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Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon

és Múzeumi Kiállítóhely
2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.

Tel.: 28/582-055, tel./fax: 28/582-056
E-mail: idgymo@gmail.com

Web: www.isaszegmuvotthon.hu
Május 11. 17.00 A Klapka György Általános Iskola és AMI napközis évzárója
Május 12. 8.00-12.00 Babaruha Börze (információ: Laci Anna 06-20/391-66-83)
Május 12. 18.00 Mű-Hely Nap Kreatív-kulturális kapcsolódás, helyi és környék-

beli amatőr zenekarok találkozója
Május 14. 18.30 A Klapka György Általános Iskola és AMI dob szakos tanu-

lóinak koncertje
Május 17. 10.00 Világszép nádszálkisasszony – a Nektár Színház előadása óvo-

dásoknak. Belépő 500 Ft/fő
Május 17. 14.00 Világszép nádszálkisasszony – a Nektár Színház előadása isko-

lásoknak. Belépő 500 Ft/fő
Május 17. 19.00 Zenetörténeti utazás – a barokktól a XXI. századig 
Zenei est Jóföldi Balázzsal, aki felvételt nyert a New York-i Barth College Music 

Art University magánének/opera szakára. Belépő 350 Ft/fő
Május 18. 14.00 Demencia – Dr. Tordai Gábor előadása
A latin eredetű demencia kifejezés szó szerint „ész, értelem nélküli állapot”-ot  je-

lent. Az orvosi használatban azonban a szellemi képességek hanyatlásával, csökke-
nésével azonos. 

Május 19. 10.00 A Vízépítő Közösség közgyűlése
Május 24. 18.00 A Klapka György Általános Iskola és AMI ének tagozatának 

tanévzáró hangversenye
Május 26. Pünkösdi Ízcsata – gasztronómiai fesztivál 
Májfadöntés és az önkéntes tűzoltók baráti találkozója a Sportpályán
Városunkban május végén döntjük le a közösségi és a lányos házak udvarán fel-

állított májfákat. A népes menet – népi hagyományőrzők és önkéntes tűzoltók rész-
vételével – énekkel, tánccal vonulnak végig az utcákon. A menet induló állomása a 
Tűzoltószertár. Részletes program a plakátokon és a honlapunkon.

Június 1. 19.00 Székely est – a város pedagógusait köszönti Hatvani Miklós pol-
gármester (Zártkörű rendezvény)

Június 4. 18.00 Megemlékezés a trianoni szerződés 92. évfordulóján a Történel-
mi Vitézi Rend Isaszegi Alegységének közreműködésével

Helyszín: Hősök és Áldozatok Emlékparkja

Csoportjaink fellépései: 
Május 6. Szigeti majális – Csepel (Csata táncegyüttes)

Szolgáltatások:
Hétfőnként 18.00 KRESZ-tanfolyam; jelentkezés és tájékoztatás!
Május 21. 14.00 – 18.00 Zöld Híd Régió KFT. (hulladékgyűjtés és szállítás) ügy-

félszolgálat
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KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi  
                                                  vagyok.
A többiek láttak egy siró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve  
                                                      teljék.
Isten tudja, honnan, palástot keritett,
aranyos palástot vállamra teritett,
fejem fölé égszin mosolygást deritett.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szive ment előttem előre követnek.

Anyák napjára

Mécs László: A királyfi három bánata
Amig ő van, vigan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt  
                                                           volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy 
                                                           volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem igy is kevés volna.
Hogyha a föld minden szinmézét átadom,
az o édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Megkérdeztem a három és féléves lányomat, hogy mit szeret 
anyában. „Hát a lelkét!” – vágta rá azonnal és értetlenül nézett 
rám. Arckifejezése ezt üzente: egyáltalán hogy lehet ilyet kér-
dezni, hiszen ez a világ legtermészetesebb dolga. Majd egy picit 
gondolkozott, és hozzátette: „Meg hogy ad enni, és játszik ve-
lem.” Nem is tudja, hogy mennyire bölcs és igaz dolgot mondott.

Az anya szeretete táplál. Testet és lelket egyaránt. Az emberi 
kapcsolatok közül az egyik legerősebb kötelék az anya és gyer-
meke közti kapcsolat. De miből adódik ez az erős kötelék. A 
vérségi kapcsolat miatt? Az anyaméhben töltött kilenc hónap 
miatt? Kétségtelen, ezek roppant erős kapcsok két ember között, 
de nem ez a lényeg. A biológiai anya által elhagyott és örökbefo-
gadott gyerekeket valamiféle nyugtalan vágy hajtja szülőanyjuk 
után. 18 éves korukban nyílik lehetőségük, hogy felkutassák. A 
legtöbb ilyen örökbefogadott gyerek ezt meg is teszi. És amikor 
találkozik azzal az emberrel, aki szülte, megszűnik a nyugtalan-
ság. Rájön, hogy az előtte álló nő idegen számára. Mert az ő 
anyja az, aki felnevelte.

Az anyai szeretet lényege a feltétel nélküliség, a gondoskodás, a 
testi-lelki táplálás, az önzetlenség. Ezek által tanuljuk meg, hogy 
értékesek, különlegesek, egyediek és szerethetőek vagyunk. Ter-
mészetesen ezt az érzést más is tanítja, érősíti, de az életünkben 
az édesanyánk az első, akinek a részéről mindezt megtapasz-
talhatjuk. A pszichológusok szerint az első 3-4 életévünkben 
ért hatások alapvetően és nagyon nehezen megváltoztathatóan 
határozzák meg, hogy milyen emberek leszünk: helyes önér-
tékeléssel és önbizalommal, vagy önmagát és mást is nehezen 
szerető, lelki sebekkel élő ember. Ezért különleges az anyai sze-
retet. Mindezek mellett az anyai szeretet nagyon fontos eleme az 
elkülönülés iránti vágy. Erich Fromm szociálpszichológus ezt a 
következőképpen fogalmazta meg: „Az anyai szeretet lényege 
a gondoskodás a gyermek felnövéséről, és ez azt jelenti, hogy 
akarja a gyermek elkülönülését. Szeretete ebben különbözik 

alapvetően a szerelemtől. A szerelemben két, addig különálló 
ember eggyé válik. Az anyai szeretetben, akik egyek voltak, 
elkülönülnek. Az anyának nem elég csupán megengednie, 
akarnia és támogatnia kell a gyermek elkülönülését. Csak 
ezen a ponton válik az anyai szeretet olyan nehéz feladattá, 
amelyhez önzetlenség kívántatik: hogy képes legyen mindent 
odaadni és nem akarni érte cserébe semmit, csak a szeretett 
lény boldogságát...”

Ha egy ember életében az anyai szeretet nem volt rendben, ak-
kor azt nagyon nehéz pótolni. Ha pedig rendben volt, akkor azt 
nagyon nehéz, szinte lehetetlen viszonozni, meghálálni, de töre-
kedni kell rá. Életünk első részében nekünk van szükségünk az 
édesanyánkra, de eljön az idő, amikor neki lesz szüksége ránk. 
Akkor úgy kell gondoskodni róla, ahogyan ő tette velünk gye-
rekkorunkban.

A következő verssel szeretnék köszönteni minden édesanyát!
Bense Balázs
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A félelem gyökere
Valaki azt mondta: A félelem gyökere a másik megismerésének 

hiánya. És ha nem akarjuk megismerni a másikat, akkor félünk a 
másiktól, legyen az kormány-nép vagy férfi-nő kapcsolat. Előb-
bire egy bölcselet jutott eszembe: Ahol nem szabad a bírálat, ott 
nem édes a dicséret!

Milyen nemű a számítógép?
A férfi-nő kapcsolatra egy érdekes, humoros történetet hallot-

tam:
Amerikában vizsgálatot végeztek nőkből és férfiakból álló cso-

porttal, akiknek azt kellett megmondaniuk, tapasztalataik szerint 
milyen neműnek érzik a számítógépet, és négy érvvel ezt alá is 
kellett támasztaniuk. 

A női szakértőcsoport hímneműnek ítélte a számítógépet, a kö-
vetkező miatt:

1) Előbb be kell kapcsolni, hogy aztán odafigyeljen az emberre.
2) Tele van információval, de nincs fantáziája.
3) Arra találták ki, hogy segítse az embert, de az idő nagy rész-

ében ő maga a Probléma.
4) Mihelyt az embernek van egy gépe, rögtön rájön, hogy ha 

várt volna még egy kicsit, jóval nagyobb teljesítményű modellt 
vehetett volna.

A férfi szakértők szerint a számítógép nőnemű, mert:
1) Csak a teremtője érti a belső logikáját.
2) Az a nyelv, amelyen egy másik számítógéppel beszél, telje-

sen érthetetlen.
3) A legkisebb hibát is eltárolja a memóriájában, hogy aztán a 

legalkalmatlanabb pillanatban hívja elő.
4) Mihelyt az embernek van egy, rájön, hogy a keresetének fe-

lét kiegészítőkre kénytelen költeni. 

Lépes méz a kedves beszéd
A példából számomra világos, hogy bizony másként működik 

a férfi és a női gondolkodás. Az értékek mások a férfinál és má-
sok a nőnél. Ha pontoznánk, akkor a nőnél minden gesztus, bók, 
ajándék egy pontot kapna. A férfiak viszont súlyoznak. A virág 
és a gyertyafényes vacsora nem ugyanannyi pont, de egy nyara-
lás és egy autó sem. 

A Bibliában bölcs Salamon példabeszédeiben olvashatunk 
arról, hogy: „Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket 
szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” Máshol pedig arról 
ír, hogy: „Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek, és gyó-
gyulás a testnek.” Ha ez ennyire fontos, nem kellene tanulnunk a 
kedves beszédet, a megértő nyelvet? 

A kő és a kukta
Egy bibliai mondást vizsgáltam, hogy ennek milyen vonatko-

zása lehet a kommunikációra. 
Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel! Ez nem azt je-

lenti, hogyha kőszavakkal dobálóznak, akkor én gubózzak be, és 
némuljak meg. Hanem gondoljam át, miért dobálnak kővel. Csak 
úgy vaktában, vagy céltudatosan. És miként tudom ezt megértő 
nyelven, azaz kenyérrel viszonozni. Jó példa ennek megértésére 

a kukta tűzhelyen való fortyogása. Nem tudni, mi van a kuk-
tában, csak a fortyogást halljuk, netán látjuk a süvítő gőzt is. 
Ahhoz, hogy megtudjuk a kukta tartalmát, meg kell várni, hogy 
kimenjen a gőz, levehessük a fedelet, és belelássunk az edénybe.

Aki fortyog, aki dobál, annak baja van. Ha fontos nekem a 
kapcsolat, akkor elfogadom a másikat, és megértő nyelven pró-
bálom kezelni a helyzetet. Választások előtt milyen meglepően 
megértőek lesznek politikusaink is. Vagy párkapcsolatban a fe-
lek, amikor valamit el akar érni az egyik fél. 

Mit kell mégis érezzen a másik? Az elfogadásomat, segíteni 
akarásomat, de nem úgy, hogy tanácsokat osztogatok, vagy a 
megoldásaimat akarom ráerőltetni. Mert akinek baja van, nem 
nyitott semmiféle tanácsra. 

Erőszak nélkül tudom a legnagyobb hatást elérni. Szóban is. 
Merthogy minél erőszakosabb vagyok, annál kisebb a hatásom.

Ilyen egyszerű. Érzést, megértő gondolatot kell visszakülde-
nünk „kenyér” üzenetként, mely a „kődobálóhoz” érve kisebb kő 
dobására vagy őt is kenyérdobálásra készteti.

Közléssorompók
Amire gondolnom kell: Kié a probléma? Ha a másiké, nekem 

nincs problémám, tehát nyugodtan koncentrálhatok a motivációk 
megértésére. Ha az enyém: akkor milyen az elfogadási szintem.

A másik viselkedésekor mit érzek. Elfogadó vagy elutasító va-
gyok Megdöbbentett, hogy sokszor miért nem elég hatékony a 
kommunikációm. Mert nem veszem komolyan a közléssorom-
pókat.

A parancsolás, fenyegetés, prédikáció, tanácsosztás, kioktatás, 
kritika, dicséret, kifigurázás, elemzés, sajnálkozás, faggatózás és 
a figyelemelterelés, ezek mind leengedik a beszélgetéseim előtt 
a sorompót. És aztán csodálkozom, hogy még odáig sem jutot-
tam el, hogy kiengedjem a kuktából a gőzt, nemhogy a fortyogás 
okait kiderítsem.

Ezek a közléssorompók mind megérnének egy misét. Ami leg-
inkább meglepett ezek között, hogy az ítélkezés tőjéről fakad a 
kritika és a dicséret is, egyik negatív, másik pozitív kicsengéssel. 

Szülő, felnőtt, gyerek
Milyen kommunikációs szerepeket veszünk fel, és mások ezt 

miként reagálják le? Viselkedhetünk szülőként, felnőttként és 
gyerekként. Így hatunk a másikra. 

A szülő jellemzője: kijelenti, hogy így muszáj vagy tilos, ezt 
kell tenni. A felnőtté: gondoskodó, racionálisan analizál. A gye-
rekes: érzések alapján ítél, dacos, lázadó viselkedésű.

A politikusok úgy tűnik érzések alapján döntenek, és jellemző-
en gyerekek módjára viselkednek. És mi? 

Ha valaha, akkor ma, a kommunikációs forradalom világában 
szükség van megértő, megérteni akaró nyelvre, úgy a világi, 
mint az egyházi kommunikációban. 

Mikor mindenki mondja a magáét, bele sem gondolva abba, 
hogy az másokra hogyan hat, másokban mit vált ki, milyen sebe-
ket okoz, akkor megértő nyelvünkkel gyógyítsunk, sőt gyógyíta-
nunk kell a környezetünkben. 

Durkó Sándor László

Megértô nyelv
Kapkodom a fejem mostanság, mert mintha valami nagy baj lenne a kommunikáció terén. Nyilatkozatok futószalagon, 

egyik nap így, másik nap úgy. Ahogy látom, van uniós, kormányzati, városi, céges, főnöki, beosztotti, munkatársi, férfi, 
női, gyermeki és még ki tudja, mennyiféle kommunikációs csatorna, küldő és fogadó fél, de megannyi kód és kódolt hiba 
is. Ennek eredményeként nemcsak elbeszélünk, hanem el is hallunk egymás mellett. 

Úgy érezzük, de jó is lenne egy nyelvet beszélni. Lehet, hogy örök álom marad, pedig ez már nem a bábeli nyelvkavarás 
műve, hanem a miénk.
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Pécelen, 2012. április 20-án, pénteken 18 órakor Szöllősi Fe-
renc Attila polgármester az 5. számú választókörzetben rendkí-
vüli és rendhagyó lakossági fórumot tartott. A körzet képviselője 
a MALINI üzletházat jelölte meg a fórum helyszíneként, ahol 
a megjelent mintegy 40 fő kötetlen beszélgetés keretében kap-
hatott általános információt a város folyamatban lévő, aktuális 
ügyeiről, illetve a körzet lakosait érintő problémákról. 

A polgármester úr már a bevezetőben leszögezte, nem ígér 
olyat, amelynek megvalósulására a fennmaradó időben reális 
esélyt nem lát, viszont nyitott a lakossági kezdeményezésekre, 
és szívesen fogadja azokat, hiszen – elmondása szerint – egy 
város vezetése a vezetők és a választópolgárok akarata szerint 
működik. 

A városfejlesztési munkálatokról és egyéb aktualitásokról szó-
ló általános tájékoztatások után a körzet megjelent lakosainak 
érdeklődése elsősorban az utak leaszfaltozásának idejére irá-
nyult – ismerve például a Csatári utca vagy a legtöbb „vezér-
utca” helyzetét a dombon /dűlőn. A látvány magáért beszél, bár 
ma még száraz időben. 

A válasz röviden tömören összefoglalva: amint az utca lakói-
nak kétharmada megteremti rá a fedezetet, indulhatnak a mun-
kálatok, ugyanis ebben a ciklusban az önkormányzat nem tud 
erre fedezetet biztosítani (800 millió Ft-ra lenne szükség csak 
a fontosabb, kritikus helyeken az elfolyó csapadék vízelvezető 
rendszerének kiépítéséhez), így marad a lakossági összefogás és 
kezdeményezés. Az adott utca fennmaradó egyharmadát pedig 
kötelezik a megfizetésre, ellenkező esetben az ingatlanra terhelik 
rá az összeget. Így sikerült leaszfaltozni a Kond vezér utcát, és 
példájukat követve, a Hasznos utcában is sikerült az utca lakó-
inak kétharmadát meggyőzni, hogy csak így – önálló kezdemé-
nyezésként, lakossági összefogással – kezdődhetnek el a munká-
latok. Legfontosabb szempont a tereprendezés és vízelvezetés, 
amihez a Vízmű Kft. munkagépeit a lakosság rendelkezésére bo-
csátja. Vízelvezető árkok hiányában ugyanis a meglévő utakat a 
dombon előbb-utóbb elmossa a víz. A Csatári dűlő vízelvezetési 
tervei mindehhez rendelkezésre állnak. 

A fórumon Ferenczi Orsolya, a Kopaszhegy Egyesület (http://
khe.hu) képviselője is rövid bemutatkozást tartott. A frissen ala-
kult Egyesület jelenleg 10 taggal bír, és a Dán terület érdekeinek 
képviseletére jött létre. Utak tekintetében (sártalanítás, kátyú-
mentesítés) ők is többször fordultak az Önkormányzathoz, de 
hamar ráébredtek, hogy az élhető lakókörnyezetért csak ők ma-

guk tehetnek, és ha nincs lehetetlen csak – széttárt kezű – tehe-
tetlen, akkor marad a lakossági összefogás. Ezen az összejöve-
telen – a polgármester úr mellett – ők is lakossági összefogásra 
buzdítottak. Felajánlották segítségüket esővíz elvezetési igények 
összegyűjtésében is, hiszen így tömeges kedvezményt lehet kap-
ni az alapanyagokra, szolgáltatásokra. 

Jelenleg egy játszótér létrehozásán fáradoznak, amihez a Víz-
mű egyik munkagépe már megkezdte a tereprendezési munkála-
tokat. Az egyesületet és kezdeményezéseit bárki támogathatja, 
szívesen fogadnak bármilyen felajánlást. 

A lakosok egyéni javaslatokat és kérdéseket is felvetettek. Ér-
deklődés mutatkozott egy ősszel és tavasszal szervezett formá-
ban történő lakossági zöldhulladék elszállítására. 

Szöllősi Ferenc Attila elmondta, hogy tervbe van véve egy 
városi komposztáló kialakítása, melyet a Városüzemeltető Kft. 
végez majd. A tavaszi (metszésekből adódó) vagy őszi (levél-
hullási) időszakban felgyülemlett tömeges zöldhulladék oda-
szállításról azonban a lakosoknak kell majd gondoskodnia. Az 
elképzelések szerint a komposztáló a szennyvíztelep mellett ke-
rülne kialakításra, és nemcsak lerakó helyként működne, hanem 
a lakosság komposztigényét is kiszolgálná. 

Felvetődött a kérdés, hogy a fenti utcákban is megoldható len-
ne-e a buszközlekedés. Azokban az utcákban, ahol fekvőrend-
őröket helyeztek el (pl. József Attila utca). Ezek veszélyeztetik 
az utasok testi épségét, és fizikai károkat okozhatnak a jármű-
ben. Ezért a fekvőrendőrrel ellátott utcákat a járatok nem érintik. 
Tehát vagy buszjárat, vagy a fekvőrendőr. 

