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Könyvajánló
Juhász Jenôné:

A péceli iskolák története
Mottó: A legszebb dolog tanítani.

(Nyilas Mihály)
A Péceli Iskolák Története című hon-

ismereti füzetként terjesztett könyvecs-
ke 1994-ben az ESE kiadásában látott 
napvilágot. Már a megjelenés évében 
felmerült, hogy az 1948-ig feldolgozott 
iskolatörténetet folytatni kellene. Ez a 
gondolat nemcsak a történetíró Juhász 
Jenőné, Ilonka néni lelkére hatott, de 
évről évre, mikor a karácsonyi számadá-
si és hálaadó ünnepségünk volt az ESE-
ben, felidéződött, mint beteljesületlen 
álom. A megvalósult álom örömével, a 
jövő iránti tisztelettel nyújtjuk át 2003 
Karácsonyára az elkészült és a kortársak 
írásával kiegészített könyvet, a Péceli 
Iskolák Történetét. A könyv borítóján 
az áll, írta Juhász Jenőné. Ilonka néni 
megmentett egy történetet. A jövő nem-
zedék majd kézbe veszi a könyvet, és az 
új iskolák falai Pécelen egy történettel 
áldottak lesznek.

Némethy Mária
Egymást Segítő Egyesület 2003.

Kapható: Pihenő Cukrászda, 2119 Pécel, Pihenő u. 2.

Meghívó
Szeretettel hívjuk minden barátunkat, segítőnket és az érdeklődőket 

az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 
23 éves jubileumi ünnepségére. 

Az ünnepség időpontja: 2012. június 10. (vasárnap) 15 óra
Az ünnepség helyszíne: az ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház kertje

(Isaszeg, Nap u. 2/b.)
A műsorban fellép A SzeRBuSz zenekar, az Isaszegi Asszonykórus, a Csipet-
Csapat zenekar, az ESE kórus, otthonaink lakói és munkatársaink. A részletes 

program honlapunkon (www.egymast-segito.hu) tekinthető meg.
Elérhetőségeink:

Egymást Segítő Egyesület (ESE) Pécel, Pihenő u. 2.
telefon/fax: +36-28/454-076 vagy +36-28/454-077

e-mail: ese@vnet.hu
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„Nyomort nyomorral megoldani” alcímre kívánkozik az 
oktatáspolitikának az az elengedő gyakorlata, aminek követ-
keztében szegények iskolái működhetnek Magyarországon.

A szegények iskolái – mint minden gettó – hatalmi ön-
zésből, politikai felelőtlenségből, dilettantizmusból szerve-
ződhetett. Mindhárom ok minden közösségi döntési szinten 
jelen volt, és folyamatosan terebélyesedve átszőtték a tár-
sadalmi kontextusokat az önkormányzatokban és a Parla-
mentben is. Mindhárom ok jelen van ma is, ám a súlyará-
nyuk változott. Hogyan is kezdődött?

1990. 
A demokratikus politikai jogok megszerzésének eufóriájá-

ban súlyosan rossz, a gazdaságot is sújtó döntések születtek, 
a kárpótlástól az államhatalom és vagyon önkormányzati 
privatizációjáig. 

Hány száz köztörvényes történetet írt felül akkortájt (?) 
az önkormányzati jogi sérthetetlenség az országban! De hát 
egyszerre csak egy igazság létezhet.

Aztán, hogy mindenkinek elismert óriási politikai, szabad-
ságos, gyülekezéses jogai lettek, megjelentek a gazdasági 
és társadalmi sérültek. Köztudott lehetett a megjelenésük. 

Az önkormányzatok megkapták az ukászt: megszülettek 
humán közellátásokat pontosító kötelező törvények. 1993-
ban a szociális és az oktatási törvény is. Az önkormányza-
tok addigra már eladták, felélték, elélték a privatizáció ado-
mányait az ingatlanoktól a közművekig és feltették a miből 
kérdését az államnak. A törvények végrehajtása alig-éppen-
csak működgetett.

