyi érdekes és kellemes illatot hoz felém 
ilyenkor, a hangok innen-onnan érnek, kellemes hallgatni mond-
juk a fű zizegését a patáim alatt. 

– Ami pedig a legfontosabb, hogy terepen nincs mitől félnünk, 
mert lovasaink megvédenek bennünket, ha bármi történne, mi 
meg vigyázunk rájuk, nem vadulunk meg a nagy vágta közben, 
tudjuk, hogy ők is velünk vannak – elmélkedett Pajtás. – Itt nem 
is a védelemről van szó, hanem a lovas, avagy még inkább a „fal-
kavezér” (gazdánk) iránt érzett feltétlen bizalomról. Ha ez meg-
van, s érezzük, hogy a javunkat akarja, levetkőzhetjük az állandó 
szorongásunkat, ami bennünk, zsákmányállatokban él. 

– Bizony, a bizalom egy csodálatos dolog! – értett egyet Dóri. 
– Annak idején úgy féltem a lószállítótól, idegenkedtem tőle na-
gyon. Egy kis zab, simogatás, nyugodt, higgadt, kedvesen becéző 
szó után mégis rávettem magam, hogy bemenjek, a gazdi is mel-
lettem volt, s láttam, bajom nem származik a dologból. 

– Ez a bizalom a legfontosabb kötelék ló és lovas között. Meg-
hálálni úgy tudjuk, hogy gazdánk, vagy lovasunk kívánságait fi-
gyeljük, s így jól jár mindenki. Nincs szidás, csak ritkán ostor, az 
is a földön, ösztönzésképpen. 

– Képzeljétek, az ostorról jut eszembe – kapta fel a fejét Dóri. – 
A múltkor milyen élményben volt részem. Talán láttátok már azt 
a vak kislányt, aki rendszeresen jár ide lovagolni. 

– Persze, nem lehet őt nem észrevenni. Mi van vele? 
– Egyik nap lovagoltunk, s nem volt hangulatom az ügetéshez. 

Gazdám egy kicsit felemelte a hangját, erélyesebben szólt hoz-
zám, az ostort is többször suhogtatta a levegőben. Erre Dorka... 

– Mit csinált? 
– Úgy viselkedett, mintha ló lett volna. Ahogy ránéztem, láttam, 

hogy fél. Hogy mitől? Talán a gazdi hangjától? Esetleg az os-
tortól? Vagy attól, hogy megbokrosodok? Esetleg mindháromtól 

Ha a lovak beszélni tudnának! 
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egyszerre! Lényeg, hogy két kézzel markolta a nyeregkápát, amit 
nem szokott csinálni, s még a szívdobbanásai is felgyorsultak. 

– Ne csodálkozz rajta, hogy megijedt! – mondta Sziszi együtt 
érzően. – Nem látja, mi folyik körülötte, csak a füleire és a többi 
érzékszerveire támaszkodhat. 

– Igen, amint véget ért a kis affér, minden ment a megszokott 
ütemben. Terepre ugyan nem járok már ki veletek, főleg nem 
hosszabb kirándulásokra, de nekem is vannak ilyen érdekes él-
ményeim. 

– Aki nem egészséges, még inkább ragaszkodik hozzánk, mert 
úgy érzi magát kiteljesedve, ha velünk van – bölcselkedett Szi-
szi. – Hozzám pedig egy tolókocsis kislány került, aki úgy érzi, a 
mennyekben jár, amikor a hátamon van. 

– Azt észrevettétek, hogy mennyire meg akarnak felelni ezek a 
gyerekek másoknak? – kérdezte Pajtás. 

– Igen, mert ők is igénylik a bizalmat, amiről már beszélgettünk, 
ők az ép emberek bizalmát keresik, ahogy mi a gazdánkét, akire 
felnézünk. – Mindenkinek van ilyen alá- és fölérendelt kapcsola-
ta – mondta Dóri. – A gyerekeknek a szüleik és tanáraik, a beosz-
tottaknak a főnökeik, a lovaknak a lovasaik. 

– Szerintem ne filozofáljunk tovább, elég volt ennyi mára! – 
mondta Pajtás. – Talán holnap már jobb idő lesz, s jönnek hoz-
zánk a lovasok, lesz egy kis élet megint. 

– Hamarosan itt a tavasz – mondta Sziszi –, mehetünk majd 
sokat terepre, éljen a szabadság! 

– Erre igyunk egyet! – nyerített fel Pajtás, s nagyot húzott a 
vödréből.

– Éljenek a kis lovasaim, remélem lesz valami finomság a tarso-
lyukban holnap is! – sóhajtotta Dóri. 

– Álljunk meg egy lószóra! – mondta Pajtás. – Mindenütt jó, de 
legjobb otthon, s mi itthon vagyunk! 

Árvay Mária

Alkonyodik! Lassan megszűnik körülöttem minden hang. Ker-
temben kedvenc helyemen ülve egy feketerigó esti utolsó zengő 
trilláját hallgatom. Aztán csak a csend ölel át.

A félhomályban gondolataimba merülve felfigyelek egy vé-
kony kis hangra. Tavaly óta ismerem ezt a hangot és a párjá-
ét is, amely mélyebb és hangosabb ebben az időszakban. Nem 
merek megmozdulni, nehogy megzavar-
jam a hang forrását, de kíváncsiságom a 
hang utánzására ösztökél. Megpróbálom 
utánozni ezt a füttyszerű hangot. Sikerül! 
Egyre közelebbről hallom, majd meg is lá-
tom, ahogy rászáll a közeli villanydrótra, 
és onnan „válaszol”. A nőstény csöndben 
marad, nem szól bele a hímek füttyögésé-
be. Nem először játsszuk el ezt a játékot. 
Én élvezem, ők nem biztos, hiszen a va-
dászterületükön idegen hím tartózkodik, 
akit el kell űzni!

Csendben maradok, és ez felbátorítja 
mindkettőjüket, „beszélgetnek”. Aztán a 
hím leszáll, és rövid idő múlva egy kisbé-
ka utolsó keserves hangját hallom, majd 
látom a sűrűsödő homályban a villany-
drótra felkuporodó madarat. Elzsibbadt 
lábamat megmozdítva sajnos elzavarom, 
de tévénézés közben többször hallom füttyüket és mocorgásu-
kat, hiszen hálószobám fölött, a padláson „raktak” fészket az 
idén másodszor.

Füleskuvik. Ez a kistermetű (17-19 cm), karcsú, éjszakai élet-
módot folytató ragadozó, lesimítható tollfülekkel és bájos arc-
cal rendelkező madárpár a kedvenc állataim közé sorolható. Az 
évszázadokon át tévhitekkel és előítéletekkel övezett füleskuvik 
a baglyok családjába tartozik, de igen hasznos madár. Tavaly, 
mikor beazonosítottam őket hangjuk, kinézetük alapján, és di-

csekedtem jelenlétükkel, néhány ismerős javasolta: zavarjam el 
őket, mert veszélyt, halált jelent jelenlétük. A tévhit abból ered, 
hogy a baglyok szívesen és sikeresen vadásznak az ember kivilá-
gított háza körül, és ugye egy beteg ember mellett éjszakánként 
is ültek, akár gyertyafénynél is! Én nem zavartam el őket, sőt 
büszke vagyok, hogy megtisztelték otthonomat, pár fadarabból, 

ágból fészket raktak, és három kis fiókát 
neveltek fel.

Igaz, április végétől – megérkezésük-
től – a fiókák önállóságáig – augusztusig 
– sokszor felébredtem éjszakánként, de 
soha nem vettem rossz néven tőlük! Szin-
te anyai büszkeséggel hallgattam a fiókák 
éles, ételért könyörgő hangját, és bizony 
elszomorodtam, mikor szeptemberben el-
költöztek Afrika meleg vidékeire.

