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FIGYELEM!

Tisztelt Szülők!

Közeledik az idő, amikor gyermekük számára iskolát kell vá-
lasztaniuk. Tudjuk, ez nem könnyű feladat, hiszen óriási a kí-
nálat, és döntésük nagymértékben meghatározza gyermekük 
jövőjét. 

Ezért szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek. 
Iskolánk a 2012/2013-as tanévben is egy teljesen felújított, 

szaktantermekkel, könyvtárral és olvasóteremmel, valamint 
európai szintű tornateremmel bővített épületben várja a leen-
dő első osztályosokat. 1-2. évfolyamaink iskolaotthonos rend-
szerben működnek. Továbbra is kiemelkedően foglalkozunk az 
idegen nyelv – angol/német – és az informatika tanításával 
(20 új számítógéppel, nyomtatóval és internet-csatlakozással 
felszerelt szaktanteremben), a tehetséggondozással, valamint 
a lassabban érő, részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek 
felzárkóztatásával. Biztosítjuk a mindennapos testnevelést, a 
néptánc tanítását alsóban. A művészeti oktatás kiemelt helyet 
foglal el iskolánkban (drámapedagógia, színjátszási lehetőség, 
énekkar, kézműves szakkör). Színvonalas kulturális és szabad-
idős programokat szervezünk tanulóinknak. 

Kedves Szülő! 
Szeretettel várjuk az iskolánkba! Március hónapban szeretnénk 

megismerkedni Önnel és leendő elsős gyermekével. Ezért szom-
bat délelőttönként előkészítő/ismerkedő foglalkozásokat szerve-
zünk. 

Ezek a találkozások lehetőséget adnak arra, hogy Ön közelebb-
ről megismerje iskolánkat, pedagógusainkat, pedagógiai progra-
munkat, helyi tantervünket és oktatási-nevelési tevékenységün-
ket. 

A gyermekeknek szervezett foglalkozások célja, hogy feloldja 
az idegen környezettel, az új tevékenységgel szemben fennálló 
szorongásokat, gátlásokat, felmérje a gyermekek érdeklődését, 
képességeiket. Ezek a játékos tevékenységek felkészítik őket a 
sikeres, örömteli iskolakezdésre is. 

A foglalkozások időpontjai:
2012. március 3., 10., 24., 31. szombatonként 9-10 óra kö-

zött.
A foglalkozásokra iskolánk titkárságán is lehet jelentkezni 

munkanapokon 8-16 óra között személyesen, vagy telefonon.

Iskolánk címe:
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
2119 Pécel, Kossuth tér 7.
telefon: (06-28)547-301
Szeretettel várjuk gyermekével szombatonként!

Az iskola nevelőtestülete

Hamarosan döntenie kell...

Nônap
alkalmából

Isten éltesse a nôket, lányokat, asszonyokat!
A nemzetközi nőnap az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők története. A nők évszázadok óta tartó küzdelmében gyöke-

rezik, melynek célja, hogy a nők a férfiakkal egyenlő feltételek mellett vehessenek részt a társadalmi életben.
A hagyomány 1857. március 8-án indult útjára az amerikai nők demonstrációjával, akik a rossz munkakörülmények és az ala-

csony fizetések ellen tiltakoztak. A nemzetközi nőnap megünneplésének gondolata először a századfordulón merült fel.
Magyarországon 1914-ben ünnepeltek először ezen a napon. Manapság virággal, apróbb ajándékkal köszöntik a fiúk, férfiak a 

lányokat, asszonyokat otthon és a munkahelyen. 
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Az elmúlt év péceli történései és nem történései süllyesztődnek. Persze hírek 
azért vannak. De a hálón olvasható Dancing, Parking, Night, Pub, elveszett 
vau-vau hírtémák ágacskái a mindennapi nehézségekkel küzdő lakónépesség 
probléma-erdejét takarják. 

Az ESE Híradó tavaszi missziója: a probléma-erdő bemutatása, azzal a nem 
titkolt céllal és reménykedéssel, hogy a nyilvánosság segíti a problémák meg-
értéses megoldását. Már az első tavaszi lapszámunkban több közérdeklődésre 
számot tartó témával és információval kínáljuk meg az olvasókat. A közéleti 
történések közül választottunk ki fontosnak érzett ügyeket. A választás szub-
jektivitása miatt elnézést kérek, kérünk. Szeretnénk helyzetekbe beleélni ma-
gunkat, átérezni – probléma-erdőben tájékozódva – mind az öt péceli város-
részben élők legégetőbb, megoldást kérő gondjait. 

A Pécel-közösség hangulatjelzői csendet jeleznek a Facebooktól kezdve a 
www.pecel.lap.hu-ig. Nincsenek jelei az összetartozásnak, az érdeklődésnek. 
Fogynak a találkozások helyszínei.

A „Városközpont” főáruházában a bevásárlókocsi és a polcok közötti szem-
mozgásokba nem könnyű egy kérdezőnek bevillanni. A pénztár előtti sorban a 
futószalag és kocsi pakolóit sem tarthatom fel a pénzszámolás vagy a kártya-
olvasás gondjai közepette. Így hát marad a Dancing, a Parking, a Night, a Pub. 

Kedves Olvasók! Akkor kérdezzenek Önök, írjanak, segítsenek a jövő havi 
lapszámot összerakni: nemaorama@gmail.com

Tervezett témák: PIOK, Zeneiskola, Szemere Pál Művelődési Ház, a Ráday 
Pál Gimnázium volt épülete, a volt orosz laktanya területe, Csatári dűlő útépí-
tés, csapadékvíz-elvezetés, víz- és csatornaszolgáltatások árai, helyi adók, a 
Csunya, az M0-ás csatlakozó út a vasúton túli városrészhez, és persze a járások. 
Folytassák Önök! Legközelebbi lapzárta: 2012. március 25. 

Ne felejtsük, sorsunk: Pécel!
Némethy Mária

Sorsunk: Pécel
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Isklafoglaló 
a Petőfi Sándor Általános Iskolában
(Cím: 2119 Pécel, Petőfi S. u. 15., telefon: 06-28/547-201, 

www.petofisuli.hu)
A 2012-2013 tanévben induló első évfolyamon a gyerekek 

egyik része ének-zenei, másik része matematika irányultságú 
osztályban ismerkedhet meg a betűk és a számok világával.

Az ének-zenei osztályban tanulóink heti 4 óra alatt sajátít-
hatják el a zenei alapismereteket. Fontos tudni, hogy a zenével 
való foglalkozás mindenki számára olyan komplex fejlődési le-
hetőséget kínál, ami semmivel nem pótolható, s amelynek gyü-
mölcsét az is élvezi, aki az ettől egészen távol álló területeken 
keresi kibontakozási lehetőségeit. A zene az alapvető készségek 
és képességek kialakulásában, fejlődésében igen fontos szerepet 
tölthet be. Nagy segítséget jelent az írás, olvasás és számolás 
megalapozásában, a gyermeki lélek számára fontos sikerélmény 
elérésében.A zenei foglalkozásokat Szilágyiné Szalai Zsuzsanna 
vezeti, aki „Iskolafoglaló” programjainkon is részt vesz, és szak-
értelmével segíti a szülők döntését.

A matematika irányultságú osztályban az erre nyitott gye-
rekek magasabb óraszámban sajátíthatják el a számolás alapjait. 
Olyan játékos, logikus gondolkodást fejlesztő feladatokkal talál-
kozhatnak, amely zökkenőmentesen vezeti be őket a matematika 
rejtelmeibe, a későbbiekben pedig segíti az eligazodást a mai, 
számítástechnikára épülő világunkban.

Kedves Szülők!
Az első osztályosok iskolakezdését zökkenőmentessé teszi, ha 

a gyerekek már ismerik a tanító nénijüket, és otthonosan mo-
zognak iskolánk épületében. Ennek érdekében szervezzük „Is-
kolafoglaló” programjainkat, amelynek keretében 7 alkalommal 
várjuk szeretettel Önöket és gyermekeiket. Amíg a leendő kisis-
kolások játékos keretek között ismerkednek az iskolai élettel, ki-
állják a 7 próbát, és sikeresen elfoglalják a „TUDÁS VÁRÁT”, 
Önöknek lehetősége nyílik arra, hogy iskolánk vezetőjével be-
szélgessenek, kérdéseikre választ kapjanak.

Szeretnénk, hogy betekinthessenek a tanítási órákon folyó 
munkába is, ezért nyílt napot rendezünk, amelyen mindkét taní-
tó néni tanítási órájára ellátogathatnak, valamint a zenei csoport 
munkáját is megfigyelhetik. A felnőttek világában tapasztalható 
minden nehézség, bizonytalanság ellenére szeretnénk az induló 
elsősöknek élményekben gazdag, nyugodt tanévkezdést kínálni, 
hiszen Ők csak egyszer elsősök. Önökkel összefogva ez minden 
bizonnyal sikerül!

Kérjük, éljenek az általunk felkínált lehetőségekkel! Szeretettel 
várunk minden érdeklődő szülőt és kisgyermeket „Iskolafogla-
ló” programjainkra!

Tasnádi Miklósné Szilvi néni (osztályfőnök), 
Pergelné Micserics Edit (osztályfőnök)

Iskolafoglaló 7próba időpontjai: 
március 2. péntek 15.30 
március 9. péntek 15.30
március 23. péntek 15.30
március 31. szombat 11.00
április 13. péntek 15.30

Nyílt nap: március 13.
8.00 Pergelné Micserics Edit néni
9.00 Tasnádi Miklósné Szilvi néni
10.00 Szilágyiné Szalai Zsuzsa néni

Szemere Start 
a Szemere Pál Általános Iskolában (Cím: 2119 Pécel, Kossuth 

tér 7., telefon: 06-28/547-790, www.szemere-iskola.hu)

Tisztelt Szülők!

Szeretettel várjuk iskolába készülő gyermekeiket játékos, 
készség-és képességfejlesztő foglalkozásainkra!

Kiknek ajánljuk az előkészítőt?
Azoknak a gyerekeknek,
– akik már nagyon várják az iskolát,
– akik szívesen játszanak, énekelnek, rajzolnak, festenek kézzel-
lábbal,
– akik szeretnének sok újat, érdekeset megtapasztalni.
Azoknak az anyukáknak és apukáknak,
– akik számára fontos, hogy gyermeküknek segítséget nyújtsa-
nak a zökkenőmentes, örömteli iskolakezdéshez,
– akik a beiskolázással kapcsolatos gyakorlati kérdésekben szak-
emberektől szeretnének tájékoztatást kapni.

Fontos tudnivalók!
– A foglakozások szerdánként 16 órától 17 óráig tartanak.
– Az első foglalkozás: 2012. február 8.
– Az előkészítőre folyamatosan lehet jelentkezni telefonon vagy
személyesen.
– A szülők 1000 Ft-os önkéntes hozzájárulásával az előkészítő 
foglalkozások teljes eszközigényét fedezni tudjuk.
– Figyelmükbe ajánljuk azt a programsorozatot, melyet a gyer-
mekeknek szóló foglalkozásokkal egyidőben szervezünk Önök-
nek.

Kérjük, a foglalkozásokon való részvételt az iskola titkársá-
gán szíveskedjenek jelezni!

Várjuk jelentkezésüket!
„Hosszú éveken át tartottam jómagam is iskolai előkészítőket, 

melyek játékos „komolysággal” vitték közelebb a gyermekeket 
az iskolai élet mindennapjaihoz. Tapasztaltam, hogy a foglalko-
zásokon nagyon gyorsan oldódik és tűnik el a szorongó gyer-
mekből a feszültség. 

A gyermekeknek nagyon hasznosak ezek a foglalkozások, 
mert az érdekes, fejlesztő, játékos feladatok, az éneklés, színe-
zés, bábozás mind-mind azt szolgálják, hogy megismerjék leen-
dő iskolájukat. Higgyék el, nagyon fontos, hogy a gyermekek 
felszabadultan, vidáman, örömteli kíváncsisággal lépjenek be 
szeptemberben az iskola kapuján úgy, hogy ezt érezzék:

– Nem idegen helyre jöttünk, ismerjük már a tanító néniket! 
Mindenki ismerős!

Hogy ez valóban így legyen, szívből ajánlom, hozzák el gyer-
meküket a Szemere Pál Általános Iskolában induló barátkozó, 
ismerkedő alkalmakra, melyek már az előző években is sikert 
arattak a gyermekek és a szülők körében!”

Juhász Jenőné Ilonka néni
nyugalmazott tanítónő

Beiskolázás elôtt
A Péceli Integrált Oktatási Központ (PIOK) általános iskoláiban áprilisban lesz a beiratkozás. Az iskolába 

készülő gyermekek és szüleik számára lehetőséget biztosítanak az iskolák pedagógusai az ismerkedésre. A Petőfi 
Sándor Általános Iskola „Iskolafoglaló”, a Szemere Pál Általános Iskola „Szemere Start” címmel tartja program-
jait.
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Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje óvodáiban a 2012-
2013-as nevelési évre 2012.04.10-13-ig 7.30-16.30 óráig 
lesz beíratás.

Óvodáink:
Gesztenyés Óvoda (Pécel, Szt. Imre krt. 1., 06-28/547-145)
Nyitnikék Óvoda (Pécel, Petőfi u. 5., 06-28/662-035)
Szivárvány Óvoda (Pécel, Szt. Imre krt. 13., 06-20/801-

2418)

Kötelező beíratni a 2006.06.01. és a 2007.12.31. között 
született gyermekeket.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 
amelynek körzetében lakik.

Szükséges iratok:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
• TAJ kártyája, 
• a gyermek oltási könyvének fénymásolata,
• lakcímkártyája (péceli bejelentett lakcím),
• a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
• munkáltatói igazolások mindkét szülő részéről.
• Amennyiben rendelkezik érvényes határozattal a „Rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezmény”-ről, azt kérjük bemu-
tatni!

• Tartós betegségről, vagy sajátos nevelési igényről szóló 
igazolás.

A felvételnél előnyt élveznek:
• óvodaköteles – 5 és 6 éves – gyermekek,
• hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek,
• munkaviszonyban álló szülők.
Túljelentkezés esetén korlátozó ok lehet: GYES-GYED, 

amennyiben nem dolgozik bejelentett munkahelyen az édes-
anya.

Óvodai beíratás 
Pécelen

Tisztelt Szülők!

Sok szeretettel várjuk önöket és gyermekeiket a Nyitnikék 
Óvodába (Pécel, Petőfi u. 5.) az óvodai beíratást megelőző 
óvodába csalogató napra március 24-én (szombaton) dél-
előtt 8.30-12.00 között.

Ezen a napon lehetőség van beszélgetni az óvodapedagógusok-
kal, és megtekinthetik az óvoda épületét és játszóudvarát.

Óvodánk fogad speciális nevelési igényű péceli gyermekeket 
is.
Kérjük, váltócipőt hozzanak magukkal!

Óvodába csalogató

Szerkesztôségi 
közlemény

Elnézést kell kérnünk a beígért „Hogy is áll a Termálterü-
let ügye több mint tíz év után?” című, tervezett cikk kapcsán 
eddig megszólaló Benkovics Gyula, Márkus János, Szöllő-
si Ferenc polgármesterektől, hogy a felvett interjúk ellenére 
nem vállalkozhatunk a cikk közlésére. A Termálterület ügye 
jelenleg perrel érintett, emiatt a megjelenő cikk az igazság-
szolgáltatás függetlenségére kedvezőtlen hatású lehet. Meg-
értésüket kérve maradok tisztelettel az ESE Híradó szerkesz-
tősége nevében: 

Némethy Mária

Sókabin
a Napsugár Bölcsôdében

Bejelentkezés személyesen vagy a 06-20-801-2747-es tele-
fonszámon.

Árak:
Péceli lakosoknak (felnőtt, gyermek): 
500 Ft/fő/fél óra
Nem helyi lakosoknak: 1000 Ft/fő/fél óra
Nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak (igazolással): 300 Ft/

fő/fél óra
12 éven aluli gyermek a sókabint csak szülői felügyelettel 

látogathatja.
A befizetett összegről nyugtát állítunk ki.
A sókabint mindenki saját felelősségére használhatja. Váltó-

cipő használata kötelező.
Nyitva tartás:
A bölcsőde nyitva tartásával megegyezően:
6.00-17.00 óráig

Szerkesztôségi fontos közlemény 
Lapunk a jövőben politikai jellegű vélemény-nyilatkozatok közlésére nem vállalkozik.



2012. márciusESE Híradó6

NEMZETI ÜNNEPÜNK

A cím pontosan úgy van írva, mint fenn (valószínűleg a ko-
rabeli írásmódnak megfelelően) Petőfi 1978-as kiadású Összes 
költeményei II. kötetében (dátuma 1848. március 16.):

„Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott,
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot.”
Klasszikus magyar költő klasszikus verse örökíti meg imígyen 

a magyar szabadság klasszikus napját. Összezavarodott, nyug-
talan világunk millió információtól gyötört, elbizonytalanodott 
polgára pedig azt kérdezi: mi az, hogy klasszikus, mi az, hogy 
magyar, mi az, hogy szabadság? 

Egyáltalán: szabad-e azt mondani valamire: klasszikus, meg-
bántva ezzel azokat, akik kívül maradnak ezen a minősítésen? 
S nem ugyanilyen, másokat kizáró értelmű fogalmak ezek: ma-
gyar, magyar szabadság? 

A klasszikus a latin qualitas classis primae kifejezésből rövi-
dült le (qualitas = minőség; classis = osztály; prima = első), ha 
tehát valamire azt mondjuk, klasszikus, azt jelenti: első osztályú, 
a maga neméből, osztályából a legjobb.

S hogy szabad-e egyik költőt klasszikusnak nevezni, a másikat 
meg nem? A népek történelmi-irodalmi emlékezete nem kérde-
zi, szabad-e, csak: az egyiket megjegyzi, a másikat nem. Petőfi 
Sándort megjegyezte. 

Nagy élményem volt, amikor egy kínai játékfilmben, ami már 
a mostani, szabadabb Kínában készült, egyszer csak azt hallom 
a férfi szereplő szájából szerelmi vallomásként, hogy: „Lennék 
én folyóvíz, /Hegyi folyam árja, / Ki darabos útját / Sziklák kö-
zött járja…/ De csak úgy, ha szeretőm / Kis halacska volna, / 
Habjaimban úszna föl s le / Vígan lobickolva.” S ha véletlenül 
kétségeim lettek volna, miért olyan ismerős a vers, meg is mond-
ta: úgy szeretlek, ahogy a nagy magyar költő, Petőfi Sándor a 
szerelmet megírta! (Aki utána akar nézni, Lennék én folyóvíz… 
címen találja a Petőfi összesben.)

A sors ajándékából gyakran nótázhattam áldott emlékű Karsai 
Zsigmond barátommal, s egyik kedvencem lett a De szeretnék az 
erdőbe fa lenni kezdetű dala. A folytatása: Ha valaki meg találna 
gyújtani / Elégetném ezt a cudar világot / Két fa között meg-
hagynám a babámot. Nagyon szép népdal, s még szebb lett szá-
momra, amikor irodalomtudós öcsém felvilágosított róla, hogy 
ez Petőfi verséből lett népdal, a vers címe: Hegyen űlök…

Az a költő, akinek van szava kínai szerelmespárhoz is, ma-
gyar parasztemberhez is, alighanem klasszikus – költőnek. S 
alighanem magyarnak is klasszikus az, aki Hrúz Mária szlovák 

cselédlány és Petrovics István szerb mészáros fiaként a nemzet 
válságos pillanatában így vall: „Ha nem születtem volna is ma-
gyarnak, E néphez állanék ezennel én, Mert elhagyott, legelha-
gyottabb / Minden népek közt a föld kerekén.” (Élet vagy halál, 
1848. szeptember 30.) Vallja: magyarnak lenni nem faj, nem vér, 
nem származás kérdése, hanem feladatvállalás, emberi közösség 
vállalása. 