Hajléktalanság, munkanélküliség, iskolából kiesés, eltűnt 
szakoktatás, lepusztult önkormányzati intézmények, töme-
ges rokkantosítás, végrehajtások és satöbbi. 

Ezeket a sérüléseket igyekezett a következő kormányzat 
gyógyítgatni, de nem mert hozzányúlni – csak igen óvato-
san – a politikai törvényekhez. Lehet, hogy frusztrált volt 
az utód-pártiság kisebbrendűsége okán, lehet, hogy nem is-
merte fel történelmi szükségességét az önkormányzati tör-
vény módosításának. A kormányzati több mint kétharmados 
erő a gazdasági összeomlás elkerülésére koncentrálódott. A 
társadalomban az idő tovább szélesítette a „kezeletlen” nyo-
morúságok hatásait. 

Már akkor is igen mély volt az előítélet a társadalomban a 
cigányok iránt. 1994 októberében – egy cigány család elleni 
helyi diszkriminációs ügy „megoldásáért” Kuncze Gábor 
belügyminiszter köszönőlevelet, az egri skinheadek felló-
gatást ígérő levelet küldtek. Passz. A neveken kívül semmi 
sem változott.

Az önkormányzatok hivatalainak köztisztviselőit akkortájt 
nem a köz, hanem a politikai testület elvárásai mozgatták. 
Ezekben az években az iskolai hiányzások, az iskolából való 
kimaradás jogi szankcionálása erőtlenné vált. Nem kérték 
számon. Mikorra igen, már a túlkorosság miatti felmentés 
intézménye, és a kisegítő iskolai könnyítések szemléletvál-
tozást hoztak a szegényvilágban. 

Az iskolának –a rendszerváltás előtt- nagy presztízse volt 
a cigányoknál, a tanítóknak is, a tanácselnöknek, a VB tit-
kárnak is. A kilencvenes évek végére cigánysoron és vá-
rosszéleken becsődölt a „tanulj gyerekem” jövőkép és a 

„magára szavazok, ha kell, Józsi” szavazat alku természe-
tesre formálódott, véleményem szerint. A nem törődés miatt 
olyan értékrendi változás következett be a szegény családok 
életvitelében, családi funkcióinak működésében, amelyek 
normává rendezték a túlélési ösztönöket és a deviáns ma-
gatartásokat. 

A szegények iskolái nem most létesültek. Minden politi-
kai erő és jóléti, szociális ellátó figyelhette szaporodásukat. 
Most sem szúrná a szemeket, ha a média-fényes történetek 
nem vakítanának. 

Rendszer alaphibaként igaz, hogy az önkormányzatok 
nem lehetnének fenntartói a közoktatási intézményeknek. 
Alkalmatlanságuk kőbe véshető. A Kistérségi Társulások 
dettó nem. Kistérségi Önkormányzatok? Járás félék? Bo-
csi. Mivel ilyenek nincsenek, talán lehetnének fenntartók. 
Egyetlen megoldásként a visszaállamosítás tűnik okosnak. 

Rendszer alaphibaként igaz, hogy ami kötelező, ne legyen 
szabad. A szabad iskolaválasztást – feltételekhez kötve – 
meg kéne szüntetni. (Alsó-tagozatban, alapoktatásban, át-
meneti időre stb). Ebben az alkotmányos szabadság-világ-
ban a közoktatáson kívül már szinte semmi sem kötelező 
az állampolgárok számára. A közoktatás mindent visz. Min-
dent elvisz a jövőből.