A füleskuvik ragaszkodik költőhelyéhez, 
a forgatókönyv párzás előtt minden évben 
ugyanúgy van megírva. Kicsit aggódtam, 
mert az idén csendesebbek voltak április 
végi megjelenésük után, de szerencsére a 
nőstény az idén is elfogadta házam padlá-
sát, és már a fészken üldögél. Remélem az 
idei nyári éjszakák is ébredésekkel tarkí-
tottak lesznek, a szülők csendessége után 

a fiókák élesebb, erőszakosabb hangját figyelhetem pár hétig.
Hazánkban minden bagoly védett! Az urbanizáció, a szántóte-

rületek, erdők, a tanyaterületek csökkenése élőhelyük csökke-
nését arányosan gyorsítja. Bagolyvédelmi programok létesültek, 
amelyek létszámuk megóvását, növelését – költőládák kihelye-
zésével –, állományuk állandó figyelését tűzték ki célul. Ezek-
ben a programokban bárki részt vehet. Örömmel vették az én 
bejelentésemet is.

Bodnár Erika

A tanyán
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Hogyan lehet Pécelt tájépítészeti eszközökkel élhetőbbé ten-
ni? Ezt a kérdést vizsgálta diplomamunkájában Szivák Ágnes, a 
Corvinus Egyetem volt hallgatója. Az előző részben a zöldfelü-
leti rendszer fejlesztésére tett javaslatok felsorolását közöltük, 
ezt a fejezetet folytatjuk most. Részletesen kidogozott térképek, 
táblázatok is részei a dolgozatnak – sajnos terjedelmük miatt 
nem tudjuk közzé tenni –, melyeket az érdeklődők szerkesztősé-
günkben megtekinthetnek.

A belterület zöldfolyosóinak fejlesztése
Az értékelt utcák közül a Baross utca nem alkalmas fasor tele-

pítésére, mert erre nincs hely fenntartva. Az Aradi és Vörösmarty 
utcák, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Bartoshegyi utca, az Üdülő utca, 
a Petőfi utca és a Péceli-árok mentén megfelelő a zöldsáv, bár 
ezek is fejleszthetőek. A többi utca fejlesztést igényel. Az intéz-
kedések a fasorok kiegészítésének és telepítésének körét ölelik 
fel.

– Településszegély kialakítása:
Leírás: A beépített terület és a külterület határán egységes te-

lepülésszegély kialakítását javaslom. A szegély tervezésénél fi-
gyelembe kell venni a meglévő fasorokat (jegenyesorok) és a la-
kossági igényeket. Családi séták, kutyasétáltatás helyeként kell 
kialakítani, mert a szélső utcákon nem jelentős a gépjárműforga-
lom, így ez nem okoz veszélyt. Javasolt a gyümölcsfák alkalma-
zása is, így nemcsak ökológiai és elválasztó értéket képviselhet, 
hanem esztétikai és táplálkozási értéket is.

Felelős: Önkormányzat, lakosok, tervező
Határidő: Rövidtávtól folyamatosan
– Kétoldali fasor telepítése:
Leírás: A Kelő-dűlőn a Szondi, Honfoglalás és Látóhegy utcá-

kon, a Csatári-dűlőn a Csatári, az Előd vezér és a Kond vezér ut-
cákon van elég hely kétoldali fasorok kialakítására, ezen kívül a 
Rákos-patak mindkét partján is növényzet telepítése szükséges. 
A felsorolt utcák elég szélesek, ezért van hely mindkét oldalon 
járda és fasor, illetve az egyik oldalon árok kialakítására.

Felelős: Önkormányzat, tervező, kivitelező, lakosok
Határidő: Rövidtávtól folyamatosan
a) A fasorok fő fajai a szélesebb zöldsávokban a vadgesztenyék 

(Aesculus hippocastanum) és a kislevelű hársak (Tilia cordata) 
legyenek, a keskenyebb fasorokhoz virágos kőrist (Fraxinus 
ornus ’Mecsek’), tatárjuhart (Acer tataricum) és gyümölcsfákat 
(Prunus padus, P. serrotina stb…) alkalmazzanak. A zöldsáv 
cserjeszintjén fagyalt (Ligustrum vulgare), borbolyákat (Ber-
beris vulgaris, B. thunbergii, B. julianae és B. x ottawensis), 
gyöngyvesszőket (Spiraea x cinerea, S. cantonensis, S. x bumal-
da, S. x van-houttei) és kékszakállat (Caryopteris x clandonen-
sis, C. incana) ültessenek. A gyepszintet mindenhol füvesítsék, 
amit a lakóknak rendszeresen gondozni kell.

A Szondi, a Látóhegy, az Ond vezér és a Csatári utcákon min-
denképpen javasolt kialakítani kétoldali fasorokat. Ezek az utcák 
még újak, hiányzik a zöldsáv, és kétoldali fasor telepítése esetén 
az újépítésű házak takarásához is hozzájárulnának.

b) A Rákos-patak partján is növényzet telepítése szükséges. Ide 
fafajként a vízkedvelő füzeket (Salix alba, S. caprea, S. fragilis), 
nyárakat (Populus alba, P. tremula, P. nigra) és kőriseket (Fra-
xinus angustifolia) javaslom. A cserjeszintben jelenjen meg a se-
revényfűz (Salix rosmarinifolia), a bokorfűz (Salix triandra), a 
hamvas szeder (Rubus caesius), az erdei iszalag (Clematis vital-
ba), a feketebodza (Sambucus nigra), a veresgyűrű som (Cornus 
sanguinea), a májusfa (Prunus padus) és a kányabangita (Vibur-

num opulus) is. A vízparton telepítsenek nádat (Phragmites com-
munis, Ph. australis), gyékényt (Typha angustifolia, T. latifolia) 
és sásokat (Carex fajok) is. Az itt javasolt fajokat a Gödöllői 
Tájvédelmi Körzetben előforduló növényfajokhoz igazítottam.

– Egyoldali fasor telepítése:
Leírás: Teljesen hiányzik a fasor a Kelő-dűlőn a Damjanich ut-

cában, a régi városrészben pedig a Rét utcában. Mindkettőnél 
csak az egyik oldalon van lehetőség fasor kialakítására. A fasor 
hiánya nem jelenti a növényzet hiányát, csak azt, hogy nincs két 
szomszédos fa, amely azonos fajhoz tartozna. Az alkalmazandó 
fajok a kétoldali fasoroknál leírtakkal megegyeznek. 

Felelős: Önkormányzat, tervező, kivitelező
Határidő: Rövidtávtól folyamatosan
– Fasorok kiegészítése:
Leírás: A meglévő, de hiányos fasorok kiegészítése
a) A főutak az első utcarészletek, amiket a helybéliek vagy egy 

látogató a településen meglát, ezért meghatározó a Pécelről alko-
tott kép kialakulásában a Pesti út, a Maglódi út és az Isaszegi út 
menti zöldsávok képe. Mindegyik főúton van fasorkezdemény, 
ezek többsége akác (Robinia pseudoacacia). Az akácsor kiegé-
szítése előnyös, de jobb megoldás lenne az akác helyett a gömb 
koronájú virágos kőris (Fraxinus ornus ’Mecsek’) alkalmazása. 
A fajcsere anyagi vonzata miatt első lépésként a meglévő akácok 
kiegészítését javaslom. A zöldsávban itt is kell cserjéket telepí-
teni, a nagy forgalmú közút veszélyei (gázolás, sár felverődése) 
miatt javasolt az egységes, zárt sövény kialakítása. Erre a célra a 
fagyal (Ligustrum vulgare) és a borbolyák (Berberis thunbergii, 
B. vulgaris) alkalmasak.