A történelemnek az a napja pedig, amikor egy nemzet azt 
mondja: a magyar szabadság úrra, parasztra, magyarra, szerb-
re, zsidóra, románra, lengyelre, osztrákra egyformán vonatko-
zik, valóban a szabadság klasszikus napja, a magyar szabadság 
klasszikus napja. Így látni, így érezni, így cselekedni valóban 
csak legjobb pillanataiban képes egy nép. Amikor Kossuth Lajos 
indítványára az országgyűlés néhány nappal a forradalom előtt 
hivatalos dokumentumban, feliratban kér alkotmányt Ausztriá-
nak, klasszikus megfogalmazását nyújtja a magyar szabadság-
eszmének: szabadságom biztosítéka a Te szabadságod biztosítá-
sa, ó másik ember, másik nép!

Március tizenötödike nem csak március tizenötödike. Március 
tizenötödike ezernyolcszáznegyvennyolc, ezernyolcszáznegy-
venkilenc. Majd másfél év. Történelmünk klasszikus másfél éve, 
legjobb másfél éve. Vagy mondjuk így: egyik legjobb másfél 
éve, hiszen azért, hála Istennek, voltak még legjobb éveink más-
kor is, s reméljük, lesznek is.

Könnyű a mából, a kiterjedt emberi jogok korából visszanéz-
ve bírálni apáinkat, hogy szabadságot osztottak, de földet nem, 
hogy a nemzetiségi nyelvhasználatot „csak” települési szinten 
tették korlátozás nélkül szabaddá (a mai határokon kívül élő 
magyarok boldogok lennének egy ilyen szabályozástól), hogy 
a zsidó emancipáció-
val és a nemzetiségi 
törvénnyel megvárták 
az utolsó pillanatot. 
Csakhogy: amikor még 
kéznyújtásnyira vol-
tunk a feudális jogtól, 
nem volt olyan könnyű 
a kiváltságosoknak azt 
mondani: lemondunk 
minden szolgáltatásról, 
lemondunk a joggya-
korlás kizárólagosságá-
ról. De kimondták! És 
azok a bizonyos utol-
só pillanatok, az 1849 
júliusában Szegeden 
elfogadott törvények 
nemzetiségi jogokról, 
egyenjogúsításról: az 
ilyen jogok első pilla-
natai voltak Európá-
ban!

Egy forradalom, amely mindenkinek ad, és senkitől el nem 
vesz: klasszikus forradalom. Az az igazi forradalom, amelyben 
nincsenek vesztesek, nincsenek halottak: csak győztesek vannak 
és élve maradottak! Jól írta Jókai a forradalom másnapján: For-
radalom vér nélkül! A lélek nagy pillanata március 15. Csoda. 
Csoda, mert csak adott, így hát nem is zárt ki, nem is zár ki sen-
kit. Adta Jókait, adta Petőfit, adta Kossuth Lajost. Nekünk és a 
nagyvilágnak. Nem mára, hanem holnapra, holnaputánra is. Az 
idő múlásával csak az dacolhat, ami klasszikus.

Heltai Miklós

15-dik március, 1848

A forradalom csarnoka
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HALKAN SZÓLÓ

Pécel gazdag település. Nem az utakon lévő kátyúk számá-
ra, nem az ezeket az utakat koptató luxusterepjárók gyakori-
ságára gondolok, hanem arra a szellemi, kulturális kincsre, 
amely a város örökségét képezi, és mindez napi gyakorlatban 
karnyújtásnyira van. 

A Rádayak és a Szemere család által létrehozott mű folya-
matosan gyarapszik az itt született, megtelepedett, otthont lelt 
alkotó- és előadóművészek tevékenységével is. 

A Ráday-kastélyban jelentős kiállításokra, rendezvényekre 
került sor, elkészült a kastély Márványistállójának rekonst-
rukciója is. A Városi Zeneiskolában komoly műhelymunka 
folyik művésztanárok közreműködésével. A művelődési 
ház nagy- és kisterme, hangstúdiója, az épületben találha-
tó könyvtár és olvasóhelyiség művelődésre kiváló alkalmat 
nyújt. A városban tevékenykedő egyházak aktívan hozzájá-
rulnak Pécel kulturális életéhez, helyet adnak koncerteknek, 
előadásoknak. 201 éve szól orgonamuzsika a református 
templomban.

Pécelen szokássá vált országos jelentőségű eseményekkel 
kapcsolatos helyi szintű ünnepségeket rendezni, így többek 
között a Magyar Kultúra Napján tisztelegni Szemere Pál sír-
jánál vagy a szülőháza előtt, a Zene Világnapján koncertet 
adni, péceli költők, írók munkáiból előadói esteket szervezni, 
amatőr és professzionális képzőművészek munkáit rendsze-
resen bemutatni. 

Ha valaki azt állítja, hogy mindez sok pénzbe kerül, nem 
biztos, hogy igaza van. Igen, hosszú az út, amíg egy előadó-
művész biztosan áll fel a pódiumra, vagy míg a festőművész 
alkotása büszkén kínálja magát. De ha ezek az adottságok 
rendelkezésre állnak, kell, hogy jöjjön a felismerés: a kincsek 
közzétételére – főleg ha volt már gyakorlat erre – törekedni 
kell!

Minden évkezdet új lehetőséget nyit, még nem sok telt el 
az új évből, várjuk az éves eseménynaptárt, amelyet a város 
határain túl is népszerűsíteni lehet.

Ivánkovics Zoltán 

Szemere Pál 
városa

Némethy Mária:

Lélekvándorlás
Elfogyó hittel kutatom
történetem az élet elé vissza.
Sírta igéimet az ősóceán zúgása 
a kéreg alá négymillió éve,
hogy robbanni kéne.
Négymillió éve jöttem fel a fényre.

Földrészemen nyílt ki kék, zöld,
sárga, fekete szép szemem.
Először Istenem vette észre,
hogy a tenger liliomok szállni vágynak,
s elnevezett engem madárnak.

Én mégis szárny nélkül születtem,
hogy lentről lássam az eget,
mikor énekelgetek.

Irigyeltek. Sokan megettek.
Gyomorból gyomorba korogtam át
az evolúcióra hívó áriát.

Hordacsapat fákon az énekkarom,
velem ugrándoztak dallamomon.
Földön járt csókokból makogtam szerel-
met,
s anyámmá fogant ezer s egy gyermek.  

Rímeim mintája lett a boldogság virága.
Szirmából született fehércsepp kamilla,
s gyógyító illatú Levendula-Lilla.

Ahogy igéim fogyni kezdtek,
vándoroltam tovább keletnek.
Megégettek mindenkoron.
Barlangra festették tűzszínű sikolyom.

A Vezúv tőlem tanulta a tüzeket,
s hamut szórt rám, hogy lásson
bordalt énekelni Európámon.

Vaskorra nemzett a halálok atyja,
hogy pallosát dalom magasra tartsa.
Háromezer éve hallgatok. A pallosok
torkomon rozsdák. Az idők majd
torkomat dalonként tisztára mossák. 

Szemere Pál 1785-1861
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2013. január 1-től járások lesznek! 
Megkönnyítenénk az eligazodást az olvasóinknak ebben a 

mindnyájunkat közvetlenül érintő, fontos „járás” ügyben. Önké-
nyesen szemezgetve az Interneten e téma kínálataiból, hivatalos 
forrásként idéznénk dr. Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium államtitkárának nyilatkozatait:

(Forrás: HVG, 2012. február 7.)
„A járások kialakításának legfőbb célja, hogy az állam maga 

végezze el az államigazgatási feladatokat, ne pedig a polgár-
mesteri hivatalok, amelyek a helyi közügyek intézésével kapcso-
latos adminisztrációt biztosítják majd. 

Dr. Szabó Erika államtitkárasszony hozzátette ugyanakkor azt 
is, hogy az államigazgatási szolgáltatások ezután is elérhetők 
lesznek a járási székhelyeken kívüli településeken is: a járási hi-
vatal ugyanis ügysegédet küld majd ki a korábban a polgármes-
teri hivatalban biztosított ügyek intézésére.” 

(Forrás: OrientPress Hírügynökség 2012.02.09.) 
„A fő szempont az, hogy magasabb színvonalon folyjon az ügy-

intézés, és az átalakítás révén a meglévő ügyintézési lehetősé-
geket ne vegyük el a településektől – mondta Szabó Erika. Úgy 
látja, ahol átalakítanak, ott az ellátás javítására törekszenek, 
ezért fogják országosan kiépíteni a kormányablakok rendszerét. 
A járási rendszer kialakítása kapcsán úgy nyilatkozott: amit az 
elmúlt húsz évben az állam kényelmi szempontból a jegyzőkre 
ruházott feladatként, azt most helyre tesszük, és szétválasztjuk az 
önkormányzati és államigazgatási feladatokat. A polgármesteri 
hivatalnál és a jegyzőnél csak azok a feladatok maradnak, ame-
lyek a helyi közügyek intézését hivatottak kiszolgálni.”

(Forrás: www.jarasok.com) „A jövőben is létrejöhetnek új járá-
sok, és a meglévő járási határok is változhatnak.” 

A járások kialakításának terveire a vélemények leginkább a 
polgármesteri székekből ütköznek a kormányzati tervekkel. Szű-
kítsük le az ütközést Pest megyére, ahol 15 járást terveztek a 187 
település 1 235. 308 lakójának. 

Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Elnöke, Gö-
döllő polgármestere így summáz: „azt érzem, és most már egyre 
világosabb, hogy a kétpólusú demokrácia (központi, helyi- térsé-
gi) szép lassan egypólusúvá válik.” Majd hozzáteszi: „A közszol-
gáltatások 70 százalékát mi látjuk el, a probléma nem az volt, 
hogy nem tudja az önkormányzat a feladatait ellátni, hanem az, 
hogy kiment mögüle a finanszírozás. Ha elviszik tőlünk a felada-
tokat, lecsökken az állampolgár saját sorsába való beleszólási 
lehetősége, mert ezt a települési önkormányzatok biztosítják. 
Mi költséghatékonyan megszerveztük az okmányirodákat, s nem 
hallottam arra vonatkozó kritikát, hogy azok rosszul működné-
nek.” 

Pásztor Béla, Veresegyháza polgármestere ezzel egyetértve 
nyilatkozik: „Azt a konzultációt hiányoljuk, amelyik közvetlen 
lett volna az önkormányzatokkal, és ahol bemutatják az új rend-
szer működését. Ilyennel nem találkozhattunk. Az önkormány-
zatok jogosítványokhoz jutottak a járások megszűnésekor, ami 
jó volt, hiszen minden igazgatással kapcsolatos adminisztráció 
sokkal gyorsabb volt, mint a járási rendszer idején. Ezért a járá-
sok helyett a kistérségek megtartását tartottam volna jobbnak.” 
(Forrás. www.gemesigyorgy.hu)

2012. február 13-án Pintér Sándor belügyminiszter ösz-
szehívására az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési 
Fóruma egyeztetett a járások kialakításáról. A Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége (MÖSZ) állásfoglalást adott át a 

belügyminiszternek, valamint a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium államtitkárságának. Ezen állásfoglalásból 
idézünk:

Változatlanul szükségesnek tartjuk, hogy a járási hivatalok 
kialakításával kapcsolatosan kezdődjön érdemi, szakmai egyez-
tetés a települési önkormányzatokkal a feladat- és hatáskörök 
szétválasztásáról, az önkormányzati hivatalok és a létrehozandó 
járási hivatalok közötti feladatátadás módjáról és ütemezéséről. 
Igényeljük, hogy a járási hivatalokról készülő jogszabály-ter-
vezeteket minél hamarabb társadalmi egyeztetésre bocsássák. 
(Forrás. www.gemesigyorgy.hu)

A vélemények kiválasztásánál – belátható érvként – olyan pol-
gármesterek nyilatkozatait emeltem ki, akik ugye tudtak 1990-
től polgármesterek lenni. Pásztor Béla esetében a tanácselnök-
polgármesteri időszak világcsúcsot tart, hiszen 1965 óta, vagyis 
47 éve vezeti Veresegyházát, dr. Gémesi György 1990 óta Gö-
döllő város polgármestere. 

Hitelességük megkérdőjelezhetetlen a témában is, ennek el-
lenére valószínűsíthető: lesznek járások, mégpedig kőbe vésett 
168+7 körzetszámban.

Érdemes és közérdekű lenne a járási hatáskörök és feladataik 
ismertetése is, de ez lapzártáig nem tudható. A törvénytervezet 
várhatóan márciusban kerül a parlament elé. Vélhetően az újra-
újratöltődő változások, az önkormányzati törvény, a választási 
törvény és satöbbik okozta új sokkok belefásítják a polgárokkal 
együtt a jelenlegi önkormányzati vezetőket is a stratégiai terve-
zés helyett a túlélésbe. Például helyi adók kivetésével.

Akkor min lehet mégis vitatkozni, ha úgyis meglesznek a 
járások, mi borzolja mégis a kedélyeket? 

Persze, a „ki legyen a főnök” érdekharca, azaz mely település 
mely járáshoz tartozzon (a lehetségesekből), és mely település 
legyen járási székhely (szintén a lehetségesekből).

A legmarkánsabb vélemények közül kiemelem Pásztor Béla 
veresegyházi polgármester nyilatkozatát, mely szerint nem akar-
nak a gödöllői járáshoz tartozni, továbbá, hogy Wittinghoff Ta-
más, Budaörs polgármestere is ódzkodik a tervezett Budakeszi 
járási székhelytől. 

Gyömrő polgármestere és a város vezetése sem nyugszik bele 
Gyömrő Monori járáshoz való tartozásához. Már múlt év no-
vembere óta lobbiznak saját városuk járás-székhely rangjáért. 
A vágyott Gyömrői járáshoz 8 település tartozna: Gyömrő 
(székhely), Pécel, Maglód, Ecser, Sülysáp, Mende, Úri, Pé-
teri. 

Az előző nyilatkozatokból nehéz egyazon mérlegre tenni a 
városi, települési és az országos érdekeket. Egy biztos, az ön-
kormányzatiság érdeksérelme nélkül nem hajtódhat végre a já-
rási rendszer bevezetésének terve. A járási hivatalokhoz delegált 
államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlása hatalommal jár, 
még akkor is, ha a járások a megyei kormányhivatalok alá tar-
toznának. Majd. Ezt a hatalmat veszthetik el teljesen vagy rész-
legesen a települési önkormányzatok illetve polgármesteri hiva-
talaik. A hatalomféltés okán – eltérő súllyal – indult küzdelmek 
célja filozófiailag is más közelségünkben (is). Míg dr. Gémesi 
György, a MÖSZ elnöke végigjárta az önkormányzattá fejlődés 
stációit, és országos léptékben küzd és érdekeket véd a helyi 
demokráciákért, addig a lokális érdekeket képviselő „város-
küzdők” nem filozófiai síkon, hanem önsíkon szállnak harcba. 
Tudomásul veszik a járásokat, és haszonoznak lokálisra igazított 
perspektívákból. 

Önkormányzati változások
újra-újra töltve
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Miért is? Kérdezheti az olvasó, milyen előnyei vannak egy 
járási székhelynek. A presztízs előnyök mellett a kereskedelmi, 
vállalkozói, üzleti kapcsolatokból adódó lehetőségek tárháza 
kimeríthetetlenek tűnik. Mondjuk. Pedig a közszolgálat másról 
szól. Egy város, Pécel sem rakható ide-oda egy járástérképen. 
Nem birkák laknak itt, akik a vezérkolomp hangjára irányt vesz-
nek Gyömrő vagy Monor felé, ha úgy esik a hatósági ügyintézési 
szükségesség. Történelmi, földrajzi, kulturális identitása Pécelt 
Gödöllőhöz csatolta, fél évszázad előtt. A vasút, a közúti közle-
kedés, a választási körzet, a munkaügy, a humán és állategész-
ségügy, a földhivatali ügyintézés, az egyetem, a középiskolák, 
az emberi kapcsolatok, a Rákos-patak mind-mind összeérő vére-
rek, és Isaszegen át Gödöllő felé tartanak mindennapi keringés-
ben. Értisztító az M0-ás, az M31-es léte is. Pécel polgármestere 
szerint túl nagy a tervezett Gödöllői járás, Pécel vagy Gyömrő 
székhelyű járásért kell lobbizni a hátrányos helyzetbe kerülés 
megakadályozása érdekében. Kérem, ne tegye! 

Korábban egy november 30-i testületi ülésen így mesélt Pécel 
polgármestere erről a témáról: 

„Kaptunk egy levelet a kormányhivataltól, miszerint meg kell 
jelölni a kormányablak épületét.

Mindenképp szeretnénk itt tartani az okmányirodát és a kor-
mányablakot Pécelen. A monori járáshoz fogunk januártól tar-
tozni, nem Gödöllőhöz. Ha elkerülnek ezek innen, akkor Gyömrő 
vagy Monor lesz a következő hely, ahol az okmányokat intézni 
tudjuk. Ezt szeretném megakadályozni. Azon a listán, amit be-
kértek tőlünk, lehetőségként szerepel a Zeneiskola épülete is 
mint kormányablak.” 

A kijelentés azon része, mely szerint Pécelen legyen kormány-
ablak, tetszetős, népszerű óhaj. 

Az okmányiroda és a kormányablak új fogalmak a közbeszéd-
ben is, tudnunk kell, milyen nagy a különbség a két fogalom 
tartalma között. (Lásd keretesek)

Pécel polgármestere biztos tud valamit Pécel járási hovatarto-
zásáról, hiszen a vágyott Gyömrői járás polgármestereinek 7 fős 
delegációja Gyömrő polgármesterének vezetésével január elején 
megkeresték a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium járá-
si témában illetékes államtitkár-helyettesét a Gyömrő székhelyű 
járási terv ügyében. „A hátterek világában háttér van” – mondást 
egy regényemből idéztem. 

Nem lebecsülve Monor és Gyömrő új városok fejlődését és 
vezetését, halkan jegyezném meg a királyi város, Gödöllő kultu-
rális és szellemi erőforrásainak előnyeit az esetleges ilyetén jel-
legű összehasonlításnál. Bár a történelmi, földrajzi, közlekedési, 
egyéb iskolai, egyetemi, munkahelyi szempontok sem másodla-
gosak a kívánt járási székhely eldöntéséhez.  

Divatos választási eredmény környékünkön (is) a vállalkozói 
fölény a településvezetésben. Így alakult. A közszolgálatban 
a vállalkozásvezetési ismeretek és annak kultúrája mellett – a 
jövőre vonatkozóan – más, nehezen nélkülözhető tudások és 
készségek is igényeltetnének. Fajsúlyos a közszolgálat emberi 
vonatkozásban is.

Sok az ismeretlen a járási körzetek kialakításában, a „hova tar-
tozzunk” kérdés eldöntésében. Nem illendő, ha ez a döntési fo-
lyamat belterjesen, a nyilvánosság kirekesztésével zajlik. Főleg 
nem Pécelen. 