Ezek mellett több más témakör is felmerült, mint „zabolátlan” 
kutyák szaladgálása a Lélek-patak Maglódi úti részén, ahol gye-
rekek, családok is sétálnak, vagy a zebrafelfestés, stop tábla-
kihelyezés, forgalommal szembeparkolás, vagy egyébként is a 
parkolás pl. a Rákos utcában, utcanév-táblák összefirkálása, ut-
caszegély-takarítás, bölcsődei gondozási díj fizetése, közmunká-
sok száma és foglalkoztatása Pécelen, ideértve a péceli rendőrök 
és polgárőrök erőn felüli tevékenységét is.

Összességében egy jó hangulatú, megfelelő tartalommal meg-
töltött lakossági fórumot tudhatunk magunk mögött, mely zárá-
saként a polgármester úr gondoskodott arról, hogy a helyszínen 
még jelenlévő résztvevőket helyben készített pincepörkölttel 
vendégelje meg.

Cserepes Tímea

Rendhagyó lakossági fórum
a Csatáriban
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– Évi, mit tudhatunk rólad? Mikor, miként kerültél a műve-
lődési otthonba?

– A hőskorban, az első önkormányzatok alakulásának ide-
jén. Közművelődési végzettségem van, azt mondták – amikor 
még gyesen voltam –, jöjjek. Korábban budapesti művelődési 
házban dolgoztam - nagyon jó pénzért, ám az ingázást nem 
szerettem. Nagy-nagy lelkesedéssel kezdtem Isaszegen, világ-
megváltó tervekkel indultam.

Akkoriban is megvolt volt már csoportjaink egynéhánya, és 
újak is indultak.

Az Asszonykórus, a Csata táncegyüttes, a Gaudium Carminis 
Kamarakórus arany és kiváló minősítései, eredményeik – úgy 
vélem – jól jelzik, milyen színvonalasan dolgoznak. Azt gon-
dolom, ezek a sikerek minősítik a mi munkánkat is.

– A csoportok alakulásának, majd megszűnésének nyilván 
van oka? Hogy látod, mi mozgatja ezeket a változásokat?

– Ha az elmúlt 20 évre visszagondolok, érdekes látni a vál-
tozásokat, követni, hogyan alakult csoportjaink sorsa. Azt ta-
pasztalom, van az imént említett erős mag, és vannak a vál-
tozások. A változásokra azt mondják, hét évente jönnek, de 
nálunk gyakrabban... Alakultak az évek alatt csoportok, voltak 
bábosok, bélyegszakkör, színjátszók, kézművesek... Sok min-

den, amire éppen felmerült az igény a lakosság részéről. Volt 
ezek közül, ami megszűnt, és jött helyette új, de akadt olyan 
is, ami kisebb kihagyás után újraindult. Azt gondolom, az a 
legfontosabb, hogy odafigyeljünk a változásokra, és mindenre 
nyitottnak kell lennünk. 

Egyébként sem könnyű a mi munkánk, hisz hétfőtől vasár-
napig tart. Hétköznap szervezünk-építkezünk, és a programok 
többsége hétvégére, ünnepnapokra csúcsosodik.

– A programok igen változatosak. Gyermekeknek és felnőt-
teknek szóló programok, színi és ismeretterjesztő előadások, 

kiállítások… fel sem tudom sorolni, milyen gazdag lehetőséget 
kínáltok az embereknek. 

– Minden korosztálynak tudunk kínálni valamit: a legap-
róbbtól az idősekig. A kicsiknek néptánc, népzene, bábelő-
adás, koncertek. A nagyobbaknak színházi, ismeretterjesztő 
előadásokat, kiállításokat szervezünk. Az időseknek fontos-
nak tartom az egészségmegőrző programokat, előadásokat. 
Nagyon hasznos a jóga, a thai-csi tanfolyamunkat, hisz nem 
csupán lelki táplálékra van szükségünk, bizony fontos a fizikai 
állapotunkat is karban tartani. Erről jut eszembe, többször in-
dítottunk gyógytornát is...

– A táncok is igen kemény fizikai próbát jelentenek. 
– A 90-es években dübörögtek a tánc tanfolyamaink, ezek 

abbamaradtak. Most a zumba megy, előtte a salsa, a társas-
tánc volt nagy kedvenc. A néptánc iránti lelkesedés azonban 
töretlen.

– Azt látom, a művelődési otthonban nagyon sokan megfor-
dulnak hétköznap is, bármely napszakban. Bármikor megyek, 
mindig vannak az előcsarnokban. Elégedettek vagytok az in-
tézmény látogatottságával?

– Igen, mindig sokan megfordulnak nálunk a hét minden 
napján. Fiatalok, idősebbek egyaránt. Bár azt tapasztaljuk mi 
is, hogy egyre inkább bezárkóznak az emberek. Ezért találtuk 
ki, menjünk el hozzájuk. A város más-más részén tartottunk 
például április elején toborzókat. Örömmel fogadnak bennün-
ket ilyenkor a környék lakói, úgy érzik őket szólítottuk meg, 
hozzájuk mentünk el, és szívesen eljönnek a későbbi progra-
mokra is.

– A havi programotokat áttekintve azt látom, nagy hangsúlyt 
helyeztek a hagyományok ápolására.

– Ezt tudatosan tesszük, mert szeretnénk elérni, hogy a múlt 
értékeit át tudjuk örökíteni a jövőbe. Mindannyian hordozzuk 
az értékeket, mint a fáklyát, a tüzet. Ennek azonban csak ak-

Kultúra és hagyományok Isaszegen
Beszélgetés Verseczkyné Sziki Évával

Már hosszú évek óta követem figyelemmel, milyen programokat kínál az isaszegi Dózsa György Művelődési Otthon és 
Múzeumi Kiállítóhely. Bizony változatos, sokféle lehetőség közül válogathat Isaszeg apraja-nagyja, hisz majd minden 
nap történik valami. Nem csupán az aktuális műsorokon vehetnek részt az érdeklődők, nagyon sok csoport is kínál rend-
szeres szabadidős elfoglaltságot. 

A Művelődési Otthon igazgatója Verseczkyné Sziki Éva, aki munkatársaival szervezi és vezényli az intézményben, és a 
város egyéb helyszínein nyüzsgő kulturális életet. 

Csata táncegyüttes előadása

Az asszonykórus szekéren járja a várost
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kor van értelme, ha nem hagyod elaludni. Táplálod, és ha már 
te magad nem tudod, továbbadod. Azt gondolom, nem szabad 
görcsösen ragaszkodni a fáklyánkhoz, ha eljött az ideje, át kell 
azt adni. De azokat, akik tovább táplálják-éltetik a lángot, fel 
kell nevelni. Mindegy minek nevezzük, jóga, néptánc, törté-
nelmi hagyományőrzés... És ez a csodálatos a mi munkánkban.

– Kik a segítőid házon belül és kívül?
– Ezt csak jó csapattal lehet megtenni. Három szervező, gaz-

dasági ügyintéző, takarítónő, és a múzeum munkatársa állandó 
csapattagok. Amióta a múzeum a városhoz került, szorosab-
ban összedolgozunk a múzeum munkatársával és az Isaszegi 
Múzeumbarátok Körével. Ha már a segítőinkről szó esik, a 
civilek jelentőségét kell kiemelnem. Az utóbbi években külö-
nösen megtapasztalható, hogy programjaink nagy része civil 
összefogással szerveződik, valósul meg. A város intézménye-
ivel, szervezeteivel is kimagaslóan jó a kapcsolatunk. Ez na-
gyon hasznos, együtt könnyebben tudunk színvonalas progra-

mokat szervezni. Sokat beszélünk arról, hogy össze kell fogni, 
csak együtt juthatunk valahova – ez így igaz, csakhogy közben 
adódnak nehézségek. Szerencsére egyre többen belátják, hogy 
ez a jövő útja, csak így tudunk fennmaradni és összefogva töb-
bet tudunk megmutatni magunkból is.

– A GKRTE (Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egye-
sület) Idegenforgalmi bizottságában – elnökként – aktívan 
közreműködsz. Ez miként segíti az igazgatói munkádat?

– Az egyesület indulásakor az önkormányzat már tagja volt a 
szervezetnek, a művelődési otthon is csatlakozott. Megismer-
tem őket én is, személy szerint a kezdetek óta munkálkodom 
náluk. Ha belegondolsz, a csoportjaink, az Asszonykórus, a 
Csata táncegyüttes országszerte fellépnek, sőt az ország hatá-
rain túl is – ez maga a kulturális turizmus. Úgy vélem, kitörési 
pont a településünk számára a turizmus. Egyedül azonban ez 
is nehéz, összefogással többre juthatunk. Ezért érzem fontos-
nak a GKRTE munkáját.

– Az Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozat is válto-
zatlanul népszerű, egyre hosszabb és sokfélébb. Miként alakult 
többhetes rendezvénnyé?

– Már említettem, figyelnünk kell, mikor-miért mozdulnak 
meg az emberek, mire van igényük. Tavasszal, márciusban 
országos gyalog- és kerékpártúrákat szerveznek városunkba. 
Ezek a túrák jeles dátumokhoz kötődnek március 15., április 6. 
és október 6. Győztes csatát vívtak őseink Isaszegen, ami talán 
hozzájárul, hogy városunk erőssége a hagyományőrzés – ezen 
belül kiemelten a történelmi hagyományőrzés. Az „Isaszegi 
tavasz” rendezvénysorozatunk március elejétől május végéig 
tart. Széles programajánlatunk köszönhető annak is, hogy be-

kapcsolódtak a szervezésbe-lebonyolításba civilek is: Isaszegi 
Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület, Hadak Útja 
Lovas Sportegyesület, Isaszegi Természetbarát Klub, Útvonal 
Követők Klubja, Szlovák nemzetiségi önkormányzat. 

– Folyamatosan szépülnek Isaszeg terei-műemlékei, a város 
szélén a Képesfa… 

– Ha ide jönnek a turisták, oda kell figyelnünk emlékhelye-
inkre, hogy azok olyan állapotban legyenek, amivel büszkél-
kedhetünk. Fontos még, hogy színvonalas programkínálatot 
ajánljunk, legyen kiadványunk, megfelelően jelenjünk meg az 
interneten. A történelmi napokhoz kapcsolódóan hétvégeken 
toboroztak táncosaink, bemutatva a huszárvirtust – hadd ájul-
dozzanak a hozzánk érkezők, milyen huszáraink vannak, és 
hogy tudnak táncolni, no és a csata napján milyen büszkén 
ülik meg lovukat. Ha az ide érkezők jó élményekkel térnek 
haza, bizonyára máskor is visszajönnek. 

Büszkék vagyunk a Katonapallagon álló emlékműre. Az or-
szágban először, a megbékélés jegyében állítottunk síremléket 
az elesett osztrák katonák emlékére, amit az átadó ünnepségen 
Habsburg Ottó a „bátrak békéje” elnevezéssel illetett. Nem 
mondom, hogy tömegesen érkeznek hozzánk osztrák vendé-
gek, de a Gödöllői Királyi Kastélyba látogatók közül néhá-
nyan eljönnek az emlékműhöz is. 

Turisztikai szempontból szerencsés Isaszeg helyzete, hiszen 
két kastély, a Grassalkovich és a Ráday közt vagyunk.

Régi álmunk egy kerékpárút a települések között, ám egy lo-
vas útvonal is hasznos lenne. 

– Honnan van pénzetek a sok-sok programra?
– Az Önkormányzat az intézmény fenntartója – fő támogató-

ja –, és folyamatosan pályázunk. Az Isaszeg Népi Hagyomá-
nyai Alapítványtól is kapunk támogatást, magánszemélyektől, 
vállalkozóktól adományokat, ami jellemzően nem mindig 
pénzt jelent. Amit többnyire kaptunk: munkát (idegenvezetést, 
ügyeletet, fizikai segítséget, meghívó tervezést stb.).

Szerteágazóan épültek ki személyes kapcsolataink. Szeren-
csére általában megtaláljuk azokat az embereket, akik be-
csülik, amit csinálunk, támogatják munkánkat – kisegítenek 
pénzügyi hiányosságainkban. Ez a fajta támogatás gyakoribb 
mostanában, és meggyőződésem, hogy ez a jövő. Sok pénzből 
szép várat építeni művészet, de nem akkora, mint kevés pénz-
ből nagy dolgot alkotni. Ez az, amit nem lehet megfizetni, a 
megbecsülést nem lehet pénzre váltani. 

Az Isaszegi tavasz következő programjait 2.oldalon találják: 
Nektarin színház előadásai és a már hagyományos májfadön-
tés, különleges Pünkösdi íz fesztivál... Kóstoljanak bele!

Apróné Orosz Margit

Pillanatkép az április 6-i csatáról

Költészetnapi szereplők
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– Tényleg nagy a bizonytalanság. De én már sok változást 
megéltem, ebből a szempontból nagyon hasznos volt az az 
idő, amikor a zuglói önkormányzat oktatási és művelődési 
osztályvezetőjeként dolgoztam, és ötvenkét intézmény tarto-
zott hozzám. Gyakorta kellett kaotikus helyzeteket rendezni. 
Ehhez képest egyszerűsödött a munkám, most „csak” a PIOK, 
azaz három iskola feladatait koordinálom. Emellett taníthatok 
is, ami számomra a legnagyobb boldogság. De hadd mond-
jam el azt: a PIOK létrehozását többen kissé „felturbósítva” 
élték meg. Feltehetően az egyeztetéssel és a kommunikációval 
volt gond. Maga a kezdeményezés nagyon jó célt szolgált. A 
Szemere Iskola termeinek kihasználási mutatói kedvezőtlenek 
voltak, és államosítás esetén kőkemény összevonások vártak 
volna ránk. Most a Szemerében valódi élet van, pulzál és él 
az iskola, nagyon jól sikerült a gimnázium integrálása, sőt nö-
vekedett az iskola presztízse. Bevallom, tartottam a két kor-
osztály együttélésének esetleges problémáitól, de várakozáson 
felül zökkenőmentes a tanítás. Megosztozunk a szaktantermek 
használatán, természetesen a tantestületek fizikai közelsége is 
segíti az együttműködést. A gimnazisták műveltek, udvaria-
sak, tapintatosak, igazán hasznosnak tartom az iskolák össze-
vonását.

– Ha megenge-
ded, erről más a 
véleményem. A 
tavalyi népességi 
és oktatási statisz-
tikákat elemezve 
látható: a péce-
li 6-14 éves korú 
gyermekek 26%-a 
nem Pécelen jár iskolába. Emlékszem a Szemere Pál Iskola 
tervezési időszakára. 2004. szeptembert írtunk. Akkor fogadta 
el a testület a 24 tantermes iskola beruházási programját. A 
folyamatosan növekvő péceli lélekszámra tekintettel nem tűnt 
nagyralátó tervnek. A 2007. augusztus 30-i avató ünnepség 
után Gyüre Pál igazgató úr ESE Híradónknak 28 tanterem, 
illetve a szaktantermekkel együtt 44 oktatási célú helyiséget 
nevezett meg az új iskolában. A 2007/08. tanévben három első 
osztályban 84 gyermek kezdhetett. A 2012/13. tanév szemerés 
elsősei nyolcvanhárman lesznek, vagyis öt év alatt nem vál-
tozott a péceli iskolát választók száma, miközben a lakosság 
száma nőtt. 

– Nem feltétlenül biztosak a statisztikák. Sok tanterem félig 

A matematika csodái
Interjú Forgács Tiborné PIOK igazgatóval

A közoktatás mindent hoz-visz. A gyermekjövőt, a mi jövőnket. A jelen oktatás-
politika tervezett és beígért – a teljes közoktatási rendszert érintő – változásai, 
úgymint:

– iskolák államosítása 2013. január 1-től,
– nemzeti köznevelési törvény 2012. szeptember 1-től, 
– hittan vagy erkölcstan tantárgy felmenő rendszerben történő bevezetése,
– a tankötelezettség leszállítása 18 évről 16 évre, továbbá a tanügy kormányz-

ati hovatartozásának kérdései felrázzák minden település oktatás-felelőseit. 
Gondolom, Pécelen sincs másképp. Látszólag minden rendben: a 2012/13. 

tanév beiratkozásai megvoltak, az intézményegység-vezetői pályázatokat a Sze-
mere, a Petőfi általános iskolák és a Ráday Gimnázium vezetésére kiírták. A 
majd beérkező vezetői pályázatok elbírálása a PIOK igazgatótanács kompeten-
ciája lesz. Vajon a szülők és gyermekek mit éreznek a „ki lesz a fenntartó, kié az 
épület, miből mennyi” kiszolgáltatottságaiból? –töprengek a találkozás előtt. 

Forgács Tiborné pontosan érkezik az interjú helyszínére, az ESE Teréz anya 
termébe. Egy perc múlva tegeződve – Zsóka meg én – leülünk beszélgetni a „mi 
lesz a péceli iskolákkal” témában.

57/2012. (II. 29.) számú Képviselô-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011-es tanévre vonatkozó engedélyezett induló osztályok számát és 

létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
– PIOK Szemere Pál Általános Iskola – 3 osztály BÉZS projektorientált módszer bevezetésével.
– PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola – 2 osztály az 1.a osztályban emeltszintű ének-zene, néptánc bevezetésével.
Mindkét tagintézményben a 26 fős osztálylétszám elérésére kell törekedni.
–A PIOK Ráday Pál Gimnázium esetében az induló 9. évfolyamon – 1 osztály általános tantervű, 1 osztály emelt szintű, idegen 
nyelvi tantervű, a minőségi középiskolai oktatás erősítésének érdekében minimum 28 fős osztálylétszámmal.
Az oktatási intézményekben az integrálható SNI-s és BTM-es tanulókat az induló 1. osztályokban arányosan kell elhelyezni.
A fentiektől való bármilyen eltéréshez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
58/2012. (II. 29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a PIOK Alapító Okiratának módosítását terjessze 
a Képviselő-testület 2012. májusi ülése elé az alábbiak szerint:
– az emeltszintű ének-zene és néptánc bevezetése,
– a jogszabályi változások átvezetése,
– a halláscsökkent gyermekek ellátása,
– 2012. szeptember 1-jétől kimenő rendszerben kivezetésre kerüljön a középfogyatékkal rendelkezők ellátási kötelezettsége.

Forgács Tiborné,
a PIOK igazgatója
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feltöltve, sok-sok csoportbontással működött. Most telítve va-
gyunk, de jövőre egy kifutó gimnáziumi osztállyal kevesebb 
lesz, s jól szervezett órarenddel és a kollégák rugalmasságával 
minden megoldható. Szakmai hittel és elkötelezettséggel hadd 
mondjam, mostanra a 103 pedagógus közül 53 kollégát láto-
gattam meg tanórán, megtapasztaltam: igen elkötelezett és fel-
készült pedagógusaink vannak mindhárom intézményünkben. 
Zuglóban évekig szaktanácsadóként dolgoztam, és a ranglétra 
minden fokát, a tanítótól az iskolaigazgatóig bejártam a har-
minc év alatt. Mostanra mérhetetlen nyugalom szállt meg, 
mert nagyon jó vezető- és pedagógusgárda van körülöttem. 
Mondhatom azt, hogy ha ezek a kollégák kellő szakmai meg-
segítést, támogatást, emberséget és tisztességet tapasztalnak, 
akkor az intézmény szárnyalni fog. Szárnyalni, mert nagyon 
jó a tanítói gárda, akikre építhet a felső, s később a gimnázium 
is.  Pedagógusaink munkáját minősíti az is, hogy nagyon sok 
jó képességű tanulónk nyert felvételt a nyolcosztályos gimná-
ziumba. Értük fáj a szívünk, de ez az élet rendje. Ilyenkor azt 
érzem, hogy „nem érdemes” annyira jól tanítani, mert elszip-
kázzák a gimnáziumok a felső tagozat elől a jókat (de ez csak 
fekete humor).