Felelős: Önkormányzat, tervező, kivitelező
Határidő: Középtávon belül
b) A fejlesztésre szoruló utcák a következők: A Kelő-dűlőn a 

Széchenyi, a Várhegy, a Jókai Mór, a Rákóczi, a Wesselényi ut-
cák, az Erzsébet sétány, a Tarcsay út és a Csunya-árok zöldsáv-
jai szorulnak fejlesztésre. A Csatári-dűlőn a Táncsics Mihály, a 
Ráday, az Iharos, a József Attila, a Temető, a Töhötöm vezér, 
a Pihenő utcákon és a Hősök útján kell egységessé tenni a fa-
sorokat. A Bartoshegyi-dűlőn a Kun József, a Zoltán, a Blaha 
Lujza, a Faiskola, a Felsősor utcák és a Szent Imre körút, a régi 
városrészben az Állomás utca fejlesztése szükséges. A javasolt 
fajok megegyeznek a kétoldali fasoroknál leírtakkal. Szempont 
itt is a háromszintű növényzet kialakítása. Az utcák változatos 
szélessége miatt egy utcán belül is megjelenhet az egyoldali és a 
kétoldali kialakítás is.

Felelős: Önkormányzat, tervező, kivitelező, civil szervezetek, 
lakosok

Határidő: Hosszútávon
– Épületek takarása:
a) Lakóparkok, sorházak takarása:
Leírás: A település képét rontó újépítésű lakóparkok és sorhá-

zak többnyire dombtetőkön épültek, takarásuk nem megoldott. 
Lehetőleg magas fákból álló, egységes fasor telepítése szüksé-
ges ezek elé az épületek elé. A további beépítéseknél pedig meg 
kell vizsgálni az adott épület, épületcsoport látványát a telepü-
lés különböző pontjairól. Amennyiben zavaró a látvány, építési 
engedély csak a megfelelő településkép-védelmi intézkedések 
hozatalával adható ki. A védelmi intézkedés lehet például hom-
lokzat-átalakítási kötelezettség, fasor kialakítása, kertépítészeti 
terv készítése megvalósulási határidővel.

Felelős: Önkormányzat, befektetők, tervezők, kivitelezők
Határidő: Folyamatosan

Szivák Ágnes:

Pécel a nagyváros vonzásában 7.
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b) Ipartelepek takarása:
Leírás: A meglévő ipartelepet a Pesti úton el kell takarni, mert 

a főút mentén épült, ezért kedvezőtlen képet mutat a városról 
az ide látogatóknak, és a munkából hazajövők is az ipartelepet 
pillantják meg először lakóhelyükről/otthonukból. A főút men-
tén meglévő fasor megfelelő, de cserjeszinttel ki kell egészíteni, 
ezen kívül a tömb nyugati oldalán egy takaró háromszintű, ma-
gas fákkal kialakított növénysáv telepítése szükséges. A magas 
fák lehetőleg jegenyenyárak (Populus nigra ’Italica’) legyenek, 
mert a főút másik oldalán már van egy ilyen fajokból álló fasor a 
kiszolgáló út mentén. A két fasor együtt egységes képet mutatna 
a Budapest felől érkezők és az M0-on autózók számára is.

Felelős: Önkormányzat, ipartelepek tulajdonosai
Határidő: Folyamatosan
c) Az új iskolaépület takarása:
Leírás: A városközpontban a Kossuth téren található a Sze-

mere Pál Általános Iskola, ezt bővítették idén egy új épülettel. 
Ezt az épületet magas fákkal kell eltakarni, mert a téren és kör-
nyezetében sok alacsonyabb, védett műemléképület található, 
amelyektől nagyon elüt az új épület. Javaslom az iskolakert és 
a tér fafajainak – fenyők (Picea abies), nyírek (Betula pendula), 
ostorfa (Celtis occidentalis), platán (Platanus x hybrida) – alkal-
mazását a takaráshoz.

Felelős: Önkormányzat, iskola
Határidő: Rövidtávon belül

A külterület fejlesztése
Az értékelés eredményeként meghatároztam három kategóriát, 

eszerint megkülönböztettem a zöldfelület szempontjából jelen-
tős felújítást igénylő, kisebb fejlesztéseket igénylő és megfelelő 
területeket. A Csunya–Isaszegi-dűlő és a Felső Kőtábla elneve-
zésű területek megfelelőek, zöldfelületük nem igényel átalakí-
tást. A Bartoshegyi-dűlő, az Alsó Kőtábla, a Csatári-dűlő és a 
Kelő-dűlő zöldfelületi rendszerének jelentős felújítás kell, eze-
ken a részeken mezővédő fásítás és a felhagyott szántók gyepe-
sítése szükséges. A Szárazhegyi-dűlő, Kabavölgy, Várhegy–Fel-
sőhosszú rét, Kútvölgyi-dűlő, Hársasi-dűlő, Forgácshegyi-dűlő, 
Pusztalocsod 1, Pusztalocsod 2. területén kisebb fejlesztések 
kellenek, ez elsősorban összekötő fasorok telepítését jelenti.

– Mezővédő fásítás:
Leírás: A külterületen sok szántó található, főleg a Bartoshe-

gyi-, a Csatári- és a Kelő-dűlőkön. A szántók többsége nagy 
kiterjedésű, osztatlan, nagy gépekkel művelt. Az erózió meg-
előzése és a termőföld védelme céljából erdősávok telepítését 
javaslom. A fősávokat lehetőleg a lejtésirányra merőlegesen kell 
telepíteni, egymástól kb. 400 m távolságra, így a legmélyebben 
fekvő erdősáv a Bartoshegyi- és a Csatári-dűlők között, pont a 
völgyben húzódó út mellé esik. Ennél fontos az esztétikai sze-
rep is, a magasabban elhelyezett sávoknál inkább az ökológiai 
szerep, a talaj védelme az elsődleges. Melléksávokat a földutak 
mentén, csak a szántók szegélyén érdemes ökológiai szempont-
ból telepíteni. 

Felelős: Önkormányzat, földtulajdonosok
Határidő: Hosszútávon
– Felhagyott szántók gyepesítése:
Leírás: A Kelő-dűlőn a leggyakoribb a szántók felhagyása, 

ezért elsősorban ezt a területet érinti ez az intézkedés. A gyepesí-
tés nemcsak az erózió ellen véd, hanem a település képén is javít, 
a korábbi rendezetlenséggel szemben a gyepes felület ápoltabb 
képet mutat. Az új gyepek alkalmasak legelőnek és kaszálónak 
is.

Felelős: Önkormányzat, földtulajdonosok, állattartók
Határidő: Folyamatosan
– Összekötő fasorok telepítése:
Leírás: A jelentős felújítást és a kisebb fejlesztéseket igénylő 

területeken is pótolni kell a fasorokat, ki kell egészíteni a meg-
levő sávokat összekötő elemekkel. Elsősorban az utak és vízmo-
sások mentén javasolt az összekötő fasorok telepítése, de a 600 
m-nél szélesebb összekötő elem nélküli területeken a telekhatá-
rok mentén is kialakítható. 

A hálózat új elemei kössék a meglevő elemeket az erdőkhöz, 
gyepekhez is, hogy az ökológiai kapcsolat kiteljesedjen. Alkal-
mazható fajként javaslom a mezővédő sávok fajait, ezen kívül 
a tölgyeket (Quercus pubescens, Q. robur) és a juharokat (Acer 
campestre, A. platanoides). 

Felelős: Önkormányzat, telektulajdonosok, tájvédelmi körzet
Határidő: Hosszútávon

Folytatjuk...

Az év talán legszebb hónapja a má-
jus, amikor a mezők, rétek szebbnél 
szebb színekben pompáznak. Sajnos az 
egyetemisták számára május a vizsga-
időszakot jelenti, és a tanulás elvonja a 
figyelmet a természet csodáiról. Nekem 
is elég kevés időm volt meglátogatni a 

Száraz-hegy napról-napra változó nö-
vényvilágát.