Az új önkormányzati törvény, a járásokról rövidesen megjele-
nő törvény és mintegy 80 új szabályozásváltozás alapvetően át 
fogja rendezni az állam és az önkormányzatok közötti feladat- 
és hatáskörmegosztást. Ettől függetlenül nekünk, Péceliek-
nek kellene eldönteni: Gödöllő, Monor vagy Gyömrő legyen 
Pécel járási hovatartozása. A melyik járáshoz való tartozás 
eldöntésének kérdése nagy horderejű. Reménykeltő lenne 
erről akár helyi népszavazási kezdeményezés is Pécelen. 

Némethy Mária
Lásd a borítót!

„A Péceli Okmányiroda 2000-ben alakult Pécel és Isaszeg 
lakói ügyintézésének megkönnyítésére.

A Péceli Okmányirodában az alábbi – interneten is kezde-
ményezhető – ügyeket intézheti Pécel és Isaszeg lakossága:

A személyazonosító igazolvánnyal, személyi azonosítót és a 
lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímigazolvány), 
úti okmánnyal, egyéni vállalkozói igazolvánnyal, mozgás-
korlátozottak parkolási igazolványával, vezetői engedéllyel, 
gépjárműokmányokkal, ügyfélkapuval kapcsolatos hatósági 
ügyek.”

 „A kormányablak (integrált kormányzati ügyfélszolgá-
lat) szolgáltatása - többek közt - más tudásokat és technikai 
eszközöket igényel. Magyarországon jelenleg 29 kormányab-
lak van. Képzeljük el, 61-féle ügyet lehet már intézni egy-
ablakos módszerrel, napi 8-20 óráig történő nyitva tartással. 
Pest megyében Cegléden, Érden és Vácon van kormányablak. 
Lehet igényelni TAJ-kártyát és Európai Egészségbiztosítási 
Kártyát, elő lehet terjeszteni a táppénz, a gyermekgondozási 
díj, a terhességi gyermekágyi segély iránti méltányossági, va-
lamint a fogyatékossági támogatás iránti kérelmeket, el lehet 
intézni az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket, és 
bejelentéseket lehet tenni fogyasztóvédelemmel, parlagfűir-
tással, építőipari kivitelezéssel, valamint gyermektáborozta-
tással kapcsolatos ügyekben. A 61-féle ügyfajtában többek 
között a nyugdíjbiztosítási ügyek is szerepelnek. Az egyabla-
kos, járási szinten is megjelenő ügyintézési lehetőséget 2013 
év végéig tervezik megvalósítani. A járási körzetek kialakítá-
sát, beosztását, székhelyét – tudtuk meg – nem törvény, ha-
nem kormányszintű rendelet fogja szabályozni, azaz a lobbi 
szintek egyszerűbbek.  A végleges járási beosztás jogszabálya 
júniusban várható.”

 Monor Gyömrő Gödöllő
Lakosságszám: 18.465 fő  16.133 fő  34.396 fő
 (2011. jan. 1.) (2010. január 1.) (2010. jan. 1.)
Várossá válásának 
éve: 1989 2001 1966 
Vasútvonal:   Budapest–Cegléd–Szolnok        Budapest–Újszász–Szolnok  Budapest–Pécel–Gödöllő–Hatvan
Közúton mért távolsága Péceltől
autópálya elkerülésével:   19,4 km          9,5 km         16,8 km
autópályán/autóúton:   29,3 km        13,5 km         18,4 km

(Forrás: Wikipédia)
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A CSÚNYA SZÉP REMÉNYE

A Csunya elnevezése is már a vízmosásos, szakadékos, vadre-
gényes mivoltából ered. Fő ismertetőjegye az ipszilont formázó 
árokrendszer, az Isten-gödre vagy Isten-árok, ahogy régebben 
nevezték. Ezekben az árokszakaszokban több különböző ér 
vagy csermely csörgedezik, amelyeket részben a dombosabb 
részekről lezúduló esővíz, részben fakadó vizek táplálnak. A 
Csunya mindig szervesen Pécel részét képezte, vigyáztak rá és 
használták. De nem kihasználták. Eddig. Sok száz évre vissza-. Eddig. Sok száz évre vissza- Eddig. Sok száz évre vissza-
menően vannak adatok juhok, sertések és szarvasmarhacsordák 
legeltetéséről. A hatvanas években még hét itató helyezkedett el 
a Csunyában, kő vályúval, merítőkészséggel, friss ivóvízzel az 
állatok és a csordás számára. Néhol ezeket a forrásokból foly-
dogáló kispatak látta el, máshol gémeskút volt létesítve. Mivel 
ezek a gulyák pihenőhelyei voltak, magukra a pihenőhelyekre is 

ráragadt a „gulya” elnevezés. Sokat hallottam az idősebb korosz-
tálytól: a hét gulya. A Csunya-tó sem volt mindig ilyen. Egykor 
Szabad Forrású Margit Strandként üzemelt, melynek részben az 
ingadozó vízállás miatt kellett megszűnnie.

Az erdő jelenlegi tulajdonosa, a Csunya Erdőbirtokossági Tár-
sulat arra hivatkozva töltené fel őrölt inert hulladékkal – azaz sit-
tel – a vízmosásokat, hogy az erdő nem biztonságos, nem járha-
tó, sportolásra sem alkalmas, valamint hogy a feltöltés jelentősen 
megkönnyítené a fakitermelést. A munkálatokat megkezdték, 
így jelenleg több mint 340 négyzetméteres területen, néhol 15 
méteres mélységben van építési törmelékkel feltöltve, mely tör-építési törmelékkel feltöltve, mely tör- feltöltve, mely tör-
melék szemmel láthatóan tartalmaz egyéb – háztartási – hulladé-
kot is. Az erdő nagy tömegű ritkítása is hátrányára válna Pécel- Az erdő nagy tömegű ritkítása is hátrányára válna Pécel-Az erdő nagy tömegű ritkítása is hátrányára válna Pécel-
nek, mivel az szűri a Budapest és Tarcsa felől érkező szennyezett 
levegőt, nem beszélve az állatvilág élőhelyeinek elpusztításáról. 

Pécelről sokan járnak ki kirándulni, futni, lovagolni. A hagyo-
mányok alapján újra felelevenített Csunya-kupa futóversenynek 
is az erdő és a dombok adnak teret. A táj gyönyörű, a levegő 
tiszta, és a fák között sok-sok állat él.

Az Eleven Egyesület céljai közé tartozik Pécel természeti ér-
tékeinek, erdeinek, vizeinek, állatvilágának védelme. Az Egye-
sület az erdő védelmében az illetékes hivatali szerveknél több 
beadvánnyal élt, és minden lehetséges fórumon próbálta felhívni 
a péceli lakosok figyelmét a kedvezőtlen folyamatokra.

Az egyesület a tavalyi év tavaszán kezdeményezte az erdőben 
fakadó vizek forrássá való minősítését. A források ex lege, tehát 
a törvény erejénél fogva védett természeti értékek. Így a feltölte-
ni kívánt vízmosások és ezáltal maga a Csunya erdő védelmében 
nagy előrelépést jelentenek a tél végén megkezdődött vizsgála-
tok. A három mérésből álló vizsgálatsorozatból kettő már pozitív 
eredménnyel lezajlott, tehát a vízhozam meghaladta a törvény-
ben meghatározott szintet. Az utolsó mérésre lapzártánk után, 
február 24-én kerül sor. 

Részlet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényből
23. § (1) Természeti érték és terület kiemelt oltalma a védetté 

nyilvánítással jön létre.
(2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi for-

rás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. 
23. § (2) b) a forrás a felszín alatti víz természetes felszínre 

bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, 
akkor is, ha időszakosan elapad.

Az eddigi eredmények ismeretében jó okunk van arra, hogy 
reménykedjünk Pécel egyik jelentős természeti értékének fenn-
maradásában.

Bényi Roland

Csak tiszta forrásból
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ÉLETJEL A CSATÁRIBÓL

Egy pogácsáért eladtam a lelkemet, és megígértem az ESE 
Híradó szerkesztőjének, hogy írok a családról, a családomról. 
Nem is gondoltam, hogy ez milyen nehéz lesz. „Kutya nehéz 
úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot.” Ezzel a 
mondattal kezdődik Esterházy Péter családregénye, a Harmonia 
Caelestis. És milyen igaz: kutya nehéz úgy fényezni a családot, 
hogy az ember nem is tudja pontosan, mit lehet fényezni. Reggel 
elmegyek, este későn érek haza. Mindegy, családban marad...

A család egyébként a legnagyobb közhely a világon. Lehet 
írni az otthon melegéről, a család összetartásáról és így tovább. 
De ez patetikus, és én nem szeretem a patetikusokat. Lehet írni 
arról, ki mikor született, mi az iskolai végzettsége, hol dolgo-
zik. Erről meg azt gondolom, hogy amit táblázatban is be lehet 
mutatni, oda fölösleges a szöveg. Márpedig itt és most szöveget 
kértek tőlem. 

Teljesen konkrét próbálok lenni. Véleményem szerint család-
történet nincs, csak sztorik, anekdoták, részletek vannak – ahogy 
Esterházy fent idézett könyvében a „töredékek”, történeti mor-
zsák sorakoznak egymás után. Lehet, hogy valakinek valahol 
összeáll egy kép a darabkákból, de az teljesen szubjektív. Az 
csak szerencse, ha a család tagjaiban hasonló kép áll össze. 

Egyetlen részletnél maradok most, az esti hazaérkezésnél.
Rendszerint este hétkor állok be a garázsba. Feleségem és a 

gyerekek már otthon vannak. Az túlzás, hogy várnak, inkább úgy 
fogalmaznék: nem éri őket felkészületlenül az érkezésem. Min-
denki ki van készülve, de mindenki másképpen. 

Egy közepesen teljesítő középosztálybelitől elvárható módon 
extra foglalkozásokra járatjuk a gyerekeket: úszás, angol, zeneo-
vi és iskolai előkészítő. Ha másra nem, a lelkiismeretünk meg-
nyugtatására biztosan jó. Ők is kapják meg azt, amit mi megkap-
tunk gyerekkorunkban, vagy még többet. Meg hát jó helyen van 
a gyerek, biztos ettől viszi sokra. Vagy nem. De megpróbáltuk. 
Szóval az 5 és 6 éves lányaim estére elfáradnak, örülnek, hogy 
végre otthon vannak, és a figyelmünkért harcolhatnak. Minden-
áron.

Feleségem otthonról dolgozik. Ritkán kell bemennie a munka-
helyére, a lányokat és a háztartást intézi. A szótlan otthoni mun-
ka, az óvodai anyukákkal folytatott egysíkú beszélgetés („Te 
hova íratod? Hallottad, hogy ott kínait is tanítanak?”, „az enyém 
most matekversenyre megy”), a gyerekekkel folytatott idegtépő 
– mondjuk  ki – ordítozások és a bevásárlás minimálverbalitása 
után a kommunikáció új dimenzióit keresi hazaérkezésemkor. 

Én egy tizenegy fős csoportot középvezetek. Tizenkét dühös 
ember. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagyobb adag zsíros 
kenyérért nekem kell megmondani a frankót a barakkban. Kér-

dések, döntési helyzetek és döntési kényszer egész nap. Stressz 
is van, az olyan trendi manapság. Napi kilenc-tíz óra munka, 
személyes interakciók sorozata. Mindezek után érkezek haza, 
Pécelre. Arról képzelgek, hogy leülök, olvasok, és zenét hall-
gatok. 

Megérkezésem után rögtön vacsora. Ha valamilyen csoda foly-
tán a fél órás autóúton sikerült is magamraépíteni a türelmes 
apaimidzset, az a vacsora alatt pillanatok alatt leolvad. „Hogy 
eszel?! Maradj az asztalnál! Megint kiöntötted!” Versenyt kiabá-
lunk. Feleségemmel nem tudunk befejezni egy mondatot, min-
denki egyszerre akarja elmondani az aznapi élményeit. Közel fél 
óra kell ahhoz, hogy beálljon az egyensúly. A lányok szerencsére 

sokat mesélnek az oviról.  A gyerek persze játszani is szeretne, 
sakkozni, kártyázni, bármit, csak együtt legyünk. Vacsora után 
tehát még egy rövid játék, aztán fürdés. Fürdés után anya mesél. 
A fürdetés közös, a mese anya kiváltsága. Ha anyának éppen 
dolga van, apa mesél. Néha van „darálás”. Ez saját szabadalom: 
a lányoknak halkan a fülembe kell súgniuk amitől félnek, apa 
pedig „ledarálja” a fejével, és onnantól nincs gáz. Tévénk nincs 
már több éve, a gyerekek csak a nagyszülőknél, barátoknál láttak 
ilyet. Ez tehát kimarad.

A lányok, azt követően, hogy anya kijön a szobából, jó testvé-
rek lesznek, és az ágyban sutyorognak, megbeszélik az élet nagy 
dolgait. Így alszanak el szép lassan. Miután a lányok lefeküdtek, 
apának és anyának is át kell változnia, párrá kell alakulni. De 
erre már alig marad idő. 

Erdős Szabolcs

Hazaérkezés

In memoriam
Kozák István

Kozák István, péceli Ápoló Otthonunk egyik régi, nagy tiszteletnek örvendő lakója, 88. életévének betöltése után néhány nap-
pal, visszaadta lelkét Teremtőjének. Kevesen vannak Pécelen, akik ne ismerték, ne szerették volna őt. Fáradhatatlanul és ön-
zetlenül adta át tudását azoknak a fiataloknak – kisebbeknek, nagyobbaknak egyaránt –, akik rászorultak segítségére. De öröm 
és élmény volt hallgatni az ESE Pitti Katalin Idősek Klubjában tartott vetítéssel egybekötött előadását is. Életében sok helyen 
megfordult – hazájában vagy a nagyvilágban –, de mindig otthon érezte magát, bárhol is érte a napfelkelte. Most, amikor hazatért 
az örök hazába, békés nyugodalmat kívánunk neki és emlékét szívünkben őrizzük tovább!

Czétényi Sándorné
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ÜZENETEK INNEN-ONNAN

Az alábbi érdekes gazdaságpolitikai cikket küldte Csernok Atti-
la Brazíliából az ESE Híradónak. Köszönjük Csernok Attila ked-
vességét és míves fordítását. A globális világ gazdaságpolitikai 
összefüggései iránt érdeklődő olvasóink számára a cikk különle-
gesen érdekes lesz. (Némethy Mária) 

Paul Krugman: Válság és demokrácia (O Globo, 2011. de-
cember 13.)

Itt az ideje, hogy nevén nevezzük a jelenlegi helyzetet: válság 
van. Igaz, hogy nem a Nagy Válság megismétléséről van szó, 
ám ez nem ad okot a megkönnyebbülésre. A munkanélküliség az 
USA-ban és Európában tragikusan magas. Egyre kevésbé bíznak 
a vezetőkben és az intézményekben. Fenyegetik a demokratikus 
értékeket.

Ami az utolsó szempontot illeti, nem vagyok vészmadár. Ám 
fontos, hogy sem politikai, sem gazdasági téren ne essünk a 
„nem is olyan rossz, mint amilyennek látszik” csapdájába. A ma-
gas munkanélküliség nem jó, akkor sem, ha nem éri el az 1933-
as színvonalat; a gonosz, fenyegető politikai irányzatokat sem 
szabad lebecsülni csak azért, mert nincs egy Hitler a porondon. 

Beszéljünk arról, ami Európában történik – nem azért, mintha 
az USA-ban minden a legnagyobb rendben lenne, hanem azért, 
mert még nem fogták fel az európai politikai fejlődés súlyos ve-
szélyeit. 

Először is az euró válsága megöli az európai álmot. A közös 
pénz, amelynek erősítenie kellett volna a nemzetek közötti kap-
csolatokat, ehelyett a keserű gyűlölködés légkörét hozta létre. 

A növekedés érdekében tett erőfeszítések nélkül bevezetett 
mind szigorúbb takarékossági követelmények kétszeres kárt 
okoztak. Hibáztak a gazdaságpolitikában, mert nőtt a munkanél-
küliség, és nem sikerült visszaszerezni a bizalmat; ma a visz-

szaesés elkerülhetetlennek látszik, még akkor is, ha sikerül az 
azonnali pénzügyi válságot elkerülni. És ez a német hatalom 
súlyos kezének tulajdonított gyakorlat a gyűlölet hatalmas hul-
lámát gerjesztette nagyon sok – okkal vagy ok nélkül – dühöngő 
európaiban. 

Senki, aki ismeri Európa történelmét, nem nézheti hideglelés 
nélkül az ellenségeskedés feltámadását. És a helyzet romolhat. 

Jobboldali populisták törnek előre Ausztriában, ahol a Szabad-
ság Párt (vezetője neonáci kapcsolatokkal) a közvélemény-kuta-
tások szerint már a vezetésért harcol a hagyományos pártokkal. 
Finnországban, ahol a bevándorlás-ellenes párt, az Igazi Finnek 
áprilisban jelentős választási győzelmet arattak. És ezek gazdag 
nemzetek, gazdaságaik jól bírták a zökkenőket. A kép sokkal 
fenyegetőbbnek tűnik Közép- és Kelet-Európa szegényebb or-
szágaiban. 

Legalább egy országban, Magyarországon a demokratikus in-
tézményeket lerombolják. Az ország egyik legnagyobb pártja, a 
Jobbik, az 1930-as évekből újjászületett lidércnyomás: cigányel-
lenes, antiszemita, és van egy félkatonai szervezete.

Ám az azonnali fenyegetés a Fideszből, a kormányzó jobbkö-
zép pártból jön. 

Ezek a jelenségek együtt arra utalnak, hogy Európa szívében a 
demokrácia vékony leple alatt az önkényuralom tér vissza. Ami 
jó példa arra, hogy mi történhet, ha a gazdasági pangás folyta-
tódik. 

Jobb lenne, ha az európai vezetők megkísérelnék megfordítani 
a jelenlegi helyzetet, különben elveszíthetnek mindent, amiért 
harcoltak. Újra kell gondolniuk a gazdaságpolitikájukat. Ellen-
kező esetben a demokrácia tovább gyengül – és az euró vége lesz 
a legkisebb a problémák között. 

(Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász, a New York Times 
cikkírója.)

Figyeljünk a Gondolkodókra!

„A böjt imádság nélkül fogyókúra, az imádság böjt nélkül 
fecsegés” (Eperjes Károly)

Minden nagy ünnepnek megvan a maga előkészületi ideje. 
Húsvétnak ez a nagyböjt, ami hamvazószerdától (idén február 
22.) húsvétvasárnapig (idén április 8.) tart. Ennek az időszaknak 
fontos eleme a böjt. De mit is ért egy keresztény ember a böjt 
alatt? Semmi esetre sem fogyókúrát, vagy valamiféle ma divatos 
dolgot, mint például a léböjt. Anyagi jólétre törekvő kultúránk a 
böjtben a test javát szolgáló módszert látja. A keresztény ember 
nem azért böjtöl, hogy fogyjon egy kicsit, vagy méregtelenítse a 
szervezetét. Ettől függetlenül természetesen a keresztény ember 
is fogyókúrázhat, méregteleníthet, de amikor nagyböjtben vagy 
bármikor máskor böjtöl, akkor nem a fogyás vagy méregtelení-
tés vágya motiválja, hanem valami egészen más.

Hitünk szerint örök életünk van. Ennek az örök életnek az első 
részét a Földön éljük. Halálunk után viszont valami egészen más 
vár minket: örök boldogság, ahol „Nem lesz többé sem halál, 
sem gyász, sem jajkiáltás…” (Jel. 21,4). Isten minden embert 
meghív erre. A böjt lényege éppen az, hogy segít figyelmünket 
az anyagi világról erre a ránk váró örök boldogságra irányítani. 