– A nagy tanáregyéniségek? 
– Büszkén vállalom, hogy hivatásomban konzervatív szemé-

lyiség vagyok, persze szükséges az informatika eszközrend-
szere, melyet szeretek is, de ha egy tanárnak a kezében van 
egy kréta, és mögötte a tábla, még mindig tud csodát alkotni. 
A tanár egyénisége, személyisége mindennél többet ér. 

– Ebben nagyon egyetértünk. De a köz megbecsülése, elsőd-
legesen az anyagi megbecsülése méltatlan a pedagógusoknál. 
Vérlázító értékrendi zavart látok Pécel vonatkozásában az is-
kolavezetők, pedagógusok javadalmazása és a közhöz tartozó 
egyéb vezetők javadalma között. Ez nem jól van társadalmilag 
sem. Az iskolák államosításával mi változik?

– Nemrég voltam egy konferencián. Az ott hallottak szerint 
az üzemeltetés marad az önkormányzatoknál, míg a fenntartás, 
a pedagógiai szakmai munka felügyelete, ellenőrzése állami 
kézbe kerül. Úgy tűnik, nem mérték fel, mekkora feladat ez, 
és változások várhatók a szakmai munka megosztásában. Még 
minden képlékeny. A pedagógusok bérezése, a kinevezések ál-
lami feladat lesz. A pedagógus életpályamodell nagyon szép és 

nemes elképzelés, de a megvalósítására nem tudom miből te-
remtik elő a forrást. Szerintem finomodni fog a rendszer, nem 
lesz drasztikus a változás, egyszerűen azért, mert több mint 
négyezer iskolát képtelenség átszervezni ennyi idő alatt. 

– Vagyis a „majd meglátjuk” tapasztalatának nyugalmával 
fogadjátok a változásokat. Feladatodban kikre támaszkod-
hatsz, mennyire lehetsz önálló a péceli oktatásügyben?

– Hagynak dolgozni, ami mérhetetlen nagy lendületet ad 
nekem. Függetlennek érzem magam. Nagyon sok partnersé-
get tapasztalok a fenntartó részéről. Korrekt a kapcsolatom a 
városvezetéssel, keresem a közösséget mindhárom iskola ve-
zetőivel, részt veszek a rendezvényeken, bálokon. Néha szét-
forgácsolódom, de fontos számomra a kapcsolatépítés kollé-
gákkal, szülőkkel, a péceli közösséggel.  

– És te mennyi függetlenséget, önállóságot adsz az iskolave-
zetőknek?

– Adok, de szeretem, ha visszacsatolnak. Ebben még van 
hiányosság. Meg kell értetnem vezetőtársaimmal, hogy a fe-
lelősségvállaláshoz információ kell, vagyis tudnom kell, mit 
írok alá.

– Ez nehéz ügy. Idő kell ahhoz, hogy feltétel nélküli olyan bi-
zalom alakuljon ki, amely már engedi a kompetencia leadását 
is az iskolák vezetőinek. Kölcsönösség. Egyébként csupa jót 
hallottam rólad. Elismerik a szakmai tudásodat. A pedagógi-
ai továbbképzés, amit tartottál élményesre sikerült a tanárok 
szerint. 

– Örülök ennek. Érzem, hogy a PIOK léte eddig szokatlan 
feladatokat, többlet terhet is jelent az iskolák vezetőinek. 
Nagy a terhelés. Az elvárásaimat sem rejtem véka alá, kérem, 
figyeljenek oda a környezetre, legyenek gazdái az intézmény-
nek, az épületnek. 

– Ehhez megvannak feltételek is?
– Karbantartóink vannak. Az anyagi eszközeink persze szű-

kek egy-egy rendkívüli hiba elhárítására. Volt nemrég egy ko-
moly csőtörés és ázás a Szemerében. A helyreállítást én gyor-
sabban szerettem volna kijavítani, de a fenntartó teherviselését 
és megoldási gyakorlatának folyamatát is tudomásul kell ven-
ni. Vagy maradnak a saját megoldások, szülők hozzájárulása, 
jótékonysági bálok, pályázatok. Nem hiszem, hogy a tervezett 
változtatások optimálisabb anyagi helyzetet hoznak. 

– És addig? 
– A szokásos feladatok mellett az intézményegység- és a tag-

intézmény-vezetői pályázatok elbírálása következik. Augusz-
tus elsejéig ez meg fog történni. 

– Pályázni fognak a jelenlegi vezetők?
– Úgy tudom igen. Örülök ennek, mert nem gondolom a ve-

zetői változások indokoltságát. Épp elég a külső törvényi át-
rendeződéshez alkalmazkodnunk.  

– A köznevelési törvény felmenő rendszerben írja elő az etika 
vagy a hittan bevezetését, mi erről a véleményed?

– A kötelezőségnek nem örülök. A hittanoktatást szabadon 
választottan eddig is biztosították az iskolák. Egyébként az 
etika oktatásáról az a véleményem, hogy a pedagógus szemé-
lyisége és tisztessége a legjobb erkölcsi példa a gyermekek 
számára.

Ez a mondat eszembe juttatta régi tanítóimat, tanáraimat: 
Piroska nénit a második elemiből, Major tanár urat a Táncsics 
Gimiből. Gyermeki múltam nagybetűs pedagógusai. Aztán ar-
ról beszéltem, hogy ma is vannak különleges tanítók. Például 
unokámat, Lillát a dunaújvárosi Móricz Általános Iskolában 
matematikára egy csodálatos pedagógus tanítja. Az országos 
Bólyai matematika csapatverseny első helyezettjei lettek a 3. 
osztályosok. Zsóka felajánlotta Lillának saját, e témájú tan-
könyvét: „A matematika csodái” című 4. osztályosok számára 
írtat. Meg a környezetismeret tankönyvét is. Van miből adnia. 

Némethy Mária

Az önkormányzatoknál maradnak az 
iskolaépületek (Forrás: MTI)

Az általános iskolák 2013. január 1-je után is önkormányza-
ti tulajdonban maradnak, az állam csak az oktatást, illetve az 
ahhoz kapcsolódó feladatokat veszi át, illetve finanszírozza 
– közölte a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes ál-
lamtitkára egy keddi budapesti önkormányzati konferencián.

Farkasné Gasparics Emese elmondta, az általános iskolai 
ellátáshoz kapcsolódó vagyon továbbra is az önkormányzati 
rendszer része marad, ám azokat a jövőben a települések más 
célokra is használhatják. A helyettes államtitkár szerint így az 
iskolák épületeit, az eddig kizárólag oktatási célokat szolgáló 
ingatlanokat, vagyontárgyakat – oktatási időn kívül – az ön-
kormányzatok közösségi, sport, kulturális, turisztikai célokra 
is hasznosíthatják.

A helyettes államtitkár előadása után Hutiray Gyula fő-
polgármester-helyettes az iskolai épületek önkormányzati 
tulajdonban maradásával kapcsolatban azt vetette fel, hogy 
ebben az esetben az állam fog-e bérleti díjat fizetni a tele-
püléseknek. Farkasné Gasparics Emese azt válaszolta, hogy 
jogi megoldásként az állam és az önkormányzatok várhatóan 
üzemeltetési szerződéseket kötnek egymással.
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A tavalyi népszámlálás előzetes adatai szerint tavaly októ-
berben 2,1 százalékkal kevesebben éltek Magyarországon, 
mint az azt megelőző, 2001. február 1-jei összeírás idején - 
közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) népszámlálá-
sért felelős elnökhelyettese kedden sajtótájékoztatón, Buda-
pesten.

Németh Zsolt elmondta: az előzetes adatok szerint a felmérés 
időpontjában Magyarországon 9.981.865-en éltek.

Kitért arra, hogy a természetes fogyás (a születések és a halá-
lozások különbözete) mértéke növekvő: az 1990-es évtizedben 
évente átlagosan 33 ezer, 2000 után pedig 35 ezer volt. Az EU-
tagállamok közül Magyarországon tart a legrégebb óta, 1981-től, 
a monoton népességcsökkenés – tette hozzá.

A KSH népszámlálásért felelős elnökhelyettese szólt arról, 
hogy Magyarországon folytatódott a népességkoncentráció, a 
fővárosból és Pest megyéből álló közép-magyarországi régióban 

a népesség „figyelemre méltó módon emelkedett”, ezen kívül ki-
zárólag Győr-Moson-Sopron megyében nőtt a lakosság száma, 
míg a csökkenés Békés megyében a legnagyobb, 9 százalékos.

A 2001. évi népszámlálás óta eltelt időszakban az ország csak-
nem valamennyi megyéjében csökkent a lakónépesség. Kivételt 
képez Pest megye, ahol a lakosság nagymértékben, közel 13 szá-
zalékkal nőtt. Pest megyében 1 223 000 ember él, 151 ezer fővel 
több, mint 10 évvel ezelőtt. Ebből 801 ezren élnek városokban, 
422 ezren községekben. Az adatok azt mutatják, hogy az ország 
lakosságának 12,3 százaléka a megyénkben él.

Az elmúlt tíz évben tovább erősödött az a folyamat, hogy az 
ország lakónépessége Közép-Magyarországra koncentrálódik: 
míg 2001-ben 28,1, addig 2011-ben a lakosság 29,6 százaléka 
élt Budapesten és Pest megyében.

A növekedésben Pest megye gyarapodása játszott döntő szere-
pet, a főváros lakónépessége – bár csekély mértékben – tovább 
csökkent. A többi régió és megye lakosságának országon belüli 
aránya nem vagy alig változott.

A vándorlási folyamatok legnagyobb nyertese az elmúlt évti-
zedben Pest megye volt, ahol a bevándorlási többlet eredménye-
ként mintegy 150 ezer fővel gyarapodott a népesség.

Pest megyében jelentős mértékben, 84 fővel nagyobb a népsű-
rűség az országos átlagnál.

A lakásállomány Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunán-
túl régióban gyarapodott a legnagyobb mértékben az elmúlt év-
tizedben. Pest megyében közel 20 százalékos volt a növekedés.

A lakásállomány területi megoszlása nem változott jelentősen, 
egyedül Pest megye részaránya növekedett 1 százalékot megha-
ladó mértékben. A lakásállomány egyharmada Közép-Magyar-
országon található, minden ötödik lakás Budapesten és minden 
tízedik Pest megyében van.

Forrás: MTI, KSH, www.pestmegye.hu

Nôtt Pest megye lakossága

Április 22-e a Föld Napja. Sajnos sokan nem tudják, és nem 
mutatnak különösebb érdeklődést az esemény iránt. Ez is csak 
olyan nap, mint a többi, mondják. Így igaz, és annak is kellene 
lennie minden napnak: a Föld Napjának. Mert a Föld, a bolygó, 
ahol élünk csak egy van. Mégis újra, és újra kihasználjuk, szeny-
nyezzük, mérgezzük és tesszük tönkre ezt a bolygót, ahol élünk 
és amiből csak egy van ebben a naprendszerben. Tudatlanság 
vagy csak közöny? Talán mind a kettő? 

Lépten nyomon azt tapasztalom, hogy az emberek – felnőttek 
és gyerekek egyaránt, és néha a gyermek a szülő jelenlétében 
– eldobják a szemetet, úgy, mintha ez lenne a legtermészete-
sebb dolog: megeszem a chipset és a zacskót ledobom a földre. 
Otthon is ezt teszik? Ennek a zacskónak fel kellene szívódnia 
a levegőben? Ezt a gondolkodásmódot nem értem, nem tudom 
elfogadni. Remélem, és őszintén bízom benne, hogy egyre több 
embertársunk gondolja úgy, hogy a föld, a víz, a levegő a ter-
mészet kegyes ajándéka számunkra, hogy élhessünk és hogy ezt 
mindannyiunknak óvnia és védenie kell! 

Meg kell osztanom egy személyes, sajnos negatív élményemet: 
az elmúlt hetekben egy elég nagy területen sikerült összegyűjte-
ni háztartási szemetet. Körülbelül 20, vagy inkább több zsáknyi 
mocskot szedtem össze és szállítottunk el! Azóta ugyanezen a 
területen az illegális szemétlerakó ismét hallatott magáról és az 

azóta sajnos ismét összegyűlt, már bezsákolt szemetére rápakol-
ta a következő adagot! (Ugyanaz a személy a tettes, ez a tar-
talomból egyértelműen kiderült.) A pofátlanságnak úgy látszik 
nincs határa! 

Őszintén remélem, hogy egyszer fel tudunk állítani egy ún. 
„Zöldörséget”, hogy az ilyen visszaeső szemetelőket végre lefü-
lelhessük és megkaphassák méltó büntetésüket. Talán a legjobb 
büntetés egy hasonlóan nagy „szemétlelőhely” saját kezű ösz-
szetakarítása lenne a számára, és mindenki számára, aki hasonló 
bűntettet követ el! 

Érthetetlen számomra az is, hogy akik orvul kivágják a fákat, 
nem gondolnak arra, hogy az erdők a Föld tüdejét jelentik? Mi 
lenne ha mi saját tüdőkből kivennének egy darabot és nem jut-
nánk lélegzethez?A Föld is egy ugyanilyen test, különböző funk-
ciókkal. Ha megfosztjuk az erdőktől nem termelődik oxigén, 
megfullad valamennyi élőlény! Miért nem vigyázunk a rá???

Nemcsak a gyáróriásoknak feladata a környezetszennyezés 
visszaszorítása és nem csak a kormányoktól kell várni a segítsé-
get! A segítség kicsiben is létezik, létezhet! 

Ha mindennek csak egy kis részét figyelembe veszed, már so-
kat tettél azért, hogy a Földünk még sokáig élhető és tiszta boly-
gó legyen, és a következő nemzedékek is élhessen rajta!

Péntek Szilvia

A Föld Napja?
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Május jeleskedik jeles napokban. Itt van például rögtön május 
elsején a munka ünnepe. A nemzetközi munkásmozgalmak ál-
tal kiharcolt, minden évben tartandó ünnepség, hivatalos állami 
szabadnap, mely a munkások által elért gazdasági és szociális 
vívmányokat hivatott megünnepelni. E nap 1889-ben a II. Inter-
nacionálé megalakulásával lett a nemzetközi munkásmozgalom, 
a munka ünnepe. A választás igen szerencsés volt. Mint az ősi 
tavaszi ünnepkör kitüntetett napjához, Európa-szerte régóta hoz-
zákapcsolódott a majális és a májusfaállítás szokása.

Júniusban a nyári napfordulóhoz legközelebb eső vasárnap a 
Nap napja. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a meg-
újuló energiaforrásokra, azon belül elsősorban a napenergia 
hasznosítására. A Napenergia Társaság európai tagozatának 
felhívására első ízben 1994-ben rendezte meg a Nap napját a 
Környezetünkért Egyesület, a Magyar Napenergia Társaság és 
a Főpolgármesteri Hivatal. A központi rendezvény helyszíne a 
Margitsziget.

Az anyák napja egy világszerte megtartott, az anyaságról 
megemlékező ünnep. Az amerikai eredetű hagyományt Magyar-
országon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az 
első megemlékezést 1925-ben szervezték. Az anyák napját Ma-
gyarországon minden évben május első vasárnapján ünnepeljük.

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napját május 
8-án ünnepeljük. Mivel 1828. május 8-án született Henry Du-
nant svájci üzletember, aki 1859-ben tanúja volt a Solferinói 
ütközetnek. Látva a sebesültek tragikus pusztulását, létrehozott 
egy nemzetközi segélyszervezetet. 1863-ban Genfben megala-
pította a Nemzetközi Vöröskeresztet. Magyarország 1881-ben 
csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz.

Május 9. a győzelem napja. Európában ezen a napon ért vé-
get a második világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a 
szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint 
ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot, Hitler öngyil-
kos lett. Május 8-án a III. Birodalom kapitulált, a német haderő 
feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg 
elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren a második világhá-
ború véget ért. Május 9-én így a fasizmus felett aratott győze-
lemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a 
béke napja is.

1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Men-
tőegyesület Kresz Géza, fővárosi kerületorvos kezdeményezé-
sére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében 
maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat, és ez által 
a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Men-
tőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, 

szakembereket képez, valamint országszerte oktatja a mentés-
tant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ek-
kor ünnepeljük A mentők napját Magyarországon.

Május harmadik vasárnapján van a madarak és fák napja. 
1902. május 19-én Párizsban egyezményt kötöttek az európai 
államok a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érde-
kében. 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Ma-
gyarországon először a madarak és fák napját. Megünneplésé-
nek időpontja változó.

1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjá-
vá nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A 
kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfonto-
sabb „intézményére” irányítja. 

Május 21. a magyar honvédelem napja. A magyar szabadság-
harc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21-én a 
honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta Buda várát. 
Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon 
ünneplik a magyar honvédelem napját. 

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott ke-
resztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradásá-
nak emlékét ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsö-
nös szeretetének végpontja, áradása, ez a kiáradás. A Szentlélek 
ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ez-
zel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára.

(Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu)
Lampert Ferenc

Májusi jeles napok
József Attila: Május

A rengő lomb virágban ég
és készül a gyümölcsre,
a nyílt uccára lép a nép,
hogy végzetét betöltse.
Iramlanak bogarak,
friss jelszavak repülnek.
S az aranyba vont ég alatt,
– mert beköszönt az ünnep –
a szabadság sétára megy.
Hős népe ágat lenget,
s ő kézenfogva vezeti
szép gyermekét, a rendet!
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– A programokat közösen szervezzük és beszéljük meg. Az év 
első negyedévben megtartott közgyűlésen tervezzük meg éves 
programjainkat és azok időpontjait, melyek a pedagógusok el-
foglaltságaihoz és az iskola programjaihoz is igazodnak, mivel 
túlnyomórészt a PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintéz-
ménye biztosít helyszínt a foglalkozásoknak, kiállításoknak. 

Évek óta működő programjaink a fotópályázat és kiállítás, az 
„alkotó hétvége”, ahol az érdeklődő gyerekek és felnőttek ismer-
hetik meg és próbálhatják ki a különféle technikákat, illetve az 
idén immár harmadszorra megrendezésre kerülő nyári tábor, ahol 
szintén lehetőség nyílik mindezek kipróbálására és gyakorlására. 

Év közben több alkalommal tartunk foglalkozásokat, melyen 
meghívott vendégek is segítenek elsajátítani a különféle techni-
kákat. Így a selyemfestés rejtelmeibe Bakay Zita, a tűzzománcéba 
Füriné Nagy Edit vezetett be minket. Természetesen a foglalko-
zásokon egymástól is sokat tanultunk, s igyekszünk megtanítani, 
továbbadni azokat a kézműves technikákat, amelyeket jobban 
megismerünk. 

– Hol és mikor kerülnek megrendezésre idén az egyesület prog-
ramjai? Kik vehetnek részt rajta, és honnan kaphatnak bővebb 
információt ezekről?