A lapzárta előtti napon is még vizsgáz-
tam, de a délutánom már végre szabad 
volt, hogy felmenjek az emlékműhöz, 
és fényképeket készítsek, legyen mivel 
illusztrálni a cikket. A témát már kivá-
lasztottam, mert tudtam, hogy ilyenkor 
virágzik a budai imola (Centaurea sad-
leriana), és így célt adhatok a kirándulni 
vágyóknak, mégis hova érdemes menni, 
hogy különlegességet láthassanak.

A budai imola vagy sadler imola (Cen-
taurea sadleriana) a fészkesek családjába 
tartozik, Magyaroszágon védett faj (esz-
mei értéke 2000 Ft). Védettségét a szűk 
elterjedési területe miatt kapta. Akár 60-
100 cm magasra is megnövő évelő nö-

vény. A levelek szárnyasan szeldeltek, 
érdesek, szeletei lándzsásak, karéjosak. 
A fészekvirágzat tojásdad-gömbös, 15-
18 mm széles, a belső fészekpikkely 
függeléke nagy, kerekded-tojásdad, 
hártyás, töve fekete, széle ezüstfehér. A 
virágok lilásvörösek. Termése bóbitás 
kaszat. Az imolákat a fészekpikkelyek 
alapján lehet elkülöníteni egymástól. 
Sziklagyepeken, sztyeppréteken, lösz-
pusztaréteken, homoki réteken fordul 
elő. Csak Magyarországon és határte-
rületein honos, specifikus nevét Sadler 
Józsefről (1791–1849), a pesti egyetem 
gyógyszerész-, orvos- és botanikuspro-
fesszoráról kapta.

Folytatjuk…
Szöveg és fotó: Kovács Dorottya

A Gödöllôi-dombság gyöngyszeme
Pécel
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Dunapataj nemcsak a kalocsai Sárköz néprajzi jellegű 
gyöngyszeme, hanem oktatási központ is. A múlt század-
ban emelték patinás iskoláját, melynek zenei tagozatán 
számos tehetség tanult.
Sokan ugyan elvándoroltak a faluból, és máshol kama-

toztatták ismereteiket, de az a tudás, amit itt magukba 
szívtak, egy életre elkísérte őket. A Kodály Zoltán nevét 
viselő általános iskola számos tehetséget indított útjára. 
A következő történetet apai nagyapám élte meg Duna-

patajon. Ő is itt kezdett el tanítani, s emlékezete felidézi 
a századforduló falusi életének meghitt pillanatait.

Keligerné Nyerges Erika

Hogy milyen volt Dunapataj a múlt században? Bizony más, 
mint ma. Az apró házak nádtetősek voltak, a girbe-gurba ut-
cákon sokszor bokáig ért a sár. A házak között kopott deszka-
kerítések álltak, tövükben gyér fű, s néha legényvirág, itt-ott 
gémeskút meredt a magasba. Disznókondák, tehenek jártak az 
ablakok alatt. Néha elzörgött egy-egy szénásszekér, nyomában 
mezítlábas porontyok hadával. A pocsolyákban borzas vere-
bek fürödtek, egy-egy rozoga kéményen gólya kelepelte újra 
a nyarat.

A patinás iskola azonban állt, a Duna is ott egyengette med-
rét, ahol ma. Talán csak a vize volt áttetszőbb, s apró ágaiban 
volt több a nád és a zsákmány...

A csendes nyári vasárnapokon messzire szállt a déli harang-
szó. A templomból hazatérők már asztalon találták az ízes hal-
lét és a piros rántott csirkét, persze csak a módosabb gazdák-
nál. Hétköznap azonban nekik sem jutott ilyen finom étek. De 
a vasárnap, az más... Az ünnep... A hűvös tisztaszoba, az édes 
bor, az ablakon beáradó rózsaillat, a vasárnapi vendégek... 
Szép emlék a régi időkből...

Egyszer egy pataji gazdánál összegyűlt ebédre a család. Ka-
locsáról átjött a komája, testvérbátyja, meg ott pihent már két 
napja a gazda unokaöccse: Kecskemétről egy fiatal tanító. 
Összesen voltak vagy hatan. A gazdáné kitett magáért, az ebéd 
pompásan sikerült. A vendégek elégedetten keltek fel az asztal 
mellől. Beszélgettek, pipázgattak, kedélyesen telt a délután. 
Csak a tanító úr vágyott a természetbe, s leballagott a Duná-
hoz. Szerette a folyót. Sokszor hiányzott neki a nagy víz. A 
nyugalom, a békés falusi magány... Órákig tudta volna élvezni 
a csendet, s csak nézni, nézni a hullámokat...

Már vagy félórája állt gondolataiba merülten a parton, ami-
kor néhány gyerek futott ki a fövenyre, s hangos játékba kezd-
tek. Kavicsokat dobáltak a vízbe, majd átmentek a nagyobb 
köveken a kis szigetre, s ott hancúroztak. Tele voltak élettel, 
örömmel, a szabadsággal.

A tanító mosolyogva nézte a kis mezítlábasokat, s arra gon-
dolt, hogy szakasztott az ő tanítványai, mintha őket látná. Hi-
ába, minden gyerek egyforma. Csak azok éppen nem pocsol-
hatnak a folyónál szegénykék.

Kár, hogy messze van a Dunától Kecskemét!
– Bácsi... bácsi!
Mire felnézett, már előtte állt a legnagyobb. Kócos, szőke 

gyerek. Mit akarhat vajon?
– Két krajcárért átúszom a folyót. Ad két krajcárt? 
Nagy kék szeme kíváncsian nézett a felnőttre. Aztán már in-

dult is. hogy kis gatyáját, ingét levegye. A tanító épp csak a 
száját nyitotta ki, hogy válaszoljon de a gyerek már trappolt is 
csupaszon a víz felé.

– Hé, te fiú, állj meg! – kiáltott a tanító. – Adok én két kraj-
cárt, csak ne úszd át! Hallod?! Elhiszem, hogy át tudod úsz-
ni...!

A legényke hátra sem nézett. Belevetette magát a folyóba. A 
tanítót most már kiverte a víz. Ez a gyerek nem ép eszű! Mi 
lesz, ha elkapja az örvény? Atyaisten, belefullad!

– Állj meg, fiam! Adok öt krajcárt! Gyere vissza!
A fiú már a folyó közepénél járt. Társai nevetve integettek a 

tanítónak: 
– Tessék csak hagyni, a Pali tud ám úszni!
Eközben a gyerek átért. Kissé lihegve kapaszkodott ki a túl-

só partra. A Duna itt kis holtágra szűkült, nem volt széles, de 
tartogathatott meglepetéseket.

– Fiam! Maradj ott! Ne gyere vissza! – kiáltott a tanító. – 
Érted megyek.

A gyerek nemet intett, és újra belemerült a vízbe. Most már 
a tanító is elhallgatott, s a fiúkkal együtt figyelte az úszót. Pali 
lassan visszaért, baj nélkül. Fáradtan lehasalt a fűre. Társai 
lelkes kiáltásokkal fogadták. A tanító szívéről nagy kő esett le. 

Örömmel, ugyanakkor dühösen szaladt a gyerek elé. 
– Te szerencsétlen! Miért csináltad ezt? Hisz mondtam, hogy 

adok öt krajcárt, ha nem úszod át! Még többet is! Hát meg 
akarsz halni? Két nagy pofont érdemelnél, nem pénzt!

Végre megeredt a gyerek nyelve is: 
– Ne haragudjon bácsi, nem akartam mögijeszteni, de higgye 

el, át tudok úszni. Már máskor is mögtettem.
– Elhiszem, te kelekótya. Láttam! – dohogott a tanító. – De 

ez nem játék. Ígérd meg, hogy többet nem csinálod. Itt az öt 
krajcár, és ne is lássalak. Futás haza! 

A három gyerek megiramodott a töltés felé. Visszanéztek, 
aztán eltűntek a fák mögött.

A kecskeméti tanító állt még egy darabig a víznél, és izzadt 
homlokát törölgette, aztán lassan visszaindult a faluba. Az ott-
honiaknak persze elmondta a történteket, azok meg jót nevet-
tek rajta.