Társadalmi, politikai alaphiba a szegregáció eltűrése, az új 
darabolt „életterek” normává engedése. Politikai felelőtlen-
ség és gátlástalanság engedte a cigányfalvak, cigányiskolák, 
városszélek, nejlon telepek gettóit csomósodni a demokra-
tikus állami és önkormányzati „élettereken” túlon. Törvé-
nyen kívüli gettók. És törvényen kívüli „rendcsinálóik”. 
Mert emberiesség elleni bűn, hogy állam, párt, kultúra és 
művész elsők kivárják az elsőt, aki kezd és kimondja a bűnt. 

Márai Sándor „Szegények iskolája” című esszéje 1933-
ban jelent meg. Idilli volt a világ a jelenlegihez képest. 
Merthogy a szegénység nemcsak gazdasági okok okozata. 
És szomorító szívszorítás a jelenlegi szegénységben, hogy 
a nyomor a fogantatástól burok, pólya, öltözet és majd ko-
porsó.  

Fél-cigány tízhetes baba. Koszos körmöcske, hideg ke-
zecske. Nincs anya-tejecske. Védőnő, telefon, alamizsna, 
tanácsok, jóléti kinek és minek. Az iskola már későn csen-
get be. 

Némethy Mária

IMA A TANÍTÓKÉRT

Szegények iskolái
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A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda ősszel 
indított HARMATCSEPP nevű országos levelező tanulmányi ver-
senyén a tanév során 68 iskola közel kétezer 2., 3. és 4. osztályos 
tanulója vett részt olvasás-szövegértésből, nyelvtan-helyesírásból, 
matematikából és hittanból. 

A három fordulóból 915 tanuló jutott be a középdöntőbe, amely-
re 2012. április 24-én került sor. 

A középdöntőből 31 iskola 104 tanulója vett részt az országos 
döntőn 2012. május 19-én szombaton 11 órakor az iskolában. 

Az ország számos pontjáról érkező versenyzőket a SzeRBuSz 
zenekar és egy iskolánk tanulója által előadott vers köszöntötte. 
A megmérettetést követően megismerkedhettek az iskolával és a 
várossal. A Műemlékek Nemzeti Gondoksága jóvoltából ingyen 
megnézhették a Ráday-kastélyt is. Felüdülésként játszhattak, kéz-
műveskedhettek, majd az eredményhirdetés alkalmával a legjob-
bak átvehették jutalmukat. Örömmel gratulálhatunk a következő 
péceli tanulóknak:

Molnár Levente 2. osztályos tanuló matematikából 2. helyezett,

Május 10-én Pécelre, a Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskolába vártuk Berg Juditot, a híres Rumini-könyvek íróját. 
Alsósaink izgatottan szorongatták könyveiket, hiszen nem min-
dennapi esemény, ha egy igazi „író nénivel” találkozik a gyere-
kember, sőt az „író néni” személyesen dedikálja is a könyvet.

 A türelmetlenség fokozódott, mindenki megpróbálta elképzel-
ni „Rumini anyját”, azaz alkotóját. A kérdéseket már jó előre 
összegyűjtötték a lelkes olvasók, amelyekkel az írót faggatni 
szerették volna. Az idő telt, s egyesek már-már azt hitték, a ta-
lálkozó nem is jön létre, s a kérdések megválaszolatlanok ma-
radnak…

Megtudtuk, hogy írónk közlekedési dugóba került, ezért ki-
csit késik. Türelmesen várakoztunk. Érdemes volt várni. Igazán 

szimpatikus, kedves, fiatalos, vicces szerzővel találkoztunk. Az-
zal kezdte a bemutatkozást, hogy elmesélte: út közben hatalmas 
sárkányok állták útját. Megkérdezte, elhisszük-e. A kicsiket any-
nyira elbűvölte a mese, és az író néni egyénisége és szavahihe-
tősége, hogy lelkesen bólogattak. Ebből is láttuk: nem csak na-
gyon szereti, de igen jól ismeri a gyerekeket, a gyermeklelkeket. 
A kérdésekre adott válaszok közben kiderült, hogy a könyveit 
is gyermekek „ihlették”, mégpedig a saját gyermekei. Az írónő 
ugyanis – senki nem gondolta volna róla – négy gyermek (Lilla, 
Bori, Dalma és Vilmos) anyukája. A kedvükért kezdett meséket 
írni, segítségükkel találta meg az igazán neki való foglalkozást: 
a meseírást.