Az egyház történelmét nézve azt látjuk, hogy a böjt fegyelme 
fokozatosan enyhült. A mai keresztény ember életében a böjt lé-
nyegesen kevesebb szerepet játszik, mint a régebbi korokban. 

Az egyházi előírások is sokat enyhültek. Sokan úgy tekintenek a 
böjtre, mint valami idejétmúlt vallási gyakorlatra. A mai ember 
számára a böjt egyértelműen háttérbe szorult. Pedig ma is kelle-
nek azok az eszközök, melyek helyes mederben tartják gondol-
kodásunkat, értékrendünket. Az imádság mellett talán a legfon-
tosabb ilyen eszköz a böjt. A böjt ugyanis segít figyelmünket az 
anyagi világról, a mindennapok problémáiról az Istenre terelni. 
Célja a lélek Istenhez emelése a testi vágyak megfékezése által. 
A böjt kifejezi, hogy fontos a világ, de a végcél nem itt van. 
Segít abban, hogy legyőzzük önzésünket, megnyissuk szívünket 
Isten és az emberek felé. Az önként vállalt lemondás segít átélni 
a rászorulók helyzetét, nyitottá tesz mások problémáira. A böjt 
erősít minket az Istenre való figyelésben és az utána történő vá-
gyakozásban. 

A böjt erősíti a test és lélek egységét. Ezt is hajlamos a mai 
ember elfelejteni, mintha csak a lelkünknek lenne köze Istenhez. 
A régi ember jobban átélte, hogy az ember test és lélek egysége. 
Az imádság nem pusztán szellemi tevékenység, hanem kifeje-
ződhet szimbólumokkal, mozdulatokkal is. Így tekinthetjük a 
böjtöt a test és lélek közös imájának, ami mélyebben fejezi ki az 
ember Isten utáni vágyát, mint a csupán szóbeli imádság. A mai 
vallásos ember gyakran imádkozik, viszont ritkán böjtöl. A kettő 
– ima és böjt – igazán együtt „hatásos”. 

Bense Balázs

A böjt fontossága
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Emlékszem, hogy gyermekkoromban az olvasás volt az egyik 
kedvenc időtöltésem, hiszen a könyvek által kapott élményeim 
gyakran átsegítettek életem aktuális nehézségein. 

Felnőttként is mindig hűséges kísérőim voltak a könyvek. 
Ez jutott eszembe, amikor megkerestem az 1963 óta Pécelen 

üzemelő Lázár Ervin Városi Könyvtár dolgozóit, és arra kértem 
őket, hogy röviden mutassák be a helyi „könyvek házát”.

Még arra is kíváncsi voltam, hogy manapság vajon mit ol-
vasnak szívesen a péceli felnőttek és gyerekek. Varga Sándorné 
gyermekkönyvtáros adott felvilágosítást.

– A könyvtár az igényeknek és a szakmai irányelveknek megfe-
lelően a következő szolgáltatásokat nyújtja: kölcsönzés, könyv-
tárközi kölcsönzés, helyben olvasás, tájékoztató szolgáltatás, 
helytörténeti gyűjtemény fejlesztése.

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, nyilvános. Állományát sza-
badpolcos kölcsönző térben, a fiókkönyvtárban és belső raktá-
rában helyezi el. A szabadpolcos térben az olvasók a könyvtár 
nyitva tartási idejében korlátozás nélkül válogathatnak. 

A könyvtár jelenlegi állománya (könyv, CD, DVD, videokazet-
ta, dia): 31231 db dokumentum. Aktív használója 806 fő, mely-
ből 485 fő 14 éven aluli.

A gyermekkönyvtárban jelenleg a vámpíros könyvek a legme-
nőbbek, a felnőtteknél pedig a romantikus könyvek és a krimik 
a legkeresettebbek. 

A könyvtár szolgáltatásait nyitva tartási időben bárki igénybe 
veheti, aki betartja a könyvtár használati szabályzatában előír-
takat.

Az éves beiratkozási díj 500 forint. A beiratkozás 18 éves ko-
rig, ill. 60 éves kor után ingyenes.

A könyvtár dolgozói: Wamser Tünde (mb. vezető), Csákiné 
Hutter Henriett (könyvtáros asszisztens), Kissné Gábor Ilona 
(könyvtáros) – fiókkönyvtár, hangzókönyvtár, Varga Sándorné 
(könyvtáros) – gyermekkönyvtár.

– Mi a könyvtáros ajánlata, milyen könyveket olvassanak  ki-
csik és nagyok?

– Kisebbeknek ajánljuk:

Katicabogárka (Mondókák apróságoknak) 
Simon Réka Zsuzsanna: Pukka és az évszakok (mese)
Kiss Benedek: Fénnyel, füttyel (Gyermekversek, Kass János 

színes, életteli grafikáival)
Michelle Knudsen: Oroszlán a könyvtárban (A szerző így ír a 

könyvéről: „Bárki, aki szereti a könyvtárakat, tudja, hogy azok 
különleges, mágikus helyek, ahol mindenkit szívesen látnak, és 
bármi lehetséges.”)

Nagyobbaknak ajánljuk:
Tea Stilton: Cinfordi kalandok sorozatát lányoknak
Luigi Garlando: Gól! című sorozatát fiúknak
Balogh Róbert: Várból várba – a múlt életre kel (B.R. vármesé-

jének hősei, Bálint és Gazsi, a kilencéves ikerpár a Nagymamá-
val járják be Dél-Dunántúl legjelentősebb várait.)

Akár gyermeklelkű felnőtteknek is:
Köteles Viktória: 88 magyar találmány
Selmeci Kovács Attila: Elfeledett magyar mesterségek és nép-

élet
Szülők figyelmébe ajánljuk:
Mosoly – Terápiák sorozatunkat, amelyek terápiás történetek 

és mesék, traumát átélt gyerekeknek
Poór Mara

Lázár Ervin Városi Könyvtár 
A felnőtt és gyermekkönyvtár címe: 2119 Pécel, Maglódi út 12.
telefonszámai: 06-28-455-433, 06-20-965-1244
Fiókkönyvtár – hangzókönyvtár a Petőfi Sándor Általános Is-

kolában (Pécel, Petőfi u. 15.) 
A könyvtár nyitva tartása: 
 Felnőtt Gyermek Hangzó
Hétfő: 13 – 18 óráig 13 – 18 óráig 13 – 18 óráig
Kedd:   9 – 12 , 13 – 18 ó 13 – 18 óráig 13 – 18 óráig
Szerda:  szünnap szünnap szünnap
Csütörtök:  13 – 18 óráig 13 – 18 óráig 13 – 18 óráig
Péntek:  9 – 12 , 13 – 18 ó 13 – 18 óráig 13 – 18 óráig
Szombat: 9 – 13 óráig 9 – 13 óráig

Olvasni jó!

Február másodikán a Veresegyházi Medveotthonban sem tét-
lenkedtek a mackók. Ilyenkor fokozott társadalmi aktivitást 
várnak a polgárok az illetékes Medvebizottságtól, ugyanis a tél 
várható hosszúságának meghatározása jelentős nemzetgazdasá-
gi befolyással bír, különösen az útszóró só és homok üzletágban. 
A macik az elvárásoknak megfelelően hosszú egyeztetés után 
úgy döntöttek, hogy hajlandóak meglátni saját árnyékukat, sőt 
ajánlásokat fogalmaztak meg ennek értelmezésére. Ezt követően 
a felelősség szokásos elodázására a megállapodás jegyzőköny-
vét két medveöltőnyi időre titkosították. Az árnyékügyi bizott-
sági ülés alatt érkezett a hír, hogy Pécelről egy egyszemélyes 
delegáció érkezett Magyarország, sőt az Univerzum első Péce-
len készült mézeskalács ízesítésű mackós sajtjával, amelynek 
megkóstolását azonnal el kellett végezni. Az eredmény hozta a 
papírformát, mivel a sajtból egy morzsa sem maradt.

Ivánkovics Zoltán (kép, szöveg, sajt)

Mackósajt
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Ebben az évben, 2012. március 15-én lesz tíz éves Isasze-
gen az ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház. Nagyon hamar, a 
kezdéstől számítva 193 nap alatt épült fel nemzeti ünnepünk 
napjára az első 900 négyzetméteres épület. Az egy hektáros 
ingatlant Isaszeg Önkormányzat Képviselő-testülete egyhan-
gúan és ingyenesen adta át Egyesületünknek. Szép tett volt. 
Az avató ünnepség is szép örömben telt tíz év előtt. 

A megálmodott isaszegi Segítőház terveit Isaszegen, az öreg-
hegyi kertemben rajzoltam meg. Szép lett a terv, szépek lettek 
a felépülő Segítő Ház épületei is.

Az eltelt tíz évben sok szép ünnepünk volt. Emlékezzünk:

2001. szeptember 20. Alapkőletétel
Az urnát Pitti Katalin helyezte el az alapkövet jelképező 

márványoszlopnál (Fésüs Károly szobrászművész alkotása). 
A lepecsételt üvegurnában az utókor számára Alemany Erzsé-
bet asszony legkedvesebb virága: egy szál a sárga rózsa, leg-

kedvesebb verse (Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet), 
valamint kézírása és az Alemany család megáldott címere. És 
belekerült valamennyi jelenlévő aláírása, mellyel az épülő fa-
lak közé önzetlenséget, szeretetet, békét kérnek. Pitti Katalin 
elénekelte az Ave Mariát.

Az Alemany Erzsébet Segítő Ház alapkövét megáldot-
ta Gulyka József esperes, címzetes prépost és Bajusz Árpád 
nagytiszteletű református lelkész.

2002. március 15. Az ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház 
avatóünnepe 

Dr. Tóthné Pacs Vera polgármester asszony ünnepi beszéde: 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata nevében sok szeretet-

tel köszöntöm kedves vendégeinket, lakóhelyünk polgárait az 
Alemany Erzsébet Segítő Ház Szociális Központjának ünne-
pélyes avatásán. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem dr. 
Alemany Erzsébetet, e szép foglalkoztató központ névadóját, 
és Némethy Máriát, az Egymást Segítő Egyesület elnökét, e 
ház megálmodóját. 

...Elérkezett a nap, amely Isaszeg történelmében ünnepként 
említhető, hisz ilyen jellegű intézmény kapuit megnyitni nem 
mindennapi esemény. Csodálattal tölt el, hogy mindez Isasze-
gen történhetett meg, az isaszegi állampolgárok megsegítésé-
re, foglalkoztatására. 

Az önkormányzat képviselő-testülete egy emberként állt a 
szociális foglalkoztató Isaszegen történő felépítése mellé. Ez 
nem egyszerű munkahelyteremtés. Ez az intézmény csökkent 
munkaképességű emberek, mozgáskorlátozottak és a kisebb-
ség bizonyos rétegeinek adja vissza emberi tartását, méltósá-
gát, az aktív társadalomba történő beépülését azzal a lehető-
séggel, hogy itt munkát vállalhatnak. 

Úgy érzem, kitárult a világ, ez az út a jövő, és ebben nagyon 
sokan segítettek. Köszönetünk és tiszteletünk a téglajegy-vá-
sárlóknak és mindazoknak, akik valamilyen formában segítet-
ték e ház megvalósulását…

10 éves az ESE
Alemany Erzsébet Segítô Ház!

Köszönjük Isaszeg!

Az isaszegi Segítő Ház alapkőletétele

Pitti Katalin átadja az ESE Teréz anya-díjat Dr. Tóthné Pacs Vera pol-
gármesternek

Alemany Erzsébet Segítő Ház
2001. – a kezdet
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...Ma országszerte megemlékezünk nagy nemzeti ünnepünk-
ről, 1848. március 15-ről. Azt hiszem, hogy van szimbolikus 
üzenete annak, hogy a mai napon avatjuk fel a szociális fog-
lalkoztató és lakóotthont. 1848 példája és az összefogásból 

felépült foglalkoztató központ azt bizonyítja, hogy nemzeti 
összefogásból lehet csak távlatos ügy, történelmi fejlemény...

Shakespeare-től idézve: »A gyengét nemcsak fölsegíteni, / De 
támogatni is kell.« 

Köszönöm, hogy meghallgattak.”
2002. március 15-én, az ESE isaszegi Segítő Ház első épü-

letének avató ünnepségén Dr. Alemany Erzsébet (Csilla von 
Boeselager Ost Europa Hilfe), Isaszeg Nagyközség Önkor-
mányzata (átvette: Dr. Tóthné Pacs Vera polgármester), Csá-
vás Ferenc (a Segítő Házak építője), Várady István (az ESE 
épületek ingyenes tervezője) vették át a Teréz anya Emlék-
érmet. 

2002. november 25. Ezen a napon nyitottuk meg az épület 
tetőterében a 8 férőhelyes Lakóotthont értelmi sérült fiatalok 
részére. Mára ez 10 férőhelyre bővült. 

2003. november 26. Ezen a napon nyitottuk meg a Fogya-
tékosok Nappali Intézményét 30 férőhellyel. Mára ez 42 férő-
helyre bővült. Halmozottan sérült gyermekek és fiatalok teljes 
ellátására, fejlesztésére vállalkoztunk.

2004. június 5. az ESE 15 éves jubileumi napja.

Az épületavató és jubileumi ünnepség egész napos volt. Sok 
százan jöttek el – bel- és külföldről egyaránt – közösen ün-
nepelni. Gulyka József címzetes prépost esperes úr és Bajusz 
Árpád nagytiszteletű református lelkész úr áldották meg az 
épületeket.

Dr. Wolfhard von Boeselager, az Osteuropa-Hilfe Stiftung 
elnöke, Göncz Árpádné, a Kézenfogva Alapítvány elnöke 
vette át a Teréz anya Emlékérmet.

2004. augusztus 3. Megkezdte működését a 700 adagra léte-
sített konyhaüzem.

2004. szeptember 2. Megkezdte működését (17 férőhellyel) 
a rehabilitációs és ápoló otthon.

2005. április 6-án, a dicsőséges 1849-es isaszegi csata em-
léknapján felavattuk a tetőtéri új, 19 férőhelyes ápoló otthont 
és a liftet. 

2006. augusztus 1. Létrehoztuk a súlyos fogyatékos gyerme-
kek és fiatalok segítésére a Támogató Szolgálatot.

2006. szeptember 1. Pedagógiai Szakszolgálatunk létesíté-
se, működésének kezdete.

2007. augusztus 20. Felépítettük és átadtuk az új foglalkoz-
tató és raktárépületet.

2008. augusztus 20. Isaszeg várossá avatása alkalmából 
Hatvani Miklós megható ünnepi beszéde után átadtuk a moso-
da új épületét, és ápoló otthonunk új, 28 férőhelyes szárnyát. 
Ezzel a rehabilitációs és ápoló otthonunk 71 férőhelyes lett.

2010. június 5. Az ESE 21 éves jubileuma alkalmából fel-
avattuk a Sárgarózsa Cukrászdát. A kellemesen berendezett 
üzletben péceli cukrászok és egy isaszegi pékmester kiváló 
termékeit árusítjuk. 

2010. szeptember 1. Megalapítottuk a Pedagógiai Szolgála-
tunk Fejlesztő iskoláját a tanköteles korú halmozottan fogya-
tékos fiatalok komplex fejlesztésére. 

Összegzés: 
10 év építő munkája eredményes volt. Az egy hektár terüle-

ten felépült a 2.820 négyzetméteres épületegyüttes. Ezt ösz-
szegében 178 millió forint pályázati támogatás (kb. 18 pályá-
zatot kellett megírni, PHARE, HEFOP, OFA és stb.), jelentős 
külföldi természetbeni adomány és önkéntes munka tette lehe-
tővé. Jelenleg 98 munkatársunk dolgozik Isaszegen. 

Árpádházi Szent Erzsébet domborműve, F. Orosz Sára kera-
mikusművész alkotása díszíti az első ház falát. Az első épület 
földszintjén elkészült a márványtábla, amelyre felvésettek a 
támogatók, adományozók nevei. Örömöt idéz az olvasása. 

Köszönjük Isaszegnek a szép kezdést, a bizalmat és a segít-
séget. Isten áldása legyen Isaszegen! 

Némethy Mária 

2002. március 15. – Dr. Alemany Erzsébet felavatja a Segítő Ház első 
épületét

Hatvani Miklós polgármester meghatva mondott beszédet 2008. 
augusztus 20-án

Az ESE Alemany Erzsébet Segítő Háza Isaszegen
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Az isaszegiek másodszor vehettek részt – az új vasúti felüljá-
ró témájában – lakossági fórumon. Az idén, 2012 januárjában 
a polgármester úr által kezdeményezett összejövetel célja az 
volt, hogy a lakosság megismerje a tervezett Budapest-Hat-
van-Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal Isaszeget is érintő mó-
dosított tervét. A vasútvonal-fejlesztés a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg, az engedélyezési 
és kiviteli terveket az UVATERV Zrt. készíti.

A Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott 
összejövetelre a tervezett vasúti felüljáróval érintett lakosok 
személyre szóló meghívást kaptak. Az összejövetelen részt vett 
Hatvani Miklós polgármester, a város vezetői közül néhányan, 
valamint az UVATERV és a NIF Zrt. képviselői.

Az Európai Unió támogatásával tervezett vasútfejlesztés a 
Budapest-Hatvan-Miskolc-Nyírgyháza vonal egészén növekvő 
vonatsebességet és gyakoribb vonatszámot jelent majd. Emi-
att szükséges a Pécel felől Isaszegre bevezető út sorompós 
átjáróját felüljáróra váltani. A felüljáró első nyomvonalterve 
több lakóingatlant érintett volna, ami a lakosság nemtetszését 
váltotta ki. A módosított nyomvonal szerint az Isaszegre beér-
kező út felmegy a domboldalra, majd a sínek fölött áthaladva 
– csupán két kereskedelmi ingatlant érintve – megkerüli a vé-
dett gesztenyefát, és a jelenlegi közúthoz csatlakozik.

A tájékoztatón elhangzott, hogy Isaszeg az egyedüli tele-
pülés, ahol a város vezetése kérte a lakosság tájékoztatását. 
Hatvani Miklóssal beszélgettem a továbbiakban arról, miért 
érezte fontosnak ezt az összejövetelt?

– Amikor tudomást szereztem a felüljáró építéséről, azonnal 
kértem a tervezőket, mutassák be az isaszegieknek, hallgassák 
meg a tervekről a véleményüket. Erre nincs kötelezettsége az 
önkormányzatnak, én ragaszkodtam hozzá, hogy „első kéz-
ből” pontos információt kapjon a lakosság. Az első megbe-
szélésen meghallgattuk egymás véleményét, így kialakult a 
második változat, erről beszélgettünk a januári, második fó-
rumon.

A sorompó sajnos már manapság is gyakran hosszú várako-
zásra készteti az autósokat. Ha a vonatok száma növekedni 
fog, a közúti felüljáróra szükség van. A tervező bemutatta (a 
honlapunkon is megtekinthetik!) az út és a felüljáró nyom-
vonalának tervét. A közvetlenül érintettek, az ott élők ezért 

a tervért sem lelkesednek, amit magam is megértek. A város 
más részén élőket talán annyira nem érinti, ők könnyebben 
belátják ennek ésszerűségét. 

Magam is sokszor gondolkodtam már rajta, vajon ez a ha-
talmas műtárgy miként fogja befolyásolni a város képét. A 
védett gesztenyefa megmaradása jelképezi, mennyire fontos 
számunkra a környezetvédelem is.

– A lakossági tájékoztatón többször is hangsúlyozta polgár-
mester úr, hogy kétségesnek tartja a terv megvalósulását.