– Sose bánd, fiam – veregette meg vállát a nagybátyja. – A 
pataji gyerekek már csak ilyenek. Nem ijednek meg a saját 
árnyékuktól... 

A fiatal tanító még sokáig emlékezett erre a napra. Hiszen 
pataji látogatása alatt tanulta meg, hogy nem minden gyerek 
egyforma, s hála Istennek, messze van a Dunától Kecskemét... 

Pataji emlék
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A Göncölszekérre felülve zötykölődünk a Tejúton. Tavasszal, 
ha a Nagy Göncöl rúdjának ívét meghosszabbítjuk, akkor egy 
fényes, vörös csillaghoz (Arcturus) jutunk. Ez az Ökörpásztor 
vagy Ökörhajcsár. A rúd ívének további képzeletbeli meghosz-
szabbítása egy másik csillaghoz (Spica) vezet, melynek neve 
nálunk Leányszemű csillag.

Az Ökörhajtótól balra halványabb csillagok egy jól észrevehe-
tő, szép körívet alkotnak (Corona Borealis). Népünk e csillagké-
pet Rózsáskertnek vagy Urunk Asztalának nevezi. Az Asztaltól 
jobbra található csillagcsoportosulást (Coma Berenices) nálunk 
Tatárdúlásnak nevezik.

Utunkat megszakítva, a kocsikázást nyáron folytatjuk tovább. 
Az úton szanaszét heverő szalmakupacokra lettünk figyelmesek. 
Utolértük a Sánta Kódust (Sagittarius), megkérdeztük tőle, hogy 
ki szórta el a szalmát. Sajnos nem tudta. Később találkoztunk 
a Szépasszonnyal (Autares), s ő mesélte mi történt: A Fölnagy 
(Dedeb) csőszt fogadott a földjére. A Cigány (Atair) elment a 
Szérűre (Albeiro melletti csillagok) szalmát lopni, lopott is jócs-
kán, vitte hazafelé, hanem a Csősz (Vega csillag) észrevette, 
ment utána, elébe akart kerülni, de nem bírt. Amerre csak ment a 
Cigány, mindenütt szórta a szalmát, azt láttuk mi az utunk során.

Az idő őszbe hajlik, a kocsikázás során igencsak megszomjaz-
tunk, az ökröket is meg kell itatni. A Sarkcsillag felé haladva 
betérünk a Kocsmába (W betű alakú csillagkép: Cassiopea). 
Miután ettünk és ittunk, folytatjuk az utunkat. A Kocsmát hátra-
hagyva egy Részegemberrel (Cefeusz) találkozunk. Bizonyára a 
Kocsmában rúgott be. Igyekszünk kikerülni, nehogy belénk kös-
sön. (Lehet, hogy ő az, aki feleségének átka nyomán szekerestől 
az égbe került?!)

Később a vízparton serénykedő Halászokra (Androméda és a 
Pegasus egyes csillagai) leszünk figyelmesek. Ép áldomást isz-
nak harmatlé pálinkából, melyet a Pálinkásasszony (Algenib) 
töltöget ki.

„Magasan jár a Kaszás, de az ebédhordó Sánta Kata is felkelt” 
– jegyzi meg az egyik útitársam. A téli égbolton az Orion csil-
lagnégyszöge maga a kaszáló, belül dolgozik a három kaszás. 
A monda szerint a Kaszás után siető Étekfogó (Szilkehordó) a 
hátsó kaszás elejtett kaszájába belelépett, megsántult, nem éri 
őket utol.

Az ebédhordó csillag legismertebb magyar neve: Sánta Kata. 
(Sírius, a Nagy Kutya legfényesebb alkotója.) Az Orion csillag-
képet nevezik Nimródnak is. A Kaszás körüli fényes csillagok 
a Rónakirályok és a Rónapallérok. Az Orion alatti halványabb 
csillagok a Marokszedők.

A Kaszás felett kissé jobbra a Bujdosók Lámpása (Aldebaran) 
vöröslik a Bika csillagképben. Tőle jobbra az a sok pici csillag 
a Fiastyúk (Pleiadok). A monda szerint a tündér a Szélanyótól 
kapott ajándékba egy aranytyúkot hat csibével, s mivel ezek se-
gítségére voltak abban, hogy megtalálja kedvesét, hálából elhe-
lyezte őket az égbolton. A Fiastyúkot más néven Fagyhozó csil-
lagnak is mondják, mert amikor már kora este látható az égen, 
akkor bizony közel a tél.

Kevély, nagyképű emberre mondják: Azt hiszi, ő ültette a Fi-
astyúkot.

A Kaszástól keletebbre látható az Ikrek csillagkép két fő csilla-
ga, magyar nevükön a Két Árva vagy Bojtárok Kettőse (Castor 
és Pollux). A monda szerint egy kisfiú és egy kislány eltévedtek 
a szüleik mellől. Sokáig vándoroltak, sírva keresték szüleiket. 
Útközben vadon termő gyümölcsökkel csillapították éhségüket, 

mert senki sem szánta meg őket, nem segítettek nekik. Végül 
Isten magához szólította és az csillagai közé helyezte őket, hogy 
az emberek lássák, az árváknak segíteni kell.

A Két Árvától még keletebbre a Jászol (Praesepe) látható. A 
Tejúton találjuk továbbá a Kecskés csillagot (Capella – kékes 
fényű csillag), amelynek két apró társa a Gödölyék nevet kapta.

Felhőmentes égbolton lüdérccsillagot megpillantva ne mulasz-
szunk el kívánni valamit, hiszen hullócsillag illetve üstökös su-
hant el előttünk. Ha azonban „menkő”-t (meteort) látunk aláhul-
lani, jusson eszünkbe, hogy egykoron a székely fejedelmek ilyen 
kőből készült pallossal végezték el a „nap-vágás”-t.

Legközelebb kiderítjük, hogy Erdélyben miért nevezik a Tej-
utat Hadak Útjának.

Lejegyezte: Kis András Buborék

Mesélnek a csillagok II.
Ôsmagyar csillagképek

Deáktanya
Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE)

2143 Kistarcsa, Bercsényi u. 18. Tel./fax: 28/470-926
E-mail: kike@kike.hu, honlap: www.kike.hu

2011. július 7.
Krisztik József: Ki hazudik?
A testbeszéd világa, melynek segítségével megtudhatjuk, 

hogy beszélgetőpartnerünk – szavaival ellentétben – mit 
gondol valójában. Hogyan áruljuk el hazugságainkat testünk 
egy-egy apró mozzanatával? Miről árulkodnak a mikro-arc-
kifejezések?

2011. július 14.
Császár Babett: Sajátos gyöngyfűzés
Gyöngyből készült térbeli alkotások. Egyéni formák és kivi-

telezési módok. A különböző típusú gyöngyök ötvözése. Más 
anyagok – nemez, ásványok – felhasználása a kompozíciók-
ban. A Swarovski nemzetközi versenyein elért sikerek.

2011. július 21.
Szeghy Ferenc: Búvárkodás
Hogyan kerül az ember kapcsolatba a búvárkodással? Ho-

gyan lehet elsajátítani a szükséges tudást, akár Kistarcsán is? 
Búvárkodásra alkalmas helyek Magyarországon. A búvár fel-
szerelése. Szigorúan betartandó szabályok. A víz alatti világ 
szépségei.

2011. július 28.
Bakonyi Zsuzsa: Bolívia színei
Földöntúlinak tűnő színes tájak – lagúnák, sivatagok, vég-

telen fennsíkok. Legelésző lámák, gyereküket hátukon ken-
dőben cipelő asszonyok. A lakosság körében igen magas 
az őshonosok leszármazottainak aránya. Politikai helyzet a 
bennszülött elnök, Evo Morales uralma alatt.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi út 33.) kö-
zösségi termében tartjuk. A klubestek ideje: csütörtökön este 
7-től 10 óráig. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor 
kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli.