Alsósaink közül sokan kérdeztek tőle. S nem volt mindegyik 
könnyű kérdés. Az alkotás folyamatát elmondani például úgy, 
hogy azt a kicsik is megértsék, nehéz feladat. Ám Berg Judit 
– meseíró lévén – mesés megoldást talált. Elbűvölve, elvará-
zsoltan hallgatták az ifjú olvasók. Sok más érdekes kérdéssel 
ostromolták az írónőt, és ő mindegyikre válaszolt. 

Még az is, aki nem olvasta Rumini (egy csavargóból hajósinas-
sá lett, szeretnivaló, bátor és agyafúrt kisegér) történeteit, nagy 
érdeklődéssel hallgatta az írónőt. Sőt, kedvet kapott az olvasás-
hoz.

Nagyon érdekes, és egyben szórakoztató volt az íróval való 
találkozás. Lenyűgözött, hogy viccesen válaszolt a kérdésekre. 
Fantasztikusan jó volt jelen lenni, amikor író és olvasói találkoz-
tak egymással. Megismertünk egy szellemes, okos szerzőt, és 
megtapasztalhattuk: van gyermekirodalom, van kapcsolat a va-
lóság és a művész(et) között. És ez a kapcsolat nagyon is élő…

Pintér Vivien 7.o. – M. Cselőtei Ildikó

Mesés író-olvasó találkozó

Országos verseny Pécelen

Berg Judit és közönsége
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Bezák Olivér 2. osztályos tanuló hittanból 1. helyezett, olvasás-
szövegértésből 7. helyezett,

Goóg Anna 2. osztályos tanuló nyelvtan-helyesírásból 5. helye-
zett, olvasás-szövegértésből 8. helyezett, 

Hajdu Bálint 3. osztályos tanuló olvasás-szövegértésből 2. he-
lyezett,

Dolecsek Fanni 4. osztályos tanuló olvasás-szövegértésből 2. 
helyezett, matematikából 4. helyezett,

Dicső Dóra 2. osztályos tanuló hittanból 2. helyezett, nyelvtan-
helyesírásból 7. helyezett, 

Károly Bálint 3. osztályos tanuló hittanból 1. helyezett, nyelv-
tan-helyesírásból 9. helyezett, 

Dicső Zoltán 3. osztályos tanuló nyelvtan-helyesírásból 8. he-
lyezett, matematikából 8. helyezett,

Király Viktória 4. osztályos tanuló nyelvtan-helyesírásból 1. 
helyezett, hittanból 3. helyezett, 

Hegedűs Nóra 2. osztályos tanuló hittanból 4. helyezett,
Ecsedi Tamás 4. osztályos tanuló hittanból 5. helyezett,
Takács Nóra 4. osztályos tanuló hittanból 6. helyezett.
A vendégek valamennyien elismeréssel nyilatkoztak a színvo-

nalas versenyről, s az iskola és a város jó hírnevét vitték szerte az 
országban. 

Köszönettel tartozunk ezért támogatóinknak is!
M. Cselőtei Ildikó

Emlékszem, gyerekkoromban – ami már több mint 30 éve volt 
– anyukám vasárnapi program gyanánt felnyalábolt engem és a nő-
véremet, átvonszolt minket a vasúti síneken, át a Rákos-patakon, 
fel egészen a műútig (ami két kisgyerekkel nem volt épp veszélyte-
len vállalkozás), és a 69-es busszal (ami most a 169E nevet viseli) 
kb. negyedórás buszozással elvitt minket a rákoskeresztúri parkba, 
ami a Podmaniczky-kastéllyal szemben fekszik. Akkor még volt 
ott játszótér, KRESZ-pálya. Most már nincs. De akkor – a 70-es és 
80-as években –, ha játszótérre vágytunk, ez volt hozzánk a legkö-
zelebbi hely, ahol volt csúszda, hinta, mászóka, tehát miden olyan 
játék megvolt, amire egy kisgyerek csak vágyhatott. Szerettük is 
nagyon! Nos, ez a kiruccanás egy egész napos program volt, mivel 
utazni kellett. 