– Igen, nekem ez a véleményem. Magyarország és az Euró-
pai Unió nehéz gazdasági helyzete közismert. Ennek a vonal-
nak a teljes felújítása nagyon sokba kerül, és évekig húzódhat 
a tervezési folyamat is.

– Közismert a város költségvetéséhez képest nagy összegű 
szennyvíztelep-korszerűsítési terv is, 555 millió forint érték-
ben. Hol tartanak a munkálatok?

– A támogatói szerződést 2011 őszén megkötöttük. Azonnal 
elkezdtük a közreműködő cégek kiválasztását: projektme-
nedzsment, a projekt médianyilvánosságát szervező cég, a 
műszaki felügyeletet biztosító mérnöki iroda, a közbeszerzési 
szakértő... Az első hónapok tehát ezeknek a pályázatoknak a 
kiírásával, a cégek kiválasztásával, a szerződések megköté-
sével telt. Mára a leglényegesebb pontnál tartunk, a kivitele-
ző cég kiválasztását megkezdtük. Az összeg nagysága miatt 
nemzeti közbeszerzési eljárás keretében kell a kivitelezőt ki-
választani. Nagyjából 5-10 cég jelentkezésére számítunk. A 
pályázat szövegét a közreműködő cégekkel egyeztetve állítot-
tuk össze, és megjelenése előtt a közbeszerzési tanács is ellen-
őrzi, megfelel-e a törvényben előírtaknak a kiírásunk. A kép-
viselő-testület már döntött a kiírás tartalmáról. Azt gondolom, 
hozzávetőleg május-júniusban fogjuk a nyertest kiválasztani. 
Azért tart ez ilyen hosszú ideig, mert kötelező időtartama van 
minden lépésnek. 

– Igen, ezt a közbeszerzések hátrányaként is emlegetik a hoz-
záértők... A legkevesebbet kérő cég lesz a nyertes?

– A bírálatnál nem csupán az árakat hasonlítjuk össze, fon-
tos szempont még, hogy ki milyen garanciát biztosít, milyen 
ütemben kéri a munkák kifizetését... A különböző szempontok 
súlyozva vannak, és az összességében legmegfelelőbb jelent-
kezőt fogjuk győztesnek kihirdetni.

ISASZEGI TERVEKRŐL

Meg fogjuk oldani!
Beszélgetés Hatvani Miklóssal, Isaszeg polgármesterével

A tervezett felüljáró nyomvonala
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– A pályázati támogatás csupán a teljes költség 85 százalé-
ka. Az önrészt elő tudja teremteni az önkormányzat?

– Nagyjából 100 millió forint a saját rész. Ez nagyon sok 
pénz... Ha nem lesz változás a költségvetésünkben, az összeg 
a kivitelezésig meglesz, mert jelenleg a bankszámlánkon van. 
Ám hozhat az élet nehézséget, de meg fogjuk oldani. Nincs 
visszaút, ezt a beruházást mindenképpen meg kell valósítani.

– A híradásokban gyakran halljuk, nincsenek könnyű hely-
zetben az önkormányzatok. Isaszegnek vannak pénzügyi gond-
jai?

– A múlt évben – a fejlesztéseinket is hozzászámolva – 
nagyjából két milliárd forintból gazdálkodtunk. A 2012. évi 
költségvetésünk 26 millió forinttal kevesebb a 2011. évinél. 
A 4-5 százalék inflációt is figyelembe véve ténylegesen még 
kevesebbet ér a város működésére fordítható összeg, kevesebb 
pénzt tudunk a fejlesztésekre, felújításokra, a rendezvényekre, 
a városra, a kulturális életre fordítani. A nehézségek ellenére a 
sportpálya felújításáról és a rendőrőrs épületének átépítéséről 
semmiképp nem szeretnénk lemondani.

– A szűkösebb költségvetés miatt vetődött fel az olcsóbb gáz- 
és áramszolgáltató keresése?

– A szolgáltatókat igyekszünk több önkormányzattal össze-
fogva megversenyeztetni. Ez nem feltétlenül jár szolgáltató-

váltással, lehet, hogy a meglévőtől kapunk kedvezőbb árat. A 
gázszolgáltató kiválasztása már folyamatban van. Most nyolc 
környező település polgármesterével egyeztetünk a villamos-
energia-szolgáltató kiválasztásában. A víziközmű-társulás jö-
vőjét is megbeszéljük, hisz ezzel kapcsolatban is új törvények 
születtek... 

Az együttműködésben eddig nyolc település, Isaszeg, Kere-
pes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Dány, Zsámbok, Vácszentlászló 
és Valkó vesz részt, Isaszeg lesz a gesztor település. Terveink 
szerint szeretnénk a kört tovább bővíteni.

– A kedvezmény csak az önkormányzat által működtetett in-
tézményekre vonatkozik?

– Sajnos igen, a lakosságra nem. Sőt a gáz esetében más tari-
fát kaptunk a 20 köbméter alatti és feletti fogyasztók esetében. 
Nagy fogyasztónak számít településünkön a két iskola. 

– A 2011-es költségvetés kiadásai közt az isaszegi intézmé-
nyek vonatkozásában gázra és villanyra sok tízmillió millió 
forint szerepel. Várhatóan mekkora lesz a megtakarítás?

– Pontos összeget nem mondanék, inkább százalékot. Azok-
nál a településeknél, akik már ezt bevezették, 5-6 százaléknyi 
a spórolás. Az a cég, amelyik segítségünkre volt a tárgyalá-
soknál, a megtakarításból 21 százalék sikerdíjat kap. 

– A települések összefogására szükség van a kedvezőbb ener-
giaárak eléréséhez?

– Természetesen. A szolgáltatók kedvezőbb tarifát adnak a 
nagy vásárlóknak. Isaszeg 12 ezer lakosú település, az imént 
említett nyolc település lakosságának száma összesen 50 ezer 
felett van, együtt eredményesebben tudunk lépni.

– Az összefogás az isaszegiek körében, úgy érzem, megszo-
kott. Ennek is köszönhető, hogy épül-szépül Isaszeg, színvona-
las rendezvényeken vehetnek részt kicsik és nagyok?

– Isaszegre mindig jellemző volt az élénk civil közösségi 
élet. Már gyerekként részt vettem a művelődési ház, a falu-
múzeum építésében, felnőttként a víztározó melletti erdei pi-
henő kialakításában. Civil összefogással épült meg a stáció, a 
képesfa... A sportkör tavalyi jubileumi ünnepsége, az isaszegi 
művészeti napok, a pünkösdi főzőfesztivál... fel sem tudok 
mindent sorolni... Emiatt elnézést kérek az érintettektől!

Az Isaszegi Gasztronómiai Hagyományőrző Egyesület ta-
valy tartotta az első pünkösdi főzőfesztivált. Az idei szerve-
zésébe bekapcsolódott az Április 6. kör. Jelenleg épp azon 
dolgozunk, hogyan tudjuk országossá tenni a rendezvényt. 
Ennek szervezése még folyamatban van, nem szeretnék róla 
most többet elárulni.

A képviselő-testület már tárgyalta a Mészáros Gusztávné 
képviselő asszony által is felkarolt extrémsportpálya építését. 
A Liget tér tűnik erre a legmegfelelőbb helynek. Kovácsné 
Halomházi Zsuzsa képviselő asszony a Szoborhegy felújítását 
kezdeményezte civil összefogással. 

– Az önkormányzat is gyakran segíti, támogatja ezeket a kö-
zösségi, civil kezdeményezéseket, ötleteket. 

– Igen, önkormányzatunk mindig szívesen társul a jó kezde-
ményezésekhez. Például a szlovák önkormányzat felépítette 
a kis kápolnát – ami ma már Isaszeg kis ékszerdoboza –, a 
területet díjmentesen biztosítottuk hozzá. A Sztárláb fesztivál 
szintén a szlovák önkormányzat szervezésében zajlik, amihez 
pénzt nem adunk ugyan, de a helyszínt a Damjanich Iskolában 
díjmentesen rendelkezésükre bocsátjuk. A csoportjainknak 
helyet adunk a művelődési otthonban. 

Külön öröm számomra, hogy isaszegi vállalkozók is gyakran 
hozzájárulnak pénzzel vagy munkájukkal, hogy szebb legyen 
városunk, hogy jobban sikerüljenek rendezvényeink. 

– A polgármester tehát támogatja ezeket a kezdeményezése-
ket. És Hatvani Miklós is melléjük áll?

– Természetesen magánemberként is támogatom a közösségi 
célokat. Például a múlt évi sportköri ünnepséghez is jelentős 
összeggel hozzájárultam... Korábban építési telkeket adtam a 
városnak... Örülök, hogy mindezt megtehetem. 

Apróné Orosz Margit

Pályázó neve: Isaszeg Város Önkormányzata
Projekt megnevezése: Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése
Kitörési pont: Közvetett kapcsolat
Pályázat neve: Szennyvízelvezetés és tisztítás
Forrás megnevezése: KA
Beruházás helye (helység): Isaszeg
Megítélt összeg: 555 063 600 HUF
Támogatás aránya: 85%
Támogatási döntés dátuma: 2011.08.02.
Támogatás pontszáma: 88
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2011-09-28
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2011-07-01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2014-05-04
Projekt tényleges kezdete: 2011-09-28
Projekt tényleges befejezése: Nincs adat

forrás: www.nfu.hu
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Nem csak napjaink egyik 
legsürgetőbb feladata a ci-
gány lakossággal kapcso-
latos előítéletek, és egyéb 
szembenállások felszámolá-
sa, messzire nyúlik vissza ez 
a probléma. Egy e témában 
készült kimutatás szerint 
Magyarországon már 1961-
ben hoztak egy határozatot 
– a környező országok közül 
elsőnek – a roma lakosság 
társadalmi integrációja ér-
dekében. Azóta, ahogy mon-
dani szokás, „sok víz lefolyt 
a Dunán”, de hogy valóban 
történt-e érdemi változás 

ezen a területen, ahhoz nem kell tudományos dolgozat, elég a 
mindennapokban nyitott szemmel járni.

Szajkó Gyulát, a Péceli Roma Önkormányzat elnökét kerestem 
fel, mert az a hír járja, hogy nyertek egy pályázatíró képzést.

– Pécel Város Családsegítő Szolgálatával közösen összefogva 
valóban nyertünk egy pályázatot, melyet az Autonómia Alapít-
vány „A romák integrációjáért” programja keretében hirdetett 
meg. A nyeremény egy pályázatíró képzés, mellyel majd uniós 
és hazai forrásokra lehet pályázni, s amellyel lehetőségünk lesz 
a péceli cigány lakosság integrálását segíteni. Az országból 50-
60 pályázat érkezett be, abból 22 kapott lehetőséget, ezek között 
vagyunk mi is.

A képzés több részre tagolódik, első körben Budapesten vol-
tunk kétszer két napos fejtágítón. A második része pedig oly mó-
don zajlik, hogy a már befejezett projekteket látogatjuk végig, 
és megnézzük, hol, milyen sikereket értek el. Láttunk például 
egy Tanoda programot, ahol a felől tudakozódtunk, hogy miként 
indították el, hogy zajlott a gyakorlatban, hogyan próbálták meg 
finanszírozni? A másik érdekes helyszín egy hulladékgazdálko-
dó telep volt, csak néztük, hogy a hulladékból hogyan készíte-
nek tüzelőanyagot. Meglátogattunk egy olyan projektet is, ahol 
a széthullóban lévő családoknak próbáltak segíteni. A képzés 
utolsó harmadában, majd egy kis adomány programban vehet 
részt az a 22 település, amelyik még versenyben van. Közöttük 
5 millió forintot osztanak szét, nem meghatározott arányban, ha-
nem a beadott pályázatok értékének, hasznosíthatóságának meg-
felelően. Ha mi elő tudunk állni egy olyan integrációs ötlettel, 
amely segíti a romák beilleszkedését, boldogulását, és van esély 
a sikerre, akkor juthatunk pénzhez.

Ha ez így lenne, abban a szerencsés esetben tudnánk részt ven-
ni még a képzésnek egy negyedik „bónusz” részében is, amikor 
is EU-s pályázatokon nyert külföldi projekteket tekinthetnénk 
meg.

– A látott példák közül melyik nyerte el a tetszését, melyikre 
gondol úgy, hogy ezt talán Pécelen is meg lehetne valósítani?

– A látott lehetőségek közül az egyik, ami elérhetőnek tűnik 
az a hulladékból tüzelő előállítás. Ez azt jelenti, hogy a papír 
hulladékot össze lehet vegyíteni falevéllel és a kettő elegyéből 
préselési technológiával elő lehet állítani olyan tüzelőanyagot, 
amely kiválthatja a fa, vagy széntüzelést. Ha szétnézünk, kör-
nyezetünkben van nyomda, nagyobb boltok, üzletek, ahonnan 
hulladékpapírt lehet beszerezni. Vagy a lakossági papír hulladék-
gyűjtő akciók keretében is nagyobb tételben lehet alapanyaghoz 
jutni. Akár egy kisebb üzemet is lehetne itt Pécelen működtetni. 
Amit mi látogattunk meg, ott hat ember dolgozott folyamatosan, 

több hónapon keresztül gyártották a tüzelésre alkalmas tömbö-
ket.

– Mikorra kell a pályázatokat kitalálni, a gondolatébresztési 
folyamat – a projekt látogatások – időszaka alatt?

– A beadási határidő március 31. Azt kell most eldöntenünk, 
hogy mit pályázzunk meg. Egyelőre „ötletelési” fázisban va-
gyunk. Ezért is hívunk, várunk minden olyan segítő szándékú 
személyt, aki munkájával, tudásával, szabadidejét feláldozva 
csatlakozna a programot előkészítő csapatba.

Központi gondolatként a szemléletváltás elősegítése jelenik 
meg legerősebben bennünk, ez irányban szeretnénk elmozdulni. 
Sajnos, munkát nem tudunk adni az embereknek, de a gyerekek, 
a jövő nemzedék látásmódjának pozitív irányba terelése komoly 
feladat, mert a jövő a legfontosabb!

– Ön szerint, hol tart most a romák integrációja helyi szinten 
és országosan? Mit tesznek ennek érdekében azok, akik döntési 
helyzetben vannak?

– Ez egy rendkívül nehéz, és sok irányból megközelíthető kér-
dés. Az „integráció” szó eredeti jelentése: különálló részeknek 
valamely nagyobb egészbe, egységbe való beillesztése, beolva-
dása, egyesülése. Bármennyire fura is, sok cigány származású, 
önérzetes ember úgy érzi, hogy evvel „az integrációval” elveszíti 
saját magát, azt, aki valójában Ő. Volt már olyan eset, amikor 
felhoztam ezt a témát ismerős körben, és szinte nekem estek, 
mert nem értenek egyet evvel a „beolvadással”. Más emberek 
pedig jó szavakkal, beleegyezéssel, sőt helyesléssel fogadták az 
ilyen jellegű mondanivalómat. Tehát „beilleszteni” nem min-
denkit lehet. Így Pécelen is vannak, akik sem ma, sem holnap 
nem fognak „beolvadni”, mert vagy nem tudnak, vagy nem akar-
nak. A döntéshozóink most egy történelmi jelentőségű gondolat 
magját hintették el, hiszen nemzetiség lettünk kisebbség helyett! 
Nemzetiség a nemzeten belül. Mindenki értse úgy, ahogy épp 
akarja, de személyes véleményem az, hogy akár meggondolat-
lannak is tekinthetnénk ezt a gondolatot.

A kormány ugyanis hozott egy olyan törvényt, mely szerint 
mostantól nem cigány kisebbség, hanem roma nemzetiség le-
szünk, így aztán nem kisebbségi, hanem nemzetiségi önkor-
mányzatok lesznek.

Első körben a nevünket kellett megváltoztatni. 2012. február 
13-tól Péceli Roma Önkormányzat lettünk hivatalosan! Külön 
bankszámlánk lesz, ahol külön intézhetjük pénzügyi tranzakció-
inkat. A testületi jegyzőkönyvek benyújtásának is új szabályozá-
sa van. Természetesen most ismerkedünk az új jogszabályokkal, 
mire megismerjük, félek már megint lesz valami új.

Arra a kérdésemre, hogy milyen manapság a roma nemzetiségű 
családok élete, Szajkó Gyula azt válaszolta, hogy mint ahogy a 
többségé is, nagyon nehéz. Súlyosbítja a helyzetet, hogy sajnos 
az önkormányzati támogatottság szinte a negyedére csökkent. 
Ez annak is köszönhető, hogy Pécel város sincs jó helyzetben. 
De, mint ahogy fogalmazott: „Nem biztos, hogy az a jó módszer, 
hogy megfojtjuk a körülöttünk tevékenykedőket. Talán tüske is 
vagyunk sok ember szemében. Be kell látni, hogy az egészben az 
a legnagyobb baj, ha nincs pénz, nincs háttér, nem tudunk tevő-
legesen munkát hozzá tenni.

Miközben Pécelen különösen nagy számban élnek romák, ezt a 
népszámlálás eredménye is megmutatja majd, de a megítélésem 
szerint, akár 700-800 fő is lehet.”

Tisztelt Olvasók! Akinek van ötlete és persze szívesen segítene 
a Péceli Roma Önkormányzatnak a pályázat kidolgozásában – 
melynek beadási határideje március 31. –, keresse meg Szajkó 
Gyulát a 06-20/50-41-888-as telefonszámon.

Poór Mara

A romák integrációjáért
”
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 TANULJUNK CIGÁNYUL”

Új integrációs kezdeményezés születetett a napokban Ma-
gyarországon. A tudományos központ egyben egyházi missziós 
tevékenységre alapszik, célcsoportja a cigány társadalom. Ma-
gyarországon ilyen tekintetben egyedülállónak számító Cigány 
Módszertani és Kutató Központ ünnepélyes megnyitójára 2012. 
február 3-án került sor, Békés városában. A Magyar Pünkösdi 
Egyház Országos Cigánymissziója fenntartása alá tartozó in-
tézmény felavatásán részt vett a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár-
ságának vezetője, Balog Zoltán képviseletében a minisztérium 
kabinetfőnöke, Ráczné Szabó Rita, Erdős Norbert, országgyű-
lési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője, Izsó 
Gábor, Békés város polgármestere, valamint Pataky Albert, a 
Magyar Pünkösdi Egyház elnöke.

Durkó Albert, az Országos Cigánymisszió vezetője megnyi-
tó beszédében kiemelte: „Nagy örömünkre szolgál, hogy Isten 
kegyelméből ezt az épületet birtokba vehetjük, és elindíthatjuk 
módszertani és kutató munkánkat is a cigányság körében.”

Az ünnepélyes szalagátvágást, a Cigány Módszertani és Ku-
tató Központ felavatását szakkonferencia követte, „Az integrá-
ciós források hatékony felhasználása” címmel, melyen előadást 
tartottak, dr. Hecker Róbert, a Cigány Módszertani és Kutató 
Központ tudományos főmunkatársa, Csepeli György, az ELTE 
Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára, Nagy Balázs, 
az Európai Szociális Alap Uniós Programigazgatója, Dósa Va-
léria, roma foglalkoztatásszervező, valamint dr. Ulicska Lász-
ló, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárság stratégiai főosztályveze-
tő-helyettese. A résztvevő szakemberek, érdekeltek, egyházak 
képviselői délután szekcióüléseken is tájékoztatást kaptak a 
jelenlegi pályázati lehetőségekről, cigány területen tevékeny-
kedő intézmények tapasztalatairól. Amint azt Szentesi Zoltán, 
a Cigány Módszertani és Kutató Központ igazgatója megfogal-
mazta: „Az a reménység van bennünk, hogy a Központ munkája 
olyan tartalmat, döntéseket, új működési formákat fog hozni, 

amelyek hozzásegítenek mindannyiunkat ahhoz, hogy hatéko-
nyan, minden eszközt megragadva tudjuk segíteni a cigányokat 
a felzárkózásban, a kibontakozásban, hogy emberi méltóságu-
kat megfelelő színvonalon megélhessék, és hasznos tagjai le-
hessenek a társadalomnak.” 