A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat té-
rítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a KIKE 
más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület
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RECEPTÖTLETEZŐ

Beköszöntött a nyár, és ilyenkor a könnyed, zöldséges ételeket, a 
laza, gyümölcsös desszerteket részesítjük előnyben. A rizses süte-
ményeket, fagyikat sokan kedvelik, és szívesen fogyasztják a nyá-
ri hónapokban, hiszen gyümölcsökkel kombinálva igazán frissítő 
édességek. Én magam azokat a fagylaltokat eszem inkább, amiket 
otthon is elkészíthetek, friss gyümölcs van benne, ezért kevésbé 
cukros, mint amit készen vásárolok. Íme, néhány recept, amit min-
denki egyszerűen elkészíthet, vagy saját ízlésére formálhat!

Paprikás csillagtök
Hozzávalók: 2 db patisszon (kisebb), 40 dkg darált hús (comb), 1 

db hagyma, 1 db zöldpaprika, 1 db paradicsom, só, pirospaprika, 
ízlés szerint tejföl

Elkészítése: Olajon üvegesre pároljuk a hagymát, majd tovább 
pirítjuk a darált hússal, hozzáadjuk a zöldpaprikát, paradicsomot, 
elkeverjük pirospaprikával, fűszerezzük. Beletesszük a 4-5 centis 
kockára vágott, hámozott, belezett csillagtököt, kevés vizet adunk 
hozzá, és fedő alatt megfőzzük, majd sózzuk, majd tejföllel leöntve 
tálaljuk. Magában is nagyon finom, de a tésztakedvelők nokedlivel 
is fogyaszthatják. 

Meggyes rizskocka
Hozzávalók: zsemlemorzsa, 2 db citrom reszelt héja, 1 csomag 

vaníliás cukor, 2 evőkanál kristálycukor, 4 db tojás, egy csipet só, 8 
dl tej, 2 dl víz, 30 dkg rizs, 5 dkg margarin, 1/2 kg magozott meggy, 
2 csomag tortazselé, cukor, víz vagy meggylé

Elkészítés: A tejhez hozzáadjuk a vizet, a vaníliás cukrot, egy cit-
rom reszelt héját, a sót, és az átmosott rizst puhára főzzük benne. 
A margarint a cukorral habosra keverjük, egyenként hozzáadjuk a 
tojások sárgáját, a másik citrom reszelt héját és a kihűlt rizst. A to-
jások fehérjét kemény habbá verjük, és óvatosan a rizses krémhez 
keverjük. Margarinnal kikenünk egy tepsit, megszórjuk zsemle-

morzsával, és a masszát egyenletesen a beleterítjük. Előmelegített 
sütőben, 180 °C-on, aranybarnára sütjük. A magozott, jól megmo-
sott meggyet a tészta tetején elrendezzük. Bőven tehetünk rá többet 
is, mint 1/2 kg. A zselatint a csomagoláson leírtak szerint elkészít-
jük, és a meggyre csurgatjuk. Dermedés után kockákra szeleteljük. 

Ez a desszert sütőben készül, amit a nagy melegben nem szívesen 
kapcsolunk be, de ha az esti órákban készítjük, és egy éjszakát állni 
hagyjuk, még finomabb lesz.

Törpikefagyi nemcsak gyerekeknek, vagyis márványos áfo-
nyabomba

Hozzávalók: 25 dkg áfonya, 20 dkg ribizli (lehet fekete ribizli), 
2 dl habtejszín, 25 dkg mascarpone, 2 pohár natúr joghurt, 15 dkg 
porcukor, márványosra keveréshez ribizli vagy áfonya szörp (Ha 
keverünk hozzá szörpöt, kevesebb porcukrot tegyünk a fagyiba, 
mert nagyon édes lesz!)

Elkészítése: Az áfonyát és a ribizlit leszemezem, megmosom, 
lecsepegtetem, néhány szemet félreteszek a díszítéshez, a többit 
megszórom 1-2 kanál porcukorral, majd áttöröm krumplinyomó-
val. Lehetséges átpasszírozni, és akkor csak a leve kerül bele, de 
én szeretem, ha ropog a fogam alatt az apró ribizlimag. A tejszínt 
kemény habbá verem. A joghurtot kikeverem a mascarponéval és 
a porcukorral, beledolgozom az áttört gyümölcsöket, majd bele-
forgatom a tejszínhabot. A masszát műanyag edénybe öntöm, 
fagyasztóba teszem, óránként jó alaposan átkeverem, hogy ne je-
gesedjen meg, és ekkor márványosíthatom a szörppel, ha lassan 
belecsurgatom. Fogyasztás előtt a félretett gyümölccsel díszítem. 
Ez a recept szolgálhat fagyi alapreceptnek, és más gyümölccsel, 
olvasztott csokoládéval, gesztenyedarabokkal, piskóta- és csokire-
szelékkel, olvadós cukorkával is elkészíthető.

Jó étvágyat kívánok!
Laukóné Mukk Adrienn

Friss, hûsítô, könnyed étkek

Minden rendrakás egy még nagyobb rendetlenség előidézésével 
kezdődik, hiszen amikor belekezdünk a rendrakásba, akkor sze-
münk elé kell kerülnie azoknak a dolgoknak is, amelyekkel egyéb-
ként nem szívesen szembesülnénk nap mint nap.

Vannak a hétköznapi, egyszerűen felfogható dolgok, amelyekre 
nem nehéz gondolni, és vannak azok a dolgok, amelyek elmélke-
dést igényelnek, vagy csodálkozást váltanak ki, tehát nem tekint-
hetőek hétköznapinak. Akkor tudunk közelebb jutni a teljességhez, 
ha mindkét módon hajlandóak vagyunk működni. Elmélyülten is, 
és felszínesen is. Mindennél fontosabb az egyensúly, ami szerint 
arányosan adni kell, ha kapunk valamit, és arányosan el is várhat-
juk, hogy ellenértékként kapjunk cserébe az időnkért és a fáradt-
ságunkért. 

Nagyon sok csábítás jelenik meg az életben, amivel el akarja hi-
tetni velünk egy másik fél, hogy most mindenkinél jobban járha-
tunk, hogy szinte ingyen, felbecsülhetetlen értékekhez juthatunk. 
Ezekben a pillanatokban a tudatosság a legfontosabb, hogy az ará-
nyosságba és az egyensúlyba vetett hitünk erősebb tudjon lenni a 
csábításnál.

Rövid ideig működtethető minden, még ha az arányosság fel is 
borulna, de mivel minden ember elsősorban kiszámítható és biz-
tonságos életre vágyik, legjobb, ha a hosszú távú arányos egyen-
súly érdekében cselekszünk.

Hogy mi köze van ehhez az ezoterikának? Nagyon is sok!
Mindenki csak azt tudja cserébe adni, amije van, illetve, amiből 

több van neki az átlagosnál. Akinek pénze van több, az könnyeb-
ben adakozik anyagiak tekintetében, akinek lelkesedése van, az lel-
kesedésből tud átadni és segítséget nyújtani másoknak, és akinek 
a szellemi tanulságai jelentenek értéket mások számára, az a szel-
lemi tőkéjét tudja felmutatni cserébe azért, amit másoktól kaphat.

Ezek az értékek folyamatosan cserélődnek, keverednek, tehát 
mindhárom értéket egyformán lényegesnek kell tartanunk. Renge-
teg embert vernek át, mert nem figyel megfelelően a valódi ará-
nyosságra!

Ne legyél félrevezethető! Amikor hiszel abban, hogy csodálatos 
dolgok fognak veled történni, akkor a hited ne csak egy hitegető 
által keljen életre, hanem saját magad erejéből gazdálkodj!

Azok az emberek, akiknek a hite saját kútfőből adott erőt, mind-
mind csodás cselekményeket voltak képesek véghezvinni. Tedd te 
is ezt!