Azt hiszem a helyzet azóta – 30-35 éve – sem sokat változott, 
mert sajnos most is utaznia kell annak, aki játszóteret keresne a 
gyerekének. Azaz, talán a játszótér-keresgetések és utazgatások 
időszakának lassan vége. Pécel egyik új lakónegyedében (Sma-
ragd-völgy) néhány lelkes, fiatal anyuka és apuka úgy gondolta, 
hogy a tettek mezejére lép. Létrehozták a Kopaszhegy Egyesüle-
tet, amely egyik fő feladatának tűzte ki a játszótér létrehozását. Az 
alkalmas telket megtalálták, kijelölték, megkeresték a tulajdonost, 
aki rábólintott a „játszótér-projektre”. Az Önkormányzat is áldását 
adta, tehát más teendő nincs, csak a megfelelő gépek segítségével 

elkezdeni a munkákat. A hit, a lelkesedés és az akarat már megvan, 
de még sok-sok pénznek kell összegyűlnie ahhoz, hogy megvaló-
suljon a nagy álom. Tehát ha minden igaz, a Kopasz-hegy fiatal 
lakóinak nemsokára lesz játszótere. Ehhez várják az alábbi számla-
számon a hozzájárulásokat: Raiffeisen Bank 12011739-01342083-
00100002.

Azt hiszem nagy szerencse, hogy találtak még akkora üres terü-
letet, ahol ez megvalósítható. A város más részén is lenne igény 
játszótér kialakítására. A probléma az, hogy sajnos minden erre 
alkalmas területet gondosan kiparcelláztak már. Korábban a város-
tervezésnél nem gondolták át megfelelőképpen azt a lehetőséget, 
hogy a város lakosságának gyarapodásával a közösségi életre al-
kalmas zöldfelületeket meghagyják. Ez sajnos már így van, így is 
marad, más választás nemigen marad, minthogy körbe kell nézni, 
van-e valahol olyan elhanyagolt terület, amit játszótérré lehetne át-
alakítani. Talán van is ilyen, tudjuk jól. A kivitelezés… hát az meg 
még odább van! A kopasz-hegyieknek pedig drukkolunk, hogy 
meglegyen végre az áhított játszótér mindannyiunk örömére!

Péntek Szilvia

Játszótér Pécelen a Csatáriban

Egy álom megvalósulni látszik!
Játszótér a Kopasz-hegyen
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Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. má-
jus 30. napján (szerda) 14.00 órai kezdettel Képviselő-testületi 
ülést tart. Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Irodaház II. 
első emeleti tanácsterem (2119 Pécel, Kossuth tér 1.)

 
Napirendi javaslat:
Nyilvános ülés keretében:
1.    Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, 

ezen belül beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi hatá-
rozatokról 

Előadó: Szöllősi Ferenc polgármester
2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 15/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
3. Javaslat a Péceli Integrált Oktatási Központ Alapító okiratá-

nak módosítására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
4. Javaslat a Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
5. Javaslat az 59/2012. (II. 29.) számú Képviselő-testületi ha-

tározatban –Péceli Integrált Oktatási Központ Pedagógiai Prog-
ramjának fenntartói jóváhagyása – meghatározott határidő mó-
dosítására

 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
6. Tájékoztató a 164/2012. (IV. 25.) számú képviselő-testüle-

ti határozatban – Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál 
Művelődési Ház magasabb vezetői megbízásával összefüggő – 
meghatározott feladatokról