A szakkonferenciára elkészült a Cigány Módszertani és Kutató 
Központ első kiadványa is: „Tanuljunk cigányul” lovári nyelv-
tankönyv, melynek szerzője Mohácsi Anikó. 

Mohácsi Anikó „Tanuljunk cigányul” lovári nyelvtankönyve, 
az MPE-OCM Cigány Módszertani és Kutató Központ épületát-
adásának, az I. Szakkonferenciának a video- és hanganyaga, az 
előadások anyaga elérhetők az MPE-OCM Központban: 5630 
Békés, Verseny utca 7. 

CIMOK
cimok@remenyhir.hu, www.remenyhir.hu

+36-66/645-672; +36-66/412-217

Sajtóközlemény
A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója

Cigány Módszertani és Kutató Központ
épületavató ünnepsége kapcsán

Cigány Módszertani és Kutató Központ épületavató ünnepsége

MEGRENDELÔLAP
Megrendelem az ESE Híradó című havi folyóiratot 2012.  

........................................................ hónaptól az alábbi címre:
Megrendelő neve: ....................................................................
Címe: .......................................................................................
.................................................................................................
Telefonszáma: .........................................................................
Címemre postai csekket kérek. A postai csekk a (28)454 076 
vagy a (28)454-077 telefonon is kérhető.
Előfizetési díj:      negyedévre:       600 Ft
       fél évre:          1 000 Ft
       egy évre:         2 000 Ft

Támogatói előfizetés:                     5 000 Ft 
Kiemelt támogatói előfizetés:       10 000 Ft

Dátum: .....................................................................................

Aláírás: …….................….......................................................

A megrendelőlapot kérjük az ESE Híradó címére (2119 Pécel, 
Pihenő u. 2., ese@vnet.hu) eljuttatni.
A lap letölthető az ESE honlapjáról: www.egymast-segito.hu

Péceli Polgárôrség
Elérhetőségek:
06-20-432-4426, 06-20-432-0208
E-mail: varosipolgarorsegpecel@gmail.com
Lakossági fogadóórák:
Minden héten szerdán: 18-20h-ig
szombaton: 9-12h-ig
Cím: Pécel, Isaszegi út 3.

”
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Hátradőlhet az olvasó, semmi érdekes hír nincs Pécelen, éppen 
azért, mert – mint mondják – pénz nélkül lehetetlenség fejleszte-
ni. Ha nincs sok munka, a hibák is elenyésződhetnek. A közéleti 
pénztelenség, a folyamatos anyagi kényszerek gúzsba kötik a 
városvezetőket, akik marionett bábukként mozognak az önkor-
mányzati adósság muszáj-kötelezettségeinek színpadi szerepei-
ben, figyelve a közönség sorait. A közönség unatkozik. 

2010-ben az önkormányzati választási metódus szűkítette a 
főszereplők számát, és ezért rákényszerültek a megfogyatkozott 
testület tagjai, hogy több minőségben, több szerepet vállaljanak. 
Hatalomkoncentrációnak, belterjesedésnek is nevezhetnénk ezt 
a demokratikus szereptöbbszöröződést, de minek. Voltaképp – 

jogosnak tűnően – a kölcsönös vezetői bizalom megteremtési 
folyamatának, egy új összezárásnak lehetnénk tanúi, ha érdeklő-
dők lennénk, és nem elégednénk meg a békességgel. 

Csöndben és a másfél év alatt egyre növekvő távolságból szem-
lélve e békés színpadot, hirtelen közérdekű kíváncsiság fog el. 

Függöny fel! – mondom. Magamnak. Elvégre az újságírók ta-
nult alapszabálya szerint: „Az újságírók a társadalomban közfel-
adatot látnak el, amikor közérdekű ügyekről tudósítanak, állást 
foglalnak, kritikát gyakorolnak vagy más módon hatnak az em-
berek véleményformálására. Ebből a közfeladatból különleges 
jogok következnek, de kötelességek is. Ezért van nagy jelentő-
ségük a médiajog és a médiaetika kérdéseinek.”

A közéleti tények világába hív az újságírói kötelesség és köz-
életi elkötelezettségem. Az információhiány senkinek sem jó, a 
közösségi létezésben nem engedi felnőni a polgárokat. Nem ak-
tivizál, érdektelenné teszi az itt élőket. Pedig megérdemelnénk 
a helyi polgárosodáshoz alapvetően szükséges információt, a 

nyilvánosságot. Sajna nincs rendszeres tévéközvetítés a testületi 
ülésekről. Hiányzik a testületi döntések hangulatának közvetí-
tése, a miértek mögötti döntések demokrácia színű értelmezési 
lehetősége. Legalább annak a látszata.

Nem pótolja ezt a hiányt az, hogy az önkormányzati Tájékozta-
tó szépen formáltan, kereskedelmi médiumokhoz hasonló mély-
séget hangulatoz az olvasóknak, a „minden rendben, csak a pénz 
kevés” című ismétlődő felvonások maszkírozott szereplőinek 
bemutatásával. Megnyugtató. Tetszetős említések sora, a mu-
száj-adók, a renitens péceli adózók, az adósságkezelés, a befek-
tetői tárgyalások, a telek- és ingatlanértékesítési tervek snittelt 
hírei kedvező képet vetítenek az olvasóknak az önkormányzati 
munkáról. 

Hírcsepegtetésnek hívja ezt a szakma, egy alvó városban ez 
a módszer bejön. Ám a lakónépesség közérzeti hangulata tele-
pülésrészenként kibeszélhetetlen problémacsomagokat rejt. Az 
interneten olvasható anonim beszólások a tehetetlenség és a köz-
lésvágy buborékai. Megválaszolatlanul, hangtalanul elmúlnak, 
mert minek is. 

Hogy mennyire érthetetlen viselkedésű a köz-vezetés Pécelen, 
ezt a magam ügyén túlmenően is észleltem, ahogy kronológiai 
sorrendben letöltöttem az Internetről a 2011-es év testületi ülé-
seinek jegyzőkönyveit. 

Az ezt sem tudtam, ezt sem tudtam felismerései felkeltették 
bennem a közéleti kíváncsiságot. Ez a tulajdonságom – évtize-
dek óta – minden önkormányzati kurzus számára finoman szólva 
idegesítő volt, ezért népszerűségem fogyatékos szinten stabili-
zálódott, dacára ennek-annak. A nehéz emberek sorsa a mindig 
jelen-idők világában az újra-újrapróbálkozás erőfeszítéseiről 
híres. Ha ez a bekezdés önvallomásosra sikeredett, folytatólago-
san bevallom, utoljára 1990-94-ben éreztem hasonló késztetést. 
Ennek hiábavalósága megvolt. Úgy látszik, húsz évenként újra-
kezdem. No, akkor bele! Segítsenek értelmezni, tulajdonképpen 
mi folyik a városvezetésben itt Pécelen. 

A 2011-es Vízművel kapcsolatos testületi határozatok mögötte-
sei kiemelten kíváncsivá tettek – személyes okból is, a régen volt 
PVCSV üzemvezetői állásom révén –, mert a vezetőváltások, a 
szolgáltatási tarifanövekedések, az átszervezések, a Felügyelő 
Bizottsági tagrend-modulációk, valamint egy új al-kft alakulásá-
nak miértjei még az életbe lépő vízi-közmű törvény ismeretében 
is misztikusak. 

Sorjában. 
2011. március 31-én a Testület kinevezi a már a Vízmű megbí-

zott ügyvezetőjeként dolgozó, budapesti illetőségű Szabó Feren-
cet 2014. december 31-ig ügyvezetőnek. 

Bő három hónap után rendkívüli felmondással elküldik. Ugyan-
ezen napon a megüresedett poszttal megkínálja a Testület a szi-
gethalmi illetőségű Kis Ádámot 2011. december 31-ig. Majd pá-
lyáztatnak erre posztra, a rend kedvéért. De ez a 2011. július 11-i 
nap még nem ért véget. A Testület egyetért a pár órája kinevezett 
Kis Ádám ügyvezető javaslatával, mely szerint 100%-os Vízmű 
Kft tulajdonnal jöjjön létre egy Városüzemeltetési Kft.  

A felmondást-kinevezést követő harmadik napon – július 14-én 
– kölcsönös egyezség születik a Testület és Szabó Ferenc között 
a közös megegyezéses elköszönés és 6 havi bérnek megfelelő 
végkielégítés tárgyában. 

Úgy két hét múlva döntés születik a víz és csatorna közműfej-
lesztési hozzájárulás mértékéről (lásd keretes), továbbá a péceli 
közművagyon adatbázisának felmérésével is megbízatik – 10 
milliós összegben – a BLD Kft. Ekkor mond le a Vízmű FB 
egyik tagja, aki helyett Árva Anikó (Pécel) tagsága lép életbe.

Sokasodik a FEB tagok felelőssége és a munkája, így testületi 

Közérdekû kíváncsiság

Víz- és csatornadíjak 2012-ben

Pécel
Lakossági vízdíj 330 Ft/m3 + áfa (bruttó 419 Ft/m3) 
Lakossági csatornadíj 395 Ft/m3 + áfa (bruttó 502 Ft/m3)
Közületi vízdíj 525 Ft/m3 + áfa (bruttó 667 Ft/m3)
Közületi csatornadíj 658 Ft/3 + áfa (bruttó 836 Ft/m3)
Csatlakozási díj
Lakossági vagy lakossági értékesítésű közületi 
– vízhálózat bruttó 152 400 Ft
– csatornahálózat bruttó 228 600 Ft
Közületi 
– vízhálózat bruttó 254 000 Ft
– csatornahálózat bruttó 381 000 Ft

Isaszeg
Alapdíj 273,70 Ft/hó + áfa (bruttó 347,60 Ft/hó)
A közületek és a lakosság által fizetett 
vízdíj egységesen 256,30 Ft/m3 + áfa (bruttó 325,50 Ft/m3)
A közületek és a lakosság által fizetett 
csatornadíj egységesen 242 Ft/m3 + áfa (bruttó 307,30 Ft/m3)

Gyömrő
Lakossági vízdíj bruttó 409 Ft/m3

Lakossági csatornadíj bruttó 512 Ft/m3

Alapdíj bruttó 406 Ft/hó
Közületi víz és csatornadíj bruttó 1 208 Ft/m3

Vízközmű csatlakozási díj bruttó 381 000 Ft
Csatorna csatlakozási díj bruttó 203 200 Ft
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elismeréssel 50%-os tiszteletdíj-emelés történik 2011. december 
1-től. Vízmű FEB tagok: Árva Anikó (Pécel), Podmaniczky Jó-
zsef elnök (Pécel), Zsadányi Zsolt (Pécel). 

A Vízmű által kiírt ügyvezetői pályázat eredménye kihirdette-
tik november végén, Kis Ádámét fogadják el. Aki a 2012. jan.1. 
és dec. 31. közötti időszakra kapott megbízatást a Vízmű ügy-
vezetésére. Feltehetően a rövid idejű megbízás miatt a szokástól 
eltérően magas bért állapítottak meg részére, amely csak péceli 
értelemben magas, hiszen a PIOK vezetőjének alapbére alig több 
mint ennek harmada. Ezzel csak értékrendi bajom van, mert a 
TANÍTÓK megbecsülése számomra szent ügy. 

A decemberi ülésen is fontos dolgok születtek a Vízműről. 
Megtörtént a Vízmű dolgozói javadalmazási szabályzatának 
elfogadása, döntöttek a Vízmű Kft. új alapító okiratának elfo-
gadásáról. Feltehetően mégis csak egy kft lesz: Péceli Víz-, Csa-
tornamű és Városgazdálkodási Kft. néven. Továbbá rendelkezés 
született a 2012. január 1-jével életbe lépő szerelési szolgáltatá-
sok árairól is (lásd keretes). 

A változások mögött egy szándék valószínűsíthetően rejlik: a 
víz-csatorna közszolgáltatások árát és a közszolgáltatáshoz való 
hozzáférés díjait ellenőrizhetetlenül, zártkörűen lehessen megál-
lapítani. Mert ugye kell a pénz. Hogy jogos vagy indokolatlan az 
emelés mértéke, az nem tudható, legfeljebb hasonlítható a szom-
széd települések díjaihoz. Ezt fogjuk tenni. 

Ahogy ismerkedem egy év testületi határozataival és a nyil-
vános ülések jegyzőkönyveivel, vélemények gyűlnek bennem 
arról, milyen megoldásokat talál a testületi szavazó többség Pé-
cel gazdálkodásának megmentéséhez. Az időben együtt ismer-
kedünk Pécel megmaradt ingatlanvagyonával, a forgalomképes 
ingatlanok jelzálogterheivel és például az elhíresült Pécel Fejlő-
déséért Közalapítvány majd háromhektáros, Topolyosban fekvő 
területével.  

Aztán végre 2011. október 27-én realizálódik az összes ötlet, és 
lám feláll az új közalapítványi Kuratórium és Felügyelő Bizott-
sági tagság. Ne csodálkozzunk az ismerten ismétlődő neveken. 

A Kuratórium elnöke: Füzesi József (Pécel)
A Kuratórium tagjai: dr. Virágh Ákos (Budapest), dr. Bobák 

Anita (Salgótarján), Árva Anikó (Pécel), Podmaniczki József 

(Pécel), Zsadányi János Zsolt (Pécel), Kis József (Pécel), Csá-
szár József (Pécel), dr. Szabó László (Pécel)

A Kuratórium titkára: Szabó Zoltán (Pécel)
Felügyelő Bizottság elnöke: Kis Ádám (Szigethalom)
Felügyelő Bizottság tagjai: Dolhai András (Pécel), Tóth Ale-

xandra (Kisoroszi)
Hát így történtek a megtörténtek. Végül is jó terv a „Sport és 

szabadidő központ létesítése a Topolyosban. Szálloda, üdülőfalu 
és ifjúsági rehabilitációs központ építése Pécelen” – című pro-
jekt. Remélhetjük a megvalósítását. 

Némethy Mária

Pécel önkormányzatának bizottságai

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Elnök: Árva Anikó
Képviselői tagok: Berecz Gábor, Zsadányi Zsolt
Külső tagok: Dr. Bobák Anita, Kis Ádám

Oktatási és Vallási bizottság
Elnök: Tóthné Szentandrássy Csilla
Képviselői tag: Berecz Gábor
Külső tag: Kazinczy Tamás

Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottság
Elnök: Podmaniczki József
Képviselői tagok: Árva Anikó, Karsai András, Sarlós Imre
Külső tagok: Almási László János, Birtalan Sándor, Sára 
János

Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság
Elnök: Zsadányi Zsolt
Képviselői tagok: Karsai András, Kónya József, Podmaniczki 
József

2012. március 22-én (csütörtök) du. fél 6-tól tartjuk az év-
ről-évre megrendezésre kerülő Tanári Hangversenyünket. A 
belépés ingyenes. Minden kedves érdeklődőt szeretettel vá-
runk (Pécel, Kossuth tér.3.). A koncert meghallgatása után 
megtekinthető Zeneiskolánk Dísztermében Liszt Életút c. 
plakátkiállítása.

2012. április 23-án (hétfő) 15 órától-18 óráig tartjuk felvételi 
meghallgatásunkat a leendő elsősök, másodikosok és harma-
dikosok számára azoknak, akik felvételt szeretnének nyerni 
Zeneiskolánkba Kiselőképző vagy Előképző szakra – amely-
nek elvégzése után majd hangszert választhatnak zongora, 
hegedű, cselló, furulya, fuvola, klarinét, trombita és mélyréz 
szakon. (Pécel, Kossuth tér 3.)

A Péceli
Zeneiskola hírei

Meghívó! 
 
Szeretettel hívjük meg Isaszeg város Polgármes-

terét és a Képviselő Testület Tagjait az ESE Alem-
any Erzsébet Segítőház Otthon Éttermébe 2012. 
március 14.-én 14 órakor kezdődő JUBILEUMI 
Vendégségre.
Konyhaüzemünk dolgozói és minden munkatár-

sunk kiteszi szívét lelkét, hogy az örömünnep dísz-
vendégei különleges vendéglátásban részesüljenek.
Kapcsolattartó: Apróné Orosz Margit az ESE Al-

emany Erzsébet Segítő Ház telepigazgatója.

Szeretettel várjük a Kedves Vendégeket!
ESE nevében:

Némethy Mária elnök
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MADÁRFIÓKA EGYESÜLET

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) tagegye-
sülete a péceli „Madárfióka”csoport, mely a helyi nagycsalá-
dosokat fogja össze. Tagegyesületként szorosan kötődnek az 
országos szervezet célkitűzéseihez, kapcsolódnak rendezvé-
nyeikhez, igyekeznek minél több szállal kötődni az anyaszerve-
zethez. Mivel a nagycsaládosok kevésbé mobilak, ezért prak-
tikus módon helyi civil szervezetként bonyolítják az aktuális 
tennivalókat. 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szár-
nyak.” – ez a Goethe-idézet motoszkált a fejemben, amikor 
egyik nap a Madárfióka Egyesület városszéli „fészkét” keres-
tem fel. Arra voltam kíváncsi, hogy vajon az ebből a fészekalj-
ból kirepülők milyen útravalót kapnak a szárnyaláshoz.

– A Madárfióka Egyesület is úgy alakult, hogy sok nagycsa-
ládoshoz hasonlóan, Budapestről – az élhetőbb környezet re-
ményében – költöztünk ki. Előtte Rákoskeresztúron laktunk, 
és ott a madárdombi nagycsaládos csoportba tartoztunk. Majd 
miután 1997-ben a madárdombiak „lefialtak” ide Pécelre, mi 
lettünk a Madárfiókák – meséli mosolyogva vezetőjük, Szom-
bathy Márta.

– Hány fészekaljnyian éltek Pécelen?
– Tíz család volt az alapító, jelenleg már 150 olyan család-

ról lehet beszélni, akikkel tudjuk tartani a kapcsolatot. Tele-
pülésünkön az országos átlagnál nagyobb létszámban élnek 
nagycsaládosok. Ahogy mi is idekerültünk, úgy más családok 
számára is ez egy tipikus „útvonal”.

– Nálatok a családi fészekben hány gyermek, hány fióka van? 
– Mi szándékos elhatározással, választott életformaként 

nyolcan költöztünk ki Pécelre. Három gyerek, két idős nagy-
szülő, egy nagybácsi és mi ketten. Férjemmel a tipikusan vá-
rosi élet után egy merész vállalkozásként a több generációs 
életformát szerettük volna megvalósítani. 

A három idős hozzánk tartozóból ketten kirepültek, így már 
csak egy nagyapónk van, és a gyerekek is lassan felnőnek. A 
tipikus nagycsaládos, több generációs forgásban vagyunk ben-
ne, most már mi öregszünk, lassan átvesszük az idősek helyét.

– Tényleg működik ez az életforma, hiszen állandóan azt 
halljuk, hogy ez már a múlt…?