Persze mindenképpen jó helyen kell jó időben lenni ahhoz, hogy 
sikert érj el.

A történelem sikeres hadvezérei pont azért voltak annyira sike-
resek, mert jó időben jó helyen voltak, és megfelelő tanácsokat 
kaptak az asztrológusaiktól, hogy eligazodhassanak a látható és 
a láthatatlan világ összefüggései között. Bukásaik is hasonló ösz-
szefüggéseket mutatnak! Mindegyik kivétel nélkül akkor bukott 
el, amikor átlépte az arányosság határait! Amikor már nem voltak 
hajlandóak visszafogni magukat, még a tanácsadóik hatására sem.

Tornyi Zsolt asztrológus (06-70/941-6657)

Rend van az életedben?
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EBÉDAJÁNLATUNK

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
Konyhaüzemünk  H.A.C.C.P. rendszerben működik.  
Megrendelés időpontja: az átvételt megelőző munkanapon 14 óra. Lemondását is ugyanezen időpontig fogadjuk.
Rendelés (lemondás) esetén hívható: Kiss Anna (06-20/412-2498), Tóth Péter (06-20/468-0339)
A kiszállítás időpontja: naponta 10-13 óra között, mikrózható ételdobozban.

Tóth Péter konyhavezető

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Péntek Szo. Vas. Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szo. Vas. Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Szo. Vas. Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szo. Vas. Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szo. Vas.

melynek ára adagonként elvitelre vagy helyben fogyasztva: 680 Ft, kiszállítva 750 Ft (a megfelelő aláhúzandó!).

Aláírás: .........................................................................
Tel.szám: ................................ Lakcím (szállítási cím): ………………….……..…..................................................................

Brokkoli 
krémleves

Almás csirkecomb,       
1/2 rizs, 1/2 zöldség

Tojásleves Csirkecomb pörkölt, szar-
vacska tészta, savanyú

Eperke 
tésztaleves

Fokhagymás csirkemell, 
gombás rizs

Kárpáti borzaska, rizs, 
savanyú

Zöldséges 
bableves Sonkás, rakott tészta

Gulyásleves Túrós sztrapacska

Vajgaluskaleves Hentes tokány, tarhonya

Gyümölcsleves Sertésflekken,        
hagymás törtburgonya

Zöldbableves Szerb rizseshús, savanyú

Zellerleves Rakott burgonya, savanyú

Kapros tökfőzelék, vagdalt

Gombaleves Erdélyi rakott káposzta

Paradicsomleves Sült csirkecomb,           
petr. burgonya, savanyú

Spárgakrémleves Csirkemáj rizottó

Pulyka nyakleves Káposztás kocka

Csurgatott 
tésztaleves

Kapros-gombás 
csirkeragu, rizs

Zöldségleves Rántott sertésszelet, 
petr. burgonya, savanyú

1.

2.

3.

4.

Péntek

Szombat

Milánói pulykamell

Frankfurtileves Máglyarakás

Szerda

Majorannás burgonya-
főzelék, sertéssült

Szombat

Köménymagleves Töltött dagadó, burgonya, 
párolt káposzta

Alföldi orjaleves Holstein szelet, 
burgonyapüré

5.

Kedd

Diós tészta

Borsópüréleves

Csontleves

Francia 
hagymaleves Debreceni pásztortarhonya

Párolt tarja, meggymártás, 
1/2 burgonya

Zöldborsóleves Csikóstokány,             kagyló 
tészta

Húsleves

Palócleves

15.

8.

10.

11.

12.

13.

9.

6.

Péntek

Szombat

24. Vasárnap

Kedd

26. Kedd

Rizsleves Pulykapörkölt,          
orsó tészta

Grízgaluska leves

Csütörtök

Péntek

Vasárnap

Hétfő

Szerda

14. Csütörtök

7.

Vasárnap

Csütörtök

25. Hétfő

Hétfő

Péntek

Vasárnap

Hétfő

Kedd

Szerda

23.

29.

30. Szombat

27. Szerda

28. Csütörtök

Péntek

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Meggyleves

Menü  2011. július  hónapra

16. Szombat

Nap Leves Főételek Nap Leves Főételek

Karfiolleves Brassói aprópecsenye,      
sült burgonya, savanyú

Csirkeaprólék 
leves Gombapaprikás, galuska

Reszelt 
tésztaleves

Töltött paprika,             
1/2 burgonya

Zelleres 
burgonyaleves

Temesvári csirketokány, 
rövid csőtészta31.

Kérjük itt levágni!

Alulírott .......................................................................... A VÉDESE Nonprofit Kft-től megrendelem 2011. július hónapra az ebédet,

Menü megrendelés 2011. július hóra 

Az ételt a kiszállítást követően 30 percen belül ajánlott elfogyasztani, ellenkező esetben kérjük hűtőben 
tárolni. Fogyasztás előtt min. 60oC-ra szükséges felmelegíteni.

Vasárnap
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EBÉDAJÁNLATUNK

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
Konyhaüzemünk  H.A.C.C.P. rendszerben működik.   
Megrendelés időpontja: az átvételt megelőző munkanapon 14 óra. Lemondását is ugyanezen időpontig fogadjuk.
Rendelés (lemondás) esetén hívható: Kiss Anna (06-20/412-2498), Tóth Péter (06-20/468-0339)

Tóth Péter konyhavezető

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Péntek Szo. Vas. Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szo. Vas. Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Szo. Vas. Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szo. Vas. Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szo. Vas.

ára adagonként elvitelre, helyben fogyasztva vagy kiszállítva (Pécelen és Isaszegen): 900 Ft (a megfelelő aláhúzandó!).
Aláírás: .................................................................

Tel.szám: ................................ Lakcím (szállítási cím): ………………….……..…..................................................................

Vörösboros gombás szarvaspörkölt, 
petrezselymes burgonyaBrassói aprópecsenye pirított burgonyával

Szárnyas saslik, vitamin saláta Szecsuáni csirke

25. Hétfő

Péntek

Szombat23.

Mézes-chilis csirkeszárnyak, karika 
burgonya

Dubary pulykamell, zöldséges jázminrizs

Sólet füstölt tarjával

Fetával töltött pulykamell, vegyes köret

Sült oldalas, párolt káposzta, főtt 
burgonya

Kakukkfüves jércemell roston sült 
zöldségekkel

Vasárnap

Csütörtök

Gödöllői töltött csirkecomb, rizi-bizi

Görög parasztsaláta pirított csirkével15.

8.

10.

11.

12.

13.

Péntek

5.

6.

24.

1.

2.

3.

4.
Roston sült gomolyás csirkemell, friss 

vegyes salátával

Csirkepörkölt, galuska

26. Kedd

Szerda

Szerda

28. Csütörtök

27.

Magyaros szűzérmék, karika burgonyával

Csütörtök

Szombat

Vasárnap

Kedd

9.

14.

7.

Péntek

19.

20.

21.

22.

Péntek

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Kedd

Szerda

18.

Péntek29.

Egytálétel  2011. július  hónapra

16. Szombat

Nap NapEgytálétel

31. Vasárnap

A kiszállítás időpontja: naponta 10-13 óra között, mikrózható ételdobozban. Az ételt a kiszállítaást követően 30 percen belül 
ajánlott elfogyasztani, ellenkező esetben kérjük hűtőben tárolni, és fogyasztás előtt min. 60 Co-ra felmelegíteni.

Egytálétel

Vasárnap17.

Szerda

Kedd

Hétfő

Marhalábszár pörkölt, házi tarhonya

Hétfő

Alulírott .............................................................. A VÉDESE Nonprofit Kft-től megrendelem az ebédet, melynek

Kérjük itt levágni!
Egytálétel megrendelés 2011. július hóra

30. Szombat

Sertésflekken, petrezselymes újburgonya

Joghurtos jércemell salátaCsütörtök

Fokhagymás sült csülök hagymás 
törtburgonyával

Hagymás rostélyos, sült burgonya

Cézársaláta pirított csirkével
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PROGRAMAJÁNLÓ

A péceli Csökmei Kör tisztelettel meghívja Önt 2011. évi 
„Veszélyeztetett ifjúság – veszélyeztetett társadalom” című 
nyári konferenciájára.