– Az idei fotópályázatot és -kiállítást november elejére tervez-
zük. Témája: „Szárnyas-világ”. Általában három fotót kérünk, 
melyet zsűri értékel. A helyszín idén is a PIOK Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola Tagintézmény lesz, ahol két hétig láthatóak majd 
a kiállításra kerülő képek. A tavaly októberi „Fény és árnyék” 
fotókiállításra 53 kép érkezett be, a beküldők között gyerekek, 
felnőttek és nyugdíjasok egyaránt voltak. 

Az „alkotó hétvége” idén június közepén kerül megrendezésre. 
Itt előre kérjük jelezni a részvételi szándékot, hogy a foglalko-
záshoz szükséges anyagokat időben beszerezhessük. Az „alko-
tó hétvégén” a résztvevők többféle technikával ismerkedhetnek 
meg, melyek elsajátítását az egyesületi tagok segítik és mutatják 

be kiscsoportos foglalkozások keretében. Ilyenek például a se-
lyemfestés, a decoupage, gyöngyözés, papírhajtogatás, batikolás, 
textilfestés, mozaikozás stb. 

A nyári tábort augusztus elejére tervezzük, ahová elsősorban az 
iskolás korú gyerekek jelentkezését várjuk. 

A foglalkozások során itt is több technikát lehet kipróbálni, 
melyekben az egyesület tagjai segítenek. A tábor foglalkozásai 9 
órától kezdődnek, és kora délután végződnek. Az idei nyári tábor 
témái: pólófestés, batikolás, selyemfestés, decoupage üvegtányér 
készítése, indiánfonás vagy fonallal varrás, kavicsfestés, márvá-
nyozás, üvegfestés, papírhajtogatás, papírvirág készítése stb.

A rendezvények népszerűsítéséhez a helyi média (újság, kábel-
tévé, internetes portálok) segítségét is igénybe vesszük. Emellett 
felhívásokat teszünk közzé az iskolákban, közintézményekben. A 
http://papepecel.blogspot.com/ oldalon szintén megtekinthetők – 
Mitró Ilona elnökhelyettesnek köszönhetően – a rendezvényekről 
szóló felhívások, a kiállításra beérkezett fotók, illetve a foglalko-
zásokon készült képek, melyek kellemes, családias légkört sej-
tetnek. Lehetőség szerint helyi rendezvényeken is részt veszünk, 
pl. 2010-ben a Péceli Bornapok alkalmával a Ráday-kastélyban 
kézműves foglalkozást tartottunk.

Az egyesület tagjai maguk is össze szoktak jönni egy-egy 
szombat délelőtt, amikor a maguk kedvére kikapcsolódásként 
rendeznek kreatív foglalkozásokat. 6 éve szerettek bele a selyem-
festésbe Bakay Zita vendégelőadó segítségével, aki olyannyira 
megszerettette velük ezt, hogy azóta is az egyik legkedveltebb 
– igaz, az egyik legköltségesebb – technikák közé tartozik. Az 
alkotásokból évente kiállítást is rendeznek. Bár az iskola az egye-
sület rendezvényeihez rendelkezésre bocsátja helyiségeit, sajnos, 
hiányzik Pécelen egy olyan független hely, ami ezeknek az akár 
napokig tartó közösségi rendezvényeknek, kiállításoknak méltó 
helyszínt biztosítana. Hiszen a felszerelést oda kell szállítani, szét 
kell pakolni – különösen egy nyári tábor esetében –, majd el kell 

Bemutatkozik a PAPE
A város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok az iskolákban szinte a kezdetektől fogva számos kézműves és 

hasonló kreatív foglalkozásokat tartottak gyerekeknek, ami arra inspirálta őket, hogy 13 fővel önálló egyesületet alakít-
sanak. Így hozták létre 2003 tavaszán a Péceli Alkotó Pedagógusok Egyesületét. 

Az Egyesület tagjai olyan foglalkozásokat szerveznek, ahol maguk is fejlődhetnek, új technikákat tanulhatnak meg, me-
lyeket majd a foglalkozásokon továbbadnak, emellett az alkotó tevékenységek mellett kiállításokat szerveznek, színesítve 
ezzel is Pécel város kulturális életét. 

A tagok létszáma mára már 30 főre bővült, hiszen az óvónők, tanítók és tanárok mellett több szülő, hobbi-kézműveskedő 
vagy az egyesülettel szimpatizáns is kedvet kapott a csatlakozáshoz. 

Az éves hagyományos programokról az Egyesület elnökét, Belláné Jenei Sárát kérdeztem. 

Festés a gyerekekkel

Pillanatkép a borfesztiválról
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zárni, a helyszínt biztosítani, és mindezt lehetőleg napokig elhú-
zódó, bürokratikus engedélykérések nélkül. 

– Miből tartja fenn magát az egyesület?
– Az egyesület minimális tagdíjból tartja fenn magát, amelyből 

a foglalkozások anyagköltségét fedezzük. Emellett a Pest Megyei 
Önkormányzathoz, illetve a helyi önkormányzathoz benyújtott 
pályázatokból tudjuk megoldani a további anyagok és eszközök 
beszerzését. Így a fotókiállításhoz pl. képkereteket, paravánokat 
vásároltunk. Fel tudtunk használni és a jövőben is szívesen fo-
gadunk el megmaradt festékeket, fonalakat vagy egyéb kreatív 
foglalkozáshoz felhasználható adományokat. 

– Mi az, ami gördülékenyebbé tehetné az egyesület munkáját, és 
milyen változásokat terveznek a jövőben?

– Sajnos pályázati lehetőségekben nem bővelkedünk, ezek 
egyébként is nagyon hullámzóak. Egy foglalkozásokra alkalmas 
helyszín is sokat segítene – vélhetően másoknak is – kiállítások 
megrendezésében vagy saját munkáinak, alkotásainak a megmu-
tatásában, népszerűsítésében. 

Szívesen hívnánk el vendégelőadókat, vennénk fel több alkotó-
val a kapcsolatot, hogy új technikákat tanulhassunk tőlük, vagy 
mutathassunk be általuk, hiszen évekkel ezelőtt Bakay Zita mu-
tatta be nekünk a selyemfestést, onnantól a foglalkozásokon már 
mi magunk tanítjuk tovább. 

Szeretnénk többet megmutatni az egyesület életéből, tevékeny-
ségéből. Erre a honlapunk jó lehetőséget nyújt, mely jelenleg 
fejlesztés alatt áll. A foglalkozásokon – különösen az „alkotó 
hétvégék” keretében – törekszünk minél szélesebb körben meg-
ismertetni a különböző technikákat. Ezek közül egyértelműen a 
legkedveltebb foglalkozás a selyemfestés és a decoupage készí-
tése. A kézimunkázás, ékszerek készítése sokkal időigényesebb 
foglalkozás, a befejezés többnyire otthonra marad. De a kiállítá-
sokon ezek az alkotások is bemutatásra kerülnek. 

A foglalkozásaink nyitottak az érdeklődők számára, ezáltal több 
ember nyerhet betekintést a kézműveskedés rejtelmeibe, megta-
nulhatja és tovább is adhatja az elsajátított ismereteket. Fontos-
nak tartjuk az együttműködést, az alkotás örömét, s szeretnénk 

lehetőséget biztosítani arra, hogy mindezt mások is átélhessék, 
megismerhessék. Öröm látni, amikor az „alkotó hétvégén” a szü-
lő a kisgyerekkel közösen dolgozik. A foglalkozások kikapcsoló-
dás jelleggel, jó hangulatban zajlanak.

Az interjú végén személyesen is megcsodálhattam számos 
személyes alkotást: selyemfestés, üvegfestés, decoupage tech-
nikával készített üvegtányér, különböző hangulatú bekeretezett 
képek… mondanom sem kell, mind gyönyörű volt, és le is nyű-
gözött. Tényleg kedvet kaptam, hogy magam is hasonló alkotáso-
kat készítsek, kifejezve a kreativitásomat, és ezekben „leképezni” 
a lelkemet.

Gyöngyfűzéssel magam is foglalkoztam, de nyitott vagyok, 
és szívesen tanulok meg új technikákat, ráadásul a közös fog-
lalkozásokon egymástól is el lehet lesni új ötleteket, mindezt 
jó hangulatú, családias légkörben. Ebben Belláné Jenei Sárától 
is megerősítést kaptam: minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
programjaikra, így engem is!

Cserepes Tímea

Alkotói hétvége

Meghívó
A Péceli Alkotó Pedagógusok Egyesülete szeretettel vár minden érdeklődőt „Alkotó hétvége” programjára 2012. június 16-án 
9-13 óráig a Petőfi Sándor Általános Iskolába. Az érdeklődők megismerkedhetnek a selyemfestés és repesztéses dekupázs alap-
jaival. Az anyagköltség 1000 Ft/fő. (Mindenki hozzon magával egy kisebb puhafa keretet.) Részvételi szándékát kérjük, jelezze 
előre május 31-ig! Jelentkezés és további információ: Dévényiné Harmat Éva 06 28 547 201, Belláné Jenei Sára 06 20 46 80 705 
bella.saci@citromail.hu

A Fészer Alkotó Egyesület tevékenységével az ESE Híradó ko-
rábbi számaiban már többször találkozhattunk. A 2004-ben létre-
jött amatőr képzőművészeti kör számos kiállításon vett részt Péce-
len és a régióban. A mostani beszámolónk, a Költészet Napján, a 
csömöri Petőfi Sándor Művelődési Házban nyílt kiállításáról szól.

A csömöri Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetője G. Tóháti 
Ilona aktív tagja a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egye-
sületnek, és kiemelt figyelemmel kíséri a környező települések 
kulturális életét. Így kapott meghívást „Szomszédolás” címmel 
gyűjteményes kiállítás rendezésére a Péceli Fészer Alkotó Egyesü-
let és a megnyitón való szereplésre a péceli Petőfi Férfikar.

Szabó István vezette egyesület 45 képet állított ki. A kiállító mű-
vészeket és az énekkar tagjait sok péceli kísérte el, így módjukban 
állt a rendezvényen fellépő Csicsörke csömöri gyermektánc cso-
portok, diák és szenior szavalók valamint a Túlpart együttes pro-
dukciójával is megismerkedni.

Ivánkovics Zoltán 

Szomszédolás
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A múlt hónapban Juhász József helytörténészt kérdez-
tük arról, milyen előzménye van a péceli helytörténeti 
gyűjtemény bemutatásának. A történet érdekes fordu-
latairól számolt be Juhász úr, és az előző részben azzal 
végződött az elbeszélés, hogy bevallotta, bizakodása lelo-
hadt. Ezek szerint, akkor felfüggesztette Pécel helytörté-
neti kutatását? 

Juhász József: Igen is, meg nem is. Az új munkahelyi kötött-
ségeim nem tették volna lehetővé, hogy a régi hévvel foglalkoz-
zam vele. De amint elmondtam az előzmények kapcsán, nem is 
láttam volna értelmét, hogy továbbra is reményeket tápláljak egy 
helytörténeti múzeum megszületésében. Ettől függetlenül azért 
továbbra is kiütközött a régészet iránti vonzalmam. Például Is-
aszegen igen gyakran meglátogattam Szatmári Zoli bácsit, aki 
büszkén mesélte el, milyen körülmények között gyűjtötte ösz-
sze azt a jelentős régészeti és néprajzi anyagot, s ebből építkező 
csodás múzeumot hagyott az utókorra. Dányban ugyanez volt 
a helyzet. Az ottani tájházat és a kétszáz év körüli épületeket 
mindig megcsodáltam, s nagyon sajnáltam, amikor ki kellett ad-
nom egy-egy régi épületre a bontási határozatot. Ha tehettem, 
mindkét helyen igyekeztem figyelemmel kísérni az építkezések 
földmunkáit, nehogy valamilyen régészeti lelet menjen tönkre. 

Aztán országos érdekeltségű cégeknél műszaki ellenőrködtem, 
s beruházásaim során ott is odafigyeltem egy-egy régészeti lelet 
felbukkanására. Így vált ismertté egynéhány régészeti lelet és 
lelőhely. 

A nyolcvanas évek elején meglepődve értesültem arról, hogy 
a péceli régészeti leleteim az akkori Vak Bottyán (ma Tragor 
Ignác) Múzeumba kerültek. Tulajdonképpen nem is bántam, 
hiszen úgy gondoltam, így legalább biztonságban lesznek, de 
főként annak örültem, hogy szakemberek kezébe került. Nem 
sokkal utána a múzeum régészeivel átbeszéltük a leletek előke-
rülési helyét és körülményeit. Ekkor tudtam meg azt is, hogy 
nem is lehetett volna régészeti tárgy magánkézben. Ezzel most is 
egyetértenék, hiszen végül is nemzeti kincsről van szó.

Apróné Orosz Margit: És mi lett a gyűjtemény többi anyagával, 
a néprajzi jellegűekkel?

Juhász József: A néprajzi anyagaimról akkor nem esett szó, de 
mintha úgy rögzült volna bennem, hogy azok változatlanul a kö-
zségnél, pontosabban a Hazafias Népfrontnál vannak. Ezzel le is 
zártam magamban a gyűjteményem ügyét. 

A rendszerváltozás évében viszont meglepetés ért. A volt Kál-
vin téri iskola sufnijában megláttam a volt községháza hangos-
bemondójának „hangszóróját”, ami szintén a helytörténeti anyag 
része volt. (A hangszóró egy minden elektronika nélküli hangos-
bemondó rendszer része volt.) Elkeseredésemben tollat ragad-
tam, s a volt Patrióta c. lapban cikkeztem róla. Felsoroltam, mi 
mindent tartalmazott a gyűjtemény, ám semmiféle visszhangja 
nem volt, így le is álltam a további próbálkozással. Elkönyvel-
tem, hogy sosem fogom látni azt a nagymennyiségű néprajzi és 
helytörténeti anyagot. Nagyon elkeserített, s arra gondoltam, 
hogy nem foglalkozom többet Pécel helytörténetével. 

Fotó: Helytörténeti és néprajzi tárgyakból
Apróné O. M.: De ennek ellentmond a valóság, hiszen nemcsak 

hogy péceli monográfiát írt, hanem még gyűjtésbe is kezdett. Mi 
történt? 

Juhász József: Nyugdíjba vonulásom évében egy baráti vita 
közben szóba került Pécel nevének kérdése is. Ekkor határoz-
tam el, hogy mindaz, amit Pécel régészeti múltjáról tudok, meg 
fogom írni. A korábbi ismereteim felelevenítéséhez viszont 
szükség volt egyéb történeti kutatásokra is. A monográfia írása 
közben csaknem valamennyi péceli helyet bejártam, s örömmel 
tapasztaltam, hogy újabb dolgokat is találok. Talán Szűcs Gézá-
nénak köszönhettem, hogy az általa összegyűjtött kőkori és kö-
zépkori leletek kapcsán újra elfogott a gyűjtési kényszer. Talán 
ekkor döntöttem el, hogy fel kell támasztani a helytörténeti mú-
zeum ügyét. Közben a Péceli Zöldkör tagjaival is megismerked-
tem, akik szintén felvették programjukba a péceli helytörténeti 
múzeum alapítását. Itt értesültem arról, hogy a gimnázium őrzi 
a megmaradt helytörténeti anyagom egy részét, amit Varga-féle 
gyűjteményként tartottak számon. 

Eleve tudtam, hogy az az anyag nem lehet elég egy múzeum 
megtöltésére, hiszen a régészeti leletek már nem voltak Péce-
len. Akkor mi lesz abban a gyűjteményben? Sára János előzetes 
tapogatózása révén megtudtuk, hogy jelentős helytörténeti anya-
gok vannak még magánkézben, amit szívesen rendelkezésére 

PÉCEL

Avar edényke a Jókai utcábólSzarmata tál

Pécel önmagában is egy múzeum
avagy miért kell összefognunk

Pécel történeti értékeinek megmentésére 2. rész

Gabonaőrlőkő
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bocsátanának a városnak, ha majd múzeum is lesz. Az én birto-
komban is vannak néprajzi és helytörténeti anyagok, amit én is 
csak akkor fogok átadni péceli lakosságnak, ha már megfelelő 
helyre kerülhetnek. 

Az előző évek nagy fölbuzdulása gyorsan alábbhagyott (nem 
bennem), sőt időközben még kedvezőtlenebb gazdasági álla-
potok álltak be a város gazdálkodásában. Engem viszont egyre 
inkább elkeserít, hogy szembe kell néznem azzal a ténnyel is, 
hogy az intézményes lomtalanítási akciók, no meg a vasgyűjté-
sek alkalmával értékes helytörténeti anyagok tűnnek el. Néhány 
dologról magam is tudok, de hát nem gyűjthettem össze min-
dent, mivel a saját lakásom befogadóképessége is véges. Tulaj-
donképpen részben ezért is harcolok a múzeum létrehozásáért. 

Apróné O. M.: Sokan értetlenül kérdezik, hogy miért nem a 
Ráday-kastélyba szervezik a helytörténeti múzeumot?

Juhász József: Ennek egyetlen oka van: a létesítmény nem 
kimondottan péceli érdekeltségben áll. Tapasztalhatták a péce-
liek, hogy az oda szervezett rendezvények zöme, országos ér-
dekeltségű. Egyszer, talán annak is eljöhet az ideje, hogy Pécel 
helytörténete is helyet kaphat a kastély falai között, de addig 
valahol máshol, talán éppen az OTP volt műemléki épületében 
kell megjelenni valahogy. E tevékenységről el kell mondanom 
még, hogy nem csupán a kiállító helyiségek berendezéséből áll a 
gyűjteménnyel kapcsolatos munka, a gyűjtött tárgyakat kezelni, 
konzerválni s tárolni is kell. Ez pedig helyigényes, arról nem is 

beszélve, hogy az üzemeltetés költségekkel is jár. Sőt, valaki-
nek el kell kalauzolnia a kiállítás látogatóit is. Érthető hát, hogy 
minden eddigi vezetés ódzkodott az alapítástól. De hát a kultúra 
egyes ágazatai nem közvetlen haszonszerzésre irányulnak.

Pillanatnyilag az előbb említett épületbe tervezzük a Pécel te-
lepülés kialakulását megjelenítő kiállítás létrehozását. Erről már 
többször és több helyütt adtak hírt. A gimnázium átköltözésével 
az előkerült helytörténeti anyagok is ide kerültek. Polgármester 
úr, Szöllősi Attila felkérésére már azonosítottam az anyagot. Sőt, 
arra is felkért, hogy működjem közre a helytörténeti kiállítás 
(esetleg múzeum) kialakításában is. 

Tudom, az előbbiek alapján úgy tűnik, mintha ez a fajta tevé-
kenység egyszemélyes lenne. Számtalan településről tudok, ahol 
kis közösségek, ún. „múzeumbarát körök” álltak össze telepü-
lésük történelmét ápolni, emlékeket megmenteni. Azt hiszem, 
Pécelen is megvalósítható lesz, hogy összeálljanak a lokálpatrió-
ták, hiszen több személyről is tudok, akik városunk történeti ér-
tékeinek megmentéséért is tennének vagy már tettek is valamit. 

Súlyos hiba lenne, ha a még fellelhető helytörténeti anyagokat 
veszni hagynánk. Néha úgy érzem, mintha a huszonnegyedik óra 
utolsó perceiben járnánk. Pedig Pécel önmagában is egy nagy 
múzeum, amelyben az őskor és a mai kor jelenségei együtt ta-
lálhatók. Az általam felfedezett és bejárt területekkel még koránt 
sincs vége a régészeti emlékek felfedezésének, és hol van még a 
legújabb kor eseményeinek feltárása, kutatása! 