– Működik bizony, és azt látjuk, hogy nem véletlenül éltek 
így régen. Ahogy most egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a 
családok, egyre világosabbá válik: szándékosan arra kellene 
törekednünk, hogy mint  régen, legalább a nagy, népesebb csa-
ládok önfenntartóvá váljunk. Nem biztos, hogy csak fűvel kell 
bevetni azt a kertet.

Kellenek olyan túlélési stratégiák, amelyek a nehéz helyzete-
ken is átvisznek. Nem véletlenül volt erre a megoldások egyi-
ke a több generáció egy fedél alatt. Ennek nemcsak múltja, 
hanem nagyon nagy jövője is van. De ehhez persze meg kell 
teremteni a feltételeket. 

– Beszéljünk most a sokak által többször feltett kérdésről. 
2001-ben a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól a Járó-féle 
vendéglő épületének tulajdonjogát a Péceli Nagycsaládosok 
Madárfióka Egyesülete kapta meg, és hozzá a lehetőséget is a 
felújításra és hasznosításra. 

Manapság, ha elmegyünk az épület előtt, szemmel látható, 
hogy egyre rosszabb állapotban van. Nem csináltok vele sem-
mit? 

– Ez az a kérdés, amit tényleg sokan feltettek már, legutóbb 
az ESE-újságban is ennek okán szerepeltünk.

Sokszor elmondtam: egy olyan pályázaton jutottunk az in- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gatlanhoz, amelyet azután írtak ki, hogy az akkori önkormány-
zatnak felajánlották az elővásárlási jogot (állami tulajdonról 
volt szó), és az nem tartott rá igényt.

Bármely civil szervezet pályázhatott, aki vállalta, hogy más-
ra nem, csak közösségi célokra használhatja az ingatlant.

A nagycsaládos egyesület anyagi tartalékokkal nem rendelke-
zik (honnan is?), így társadalmi munkában, önkéntes felajánlá-
sokkal addig jutottunk, hogy rendelkezünk érvényes tervekkel 
a felújításra vonatkozóan, úgy az épületre, mint az előtte léte-
sítendő játszótérre és a hátsó udvaron egy rendezvényterület-
re egyaránt. Mindezt fel is ajánlottuk az önkormányzatnak is, 
amikor lehetőség volt egy közös pályázat benyújtására. Ezen 
sajnos nem nyertünk, ezért továbbra is figyeljük az aktuális 
pályázati lehetőségeket, ilyenek azonban társadalmi szervezet 
számára beruházás megvalósítására jelenleg nincsenek.

– Arra nem gondoltatok, hogy visszaadjátok az ingatlant? 
Hátha valamelyik civil szervezetnek lenne kapacitása arra, 
hogy rendbe hozza, ne romoljon tovább az állaga.

– Sem vissza nem adhatjuk, sem bérbe nem adhatjuk, sem 
el nem adhatjuk, sem el nem ajándékozhatjuk. Ha akkor más 
nem pályázott rá, most hiába. Mi igyekszünk a pozitív üze-
neteket közvetíteni, ezzel az üggyel kapcsolatban pedig csak 
rosszindulatú támadások értek és érnek. Ha pedig valakinek 
akkora kapacitása van, semmi jónak nem vagyunk az elrontói, 
készséggel állunk rendelkezésre. Ahogy az önkormányzattal 
tudtunk együttműködni, úgy bárkivel tudunk, de a vállalt kö-
telezettségeken nem lehet változtatni. 

Poór Mara

Gyökerek és szárnyak
Interjú Szombathy Mártával

1997. évi CXLII. törvény a társadalmi szervezetek által hasz-
nált állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről

7. § (1) A tulajdonba adott ingatlant - a (2) bekezdés és a 22. § (2) 
bekezdése alapján tulajdonba adott ingatlan kivételével - a tulajdon-
jog megszerzésétől számított tizenöt éven belül nem lehet elidegení-
teni és megterhelni. Az elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-
nyilvántartásba az MNV Zrt. javára be kell jegyezni.

8. § A tulajdonba adásra vonatkozó szerződésben meg kell hatá-
rozni, hogy az átadott ingatlant - az elidegenítési és terhelési tilalom 
időtartama alatt - a tulajdonos a szervezet elhelyezésére, illetőleg az 
alapszabályában meghatározott működési célját szolgáló tevékeny-
ség folytatására használhatja. Ha a tulajdonos e vállalt kötelezettsé-
gét megszegi, az ingatlan tulajdonjoga e törvény erejénél fogva az 
államnak visszajár.

A volt Járó-féle vendéglő épülete
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KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓK

Lakossági
felhívás 
kötelezô 

tüdôszûrésre
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Isaszeg városban 
2012. március 08-tól március 28-ig minden 30 éves, vagy 
ennél idősebb személynek kötelező tüdőszűrést tartunk. 

A tüdőszűrés időpontjai (2012. márc. 8-28. között): 
Szűrési napok: 2012. március 8., 9., 12., 13., 14., 19., 20., 

21., 22., 23., 24., 26., 27., 28.
Hétfőn: 12.00-18.15-ig
Kedden: 8.00-13.45-ig
Szerdán: 12.00-18.15-ig
Csütörtökön: 8.00-13.45-ig
Pénteken: 8.00-13.45-ig
2012. 03. 24-én (szombaton): 8.00-12.00 óráig.
A tüdőszűrés helye:
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 14. (volt Egészségház)
Személyi igazolványát, TAJ kártyáját, valamint az előző év-

ben kapott tüdőszűrő igazolását hozza magával.
Nem kell megjelennie a szűrővizsgálaton annak a személy-

nek, aki egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vett, 
illetőleg azoknak, akik tüdőgondozó intézetben gyógykeze-
lés alatt állnak.

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatal

Az Okmányirodához tartozó települések:
ISASZEG, PÉCEL

Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 06(28)455-733
Fax: 06(28)455-733
e-mail: okmanyiroda@pecel.hu
Honlap: www.pecel.hu
Ügyfélszolgálat: 06(28)452-745, 06(28)452-746

Információk 

Anyakönyvi ügyek: 06(28)452-745/132. m., 06(28)452-
746/132 m.
Egyéni vállalkozói igazolvány, mozgáskorlátozottak parkolá-
si igazolványa, ügyfélkapu, útlevél ügyek, vezetői engedély 
ügyek, személyi igazolvány ügyek esetén: 06(28)455-733, 
06(28)452-745/145 m., 06(28)452-746/145 m.
Lakcímváltozási, lakcímigazolvány ügyek esetén: 06(28)452-
745/134 m., 06(28)452-746/134 m.
Járműigazgatási ügyek: 06(28)452-745/138 m., 06(28)452-
746/138 m.
Illetékfizetéssel kapcsolatos információk: Illetékfizetésre a 
legközelebbi postán van lehetőség.
Az ügyintéző az illeték befizetését követően, soron kívül fo-
gadja az ügyfelet.

Az okmányirodai ügyintézés sorszámosztás vagy előzetes 
időpont egyeztetés alapján működik.

Ügyfélfogadási idők

Hétfő
Sorszámosztás alapján 
Személyi ig., lakcímkártya, útlevél, parkolási ig.
08.00 - 10.00 és 13.00 - 15.30
Vállalkozói ig, jogosítvány
08.00 - 11.00 és 13.00 - 17.00
Behívott ügyfelek 
10.00 - 11.00 és 15.30 - 17.00
Kedd
Sorszámosztás alapján 
Személyi ig., lakcímkártya, útlevél, parkolási ig.
08.00 - 10.00 és 13.00 - 14.30
Vállalkozói ig., jogosítvány
08.00 - 11.00 és 13.00 - 15.00
Behívott ügyfelek
10.00 - 11.00 és 14.30 - 15.00
Szerda 
Sorszámosztás alapján 
Személyi ig., lakcímkártya, útlevél, parkolási ig., vállalkozói 
ig., jogosítvány
08.00 - 10.00 és 13.00 - 15.00
Csütörtök
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek
Sorszámosztás alapján 
Személyi ig., lakcímkártya, útlevél, parkolási ig., vállalkozói 
ig., jogosítvány
08.00 - 11.00

Okmányiroda

Tüdôszûrés 
Pécelen

2012. március 30. – április 26.

(Szemere Pál Môvelûdési Ház

Pécel, Maglódi út 12.)
Az elrendelt szűrővizsgálatokra azok a 30 évesnél idősebb 

lakosok kötelezhetők, akik a vizsgálatot elrendelő megyei 
népegészségügyi szakigazgatási szerv területén huzamos jel-
leggel tartózkodnak. A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok 
a személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan 
részt vettek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés 
alatt állnak. Az érintettek a szűrővizsgálat helyéről és idő-
pontjáról névre szólóan kapnak értesítést.

A vizsgálatra vigyék magukkal az előző évben kapott szű-
rővizsgálati lapot, a személyi igazolványt és a TAJ kártyát!



2012. márciusESE Híradó24

ÉRTÜNK DOLGOZNAK

Tóth Ferenc rendőr főhadnagy nem oly régen, 2010-ben lett a 
Péceli Rendőrőrs parancsnoka. Mielőtt arról kérdeztem volna, 
hogy vajon milyen jellemző bűnesetek történtek mostanában Pé-
celen, előbb még más dolgokról is faggattam. Megtudtam, hogy 
a parancsnoki kinevezés előtt, mint oly sokan mások, ő is végig-
járta a ranglétra különböző fokozatait. A rendőrség kötelékébe 
1992. szeptember 1. óta tartozik. Tevékenykedett járőrként, majd 
körzeti megbízott lett, ezután következett a nyomozói munka Gö-
döllőn. A szakirányú végzettség megszerzése után parancsnok-
helyettessé nevezték ki, mígnem tavalyelőtt r. főhadnagyi foko-
zattal átvette a parancsnoki teendőket.

Két gyermek apukája, Feri tizenhárom, Csilla pedig hat éves. 
Arra a kérdésemre, hogy vajon elismerik-e a gyermekei ott-

hon is parancsnoknak, a főhadnagy nagyon határozottan állítja, 
hogy egyelőre még igen. 

– Magam is szülő lévén, gyanítom, hogy történhet még válto-
zás ez ügyben. Na, de lássuk csak, milyen, a településre jellemző 
bűnesetek történtek mostanában?

– Településünk bűnügyi helyzetét nagy mértékben befolyásol-
ja, hogy az M0-ás lehajtó szakasza, a 31. számú főút és a vasút-
forgalom miatt nagy az utazó, az átmenő forgalom. Megjelentek 
a településen azok a bűnelkövetők, akik ezt kihasználják. 2009-
re tehető az időpont, mióta látványosabb emelkedés történt a 
bűncselekmények számában.

Január, február hónapban leggyakrabban a lakásbetörések for-
dulnak elő a városban. Ezek a település különböző pontjain, fő-
leg a peremterületeken jellemzőek, úgymint fent a Levendula 
lakóparkban, a Smaragd-völgynek a túlsó, emelkedős részén, a 
hegytetőn, illetve a Kelő lakóparkban, a Kelő utcában. 

Belterületen a Bajcsy-Zsilinszky út környékén voltak lakásbe-
törések, ott fontos a vasút közelsége. Mi úgy sejtjük, hogy az 
elkövetők nemcsak autóval, hanem vasúton is jönnek, megcsi-
nálják a betörést, aztán fölszállnak a vonatra, és elmennek.

Szeretnénk a lakosságot arra kérni, hogy figyeljenek jobban, 
és a lakásban olyan értékeket ne tartsanak, amelyet a betörők 
szeretnek elvinni: arany ékszer, készpénz, műszaki cikkek. A ka-
pukat, nyílászárókat zárják be, ne hagyják nyitva! 

Arra is kérjük a lakosságot, ha gyanús személyeket, gyanús 
gépjárműveket látnak az utcában, azonnal értesítsenek minket. A 

gyanús személynek nézzék meg a külsejét, ruházatát. A gépjár-
műnek pedig ne csak a színét jegyezzék meg, hanem a rendszá-
mát, esetleg különleges ismertetőjét is.

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét az ún. trükkös lopá-
sokra is, amikor a csalók azt mondják, hogy „az önkormányzattól 
jöttem, mert ilyen-olyan segélyre jogosult…” Semmiféleképpen 
ne dőljenek be az ilyen szövegnek, mert ilyen nincsen. Olyan 
sincs, hogy „az ELMÜ-től jöttem, mert túlfizetés történt…” 

Kérjük a péceli polgárokat, hogy az ismeretleneket ezekben az 
esetekben se engedjék be a lakásba. Sőt, hívják fel a figyelmü-
ket arra, hogy mindjárt szólnak a rendőrségnek, erre majd úgyis 
rögtön elszaladnak.

Ami még fontos, látjuk, hogy az anyukák gépjárművel szoktak 
parkolni az óvodák és iskolák előtt. Előfordul, hogy míg beviszik 
a csemetéket, addig ott hagyják az ülésen a táskát, benne a pénz-
tárcával vagy egyéb értékekkel. Éppen ma történt, hogy mire az 
anyuka kijött az oviból, addigra feltörték az autóját, és elvitték 
a táskáját. Ezúton is felhívjuk a figyelmüket, hogy ne hagyják 
értékeiket gépkocsijukban, és főleg ne jól látható helyen.

– Parancsnok úr! Többen nehezményezik, hogy miért nincs 
egész napos ügyelet a Péceli Rendőrőrsön? Mi van olyankor, ha 
a probléma munkaidő után „keletkezik”?

– A Péceli Rendőrőrsön ugyan több mint húsz rendőr tevékeny-
kedik – Isaszeg is a mi hatáskörünkbe tartozik – még sincs ka-
pacitás az éjjel-nappali ügyeleti szolgálatra. Hivatali munkaidő 
után a rendőrjárőr teljesít szolgálatot. Bármilyen probléma ese-
tén őt kell hívni. 

A Péceli Rendőrőrs épületében munkanapokon hivatali időben, 
7.30-tól 16.00 óráig a 06-28/452 760-as telefonszámon tehetik 
meg bejelentéseiket, észrevételeiket. Továbbá a 06-70/20-33-
888-as mobilszámon, amely a mindenkor szolgálatban lévő jár-
őrnél jelez. Amennyiben bármilyen gyanús eseményt vélnek lát-
ni, a fenti elérhetőségek egyikén jelezzék a rendőrségnek, ezzel 
segítve munkánkat. 

Végezetül arra kérjük a péceli lakosságot, hogy a hatékony 
bűnüldözés érdekében még több használható információt szol-
gáltassanak a rendőrségnek, hiszen csak abban az esetben tu-
dunk még hatásosabban fellépni a bűnözőkkel szemben!

Poór Mara

Bemutatjuk a Péceli Rendôrôrsöt

Édes élvezetek
Kókuszcsók
Az egzotikus ízek kedvelői, akik szívesen próbálnak ki új íze-

ket, szívesen fogadják az új ingereket, benyomásokat, és általá-
ban véve szinte keresik az élet kihívásait, bizonyára örömmel 
fogadják a mostani számunkban szereplő receptet, különös te-
kintettel a magas energiatartalmú és ásványi anyagokban (B és E 
vitamin, magnézium, kalcium) gazdag kókuszra.

Magas rosttartalma jót tesz az emésztésnek, és nem terheli meg 
azt. Kókuszcsók receptem azoknak ajánlom, akinek gyorsan sze-
retnének elkészíteni egy egyszerű rágcsálnivalót. Ugyanis mind-
összesen 3 összetevő keverékéből hamar elkészíthető és napokig 
eláll. 

Hozzávalók: 3 nagy tojásfehérje, 12 dkg porcukor, 20-25 dkg 
kókuszreszelék

A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, majd fokozatosan hoz-
zákeverjük a porcukrot, utána pedig a kókuszreszeléket. Végül 
legegyszerűbben két inkább laposabb kanál segítségével kis 
halmokat rakunk egy sütőpapírral bélelt gázméretű tepsibe. A 
halmok között hagyunk egy kis helyet, hogy össze ne ragadja-
nak. Előmelegített sütőben, kezdetben 170 fokon, majd 5 perc 
elteltével 150 fokon még 10-15 percig sütjük. Ha még tovább 
sütjük, még száradtabb és keményebb lesz, magasabb fokon meg 
is pirul a teteje. Ahogy hűl, úgy fog még keményedni. 

Cserepes Tímea
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PÉCELI ÖRÖMÖK, SIKEREK

A farsangi bálok időszakában arról beszámolni, hogy a Petőfi 
iskola is megrendezte a hagyományos jótékonysági bálját, ön-
magában nem is lenne olyan nagy hír. 

A hír sokkal inkább az, hogy ez a bál is, mint minden évben, a 
szülők és pedagógusok összefogásával valósult meg. A kapocs 
és egyben a cél, akikért bármikor összefogunk, a gyerekek, az 
iskola diákjai. A felajánlások, támogatások, kétkezi segítségek 
mind-mind fejlesztésre, a tanulás körülményeinek javítására for-
dítódnak, ahogyan eddig is.

A szorgos munka, sürgés-forgás busás jutalma pedig mindaz 
a színes, gazdag kínálat, mellyel a bál egészét megtöltötték a 
szervezők, Fábián Tibor és felesége, Ági. Ők azok, akik minden 
évben vállalják, hogy a tantestületet érintő hatalmas csapatmun-
kát  - a szülőkkel kiegészülve - mindvégig koordinálják.

Az est folyamán a táncé volt a főszerep.
Mindenekelőtt a nyolcadikos diákjainkban gyönyörködhet-

tünk. Erre az estére meseszép hölgyekké és elegáns urakká 
változva lejtették a táncok táncát, az örökké fenséges keringőt. 
Tánctudásukat egy nagyszerű szakembernek köszönhették, aki 
iskolánk egykori kedves diákja, Petróczi Melinda. Az ifjú tán-
cosok osztályfőnökeikkel is fordultak néhány kört, hiszen Kop-
fer Katalin és Kripner Györgyné tanárnők szívesen engedtek a 
felkérésnek. A táncparkett csak egy rövid időre adta át helyét 
az iskolapadoknak. A színjátszó szakkörösök Nagy Erzsébet ta-
nárnő irányításával bemutatták nekünk, hogy a puskázásnak is 
van művészete. Tudjuk, hogy a diákok kifogyhatatlan ötlettárral 

rendelkeznek, ha puskázásról van szó, de az előadást látva azt 
mondom, jó lesz vigyázni(!), kedves pedagógusok.

A terep ismét a rutinosan mozgó lábaké. A csattanó csizmaszá-
rak és perdülő rakott szoknyák szédítő látványával a messze föl-
dön híres isaszegi Csata Táncegyüttes három párosa nyűgözött 
le bennünket. 

A fürge lábú párosok egyike Kővágó Zsolt és Zsuzsanna kü-
lönösen büszkévé tett minket, hiszen Zsuzsi, szintén egykori ta-
nítványunk, ma már férjével együtt a kollégánk is. Zsolt az első 
osztályosok művészeti nevelésében, a néptánc oktatásban vesz 
részt.

Szintén nálunk tanult, és most egy balett-tánc bemutatóval 
visszatért hozzánk Antal Edina is, aki jelenleg a Talentum Tánc-
művészeti Szakközépiskola végzős diákja.

A táncos lábak ezután sem pihenhettek. Az est meglepetés 
számát egy nagyon lelkes alkalmi „táncegyüttes” mutatta be, 
melynek tagjai „bevállalós anyukák” és bátor kolléganők. Zor-
ba, mediterrán ritmus, piros kendők és festett bajszok – ez mind 
kellett ahhoz a fergeteges hangulathoz, amit a tizenkét hölgy és 
betanítójuk, Petróczi Melinda akkor és ott bemutatott. A máso-
dik körben már a magukat türtőztetni nem tudók is felpattantak, 
és együtt ropták a körtáncot a görögruhásokkal.