A konferencia napjai: 2011. augusztus 20-21. (szombat, va-
sárnap). Helyszíne: a Péceli Református Egyházközség gyüle-
kezeti háza (2119 Pécel, Kálvin tér 2.).

Program
A konferencia napi időbeosztása: 9 órától 12 óra 30-ig előadá-

sok, 12 óra 30-tól 14 óráig ebédszünet, 14 órától 17 óráig korre-
ferátumok, vita. Az előadások feltüntetett sorrendjében változás 
lehetséges, ezeket a megnyitáskor közöljük.

2011. augusztus 20. (szombat)
9 óra: a konferencia megnyitása.
Elnök: Dr. Victor András ny. főiskolai tanár (ELTE Tanárkép-

ző Főiskola)
Előadások:
Dr. Földi Rita tanszékvezető docens (Károli Gáspár Reformá-

tus Egyetem): Szenvedélybetegség, a társadalmi kórtünete
Dr. Bauer Béla egyetemi docens (ELTE Andragógiai Tan-

szék): „A mai magyar ifjúság” – diagnózis és terápia
Vita
Ebédszünet
A tárggyal kapcsolatban fölkért pedagógusok és diákok 

hozzászólásai, a vita folytatása.

2011. augusztus 21. (vasárnap)
Elnök: Heltai Miklós ny. gimnáziumi igazgató
9 órától előadások:
Dr. Tóth Istvánné egyetemi adjunktus (Kaposvári Egyetem 

Pedagógiai Kar): Látlelet a 8-15 évesek érzelmi nevelésének 
szintjéről

Dr. Paksi Borbála intézetvezető (Budapesti Corvinus Egye-
tem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Vi-
selkedéskutató Központ): A droghasználat tendenciái a fiatalok 
körében

Dr. Ollé János egyetemi adjunktus (ELTE Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar): Híd vagy szakadék generációk közt az in-
formatika?

Vita 
Ebédszünet
A tárggyal kapcsolatban fölkért pedagógusok és diákok 

hozzászólásai, a vita folytatása és lezárása.
17 órakor a Csökmei Kör közgyűlése.
Információ: Heltai Miklós, 2119 Pécel, Korányi u. 14., tel.: 

06-28/788-940 vagy 06-30/214-1963, e-mail: heltai.miklos@
upcmail.hu.

A konferencia alatt hozzáférhetőek Karácsony Sándor 1990 
óta körünk által újra megjelentetett művei.

Szeretettel várjuk tagjainkat, barátainkat és minden érdeklődőt!

Meghívó

Önkormányzati napközis tábor Pécelen
Pécel Város Önkormányzata önköltséges alapon meghirdeti 

nyári napközis táborát 2011. június 27. és július 29. között 5 x 1 
hetes turnusokban. A tábor helyszíne a Petőfi Sándor Általános 
Iskola területe (2119 Pécel, Petőfi utca 15.). Bővebb információ: 
az intézményekben vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán és a www.pecel.hu honlapon. Részvételi díj: 10.000 Ft/fő/
hét.

A péceli Szamóca Gyermekház táborai
Turnusok:
július 4-8. Népi hagyományőrző tábor
július 11-15. Szamóca tornatábor 
július 18-22. Készségfejlesztő tábor 
július 25-29. Szamóca mesetábor 
augusztus 1-5. Kreatív, zenés játékos angol nyelvi tábor
augusztus 8-12. Szamóca tánctábor 
augusztus 15-19. Szamóca örökmozgó tábor 
A táborok heti díja 18.000 Ft/fő, mely tartalmazza a napi há-

romszori étkezést, napi gyümölcs- és folyadékadagot, valamit a 
programok költségét.

A táborozó regisztrációja akkor teljes, ha a tábori regisztrációs 
lapot kitöltve és aláírva interneten, postai úton vagy személyesen 
az alapítvány címére eljuttatják, valamint a tábori díj minimum 
első részlete (10.000 Ft) befizetésre kerül. A tábori díj befizetésé-
ről minden esetben számlát állítunk ki, ezért a számlázási címet 
kérjük pontosan adja meg. Egyes táborainkra napijegy váltható, 
melynek ára 4000 Ft. 20% kedvezmény kapható testvéreknek és/
vagy több tábori hétre való regisztráció esetén.

Tábori csoportjaink 12 fő/hét, melyet a regisztráció sorrendjé-
ben töltünk fel.

A jelentkezés történhet a Gyermekházban (Pécel, Kossuth tér 
7.) személyesen hétköznapokon 8 és 16 óra között, valamint a 
regisztrációs lapok online visszaküldésével sz.agnes@szamoca-
gyermekcentrum.hu címre. További részletek a http://szamoca-
gyermekcentrum.hu/pecel honlapon.

Hagyományôrzô lovas tábort hirdet 
Andrásfalva Isaszegen.

Gyere, s próbáld ki, milyen is lehetett régen az élet Magyar-
országon. Mivel töltötték az időt akkor, mi mindent készítettek 
saját maguknak az emberek. Sok-sok program vár rád, amivel 
fejlesztheted magadat s tudásodat is.

Rendhagyó történelem órán ismerkedhetsz a honfoglalástól 
kezdve a 1848-as szabadságharc katonáinak felszereléséig sok 
mindennel. Kirándulásokon megismerkedhetsz Isaszeg történel-
mével, múltjával, több száz éves templomával. 

A tanyán lévő állatok segítségével megtanítjuk, hogy régen ho-
gyan gondoskodtak az állatokról. Faraghatsz magadnak pásztor-
botot, amivel majd segítesz nekünk kiterelni a jószágokat, vagy 
íjat, amivel lőhetsz. 

Kovácsolás, lovaglás, szamarazás, lovas kocsikázás, nemeze-
lés, ügyességi feladatok, csillagles és egyéb programok várnak 
rád.

Sok szeretettel várunk téged és barátaidat a táborban.
Turnusok:
július 4-július 9., július 18-július 23.
Ár: 35 000 Ft, ami tartalmazza a reggelit, ebédet, vacsorát és 

minden programot.
Jelentkezés és további információ: Kovács András (20/922-

1288, andrasfalva1962@gmail.com), Dienes Virág (20/952-
5024, virag0916@gmail.com) és a http://andrasfalva.freewb.hu 

Nyári táborok



A meleg ebédet házhoz szállítjuk 
Pécelen, Isaszegen és Dányban!

Finom, házias menüt kínálunk
munkanapokon, hétvégén és ünnepnapokon is

házhoz szállítással.
 Menü Isaszegen, Pécelen és Dányban házhoz szállítva 750 Ft/adag,
	 a	hónap	minden	napján	kiszállítva,	előre	fizetve	680	Ft/adag.

Áraink az áfa-t, és a szállítást tartalmazzák. Az egyszer használatos, mikrózható
ételdobozokat ingyen adjuk.

Ebédjéhez	friss	kenyeret	és	pékárut	is	rendelhet.

A rendeléssel kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető
Kiss Annától (06-20/412-2498) vagy Tóth Pétertől (06-20/468-0339).

Az étlap és a megrendelő letölthető a www.egymast-segito.hu honlapukról.

Sütőüzemünk	címe:	
ESE Szociális Központ

2119 Pécel, Pihenő u. 2., 
tel.: (28)454-076 vagy (28)454-077

Konyhánk	címe:	
ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház

2117 Isaszeg, Nap u. 2/b., 
tel.: (28)582-425 vagy (28)582-426

Mi	főzzük	az	ebédet,	mi	sütjük	a	kenyeret,
a	VÉDESE	Nonprofit	Kft.	szakemberei.
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