2002 április első napjaiban Mistelbachban plakátok hívták fel 
a polgárok figyelmét egy formabontó rendezvényre.

Karsai Zsigmond péceli festőművész és néptáncos mutatta be 
festő és táncos művészetét az akkor az ottani városi művelődési  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
házban. A Fáy iskola és a Ráday Klub szervezésében létrejött 
első művészeti találkozó is hozzájárult ahhoz, hogy Pécel és 
Mistelbach hazánk európai uniós csatlakozása napján, 2004. 
május elsején testvérvárosi szerződést köthetett. 

Az elmúlt 10 évben folyamatos volt a kapcsolat. Több al-
kalommal jöttek Pécelre ottani képző és előadó művészek, 
ugyanígy péceliek is ellátogattak fellépésre, kiállításra, városi 
ünnepre, adventi vásárra és számos érdekes rendezvényre is. 
Péceliek nagyobb és kisebb csoportja turistaként is megfordult 
Mistelbachban. Fésűs Károly, Karsai Zsigmond, Dudás Tibor, 
Németh Gyula neve ismert és jól cseng barátainknak. 

A kapcsolati hangsúly mostanság a művészetekről az okta-
tásra fókuszál. Az ottani Landwirtschafliche Fachschule és a 

péceli Fáy András Szak- és Szakiskola rendszeres diákcseré-
je révén most április elején 8 diák töltött egy hetes gyakorlati 
időt a Kishársasi Tangazdaságban, ahol lovas szakképzésben 
vettek részt. Kisérő tanáruk Erwin Löffler már sok alkalom-
mal járt Pécelen, találkozás alkalmával elmondta, hogy mindig 
szívesen jönnek, jól érzik magukat és látják a város folyamatos 
fejlődését. 

A péceli iskolából május elején utazik 3 diák Mistelbachba, 
majd a nyári gyakorlat keretében közel 25 ifjú ismerkedik a 
testvérvárosban a kinti szakoktatással. Idetartozik még hogy 
szintén májusban a Fáy svédországi és finnországi partnerisko- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lájába is utazik 3-3- diák, akik megfelelő nyelv és szakmai is-
merettel rendelkezve megállják kísérő nélkül is helyüket. Min-
den akkor jó, ha a kölcsönösség biztosított, így a svéd iskola 
diákjai is megérkeznek májusban 3 hétre Pécelre, hozzájárulva 
a Fáy nemzetközi hírének erősítéséhez.

Ivánkovics Zoltán

10 éve már

Gyakorlat lóháton

Mistelbachi tanulók a Kishársasban Erwin Löffler kísérő tanárral
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– Nem gondoltatok csatlakozni a Duna Menti Vízműhöz?
– Igazából a Duna Menti nagyon nagy. Terveink szerint tizenöt 

település alkotna egy Gyálhoz, GYÁVIV-hez csatlakozó Zrt-t. 
Dunaharaszti, Gyál, Maglód, Ócsa, Péteri, Szigetszentmiklós, 
Üllő, Vecsés tartoznának a Dél-Pest megyei Víziközmű Zrt-
hez. Dunaharaszti egymaga hatvanezer fogyasztói egyenértéket 
képvisel, tehát egyelőre százhatvanezernél is több a fogyasztói 
egyenérték lenne. Ez fontos, mert a település szavazataránya az 
elsőbbségi részvénytől és a fogyasztói egyenértéktől függ. 

– Pécel a maga csekély fogyasztói egyenértékével nagyszavú a 
részvénytársaságban?

– Pozícióharc folyik tulajdonképpen, egy felügyelő bizottsá-
gi tagságot már sikerült elérnünk. – Tulajdonnal együtt szállunk 
be?

– Nem, nem. Működtetésről szól, önkormányzati tulajdon ma-
radna egyelőre. Pécel önálló üzemigazgatóságként működne 
tovább. Jelenlegi tudásom szerint Pécel vízi-műveinek vagyon-
értéke megmarad nálunk, annál is inkább, mivel azt sem tudjuk, 
mennyi az.

– 2015. decemberig kell ezt elvégezni.
– A vagyonértékelés folyamatban van. Pécel esetében elég ve-

gyes a kép a vízmű vagyon körül, az önkormányzati tulajdon 
mellett Vízmű tulajdon is szerepel. Nagyon nehéz bonyolítani az 
igazságot a hiányzó dokumentumok miatt, mert a területbővíté-
seknél a vízi-közmű egy része átment tulajdonilag a Vízművek-
hez, más része pedig nem. 

– Azért a törvény ebben rendet vágott, vagyis vízi-közmű nem 
lehet vállalkozási tulajdon. Úgy tudom, hogy a Vízmű Kft. jog-
utód nélkül szűnik meg a Zrt. megalakulásával, azaz 2012. július 
1-vel.

Mi tulajdonképpen a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. jövője, célja?

– Az induló százhatvanezer fogyasztó egyenérték további bő-
vítése, mert a kétszázötvenezer a kívánatos méret a jövőben. 

Nagytarcsa és Ecser települések is csatlakoznának legjobb tu-
domásom szerint. 

– Pécelnek mitől függ a Zrt-ben a beleszólási súlya: vagyonér-
ték, fogyasztói egyenérték? 

– Attól függ a beleszólásunk, milyen időpontban csatlakoz-
tunk. Sok megkeresésünk volt, de mi az első pillanattól kezdve 
Gyálhoz szándékoztunk csatlakozni. Az igazgatótanácsba jel-
lemzően pozíciót delegálnak, valamely település polgármestere 
az általában a delegált. A felügyelőbizottságba szakembert dele-
gálunk, felmerült Kiss Ádám a jelenlegi Vízmű ügyvezetőjének 
személye. 

– Menjünk vissza a csatlakozáshoz. Benn vagyunk, leszünk a 
DPMV Zrt-ben. Befizetünk valamennyi alaptőkét, és...?

– Szerintem nem lesz befizetés, legalábbis nem pénzbeli. Úgy 
gondolom, hogy a mozgó vízmű-vagyonnal csatlakozunk. Megy-
győződésem, jól fogunk járni, a lakosság is. Biztatóan csökken-
nek a víz-csatorna díjak is. Lesz egy központi géppark, amelyből 
szükség szerint igényelnének a települések. Én ebben látom a 
csatlakozás előnyét. Pécelen maradnak a műszaki dolgozók, per-
sze a számlázás, könyvelés is központosítva lesz, az informatikai 
rendszer nyilvánvalóan változni fog.

– A központi feladatokat, az informatikai fejlesztést ki fogja fi-
nanszírozni?

– A lakossági egyenérték arányában járulnak hozzá a telepü-
lések.

– Milyen tevékenységei lesznek a DPMV Zrt-nek?
– Kizárólag víz- és csatornaszolgáltatás. Július 1-vel megala-

kul Pécelen a Városüzemeltetési Kft., egyelőre a Vízmű épü-
letében, de szándékunk szerint teljesen önállóan, leválasztva az 
új üzemvezetőség, hiszen – mint említetted – a Péceli Vízmű 
Kft. jogutód nélkül megszűnik. A Városüzemeltetési Kft-ben 
szeretnénk a foglalkoztatást bővíteni, ez tervezetten 30 főt je-
lentene. Hasonlóan működne, mint a régen volt költségvetési 
üzem. Megválasztásom óta – megismerve Pécel gazdálkodási 

A vízi-közmû szolgáltatásról
Interjú Szöllôsi Ferenc polgármesterrel

Halott-e valaki Pécelen arról, hogy vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvény, 2012. július 1-vel komoly változásokra 
kötelezi az önkormányzatot? És mi lesz a Péceli Vízmű Kft-vel? És a fizetendő víz és csatornadíjak? 

Jó sok kérdésem gyűlt össze, és nem kevés anyagot mentettem le az internetről, mire bátorságot vettem, hogy megszólít-
sak valakit Pécelen, aki biztosakat tudhat a témában. Így jutottam el Szőllősi Ferenc polgármesterhez. 

Mielőtt a kérdéseket feltenném a polgármesternek, szükségesnek érzem képbe hozni az olvasókat a vízműket érintő 
törvényi változásokról:

• az ellátásért felelős csak az állam, vagy önkormányzat lehet,
• az ellátásért felelős köteles gondoskodni a fejlesztésről,
• az ellátásért felelősnek 15 éves gördülő fejlesztési tervet kell benyújtani az Energia Hivatalhoz, felújítás-pótlás és 

beruházási tervrész bontásban. 
Az ellátásért felelős nagyon fontos státusz, övé a vízi-közmű tulajdon, övé a vízvezetési szorgalmi jog. Állítólag ez 

üzletileg is nagyon fontos valami, pénz van benne. Persze nem mindegy az ide, vagy az oda. De hogy a hovát kitaláljuk, 
ássunk tovább.

A péceli Önkormányzatnak, mint ellátási felelősnek mindenképp csatlakozni kell valamelyik regionális önkormányzati, 
vagy állami Vízmű Zrt-hez, mert főesetben 2012. július 1-től csak 150.000, vagy annál több fogyasztói egyenértékkel 
bíró szolgáltató kaphat működési engedélyt az Energia Hivataltól. Pécel város fogyasztói egyenértéke hatezer körüli, 
ami igen csekély. A vízi-közmű szolgáltatási törvény végrehajtásától nemzetileg elvárt cél, hogy a jelenlegi kábé 400 víz-
csatorna szolgáltató vállalkozásból 30 jöjjön létre regionális állami, vagy önkormányzati Zrt. formában. 

Pécelnek tehát választani kellett a regionális szolgáltatók között, és abban is választani kellett, hogy a jelen-
leg – jellemzően – önkormányzati tulajdonban lévő vízi-közmű vagyont milyen szerződési formában: vagyonkezelési 
szerződéssel, vagy koncessziós szerződéssel, vagy bérleti-üzemeltetési szerződéssel. Ez utóbbi esetben kötelező a pá-
lyáztatás és az Energia Hivatal jóváhagyása. A környékbeli település víz-csatorna díjainak összehasonlításánál a Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt-hez tartozó településeken mérvadóan a legalacsonyabbak a díjak. 
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helyzetét – sok mindent átértékeltem. Egyértelmű, hogy szükség 
van a helyi ikonok, a helyismerettel rendelkező személyiségek 
megkérdezésére, véleményére. Megalakult a Bölcsek Tanácsa – 
nevesítve a részvevőket: Birtalan Sándor, Dr. Kovácsy Zsombor, 
Papp László, Berek Lajos, Hidvéghy János, Durkó Sándor, Pod-
maniczky József, Dr. Rostoványi Zsolt, Barabás Csaba, Balogh 
Ádám –, akik véleménye komoly segítséget jelent a fontosabb 
döntések előkészítésében.

Sok fontos ügyről beszélgethetnénk, például a városi intézmé-
nyek átköltöztetése, az ún. Tanácsház II. épület jogi helyzetének 
megoldása és sorolhatnám. Ma úgy néz ki a helyzet, hogy Pécel 
összes, valamennyire forgalomképes ingatlana jelzáloggal ter-

helt, ezen szeretnénk változtatni, mert így kevés a mozgástér a 
fejlesztéshez. 

A polgármester sorolta milyen nagyszabású tervei vannak Pé-
cel fejlesztésére. Például a Termálterület, a vállalkozások, befek-
tetők ideédesgetése, az orvosi rendelő környékének rendezése, a 
Topolyosban sportcentrum létesítése terveiről beszélt. Sikereiről 
is beszámolt. Nemsokára sokan örülhetnek a Városközponti re-
konstrukció befejezésének. 2012. május 26. délelőtt 10 órakor 
az új Városközpontot avató, nagyszabású ünnepségen vehetnek 
részt a Péceliek. Nem szeretnék ünneprontásként kekeckedni, de 
nem hagyhatom ki kérdéseimet a Járások témában. 

(A 19. oldalon folytatjuk.)

Hogy csinálják a többi DPMVSZ-hez csatlakozó települések?
Nézzük Vecsést!

(forrás: internet)
Javaslat a GYÁVIV Kft. jogutódjával a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkö-

tésére Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2012. (IV.03.) határozatában döntött arról, hozzájárul ahhoz, hogy a 

GYÁVIV Kft. új neve Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft. legyen.
A taggyűlés erre vonatkozóan 2012.04.12-én egyhangú döntéssel meghozta Határozatát. 
A névváltozás következtében valamennyi taggal – az új belépőkkel is – bérleti üzemeltetési szerződést köt a Kft., melynek alá-

írásához kérem a képviselőtestület jóváhagyását – előterjesztés a Polgármestertől.
Az előterjesztéshez mellékelt bérleti üzemeltetési szerződés szerint: Az üzemeltető köteles (nem teljes felsorolás): víz szolgál-

tatás, szennyvíz fogadás, tisztítás, vízmérő leolvasás, számlázás, ellenérték beszedése, a szolgáltatásokhoz a technikai és szemé-
lyi feltételeket biztosítani, éjjel-nappal hibaelhárítási ügyeleti szolgálat stb. stb.

A közműtulajdonos önkormányzat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja a szolgáltatáshoz szükséges vagyontárgyak jegy-
zékét, az üzemeltető az önkormányzat törzsvagyonához tartozó eszközhasználati jogát, a szolgáltatás gyakorlási jogát nem ide-
genítheti el… 

Nézzük Ócsa települést!
Jegyzőkönyv: Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28. napján megtartott üléséről. 
44/2012. (III.28.) sz. ÖK. határozat Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.) elrendeli a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.-ben (2360 Gyál, Kőrösi út 190., cégjegyzékszám: 13-09-066292) 750.000,- Ft 

névértékű üzletrész vásárlását. Az üzletrész vásárlásával az Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogokat gyakorol a 
cégbejegyzést követően a gazdasági társaságban. 

2.) A Képviselő-testület a GYÁVIV Kft. taggyűlése által meghozott 1/2012., valamint 2/2012. számú taggyűlési határozatokat 
megismerte, és azok birtokában, azokat tudomásul véve és elfogadva az alábbiakról rendelkezik: 

a) A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzatot képviselő Bukodi Károly polgármester részéről a GYÁVIV Kft. 23. 
számú Társasági Szerződésében foglaltak aláírására, a szerződésben foglalt módosítások végrehajtására. Az üzletrész törzstőke 
emeléssel megvalósuló vásárlása ellenértékének átutalásáról a képviselő-testület 8 napon belül a jegyző útján intézkedik. 

b) A Képviselő-testület az üzletrész vásárlásával egyidejűleg, annak cégbejegyzését követően ezúton már most hozzájárul a 
2006. évi IV. tv. 71. § (1) bek., valamint a 73. § alapján a gazdasági társaságnak zártkörűen működő részvénytársasággá történő 
átalakulásához. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átalakulással a részvénytársaság a korlátolt felelősségű társaság 
általános jogutódjává válik a cégbejegyzést követően. A Képviselő-testület az általa jelölt és az Önkormányzatot az érintett gaz-
dasági társaságban képviselő személyt ezúton felhatalmazza az összes olyan okirat, dokumentum, határozat aláírására, amely 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel, és a Képviselő-testület vagyonszerzését, valamint a 
gazdasági társaság átalakulását rögzíti, illetőleg tartalmazza. 

c) A Képviselő-testület a 2011. évi CCIX. tv. – a víziközmű-szolgáltatásról – 82-84. §-ai figyelembevételével 2012. április 30. 
határnappal közös megegyezéssel megszünteti az Ócsai Vízműüzemeltető Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közműszolgáltató 
gazdasági társasággal megkötött bérleti-üzemeltetési szerződését. 

Elrendeli 2012. május 1. határnappal új bérleti-üzemeltetési szerződés megkötését a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.-vel (névvál-
toztatást követően: a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft.-vel). A volt üzemeltetővel a Képviselő-testület a szerződésben 
foglaltak szerint elszámol. A Képviselő-testület kötelezi a volt üzemeltető vezetőjét, hogy az üzemeltetésre átadott közművagyont 
és működtető vagyont a vagyonleltár szerint készítse elő átadás-átvételre az új üzemeltető részére. A Képviselő-testület kötelezi a 
jelenlegi közműszolgáltató vezetőjét, hogy a dolgozókkal a munkaviszonyt rendezze, és minden adatot bocsásson rendelkezésére 
az új üzemeltetőnek. A volt közműszolgáltató üzemeltetőt a bevételek a szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése 
napjáig illetik meg a közműszolgáltatásból. Az új üzemeltetőt a közműszolgáltatásból származó árbevétel a szerződés vele történt 
megkötése napjától illeti meg. 3.) A Képviselő-testület a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRT. Felügyelő Bizottságába 
tagként …………-t delegálja. 

Néznénk Pécelt!
A Vízmű csatlakozás mikéntjéről az interneten nem találtunk testületi határozatot.
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Vízdíjak településenként
Város Hatálybalépés Fogyasztó Ár
Gyál 2012.01.01 Lakossági 305,10 Ft
Gyál 2012.01.01 Közület/Intézmény 337,60 Ft
Maglód 2012.01.01 Lakossági 296,60 Ft
Maglód 2012.01.01 Intézményi 259,20 Ft
Maglód 2012.01.01 Közületi 472,40 Ft
Péteri 2012.01.01 Lakosság 292 Ft
Péteri 2012.01.01 Intézményi 292 Ft
Péteri 2012.01.01 Közületi 543 Ft
Péteri 2012.01.01 Alapdíj 500 Ft
Üllő 2012.01.01 Lakossági 325,10 Ft
Üllő 2012.01.01 Intézményi 344,30 Ft
Üllő 2012.01.01 Közületi 426,80 Ft
Vecsés 2012.01.01 Lakossági 370 Ft
Vecsés 2012.01.01 Intézményi 364 Ft
Vecsés 2012.01.01 Közületii 370 Ft

Szennyvíz díjak településenként
Város Hatálybalépés Fogyasztó Ár
Gyál 2012.01.01 Lakossági 259,70 Ft
Gyál 2012.01.01 Közületi/Intézményi 753,60 Ft
Üllő 2012.01.01 Lakosság 330,10 Ft
Üllő 2012.01.01 Intézményi 514,30 Ft
Üllő 2012.01.01 Közületi 1000,20 Ft
Vecsés 2012.01.01 Lakosság 240 Ft
Vecsés 2012.01.01 Intézményi 344 Ft
Vecsés 2012.01.01 Közületi 620 Ft
Maglód 2012.04.01 Alapdíj (Minden fh.) 400 Ft
Maglód 2012.04.01 Lakosság 390,54 Ft
Maglód 2012.04.01 Intézményi 390,54 Ft
Maglód 2012.04.01 Közületi 1m3 alatt 463,56 Ft
Maglód 2012.04.01 Közületi 1m3 felett 928,77 Ft

Gödöllô
(Forrás: Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.)