Taps, nevetés, pár percnyi öröm? Szerintem ennél több. Ez a 
körtánc – benne szülők és tanárok kézen fogva, egymás lépésére 
figyelve – rólunk szólt. Ezek mi vagyunk, a petőfisek. 

Pánczél Tamásné 

Farsangi hangulatkép

Nagy sikerrel zárta első évadját a Nyitnikék Óvoda színjátszó 
csapata, a Péceli Kiscsillagok.

Az ősszel alakult társulat a „Szüretes” című jelenettel mutatko-
zott be. Majd a téli ünnepek idején Jókai Mór egyik megindító, 
karácsonyi témájú meséjének (Melyiket a kilenc közül?) „óvo-
dás” változatát adták elő a gyerekek.

Az év végi programokat egy váratlan esemény koronázta meg. 
A Magyar Televízió legnépszerűbb gyermekműsora szilveszteri 
különkiadásába hívta meg a társulatot, neves előadóművészek-
kel történő közös fellépésre és vidám játékra. Így december 31-
én reggel az MTV 2 csatornáján a CSUDASZOMBAT című 
egész délelőttöt átölelő ünnepi adásban láthattuk a kicsiket test-
véreik és szüleik társaságában.

Tűhegyi Ilona, Pécel város óvodáinak és bölcsődéjének intéz-
ményigazgatója kedves bátorításával a kezdetektől fogva támo-
gatta a csoport törekvéseit.

A szerepjátékban a „Mondjuk, most én leszek az anyuka, te 
meg a kislányom…” típusú azonosulási szituációkban a gye-
rekek teljesen elfelejtkeznek esetleges bánatukról, és szinte ki-
játsszák magukból gondjaikat, terheiket. A színjátszás ennek az 
élménynek egyik változata, ami az óvodák aktív tevékenységen 
alapuló oktatási programjának kiegészítő eleme. Észrevétle-
nül belevegyül a vers, zene, ének, tánc, mozgás és kézműves-
ség (díszletek készítése). Az együttjátszás vidámsága csillog a 
gyermekek szemében – egyébként az egészben ez a legnagyobb 
öröm –, innen is jött az elnevezés: Péceli Kiscsillagok.

A drámapedagógia nehezen viseli el a parancsolgató, felszólító 
módot (Pl.: Ezt ne tedd! vagy: Ezt csináld!). A foglalkozásokon 
szinte mindig csak a közös, aktív alkotásra ösztönző buzdítások 
hangzanak el: Most, mit tegyünk? Szerintetek ezt hogy csinál-
juk? A gyerekek kezdeményezőek lesznek, és hozzászoknak ah-
hoz, hogy örömmel vegyék figyelembe egymás ötleteit.

Legutóbb, egy meserészlet önálló feldolgozása közben, a ki-
csik azt játszották el, hogy leleményes állatkák hogyan kergetik 
ki a zsiványokat egy elhagyatott kastélyból. Ők annyira bele-
élték magukat, hogy még a csoportszobából is kiszaladtak. Így 
vidám és felszabadult a szakkör hangulata.

Most az idei tavaszi évad előadásaira készül a lelkes csapat. 
Áprilisban a kis színészpalánták, a természettel együtt megújul-
va egy zsibongó, vidám hangulatú darabbal rukkolnak elő a min-
den évben megrendezendő óvodai bálon.

Aztán szinte már hagyománynak is nevezhető, kedves ven-
déglátásra mennek az ovisok a Szemere Pál Általános Iskolába. 
A 2.a osztály és tanítói (Vali néni és Csilla néni) szeretetének 
köszönhetően, minden évszakban egyszer a türelmes kisdiákok 
megnézik az ovisok aktuális jelenetét. A kicsik pedig az iskolá-
sok előadását nézik ámulattal. 

Ám a legnagyobb megtiszteltetésnek és kihívásnak a város 
előtt történő bemutatkozás ígérkezik, a Városi Gyermeknap ke-
retében. A nyár sem lesz eseménytelen. A színtársulat a vakáci-
óban sem fog tétlenkedni, de a többi legyen már meglepetés…

Hársfalvi Attiláné Andi óvónéni

Csillagbölcsô
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Úgy látszik, a péceli önkormányzati ciklusok vezetőinek eltérő 
a gazdasági koncepciójuk. A 90-es évek preferált közműfejlesz-
tései után, az ezredforduló éveiben a dicsőített ingatlanfejleszté-
sek kuszálták Pécel belterületi térképét a városhatárokon túlra. 

A kikelt határon túli területek – a vasúton túli Kelő, aztán a 
Maglódi úthoz közvetve- közvetlenül kapcsolódó Csatári dűlő, a 
Levendulás, a Kopaszhegy és persze a perkórságos Termálterület 
– majdnem lakói magukra maradtak a legutóbbi ciklusváltásnál. 
2010-ben a Pécelre is érvényes kulcsszavak: a pénzhiány, a túl-
költés, a frankos eladósodás voltak. Ezen jelenségek észlelései 
és a kötelező visszamutogatás után kiírták az új vezetők: VÉGE. 

A 2011. év a VÉGEK éve lett. 
Közben sokasodtak az üres épületek, és haszontalanodnak. Ta-

lán csak egyelőre üresek, talán majd benépesednek, talán köz-
céllal, talán nem. 

Itt van/volt a „mi lesz a Ráday Gimnázium Isaszegi út 3. sz. 
alatti épületeivel” találós kérdése. Már a 2011. év elején eldőlt, 
hogy – a takarékosság jegyében – összevonatik a Petőfi, a Sze-
mere, a Ráday. Az eddig önálló iskolák. Majd lesz a Péceli Integ-
rált Oktatási Központ. És azóta meglett. A PIOK. Belefásultak 
a tanárok, a korán nyugdíjba vonuló iskolavezetők, a szülők, a 
diákok az országos változások melletti helyi változásokba. Is. 

Megtudtuk, hogy az iskolák küldetése Pécelen azt jelenti: le-
gyen olcsó. 

De ne feledkezzünk meg az összevonás egyéb hozadékáról, az 
üres Ráday Gimnázium épületéről. Mondhatnánk, ha nem így 
történik, az ingatlan zavartalanul ment volna át állami tulajdon-
ba és fenntartásba hagyományostul, történelmestül, emlékestül, 
kultúrástul. Állami feladat lett volna 2012. március 31-től a gim-
názium vezetési átszervezése is. Aki tud, az tud. 

Most már mi is tudhatjuk, mit kezdünk a megüresedett volt 
gimnázium épületeivel:

A főépületben a Rendőrség és a Zeneiskola,
a szaktantermi épületben a Művelődési Ház és Könyvtár, 
a garázs épületében a CKÖ és a Polgárőrség, 
a Forfa épületben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

lesz.
A tornaszoba épülete bérbeadással hasznosulna. 
A megvalósult projekt további ingatlanprojekteknek ágyaz jö-

vőt és alapot. Kalapot le a tervezők előtt! 
A Szemere Pál Művelődési Ház és a könyvtár épülete (Mag-

lódi út 12.), a volt műemlék, védett Pekáry-kastély társasházzá 
varázslása és értékesítési tervei („kinek?”) sem nélkülözik az ön-
kormányzati vagyongazdálkodásban a vállalkozói jókedvet. Bár 
a Bodó Sándor festőművész által felajánlott festmények állandó 
kiállításának is helyet fog adni a Művelődési Ház épülete. Mű-
gyűjtők kerestetnek! Ne csodálkozzon senki a rendre sikertelen 
„művelődésiház-vezető” kerestetik pályázatokon. 

A volt OTP-épületben (Kossuth tér 5.) mint tudhatjuk, hely-
történeti kávézó funkciójú szolgálat lesz, múzeumkávéház mű-
ködési céllal. 

A Zeneiskola épülete (Kossuth tér 3.) is felszabadul, forga-
lomképes lesz. A járások kialakítása után talán okmányiroda 
lesz, pláne kormányablak is lehet, de talán elkél valakinek. 

Talán felszáll a füst a MÁG-gal konzorciumban megvalósu-
ló „Pécel Városközpont komplex rehabilitációja című KMOP-
5.2.1/B-2f-2009-0006” pályázat kivitelezésével kapcsolatban 
is. Talán az önrész újra lesz töltve, talán az újbóli közbeszerzés 
kisikeresedik. Talán. 

Hogy mikor üresedik ki a Fáy András Mezőgazdasági Szak-
közép-és Szakmunkásképző Iskola államosítása után az önkor-
mányzati tulajdonban maradó Fáy-kastély, azt csak a bennfente-

sek tudhatják. Ugyanis az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI, az egyes 
ingatlanok műemlékké nyilvántartásáról szóló rendelet alábbi 
paragrafusa így rendelkezik:

„132. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pécel (Pest megye), 
762/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 763, 764/1 és 764/2 helyrajzi 
számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szol-
gáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén barokk stí-
lusban épült, és a 19. század végén historizáló stílusban bővített 
Fáy-kastély építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertje 
kertművészeti értékeinek megőrzése.” 

Az a véleményem – tekintettel a péceli oktatás és kultúra je-
lenlegi hátrányos fitneszére –, hogy a műemlékvédelmet kapott 
Fáy-kastély a Pekáry-kastély sorsát ismétli. Majd. 

Felütéssel folytatva a péceli üres házak felsorolását, a Ráday 
téren kókadozó volt ÁFÉSZ ABC áruházról méláznék az inter-
neten olvasható tervek alapján. Mali Zoltán, Drávapiski sajtó-
ból jól ismert polgármestere a 2011. március 31.-i nyílt testületi 
ülésen számolt be a terület gondjairól és az ide álmodott Lidl 
áruház helyzetéről.

 „Üdvözlök mindenkit. Drávapiski polgármestere vagyok a 
hétköznapokban, illetve a Lidl Expanziójával is én foglalkozom. 
Én kaptam feladatul a péceli ingatlanberuházást. Elindult az 
előkészítése a beruházásnak. Több akadályba ütköztünk. Annyi 
történt az ügyben, hogy a Coop ABC megvásárlásával kapcso-
latban a Mecsek Füszérttel megkezdtük a tárgyalásokat, illetve 
a Péc-Is-Kerrel is megpróbáltunk leülni első fordulóban, hogy 
egyáltalán meg tudjuk-e csinálni a beruházást. Bátran kijelent-
hetjük, hogy Pécelen más alkalmas terület nincs az áruház meg-
építésére, mint ez a főtéri rész. Ha ez a megoldás kútba esik, va-
lószínű, hogy nem fogunk áruházat építeni. Eltökélt szándékunk, 
hogy nemcsak áruházat építünk, hanem a piactér megvásárlá-
sával új piaccsarnokot építsünk, és oda a most ott lévő üzlettu-
lajdonosokat bérlőként beintegráljuk, így ők is egyfajta szabad 
tőkéhez jutnak. Mi is egy új csarnokot tudunk átadni a városban. 
Három alapvető problémába ütköztünk: a Coop ABC-re lenne 
szükségünk, a mellette lévő romos épületre, illetve még mögöt-
te 3 családi házat kellene megvásárolni. Két tulajdonos nemet 
mondott, az ő győzködésük folyik jelenleg. A Mecsek Füszérttel 
teljesen normális üzleti alapon meg fogunk tudni állapodni. Fő 
problémának láttuk a piacos tulajdonosokkal a tárgyalást. Olyan 
irreális szám jött ki a számítások alapján, hogy a Lidl eláll attól 
a szándékától, hogy a piacteret felújítsa. Közel 600 millió Ft-ot 
kértek a piacon lévő üzletekért, ez a mai piaci árakon kifizethe-
tetlen. Az áruház megépítése mellett eltökéltek vagyunk, abban 
maradtunk polgármester úrral, hogy hozzunk létre közösen egy 
projektcéget, ahova az önkormányzat is beintegrál valakit, mi is 
beintegrálunk valakit, és ez a két ember fogja itt helyben intézni 
a dolgainkat, illetve ők fogják ezt az ingatlanfejlesztést megcsi-
nálni.

A projektcég kerül be tulajdonosnak, és így vásárolja meg a 
Lidl a földterületet és a céget. Ennek az előkészítése megtör-
tént, polgármester úrral nagyjából megállapodtunk az elvek-
ben. A testületen múlik, hogy erre áldását adja-e. Polgármester 
úr jól lobbizott nálunk, úgyhogy megállapodtunk egy új típusú 
áruházban, újfajta, modern áruházat gondoltunk Pécelre, ami 
családbarát áruház lenne. A piac mögötti részen terveztük egy 
park kialakítását, ott 20 millió Ft-os játszóteret is kialakítanánk. 
Kérném polgármester urat, ha van rá lehetőség, akkor a testületi 
ülés végén egy szavazás erejéig döntsön a testület erről, hogy ne 

Gazdára váró épületek Pécelen
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tolódjon el a dolog. Valamikor nyáron lesz eladható állapotban a 
Coop ABC, addig viszont szükség lenne arra, hogy valaki tudjon 
tárgyalni. Összességében durván 2,5-3 milliárd Ft ennek az áru-
háznak a felépítése.” 

Az idézet vége. A Lidl-projekt és az üzleti hátterek bogozása 
számomra nem vágyott tevékenység, ugyanis örülök, mert leg-
alább történik valami építés a „városközpontban”, remélhetően 
modern lesz és kultúrált. Végül is a régi, elizélt, kótyavetyés 
mostani „városközpontnál” csak jobb lehet. A felsorolás folyta-
tódik a vasúton túli, nem oly értékes kiüresedett házak sorsával.

Tudta-e Ön, Kedves Olvasó, hogy a péceli Petőfi u. 1/a. számú 
ingatlan – a volt fogorvosi rendelő – eladásáról a képviselő-tes-
tület már 2011. augusztusában döntött? Az ingatlant a Budapest-
Rákoskeresztúri Görög Katolikus Egyházközség kápolnaépítés 
céljára kívánta megvásárolni. 

A jó hírt hagytam utoljára. 
Némethy Mária

Lapzártánk után készített fotón (28. oldalon) látható a város 
központjában lévő COOP bolt új funkciója: Ázsia áruház.

Tavaly ünnepelte az egész világ Liszt Ferenc születésének 200. 
évfordulóját. Ez a kiemelkedő bicentenárium, amire a zene vilá-
ga emlékezetes ünnepségsorozattal készült, egy kicsit elvonta a 
figyelmet egy másik nagy magyar zeneszerző évfordulójáról, aki 
szintén géniusz volt, s ki megérdemelte volna, hogy az ESE újság 
hasábjain is szóljunk róla. 2011-ben Bartók Béla születésének volt 
szintén kerek (130.) évfordulója. A Kodály évforduló kapcsán pó-
tolom a hiányt azzal, hogy Kodály Zoltán a két nagy zeneóriásról – 
Lisztről és Bartók Béláról – elmondott beszédét teszem közkinccsé 
az ESE-Híradó olvasói számára.

Liszt és Bartók címmel olvashatjuk mindezt Kodály Zoltán 
Visszatekintés c. kötetében, amely kötet összegyűjtött írásait, be-
szédeit, nyilatkozatait tartalmazza (Zeneműkiadó, Bp. 1974. Sajtó 
alá rendezte Bónis Ferenc).

Kodály megnyitóbeszéde a II. budapesti Nemzetközi Zenetu-
dományi Konferencián

„Azt a két művészt, akinek nevében ma összegyűltünk, nem az 
évfordulók véletlene kapcsolja egybe. Mélységesen összetartoz-
nak. Minden külső különbség ellenére, életük és művük sokszo-
rosan egyezik.

Bartók egész életében küzdött Liszttért, mint előadóművész, mint 
író. Már növendék korában feltűnt a h-moll szonáta előadásával, s 
egész hangversenyző pályáján állandóan szerepeltek Liszt művei, 
főkép a kevésbé ismertek. Többször írt róla, akadémiai székfogla-
lója is vele foglalkozik.

De leginkább saját alkotásaival kapcsolódik Liszthez. Kezdet-
ben egyenes folytatója, később, saját eredetisége kifejlődésével is, 
mintegy Liszt sejtéseit váltja valóra.

Ily szoros kapcsolat lélekrokonság jele, s újabban a géntípus ro-
konságával próbálják magyarázni, ami poláris ellentétek mellett is 
fönnállhat. Ilyen látszólagos ellentétek valóban vannak is köztük.

Liszt viszonya hazájához centripetális, Bartóké centrifugális. 
Liszt idegenben, világvárosokban nőtt fel, de mindig vágyott a ha-
zájának érzett Magyarországra. Egyrészt sűrű külföldi kapcsolatai, 
másrészt az itthoni történelmi események miatt csak élete vége felé 
teljesült az a vágya, hogy legalább részben itt működhessen.

Bartók a magyar vidék neveltje, mindig nyugat felé vágyott, míg 
aztán végleg kivándorolt, ott kereste az elismerést és szeretetet, 
amiben itthon nem volt része…

Jóval rövidebb élet volt osztályrésze, mint Liszté, de sorsuk ab-
ban is hasonló, hogy művük teljes megértésre és elismerésre csak 
jóval holtuk után talált. Ez a konferencia is jele, hogy mindkettőjük 
élete művében még sok a felderíteni, értelmezni való. A problémák 
egy része magyar kutatóknak esik jobban keze ügyébe. De szé-
leskörű nemzetközi kapcsolataik megkívánják mindazon országok 
kutatóinak közreműködését, ahol ők megfordultak. Csak szoros 
nemzetközi együttműködéstől várhatunk sikert…” (1961)

Mozaikok Kodály Zoltán tanításából
„Az iskola csak célt tűz ki, irányt szab, de idő híján nem valósít-

hat meg mindent teljesen. Az irodalmi műveltségnek megadja a ke-
reteit: azokat élettel megtölteni már a tanulók saját tevékenysége, 
írása-olvasása-gondolkodása tudja csak.”

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi 
magának. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg 
megszenvedtünk.”

„…a szüntelen továbbtanulásra való törekvést…minden erővel 
ébren tartani, éleszteni…csak így bányászhatja ki mindenki ma-
gából azt, ami tehetsége veleszületett, csak így teljesíti a közösség 
iránti kötelességét.”

„…a tanulást nem lehet abbahagyni az iskolával. Ha jobb életet 
akarunk, naponta újat kell tanulnunk késő öregkorunkig. Akinél 
megreked a tanulás az iskola végeztével, megbukik az élet vizsgá-
ján, akármilyen jól vizsgázott is az iskolában.”

„És mire való mind a fáradságos tanulás? Hogy versenyeket 
nyerjünk? Társaink fölé kerekedjünk, hírt, nevet szerezzünk? 
– Nem. Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb 
fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. 
Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, 
hazájának szolgálni tud.”

Kodály írásaiból összeállította: 
Rigóné Faragó Zsuzsanna, a Péceli Zeneiskola tanára

A Kodály évforduló kapcsán
emlékezés Kodály Zoltán születésének 130., halálának 45. évfordulóján



Gazdára váró épületek Pécelen

A volt Ráday Gimnázium főépülete

A volt Ráday Gimnázium
sportpálya melletti épülete

A volt Ráday Gimnázium forfa 
épülete

A volt Ráday Gimnázium szaktantermi épülete

A volt COOP bolt
jelenleg Ázsia Áruház felirattal

A volt festék bolt
(Pécel, Baross utca)

A volt fogorvosi rendelő
a Petőfi utcában

A Szemere Pál Művelődési Ház és a könyvtár épülete 
(Maglódi út)

A Zeneiskola épülete
(Kossuth tér)

A Fáy-kastély

A volt Ráday Gimnázium
garázsa
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