Díjak érvényessége: 2012.01.01.-től
 Lakossági díj Gazdálkodó szervezetek díja
Ivóvíz   
Ft/m3: 241 241
alapdíj Ft/fogyasztó: 280  
vízmérő átmérő  13-20 280
   25-30 840
   40-50 2520
   65-100 7560
   150-200 22680
Szennyvíz   
Ft/m3: 254 289
Locsolási kedvezmény
(V-IX hóig): 10 %  
 Vízterhelési díj Ft/m3: 12,00  12,00

Az egységárak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
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– Tudod mikor sérült a település lelke? – kérdez vissza tőle szo-
katlan indulattal – Abban a pillanatban, amikor kitalálták Pécel 
mértéktelen területbővítését. Tudod, mennyi lakosa van Pécel-
nek? Megmondom, tizenhatezer valahány száz. A telekadó kive-
tésével csoportosan jöttek bejelentkezni a ténylegesen itt lakók, 
vagyis még többen élnek itt. Akkor szakadt meg a település lelke 
– ismételte –, amikor elindult ez a mérhetetlen terjeszkedés, és 
senki sem fordított figyelmet arra, hogy a régi lakosokat és az 
új betelepülőket kapcsolatba hozza. Nem teremtődtek meg a ta-
lálkozási, a közösségi pontok, ahol az emberek megismerhették 
volna egymást. 

– De hát az intézmények, az épületek épp most vesztik el törté-
nelmüket, funkciójukat, identitásukat, lassan elfogy a múlt!

– Pont most kapják meg az identitásukat, kinyílik a Zeneis-
kola, kapott egy olyan környezetet, amely kiemeli a funkcióját 
is. Most adunk be egy pályázatot az épület felújítására, a tető 
rendbetételére. 

Még némi vitát folytattunk a Művelődési Ház helyzetéről, a volt 
Ráday épület és az OTP kávézó-kiállító körüli tervek hogyisvan-
járól, mire rátértünk a járási témára.

– Egy dolgot kellett eldönteni a szeptemberben megjelent Kor-
mányhatározat ismeretében, hogy Pécel a tervezett Gödöllői 
székhelyű 178 ezres járás része legyen vagy ne. Az eredeti kor-
mányelképzelés 60 ezer körüli járásokról szólt, ennek háromszo-
rosa a gödöllői. Gyömrő székhelyű járás 64 ezer lakosságszámra 
szerveződne. Minket az a kérdés foglalkoztatott, hogy egy 178 
ezres járás székhely mekkora valószínűséggel tudja ellátni a fel-
adatot úgy, mint egy lényegesen kisebb. 

– Ha a nagyság a mérce, nyilván előnyösebb a kicsi. Bár a 
minőségi és egyéb szempontok is mérvadóak, nem a mekkora, 
hanem a milyen a fontos, szerintem. Meg az sem mindegy, ha 
átmegy valaki Gödöllőre, mit tud még elintézni, milyen Gödöllő-
nek a kínálata és milyen például Gyömrőnek. 

– Ha jóváhagyásra kerül a Gyömrő járásszékhely koncepció, 
természetesen buszjárat segíti a közlekedést Pécel és Gyömrő 
között. De ami Pécel számára nagyon fontos, és lobbizásunk 
eredményeként már biztosnak tűnik, hogy lesz kormányablak 
Pécelen. Vagyis szinte mindegy hova tartozunk Gyömrőhöz, 
vagy Gödöllőhöz, közel lesz az ügyintézés. Nagyon-nagyon ke-
vés dolog lesz, amiért a járási központba kell utazni, itt helyben 
intézhető az ügyek nagy része. Itt marad az okmányirodánk és 
rátelepül a kormányablak. 

– De akkor szinte ismétlődik a járási székhely, ez sokba kerül! 
És hová tervezitek?

– A mostani családsegítő, vagyis a régi gyógyszertár épület-
ében tervezzük kialakítani.

– Legalább megcsinálják a lépcsőt a gyógyszertár előtt! Kü-
lönben egy kormányablak az informatika miatt is sokba kerül. Ki 
fogja ezt finanszírozni, a köztársaság költségvetésében 2012-ben 
egy fillér nincs a járásokra?

– Ez állami feladat lesz, majd szerepel a következő évi költ-
ségvetésben. Egyébként jó eséllyel halasztódhat a végrehajtás, 
szerintem. Különben a kormányablak adott esetben három irodát 
jelentene, ami Pécel vonatkozásában boldogan vállalható. 

– Köszönöm a beszélgetést.
Némethy Mária

II. rész Járások kézcsók nélkül 

Az ESE Híradó ez évi számaiban központi helyet adtunk a teljes közigazgatási rendszert érintő változásnak, a járások 
kialakításának. Emlékeztetőül: 2013. január 1-vel Magyarországon járások lesznek. Szétválasztódik az államigazgatási 
rendszer az önkormányzatitól, azaz az állam mind a fővárosban, mind pedig a tervezetten 168 járási székhelyen állami 
„helytartó” lesz a járási hivatalvezető jóvoltából. Bár igencsak közeledik a határidő, képlékeny még az ezzel kapcsola-
tos parlamenti vagy kormányzati elképzelés. Valójában nem teljes a döntés a járási hivatal és a jegyzői hatósági jogo-
sítványok megosztásáról éppúgy, hogy országosan ki, kié legyen. Az eredeti elképzelés szerint Pécel a Gödöllői járáshoz 
tartozna, de Pécel város vezetése ódzkodna ettől és Gyömrő járási székhely pozíciójáért lobbizik. A miértekről faggatom 
Szöllősi Ferencet felhozva a településhez kötődő hagyományokat, a település lelkének sérülését.

Nyilvánvalóan ismert az önkormányzatok körében, hogy 2012. 
január 1. napjától viziközműszolgáltatás díjai tekintetében az 
önkormányzatok ármegállapító jogköre megszűnt.

A Tv. rendelkezése szerint szolgáltatási díj megállapítására a 
viziközműszolgáltatásért felelős miniszter jogosult, az Energia 
Hivatal javaslatának figyelembe vételével.

A szolgáltatási díj egységesen kéttényezős lesz és a díj a nem a 
lakossági felhasználók esetén nem lehet magasabb, mint a lakos-
sági díj másfélszerese.

A javaslat megtételéhez az ellátásért felelős minden szükséges 
adatot, tájékoztatást köteles megadni úgy, hogy az Energia Hi-
vatal a javaslatát minden év szeptember 15. napjáig meg tudja 
adni. Az Energia Hivatalnak a javaslatot a miniszter felé első 
ízben 2013. szeptember 15. napjáig kell megtenni. 

A Tv. Az átmeneti rendelkezések között szabályozza a szol-
gáltatási díj mértékét, a miniszteri díjrendelet megalkotásáig 
(tehát 2012. évben és várhatóan a 2013. évben). 

Ennek értelmében 
a.) az állami tulajdonú viziközműből  történő szolgáltatás ese-

tén a szolgáltatási díj 2011. december 31 napján hatályos minisz-
teri rendeletben megállapított díjnak felel meg. 

b.) az a.) ponttól eltérő esetben a viziközmű-szolgáltató a 2011. 
december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 
4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 

(forrás:DMRV Zrt)

A viziközmûszolgáltatás díja
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„Mesélô házak, beszélô múlt!”
Pekáry-villa – Szemere Pál Mûvelôdési Ház

Az előző ESE-Híradó hátlapján döbbenten láttam Pécel sok szép, a település történelmében fontos szerepet játszó épül-
etének fotóját... üresen állnak, ill. üresedésre szánták azokat. 2001-től kezdtem gyűjteni Pécel régi épületeinek történetét, 
az ESE Híradóban 2003-tól jelentek meg ebben a témában született írásaim. Minden épületnek külön története, külön 
élete volt. Számomra ezek a ma még látható házak szervesen hozzátartoznak a város történetéhez.

Elmesélem, nekem mit jelent, hogyan él az emlékezetemben a hajdani Pekáry-villa, a városba költözésünk óta Szemere 
Pál Művelődési Ház épülete.

A Pekáry család pontos Pécelre költözésének dátumát nem 
tudtam kideríteni, de arra rátaláltam, hogy a ma is látható, kissé 
már átépített villát előző tulajdonosa, fáji Fáy Ferenc (megj.: 
nem azonos a költő Fáy Ferenccel!) az 1800-as évek végén épít-
tette, azonban rövid idő múlva eladta Pekáry Istvánnak.

Pekáry István (1869-1924) fiatal birtokosként érkezett Pécel-
re. 1896-ban már tulajdonosa a Fáy Ferenc-, valamint a Sár-
közy-, és Szemere-birtokok egy részének. Dr. Korányi Frigyes 
mellett övé a Túllát nagyobb része is.

Nevét az 1880-as évek közepétől többször említi Galgóczy 
Károly a könyvében (Péczel község leirása. 1896.) a Méhész-
kedők Társaságának vezetői között, a Vágóhíd építése kapcsán 
és a Közművelődési Kör előadóinak névsorában is. Számomra 
mégis két másik apropó adja a legfontosabb okot Pekáry nevé-
nek ismertté válásában.

Az egyik, hogy báró Korányi Frigyes mellett Pekáry István 
kezdte el a Túllátban lévő birtokát parcellázni és nyaralók épí-
tésére eladni, tehát a vasút túloldalának, kialakulásában jelentős 
szerepe volt. A másik nagyon fontos ok az, hogy a mai Kossuth 
tér, az 1900-as évek elején Pekáry István tulajdonában volt! 
Amikor a község lakossága elhatározta, hogy Kossuth születé-
sének 100. évfordulója alkalmából szobrot állít, helyet kerestek, 
hol is állíthatnák fel, hol lenne méltó helyen az. Pekáry István 
ez alkalomból a saját tulajdonában lévő Piac tér egy részét a 
községnek ajándékozta. A Kossuth-szobor tehát így, ezért kerül-
hetett a már akkor is a község legforgalmasabb, a község köze-
pének számító és azóta Kossuth nevét felvett téren.

A „Sétáljunk együtt…” sorozat különböző részeiben már több-
ször felvetettem, hogy a mai Pécelnek legkevesebb egy-egy em-
léktáblával talán kötelessége lenne tisztelegni azok előtt, akik 
jelentős mértékben járultak hozzá, hogy jelenlegi otthonunk – 
az Ő idejükben – nagy lépésekkel alakulhasson.

Haladjunk az időben tovább, térjünk át a Pekáry-villa későbbi 
történetére!

1945 után a Pekáry-villa egy ideig orvoslakás volt, majd 
1957(?)-től ebben a szép, eklektikus stílusban épült épületben 
helyezték el a község Szemere Pál Művelődési Házát. Azok-
ban az években igen nagy jelentősége, közösségformáló, ösz-
szetartó ereje volt egy jó képességű vezetővel az élén egy ilyen 
művelődési háznak.

Tudomásom szerint Pécelen ezt a szerepet 1965-ig Karsai 
Zsiga bácsi töltötte be, a tőle megszokott hatalmas energiával 
és tenni akarással. Tudom, vannak, akik benne éltek ezekben a 
pörgős, eseményekben, programokban gazdag években, én csak 
a Zsiga bácsival átbeszélgetett órák morzsáit írhatom le.

Gondoljanak bele! Ezekben az években élénk kulturális élet 
zajlott itt. A község lakói színjátszó csoportot alakítottak, és a 
prózai előadások mellett operettműsorok is szerepeltek a szín-
játszók repertoárjában, s ezekkel az előadásokkal a környező te-
lepüléseken is felléptek. Az emeleten kialakított külön szobában 
próbált és készült fellépéseire a Dalárda, a mai Petőfi Férfikórus 
elődje.

A Művelődési Ház adott otthont a Képzőművészeti Szakkör-
nek, melynek vezetője Karsai Zsiga bácsi volt, de a Bélyeg-
szakkör is itt tartotta összejöveteleit 1961-től Németh Antal, 
majd a ’80-as évektől Juhász Jenő bácsi vezetésével. Természe-
tesen volt a Művelődési Háznak vegyes néptánc és társastánc 
csoportja is. Szombat esténként pedig táncos rendezvényeket 
tartottak. Az Irodalmi Színpad önkéntes előadói Molnár Fe-
renc-, Móricz Zsigmond-darabokat játszottak. Ezekben az évek-
ben az „iskolai vegyes kar” is itt próbált – Zalatnay Edit néni 
vezetésével –, melynek tagjai általános és középiskolai tanulók-
ból álltak.

Zsiga bácsi elgondolása és munkája eredményeként jött létre 
Pécelen az első nem állami Zeneiskola. Az órákat a Művelődési 
Házban tartották. Az oktatás zongoraórákkal indult, később ez 
kiegészült hegedű, és harmonika szakkal is. Később előképzőre, 
szolfézsra és fúvós hangszerekre is lehetett jelentkezni. A tanu-
lók tandíjat fizettek, így tudták fenntartani az oktatást, s ebből 
finanszírozták a tanárok tiszteletdíját is. Kb. 180 gyerek tanult 
így különböző hangszereken.

Külön említést igényel a Természetjáró, Régiségeket Gyűjtő 
Szakkör, amely Pécelen és a környékén gyűjtött mindenféle ré-
giségeket. Ők találtak anno pl. egy „kőbaltát”. Gyűjteményüket 
a Művelődési Házban tartották. (Vajon hol van ez most?)

A könyvtár számára 1959-60 körül kezdtek el könyveket gyűj-
teni, mely 1963-ban nyílt meg az olvasni szerető emberek szá-
mára. A könyvtárosi teendőket akkor Kír Károly magyartanár 
vállalta magára. 

1961-től 1965-ig minden évben Péceli Kulturális Napokat 
szerveztek, mely különböző programokat jelentett, és egy hétig 
tartott. A különböző irodalmi programok mellett egy egész na-
pon át a Művelődési Házban folyó életet mutatták be, a külön-
böző csoportok, szakkörök mutatkoztak be.

A színházteremben közös tévénézésre volt lehetőség – egy 
községi orvostól kölcsön kapott készüléken –, később Baczoni 
István támogatásából külön televíziót vásároltak.

A volt Pekáry villa
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Az épület megőrzéséért szánt „kiáltásom” befejezéseként 
saját emlékeimről írnék. 1997 óta lakunk Pécelen. Fogalmam 
nem volt hol, merre keressem a városi könyvtárat… s végül így 
jártam először a ma is szép hajdani Pekáry-villában. A tüdő-
szűréseket nem említve, a következő emlékem egy meleg nyá-
ri délután, amikor annak a lőrincrévi autóbusz-kirándulásnak 
a résztvevői adtak találkozót egymásnak, akik 4 csodás napot 
töltöttek együtt Zsiga bácsi szülőfalujában. Fontos emlékeim 
között élnek a Ráday Klub estjei, és sosem felejtem el annak az 
estnek a fantasztikus hangulatát, melyet a Zeneiskola tanulóinak 
koncertjén éltünk át… 

Akárhányszor jártam az épületben, mindig gyerekekkel ta-
lálkoztam, otthonosan jöttek-mentek próbákra. A könyvtárban 
sokszor ültem le egy-egy könyvvel a kezemben, és figyeltem, 
ahogy idős nénik és bácsik számára Kiss Judit az ő érdeklődé-
süknek megfelelő könyveket segített választani, vagy újabbakat 
ajánlott… emlékszem arra a Pécelen már hagyománnyá vált 
„lőrincrévi” bálnak a fergeteges hangulatára, amikor mi láttuk 
vendégül előző évi vendéglátóinkat itt Pécelen…

Kedves, szép emlékeim között tartom számon a kiállításokat… 
a Baba-kiállítást, a „Írástechnika története” címűt, a „Mackó” 
és a „Lemezborító kiállítást”…. azokat a kiállításokat, melyek 
anyagát köztünk élő emberek raktak össze, és barátok, ismerő-
sök közösen segítettünk a kiállított tárgyakat a színházteremben 
elhelyezni, berendezni a látogatóknak.

Biztos vagyok abban, hogy minden olyan Pécelen lakónak, aki 
a hétköznapjait is Pécelen éli, van valami emléke a Művelődési 
Házról. Gondolok Dudás Jutka által indított és szenzációs kitar-
tással éveken át vezetett „Hölgy klubjára”, vagy a „baba-mama” 
délelőttökre, a „Bababörzékre” a „Táncos ruhák kiállításra”, a 
fotó- és festménykiállításokra és Judit fantasztikus, kitartó ener-
giával mindig megújuló, mindig újabb, a Művelődési Házban 
életet tartó ötleteinek sorára.

Sokan őrzik emlékeik között a színházi előadásokat, különösen 
pl. a Sekrestye Színpad „Padlás” előadását 2008 augusztusában, 
melyet a Vígszínház eredeti díszleteivel nézhettek a péceliek.

Még egy utolsó gondolat a fentiekhez:
Az adatgyűjtések idején hallottam, hogy 1990 után a Pekáry 

örökösök felkeresték Pécelen az ősi házat, de tudomást szerezve 
arról, hogy jelenleg a város művelődési háza és könyvtár mű-
ködik az épületben, hozzájárultak annak további, a község ke-
zelésében maradásához. Ez a felajánlás azonban csak addig 
érvényes, amíg a község a maihoz hasonló közösségi célokra 
használja a Pekáry-villát!

Mindig, újra és újra csak azokhoz a gondolatokhoz tudok visz-
szakanyarodni, melyeket Varga Mihály szavai fejeznek ki leg-
jobban, és a „Sétáljunk együtt Pécelen…” sorozat mottójául 
választottam:

„Visszapillantani a múltba, s látni a történéseket több az él-
ménynél, mert tudást gyarapít. Tudni pedig csak akarni kell! 
Az akarat viszont kötelesség a jövővel szemben…”

Nem értem, hogy ma még meglévő szép értékeit Pécel város 
miért nem tudja megfelelő, kellő tisztelettel kezelni, védeni, 
óvni, megtartani?!

Végtelenül szomorú, elkeserítő, de tény, hogy Pécelen nem 
védi semmi és senki a „mesélő házakat, a beszélő múltat”!

Csontos Tamásné

Ráday-kastély
Cím: 2119 Pécel, Kálvin tér 1., Telefon: 06-28/453-354

E-mail: radaykastely@gmail.com; radaykastely@upcmail.hu

Honlap: www.nemzetimuemlek.hu

Nyitva tartás: 2012. március 23 - október 31-ig péntek-szombat-vasárnap 10-17.00 óráig (Utolsó csoport: 17.00 órakor indul.)
Pénztár- és kapuzárás: 17.00-kor! 

Belépődíj: 600 Ft/fő, csoportjegyár (egyidejűleg minimum 15 fő): 500 Ft/fő.
Diák jegyár (6 éves kor fölött diákigazolvánnyal váltható): 400 Ft/fő, Nyugdíjas jegyár (OEP igazolvánnyal): 400 Ft/fő

Nyugdíjas csoport jegyár (OEP igazolvánnyal, egyidejűleg minimum 15 fő): 300 Ft/fő
Családi jegyár: (min: 2 felnőtt, 1 vagy több gyerek 6-14 éves korig): 1400 Ft/család

További információk:
Hajdi Márta létesítmény vezető elérhetősége: 06-20/400-1312

Birkás Gábor gondnok elérhetősége: 06-20/400-1322
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– Kata, mikor kell először a kertünk tervezésével foglalkozni?
– A legjobb, ha ősszel elkezded tervezgetni a konyhakertedet. A 

talaj előkészítése mindennek az alapja.
– Mit kell tudnunk a péceli talajról? 
– Én már több éve élek Pécelen! Tapasztalom, hogy környe-

zetünket szemlélve, a táj szépségében gyönyörködve ritkán 
veszünk tudomást a talaj adottságairól, főleg a termőtalajéról. 
Pedig a talaj éppen úgy, mint a domborzat, a víz, a légkör, a nö-
vény- és állatvilág a táj arculatának fontos alakítója és tényező-
je. Itt a Gödöllői-dombság peremén, az erdőségből a mezőségbe 
átmenő talaj nyúlik be a Pesti-síkságra. Ez a talaj már sok-sok 
évszázada művelés alatt áll. A patakok völgyében öntés- és réti 
talajok alakultak ki, melyeknek a vízgazdálkodása rossz a szem-
cseösszetétel miatt. Ezért tápanyagban szegények, gyenge ter-
mőképességűek. Bő trágyázással, öntözéssel, okos műveléssel 
azonban ezeket a területeket is pompás kertekké lehet varázsol-
ni. Nagyon tudományos voltam?

– Egy kicsit. Tehát ismerjük a környezetünket, mi a következő 
teendőnk?

– Készítsünk konyhakert tervet! Ne ötletszerűen ültessünk 
babot, borsót, salátát és kukoricát, hanem tervezzük meg előre, 
hogy mit hová teszünk. Vegyük figyelembe a növények egymás-
ra gyakorolt hatásait. Az alapelv az, hogy ugyanazt a zöldségfé-
lét egymás utáni évben azonos helyen ne termesszük. 

– Hogyan küzdjünk a gyomnövényekkel? Egyáltalán mi az a 
gyomnövény?

– Bizonyos gyomnövényeket gyógynövényekként is haszno-
síthatunk. A gyomok tág tűréshatárú növények, melyek jól al-
kalmazkodnak a kedvezőtlen környezeti viszonyokhoz is, így ál-
talában nagy mennyiségben jelennek meg a művelt területeken. 
Gyors fejlődésüknek, nagy vitalitásuknak köszönhetően gyorsan 
túlnőhetik a kultúrnövényeket, így azokat árnyékukkal, valamint 
a gyökerek a tápanyagelszívással hátráltathatják a növekedés-
ben. Tehát gyom minden olyan növény, mely az adott művelt 
területen nem kívánatos. Egyes gyomok jelenléte utalhat arra, 
hogy az adott terület talaja milyen tulajdonságokkal bír. Ennek 
köszönhetően információt kaphatunk a talaj sajátosságairól, de 
arról is, hogy milyen tápanyag ellátási hibákat követünk el, vagy 
milyen talajápolási munkálatokat felejtettünk ki. Néhány vad-
növény jelzi, hogy meszes, mészszegény vagy savanyú talajú a 
terület. 

– Mit jeleznek a jelenlétükkel?

– A gyom nem véletlenül nő ott, ahol megtelepedett. A követ-
kező tulajdonságokra utalnak: mészhiány: mezei zsurló, kese-
rűfű, ökörfarkkóró, pipitér. Meszet jeleznek: mezei aszta, veté-
si boglárka, pitypang. Humuszos: füstike, vadmustár, kamilla, 
tyúkhúr, nagy csalán. Nedves kötött talaj: mezei menta, fekete 
nadálytő, pitypang, salátaboglárka.

– Mi alapján válasszuk ki a magokat, palántákat?
– Itt is azt tudom tanácsolni, hogy olyan növényeket ültessünk, 

vessünk, amik kedvelik a mi kiskertünk földjét. Ma már egyéb-
ként a gazdaboltokban mindent megvásárolhatunk, és jó taná-
csokat is kaphatunk!

– Na, jó, ha a magok, palánták fejlődésnek indultak, mire kell 
figyelnünk, hogy igazán jó és finom zöldségünk legyen?

– Nagyon fontosnak tartom az öntözést. Tudom, ne is mondd, 
drága a víz Pécelen. Ezért javasolok pár trükköt. Ilyen az eső-
vízgyűjtés. Nem kell hozzá más csak műanyag vagy vashordó a 
kert szélén. Öntözéshez innen használj vizet! Másik hasznos ta-
nácsom a mulcs technika alkalmazása. A mulcs képességét, hogy 
a nedvességét megőrzi a kertben, már régóta felismerték. Mint 
egy takaró megóvja a talajt a növények gyökerei körül, megaka-
dályozza a talajtömörödést. A betakart ágyások látványát sokan 
szokatlannak tartják, de kevesebbet kell gyomlálni, öntözni, tisz-
tán szüretelhetünk, valamint a talaj humuszossá és termékennyé 
válik. 

– Látom a kertben gyümölcsfák is vannak!
– Igen, körte, alma, cseresznye, meggy, sőt diófánk is van.
– Használsz vegyszert a kártevők ellen?
– Hmm… minden évben megveszem a különböző permetsze-

reket, és azután szépen ott is maradnak a polcon. Inkább harco-
lok a tetvekkel, szappanos vízzel, a csigákat kézzel összegyűjt-
jük, a krumplibogarakat pedig a gyerekek gyűjtik. Legnehezebb 
dolgom a hangyákkal van. Ennek ellenére nem használunk vegy-
szert a kertben. Nálunk a család nagyon sok zöldséget fogyaszt, 
ezért fontos, hogy legalább itt elkerüljük a vegyszereket. Te is 
jól tudod, hogy a táplálékokkal nagyon sok mérget viszünk be a 
szervezetünkbe. Fontosnak tartom a tudatos táplálkozást a gye-
rekeim és a magam érdekében is. 

Kata szavai csengtek a fülemben, miközben álldogáltam az én 
taracktól és pitypangtól zöldellő kis kertemben. Elképzeltem, hol 
lesz a retek, borsó, paradicsom, paprika, krumpli… Nagyon sok 
munka áll előttem, de higgyék el, megéri!!

Halászné Tatics Judit

Minden rendben a kiskertemben
Kata kertje a Kelôben

Gyerekkoromban akkor kezdődött a tavasz, amikor az első zöldhagyma 
és hónapos retek az asztalra került. Későbbi ebéd-újdonság volt az első 
zöldborsóleves, zöldbabfőzelék, az illatos szamóca pedig már a nyár 
hírnökének számított. Ma már természetesen nincs évszakhoz kötve a 
zöldségek, gyümölcsök fogyasztása. Akik kis kerttel rendelkeznek, ilyenkor 
már gondolatban tervezik a teendőiket a konyhakertben, és ha az idő 
engedi, cselekszenek! Sajnos nem mindenkinek sikerül a megvalósítás. 
Én is azok közé tartozom, akik elméletben mindig nagyon jól tudják, 
milyen csodás a kert. De sajnos a megvalósítás nem olyan lesz, mint 
ahogy elképzeltük. Irigykedve figyelem Kata barátnőm kertjét és szorgos 
munkáját. Az idén tavasszal elhatároztam, hogy még időben tanácsot kérek 
az én bölcs barátnőmtől. 

Évek napokban
Kövesse a 23 éves Egymást Segítő Egyesület (ESE) történetét a facebook-on! A visszaszámlálás május 13-án kezdődik.
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Lakossági fórum
Petôfi Sándor Általános Iskola – Pécel, 2012. április 26.

A fórumon Fazekas Barna, Podmaniczky József, Zsadányi Zsolt 
és Árva Anikó képviselők tájékoztatták az Önkormányzat ez évi 
munkájáról az 1-es, 2-es, 3-as és 8-as körzetek egybegyűlt lakosait. 
Sajnálatos, hogy csupán egy maroknyi embert érdekelt a város éle-
te. Bár döntéseket nem hozhatunk, de egyes esetekben kaphatunk 
megnyugtató vagy kevésbé megnyugtató, de mindenképp válaszo-
kat.

Először Árva Anikó köszöntötte a megjelenteket, majd Fazekas 
Barna beszélt a városközpont építésének menetéről. Az építkezés 
egyelőre jól halad, az ünnepélyes átadás 2012. május 26-án lesz, 
a gyermeknapi rendezvényekkel egy időben. A forgalmi rend né-
mileg változni fog, de ez a felújítások miatt várható is volt. Meg-
nyugtató, hogy azok a szülők, akik a gyermeküket autóval viszik 
iskolába, tudnak majd parkolni, hiszen megoldják a parkolási le-
hetőséget is.

Az orvosi rendelő előtti zöld területen hamarosan új parkoló ki-
alakítására kerül majd sor. Ez egy szükséges döntés volt, hiszen 
igen picurka hely van jelenleg az autók számára, és a lakosság gya-
rapodásával ez már szűkösnek bizonyult. Természetesen a fákat 
pótolni fogják, tehát parkoló és zöldterület is lesz. 

A Vízmű Kft. átalakításáról sokan hallottak már. Kormánydöntés 
alapján a továbbiakban a víziközművek nem maradhatnak önkor-
mányzati kezelésben. Meglehet, hogy Pécel Gyál város Víziközmű 
Kft-jéhez fog csatlakozni. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodás, azaz 
a befizetett díjak továbbra is Pécelen maradnak, de az igazgatás 
átkerülne Gyálra.

A Vízmű Kft. 2 újabb kút fúrásába kezdett, illetve a Topolyosban 
meglévő kút felújítására is sor került. Remélhetőleg ezzel a víz mi-
nőségén is tudnak javítani. Jelenleg más beruházásokra a városnak 
pénze nincs, a fontossági sorrend elve érvényesül, azaz jelenleg a 
víziközmű megoldása az elsőrendű.

Hamarosan elkezdődik a ’60-as években lefektetett vízvezetékek 
cseréje. Ez több utcát is érint majd, többet között a Tarcsay, Dam-
janich, Rákóczi, Szondi utcákat is.

Ehhez kapcsolódott a lakossági kérdés, hogy Damjanich utcai 
vízelvezető árok megépítésére, illetve szilárd útburkolat megépí-
tésére mikor kerülhet sor. A válasz az, hogy amint a közművek 
cseréje megtörténik, a vízművek szakemberei a munkagépekkel 
megássák a szükséges vízelvezető árkokat is. Szilárd útburkolat 
egyelőre nem lesz, viszont egy speciális betonozási technikával – 
amely tulajdonképpen nem beton csak annak pótlása – egy olyan 
burkolatot készítenek, amely némileg fedi a poros utakat. Sovány 
vigasz, de több a semminél. Most már nagyon várjuk a munkálatok 
elkezdését! 

Az Önkormányzat tervei szerint a Damjanich utca szemközti ol-
dalára lakóházak megépítését még engedélyezik, de a további la-
kóövezeti terjeszkedést már nem. Azaz az ún. „Nyúldomb” és az 
utána elterülő eddig mezőgazdasági terület kereskedelmi ill. ipari 
célokat szolgál majd. Mármint a tervek szerint. Ehhez azonban az 
utak korszerűsítése szükséges. 

Szó esett arról is, hogy a MÁV Budapest-Rákos-Hatvan vonal-
szakasz komplex fejlesztési tervében szerepel, miszerint Pécel vá-
rost jelölték ki az elővárosi gyorsvasút végállomásának 2015-től. 
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 3 sínpáros rendszert 7 sínpárosra bő-
vítenék. Itt jegyzem meg, hogy a polgármester úr tévesen a Szondi 
utcát jelölte meg a vasúti átkelő (sorompó) helyeként. A sorompó 
a Széchenyi és a Jókai utca között helyezkedik el. Tehát a jövőben 
a Rákóczi utat bekötnék az alsó körforgalomba, ami tehermente-
sítené a Pesti utat, illetve gyorsabb átjutást biztosítana az északi 
oldalon lakóknak a város felé.

Jelenleg 2 felüljáró van kijelölve, az egyik a Szondi utca beköté-
sével, a másik pedig a Horgász-tónál. Másik terv szerint a meglévő 
gyalogátkelő híd lebontásra kerülne, és helyette egy aluljáró kiala-
kítására kerülne sor, melyhez kerékpárút is csatlakozna.

Ehhez kapcsolódó kérdés, hogy a jövőben lehetséges-e hogy 
valamelyik kereskedelmi lánc megvetné lábát kis városunkban. 
Mivel a Lidl-projekt dugába dőlt, jó lenne találni másik hasonló 
céget. Itt jön képbe az ún. plázastop törvény. A magam részéről 
úgy gondolom, hogy egy Rossmann vagy egy DM nem minősül 
plázának, már csak azért sem, mert ezek alapterülete nem haladja 
meg – már szemmértékre sem – a 300 m2-t. Tehát az ilyen jellegű 
beruházásoknak lehetne teret engedi. Beruházást pedig muszáj Pé-
celre hozni, mert bevétel kell a városnak!

Mindenesetre a város északi oldalának igenis szüksége lenne kul-
turált bevásárlási lehetőségre. Ha pláza nem lehet, hát legyen más, 
üzletház. A Kelővel szembeni földterületeket, amelyek magánkéz-
ben vannak most, ki lehetne vásárolni. A kiadás pedig a kereskedel-
mi létesítmények adójából megtérülne.

Szintén lakossági hozzászólás: Lesz-e posta és/vagy gyógyszertár 
Pécel északi részén? Sok idős ember számára a déli oldalra történő 
átjárás megterhelő. 

Az Önkormányzat benyújtotta az OEP felé a gyógyszertár bővíté-
si/építési kérelmét, melyhez a háziorvosok véleményezését is csa-
tolta. Az OEP véleménye szerint a jelenleg működő 2 gyógyszertár 
megfelel a város lakosságának ellátására.

A Magyar Posta is megvizsgálta a kérdést, de véleményük szerint 
a péceli posta nagysága és a szolgáltatások minősége is elégséges a 
város nagyságához képest. 

Pécelen a segélyezési rendszer átalakult. Az év elején ez okozta 
a kisebb fennakadásokat. A továbbiakban a jegyző hatásköréhez 
tartozik a segélyezési rendszer.

A továbbiakban néhány kulturális hírt is megosztott velünk Zsa-
dányi Zsolt.

Hamarosan átadásra kerül a felújított Márványistálló, ahol Karsai 
Zsigmond festményeinek kiállítása is megtekinthető lesz. Ehhez 
kapcsolódik, hogy a Kossuth tér átalakításával a régi OTP épüle-
te is átalakításra kerül, ahol tervek szerint helytörténeti kiállítás és 
kávézó kerül kialakításra. A Petőfi utcában a volt fogorvosi rendelő 
helyén görög katolikus kápolna épül. Az előkészületek megtörtén-
tek, hamarosan kezdődnek a munkálatok.

Játszótér: A probléma nem új keletű. Sokan kérték, de konkrét 
ígéret – állítólag – ez irányban nem történt. Eddig! Jelenleg 2 lehet-
séges hely is ki van jelölve a leendő játszótér számára. Az egyik a 
volt „Járó” épülete, amelynek állaga egyre csak romlik. Az épület a 
Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete tulajdonában van. 
Velük az egyeztetések folyamatban vannak. A másik helyszín a 
„Járó” épülete mögötti üres telek, amely szintén magántulajdonban 
van. Itt is a tulajdonossal folynak a tárgyalások.

Érdekesség – talán kevesen tudják –, hogy a Csunyában létezik 
egy ún. Földvár. A feltárások folyamatban vannak. A tervek szerint, 
amennyiben megépülne a tervezett kerékpárút, az egészen a Föld-
várig épülne ki. Ez lehetne Pécel egyik látványossága.

S végül a telekadó: Az év elején az Önkormányzat kipostázta a 
telekadó bevallásáról szóló értesítést. Azok a péceli lakosok, akik a 
tavalyi évben nem jelentették be a lakóépülettel nem fedett terüle-
tet, azoknak az idén ezt meg kell tenniük még ez évben. 

Reméljük, hogy a következő lakossági fórumon több péceli fog 
részt venni, hiszen mindenkinek van véleménye, csak sajnos kevés 
jut el azokhoz, akik érdemben foglalkozhatnának is velük.

Péntek Szilvia
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PÉCEL AZ UNIOBAN

A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésének keretében 
a tervek szerint megújulhat a péceli vasúti közlekedés. A rész-
ben uniós, részben hazai forrásból jelenleg is zajló fejleszté-
seket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. már megkezdte. 
A városunkat is érintő munkálatok még előkészítési, tervezési 
szakaszban vannak, a tervezési munkákat az UVATERV Zrt. 
látja el.

A vasúti felújítással Pécel ún. elővárosi csomóponttá válhat, 
itt lesz az elővárosi vonatközlekedés végállomása, a jelenle-
gi Párhuzamos utca helyén pedig két fejvágányt telepítenek, 
ami lehetőséget biztosít a vonatok visszafordítására. A beru-
házással a vasúti forgalom jelentősen megnövekszik. A tavaly 
november végi képviselő testületi ülésen elhangzottak szerint 
előreláthatóan 6-8 percenként jön majd egy vonat, ami igen 
nehézkessé teszi a ma sem túl egyszerű átkelést a két városrész 
között. Ezt a tényt a tervezőasztal mellett is felismerték és kü-
lönböző elképzelések születtek a külön szintű kereszteződés 
kialakítására.

Az elképzelések kezdetben a Jókai utcai vasúti átjáró kivál-
tásáról, egy vasúti alul- vagy felüljáró építéséről szóltak. A 
városvezetés már akkor jelezte az egyeztetéseken, hogy fontos 
lenne a két városrész összeköttetését oly módon megoldani, 
hogy a település északi szegletében lakók közvetlen elérést 
kapjanak az M0-ás autóúthoz. Ezzel a Pesti út forgalma is 
érezhetően csökkenne. 

Az északi városrész M0-ás bekötésével – tehát a városve-
zetés által támogatott elképzeléssel – szemben elhangzó ér-
vek közül a képviselő testületi előterjesztés szerint kettő tűnik 
jelentősebbnek. Az egyik szerint a Rákos-patak partján futó 
zöldfolyosót veszélyeztetné a beruházás, míg a másik ellen-
érv szerint a beruházás költségei aránytalanul magasak a teljes 
fejlesztéshez képest.

Közben új elképzelések is felbukkantak, ezek szerint a vasút 
feletti vagy alatti összekötés Pécel külterületén, Isaszeg irá-
nyába valósulna meg. Ez az útvonal viszont a Natura2000 ter-
mészetvédelmi területet érintené.

Míg a beruházást lebonyolító NIF Zrt. elsősorban a beruhá-
zás költségeinek csökkentését tartja szem előtt, addig a tervek 
szerint jelenleg három átkelő van versenyben. Egyik a város 
M0-s felőli oldalán, közvetlen összeköttetéssel a város szé-
lén található, autóútra felhajtást biztosító körforgalommal, a 
másik külön szintű kereszteződés a Jókai utca folytatásaként 
valósulna meg, míg a harmadik, legújabb elképzelés szerint a 
város Isaszeg felé eső részében autózhatnánk át a sínek alatt 
vagy fölött.

Eddig tehát csak elképzelések vannak, Pécel város képviselő 
testülete viszont elébe akart menni a folyamatoknak és 2011. 
november 30-i határozatával kinyilvánította azon szándékát, 
hogy az M0-ás melletti átkötő út megépítését támogatja. A 
határozat öt pontban foglalja össze az érveket: a város lakos-
ságának egy-harmadát kitevő északi városrész közvetlenül 
kapcsolódhatna az M0-shoz, a Kelő terület közlekedési ellá-
tottsága fejlődik, ipari park kialakításának feltételei javulnak, 
a szintkülönbség nélküli vasúti átjárok terhelése csökken, va-
lamint további intermodális logisztikai fejlesztésekre nyílik 
lehetőség.

Aki már ezen beruházás fényében akarja megválasztani, 
hogy gyermekét a város melyik részén, milyen közlekedé-
si lehetőségekkel megközelíthető iskolájába íratja, az vegye 
számításba, hogy a Transzeurópai Közlekedési Hálózat kiala-
kításáról szóló uniós határozat szerint az Uniót átszövő köz-
lekedési hálózatot 2020-ig kell kialakítani. Eltekintve a hazai 
nagyberuházások ütemezését, nem várható, hogy lényegesen a 
határidő előtt megvalósulna a beruházás.

Erdős Szabolcs

Az ESE Híradó 
kapható Pécelen:

COOP ABC (Petőfi u. 16.), Colier Óra-ékszer bolt (Kos-
suth tér 2.), Reklám és Irodatechnika bolt (Szemere u. 23.), 
Takarékszövetkezet (Ráday G. tér 10.), Völgyzugoly Állat-
orvosi rendelő (Kálvin tér 6.), Pihenő Cukrászda (Pihenő 
u. 2.), Mikolicz Virág (FMH, Pesti út 80.), IBUSZ bolt (Vas-
útállomás), ESE Központban (Pihenő u. 2.).

Ebédszállítónknál (Szűcs József) is kapható lesz.

Észak-déli átkelô

A TEN (Trans-European Networks – Transzeurópai Háló-
zatok) az Európai Unió kezdeményezése, melynek alapjait a 
Bizottság 1993-as Fehér Könyve teremette meg és amelynek 
jogi alapja az 1992-es Maastrichti Szerződés. A TEN célja, 
hogy a közlekedési, energiaszállítási és telekommunikációs 
hálózatok koordinációja révén segítse a gazdaság működését. 
A Maastrichti Szerződésben tehát a közlekedéspolitika, mint 
a közös piac megvalósításának eszköze jelenik meg. A Nizzai 
Szerződés már külön, nevesítve is kitér a Transzeurópai Há-
lózatokra (154-156. cikk).

A TEN három részből áll:
– TEN-T: közlekedési folyosók hálózata
– TEN-E: energiaszállítási hálózat
– eTEN: telekommunikációs hálózat. 
A TEN-T programok egy részét a Közösség finanszírozza 

(akár a központi költségvetésből, akár az Európai Befektetési 
Bank kedvezményes kölcsönein keresztül), másik részét az 
érintett állam, és be lehet vonni a magántőkét is.

Forrás: http://www.euvonal.hu

A TEN hálózat
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KÖLTÉSZETNAP PÉCELEN

Némethy Mária: Szeretet
Sorokat írtam a füstre.
Betűkre bontott indián jelek.
A fázó eszkimók megértenek.
A füst előtt-utáni tűzben
rám melegednek a jéghegyek.    

„Az is bolond, aki ma poétává lesz Magyarországon” – fa-
kadt ki Csokonai Vitéz Mihály, akinek be kellett látnia, hogy 
a költészetből, a gyönyörűen szavakba öntött gondolatokból, 
érzésekből nem tud megélni. A költészet azonban nem halt 
meg, továbbra is születtek olyan emberek, akik gyönyörrel 
teli kényszert éreztek arra, hogy szavakba, verssorokba önt-
sék a lelkük mélyét, a világot, amelyet megélnek. És vannak 
emberek, szerencsére nem kevesen, akik a poézis holdudva-
rában szívesen olvassák, hallgatják, ízlelgetik ezeket a költe-
ményeket. 

Így történt ez Pécelen április 15-én, amikor József Attila 
születésnapjára emlékezve a város költészetnapi rendezvé-
nyén vehettünk részt. A katolikus templom hűvös épületét 
egykori és mai költők gondolatai melengették tavaszt csalo-
gatva a vaskos falak közé. A műsorszámokat Rádi Zoltán, a 
PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény vezetője 
konferálta, a megzenésített verseket pedig a SzeRBuSz zene-
kar adta elő, melynek tagjai Szekeres István, Burger Ferenc, 
Széplaki Pál és Dévai Gábor, az énekben pedig Péter-Almási 
Fruzsina működött közre. 

Az idei költészetnapi rendezvény második a maga nemében, 
hiszen 2011-ben indult útjára ez a kezdeményezés, amely ak-
kor Némethy Mária verseiből építkezett. A lírához a lantot a 
SzeRBuSz zenekar szolgáltatta akkor is, és most is.

A műsor első részében, melyet József Attila Ars poetica 
című verse nyitott meg Szöllősi Ferenc Attila polgármester úr 
előadásában, Áprily-verseket hallgathattunk, illetve olvashat-
tunk a kivetítőn. Az apropót az adta, hogy 125 éve született a 
költő. A talán sokszor méltatlanul mellőzött verseket a péceli 
iskolák diákjai adták elő: Ernhöffer Éva a Petőfi Iskolából, 
Szentesi Anna a Szemere Iskolából, Zsiák Klára a Fáy Iskolá-
ból, valamint Bélteki Bettina a Ráday Gimnázium tanulója. A 
megzenésített költemények hűen tükrözték a líra lüktető sok-
színűségét: a természet és az emberi lélek ébredését, a mulan-
dóságot, a szerelmet, az egyszerű, mindennapi történéseket, 
és mindezt a szavak, ritmusok játékosságával, derűjével, más-
kor súlyos ecsetvonásaival. 

A műsor második részét kortárs költők megzenésített versei 
alkották, amelyek Faragó Eszter, Savanya István, Gál Sándor, 

Takáts Eszter, Némethy Mária és Bódai-Soós Judit verselői 
készségét dicsérik. Az alkotók közül Némethy Mária és Bó-
dai-Soós Judit voltak jelen. Az Áprily-versek által sugárzott 
vidám tavaszi gondolatokat néha beárnyékolta a társadalmi 
gondok feszítő valósága, melyet a szerzők a líra tükrében mu-
tattak meg, a zene ritmusa pedig érzékletesen árnyalta e gon-
dolatok mélységét. 

Akik nem ismerték Szekeres István zenei és alkotói munkás-
ságát, de részt vettek mind a tavalyi, mind az idei költészet-
napi rendezvényen, azok mára már bizonyára megjegyezték 

a nevét. Zenéjének diverzitása, játékossága, komolysága, ol-
dottsága, a dallamvilágot átjáró esztétikum alkotói kvalitásait 
dicsérik, az ezekhez társuló emberi vonásokról pedig felesége 
megható szavai tanúskodtak a rendezvény végén. 

A műsort egy Áprily-vers zárta, amelyet Bánfi Zsombor, a 
Szent Erzsébet iskola tanulója adott elő.

Reméljük, hogy hagyományteremtés részesei lehettünk ezen 
a szép tavaszi vasárnap délutánon, amelyet szívből köszönünk 
mindazoknak, akik az ötlet és a megvalósítás rögös útjain bár-
mit hozzátettek e színvonalas eseményhez. 

Nagy Erzsébet, a Petőfi Iskola magyartanára

Pro poetica
Költészetnap a péceli katolikus templomban

Meghívó
Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2012. évi rendes köz-

gyűlésre, melyet 2012. május 25-én, pénteken 13 órakor tar-
tunk Isaszegen az ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház étter-
mében. 

Szeretettel várunk mindenkit! 
Némethy Mária elnök

Örömmel adjuk hírül, hogy Pécelen az Eszperantó közben 
áthelyezik az utca másik oldalára a villanyoszlopokat, így 
biztonságosabbá válik a közlekedés.
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Létrejött a Nemzeti Együttműködési Alap
2011. december 5-én az Országgyűlés elfogadta a civil szerveze-

tek új jogi szabályozását. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény) megújította a ma-
gyarországi civil társadalom működésének alapjait, új eszközök-
kel és lehetőséggel egy átláthatóbb környezetet biztosított a köz 
érdekében tevékenykedő civil szervezetek számára. A civil törvény 
értelmében létrejött a Nemzeti Együttműködési Alap, hogy – a 
Nemzeti Civil Alapprogram civil támogatási rendszerének helyébe 
lépve – a 2012-es költségvetési évtől kezdődően a központi költ-
ségvetés előirányzataként forrásokat biztosítson a civil szervezetek 
számára. Az Alap támogatást nyújt a civil szervezetek működésé-
hez, valamint a civil szférával kapcsolatos szakmai tevékenységek 
finanszírozásához is. 

Az Alap Tanácsa
A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa kilenc főből álló testü-

let. A Tanács tagjainak megbízatása négy évre szól. A Tanács há-
rom tagját a civil jelöltállítási rendszeren keresztül bejelentkezett 
szervezetek képviseletére jogosult elektorok közvetlenül választ-
ják meg. A Tanács további három tagját az Országgyűlés illetékes 
szakbizottsága – az Emberi jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi 
Bizottság – útján jelöli ki. A jogszabályok előkészítésében való 
társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezései szerint, a civil 
szervezetekkel megkötött stratégiai partnerségi megállapodás alap-
ján, a szervezetek személyi javaslatára a miniszter saját hatáskör-
ében kér fel három tagot.

A tanács feladata a Nemzeti Együttműködési Alap céljainak meg-
valósítására vonatkozó elvi, irányító és koordináló döntések meg-
hozatala, ezen kívül a támogatási célok meghatározása pályázati 
kiírás érdekében. Működésének szabályozását a nyitottság és nyil-
vánosság követelményének érvényesítése jellemzi. A civil törvény 
alapján az Alap nyilvánossága érdekében internetes honlapot kell 
működtetni, amelyen az Alap működésével kapcsolatos valameny-
nyi információ megjelenik. 

Az Alap Kollégiumai
A Kollégiumok a konkrét, operatív döntések meghozatalának fó-

rumai. A Kollégiumok belső, szervezeti működésének szabályaival 
kapcsolatosan megfelelő mozgástér marad a civil szakma, az ága-
zat jellegzetességeinek leginkább megfelelő kollégiumi működési 

szabályok ügyrendben történő meghatározására. Az ügyrend elfo-
gadását a civil törvény 2/3-os szavazati többséghez köti. 

A Kollégiumokban történik a konkrét pályázatok tárgyainak meg-
határozása és kiírása, a rendelkezésre álló források felhasználásá-
val kapcsolatos támogatási döntés elbírálása, továbbá a támogatott 
célok megvalósulásának szakmai ellenőrzése. A Kollégiumok civil 
szakmai szempontok szerint határozhatják meg a rendelkezésére 
álló forrás felhasználásának irányát, területeit és módszerét, vala-
mint konkrét támogatásokról hoznak döntést. 

Az Alap forrásai
Az Alap bevételi forrásai közül elsődleges a tárgyévre vonatkozó 

költségvetési törvényben az Alap támogatásaként meghatározott 
összeg, ez a 2012. évben 3,380 millió forint. További költségvetési 
forrást jelenthetnek az átvett központi költségvetési előirányzatok 
és költségvetési támogatások és az esetleges SZJA 1%-os felaján-
lások is. 

Új szabály a civil támogatási rendszerre vonatkozóan, hogy az 
Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el, és az év 
végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe 
vehető (az előző évek kötelezettségvállalásainak fedezeteként). Az 
Alapra vonatkozóan zárolási vagy maradványtartási kötelezettség 
sem írható elő, amelyek együttesen erős garanciát adnak a civil 
szektornak. 

Támogatások kifizetése az Alapból
Az Alapból a civil szervezetek kétféle úton kaphatnak működési 

és szakmai célú támogatást: egyrészt a kollégiumok pályázati ki-
írásaira nyújthatnak be pályázatot, másrészt egyedi támogatási ké-
relmükkel a miniszterhez fordulhatnak. A támogatási forrás hatvan 
százaléka fordítható pályázati úton a civil szervezetek működését 
célzó támogatásra, és harminc százaléka biztosítható pályázati úton 
szakmai támogatásra. Az új civil támogatási rendszerben visszaté-
rítendő támogatásra is pályázhatnak a civil szervezetek, így más, 
átmeneti likviditási zavart okozó forrásokhoz is hozzájuthatnak. A 
támogatási források legalább tíz százalékára visszatérítendő, míg 
legalább hetven százalékára vissza nem térítendő támogatásra kell 
pályázatot kiírni. Az államháztartásra vonatkozó jogszabályok ér-
telmében költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámo-
lás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszí-
rozás formájában történhet.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Sajtó Főosztály

Megalakultak a Nemzeti
Együttmûködési Alap testületei

Az új civil törvény alapján a civil szervezetek támogatására létrejött a Nemzeti Együttműködési Alap. Az Alap testül-
etei civil tagjainak választása március 23-án zajlott le, így március 29-én megalakultak az Alap Tanácsa és Kollégiu-
mai. Az új civil támogatási rendszer célja, hogy az eddigieknél tisztább és átláthatóbb feltételeket nyújtson, ugyanak-
kor mindez kevesebb adminisztrációs terhet jelentsen a pályázó civil szervezeteknek éppúgy, mint a működtetésben 
résztvevő szerveknek, testületeknek.

Pécel városközpont átadási ünnepség
Pécel Város Önkormányzata és a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága – előzetes információk szerint – 2012. május 26-án ün-

nepséget tart a megújult városközpont átadása alkalmából. Az ünnepség keretében történik a Ráday-kastély márványistállójának 
az átadása is, ahol Karsai Zsigmond festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás.

A részletes programot keresse a plakátokon és az interneten!
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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

Már több alkalommal volt lehetőségem írni egyesületünk 
(Egymást Segítő Egyesület – ESE) segítő munkájáról, amely 
napi szinten olykor több, olykor kevesebb intézkedést igényel. 

Jellemző az inkább több, hiszen ha nem is személyesen, a tech-
nika vívmányait felhasználva, telefonon, e-mail útján sokan ke-
resnek minket különböző ügyekben. Megnőtt az álláskeresők, 
munka után érdeklődők száma. Köztudott, milyen nehéz ma-
napság elhelyezkedni korra, nemre, végzettségre tekintet nélkül 
is. Feladatunk, hogy a nálunk jelentkező embereket ne engedjük 
el remény, egy-egy jó szó nélkül. Sőt, érdekükben nem egyszer 
próbálunk ismeretségi körünkben érdeklődni egy-egy állás iránt. 
Valószínűleg olvasóink közül is elhessegették már néhányan az 
egzisztencianélküliség rémképét. Az elmúlt hónapban egyetlen 
meghirdetett álláshelyre közel százan jelentkeztek. Csak egyet 
tudtunk kiválasztani, a többiektől – sajnos – udvarias hangvételű 
válaszüzenettel kellett elbúcsúznunk. Volt olyan jelentkező, aki 
200 km-es távolságról jött volna Pécelre, ha rá esik a választás. 

A nehéz helyzetben élő családok, fogvatartottak változatlanul 
megkeresik egyesületünket az év bármely szakában. Minden 
igyekezettel azon vagyunk, hogy ne okozzunk csalódást a kérel-
mezőknek, de tapasztaljuk, hogy a bel- és külföldről érkező ado-
mányok mind kevesebbnek bizonyulnak, hiszen a nehézségek 
nemcsak hazánkat érintik. Az emberek élete, megélhetése más 
irányba változott. Már nem olyan könnyen „dobják el” megunt 
ruhadarabjaikat, cipőiket. Teljesen érthető. 

Napi kapcsolatban vagyunk több helyi és más településről ide-
érkező hajléktalannal, ellátást, ruházatot biztosítunk számukra, 
és ha valamilyen hivatalos ügyben intézkedésre van szükségük, 
nagyon szívesen segítünk. 

Vannak nem hajléktalan pártfogoltjaink is, ők szintén több éve 
részesülnek mindenre kiterjedő ellátásban; élelmezésüktől kezd-
ve ruházatuk biztosításáig, hivatalos ügyeik bonyolításáig. 

A rehabilitációs ellátások változása miatt, klienseink száma az 
utóbbi időben megsokszorozódott Fiatal és idős csökkent mun-
kaképességű emberek félve várják behívójukat a komplex vizs-
gálatra, hiszen azon múlik a megélhetésük. Még ha nem is nagy 
összegről van szó, eddig valamelyest biztonságban érezték ma-
gukat. Sokan ki fognak esni a rostán, és nem tudják, mi vár rájuk, 
mi lesz a sorsuk ebben a munkanélküliséggel terhelt világban. 
Vannak, akik képesek lennének dolgozni, de fogyatékosságuk 
(szervi vagy szellemi) miatt reménytelen a helyzetük. És sajnos 
sokan vannak, akik súlyosan megrendült egészségi állapotuk 
miatt egyáltalán nem tudnak dolgozni. Félelem van az arcukra 
írva, és nem tehetünk egyebet, mint jogorvoslatot kérni számuk-
ra. Több fellebbezést készítünk naponta, pedig még csak most 
tartunk a felülvizsgálatok elején. Több munkatársunk is érintett 
ebben a folyamatban, és nagyon sokan lesznek, akik kívülről ér-
keznek hozzánk. 

Jó érzést kiváltó munka a segítés. Örülök, hogy ezt végezhe-
tem. Jó érzés, hogy munkatársaimmal együtt valamennyien így 
gondoljuk.

Czétényi Sándorné 

Néhány szóban a segítô munkáról

Miben segíthetünk?

Lomtalanítás
Pécelen

Az A.S.A. Magyarország Kft. Pécelen az idei lomtalanítást 
2012. május 19-én végzi. A lomokat a megadott napon reggel 
6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az 
autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán.

Amit a lomtalanítás során nem szállíthatnak el: kommunális 
hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akku-
mulátort, elemeket), vashulladékot és teljes üveges ablakke-
retet (balesetveszély miatt), autógumikat, építési törmeléket, 
nagy darab faágat, kerti zöldhulladékot.

Kérdés esetén forduljanak az ügyfélszolgálathoz! Leveleket 
a 2360 Gyál, Kőrösi út 53., e-mailt a vevoszolgalat@asa-hu.
hu címen, hívást pedig a 06-29/540-250 vagy 06-29/540-265 
telefonszámokon munkanapokon 8-16 óráig fogadnak.

A többlethulladék elszállíttatására .A.S.A. feliratú zsákokat 
az alábbi üzletekben tudnak vásárolni: Buborék háztartási 
bolt ( Pécel, Petőfi u. 5/a.) és Festékbolt (Pécel, Rákos út 3.)

Forrás: www.pecel.hu



Fáy iskola lovasnapja 2012
Április 21-én szombaton a Kishársasban néhány csepp eső fogadta a hagyományos tavaszi lovas program 

résztvevőit és vendégeit. Amire Ivánkovicsné Polmüller Brigitta igazgató és Szöllősi Ferenc polgármester 
köszöntő beszéde véget ért, már kibújtak az első napsugarak és a nap hátralévő részében az időjárás keg-
yesen segítette a műsorszámok megtartását.
Ebben az évben új vendégek is érkeztek. Az Alsó-Ausztriában, Tullnerbach városában található Nor-

bertinum Mezőgazdasági Iskola igazgatója, Franz Raith feleségével látogatott Pécelre, de új vendégnek 
számít a Tápióságból igazi rézágyúval felvonult hagyományőrzők és az isaszegi önkéntes tűzoltók frissen 
renovált tűzoltószekerükkel, akik aktív részesei is voltak a rendezvénynek.
A rangos esemény motorja Dr. Sereginé Hézső Emese volt, aki maga is lovagol. A péceli „lovastársada-

lom” is hozzájárult a rendezvény sikeréhez, díjlovaglással, állat- és eszközbemutatóval, de láthattunk vet-
erán szekereket és traktort is. 

Ivánkovics Zoltán

Szöllősi Ferenc és Ivánkovicsné Polmüller Brigitta
érkeznek a lovasnapra

Osztrák vendégek

Az ügyességi verseny díjátadója

A tűzoltószekér Isaszegről érkezett

Az ágyú működés közben

Kocsikáznak a gyerekek
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