 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
7. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítség-

nyújtás intézményvezetői pályázati kiírás szövegének módosí-
tása

 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
8. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
9. Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület tagdíjfi-

zetési ügye
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
10. Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
11. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának pályá-

zata
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
12. Ingatlanrész értékesítés és parkoló kialakítás az Orvosi ren-

delő területén 
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
13. Pécel 3989 helyrajzi számú ingatlan telekalakítása 
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
14. Közérdekű kötelezettségvállalás kezdeményezése a Műve-

lődési Ház felújítására kiállítás megrendezése érdekében
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
15. A Péceli Roma Önkormányzat támogatási kérelme
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
16. Gyepmesteri tevékenység ellátása
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
17. Tájékoztató Pécel Isaszegi út 3. szám alatti, 326 helyrajzi 

számú, a volt Ráday Pál Gimnázium ingatlanának hasznosítá-
sáról

 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
18. A 2011. évi belső ellenőrzések összefoglalója
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
19. Az A.S.A. Magyarország Kft. díjkompenzációs javaslata 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi köz-
szolgáltatási feladatokkal kapcsolatban

 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
20. Pécel Város közigazgatási területén a települési szilárd hul-

ladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatási feladatok 
ellátása

 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
21. Beszámoló és elemzés a 2012. év első félévi adóbevételek 

alakulásáról (70/2012. (II. 29.) Kt. határozat végrehajtása)
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
22. Tájékoztatás a Képviselő-testület 134-135/2012. (IV. 25.) 

számú határozatának végrehajtásáról (Maglódi út 12. szám alatti 
ingatlan ügye)

 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
23. Koch és Társa 96’ Kft-vel a Pécel, Kishársas 0275/6 hrsz. 

hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó együttműködési meg-
állapodás jóváhagyása

 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
24. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
25. Pécel Város intézményeinek energetikai felújítása
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
26. A Péceli Vízmű Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
Zárt ülés keretében:
27. Javaslat a közoktatást érintő városi kitüntető címek odaíté-

léséről
 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
28. Az önkormányzat számlavezető bankjának kiválasztására, 

valamint a folyószámlahitel biztosítására vonatkozó pályázat ki-
írása

 Előterjesztő: Szöllősi Ferenc polgármester
Tájékoztatók
 Tájékoztató a 139/2012. (IV. 25.) számú képviselő-testületi ha-

tározat végrehajtásáról 
Pécel, 2012. május 25.

Szöllősi Ferenc polgármester
Forrás: www.pecel.hu

Pécel Város Képviselő-testülete rendeletet kíván alkotni rek-
lám- és hirdetési tevékenységekről, a reklámhordozók és a hir-
dető-berendezések létesítésének, elhelyezésének és engedélye-
zésének szabályozásáról.

Akiket érint, figyeljék Pécel város honlapján a rendeletet, a 
reklámfelületek bérlőjének elérhetőségét és a fizetendő díjakat! 

Kérjük, kövesse a Pécel, Maglódi út 12. szám alatti volt 
Pekáry-kastély, a jelenleg Lázár Ervin Városi Könyvtár és Sze-
mere Pál Művelődési Ház helyzetét, valamint a Club 11-Kas-
tély vendéglő tulajdonviszonyainak és bérleti szerződésének 
alakulását, a kastély felújítását. 

„Vigyázzunk értékeinkre!”

Pécel Város Önkormányzat
Képviselô-testületi ülés
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Előző számunkban a Fészer Alkotóközösség csömöri meghívá-
sáról, az ott rendezett kiállításról számoltunk be. Újabb környé-
ki településen, most Kistarcsán, a Kulturális Napok keretében 
rendezett kiállításra kapott meghívást a péceli Borhegyi Norbert 
MALÉV-történeti gyűjteményével és e sorok írója oldtimer mo-
dellautóival. A Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE) közel 
húsz éve önállóan indította a rendezvénysorozatot. Több éve 
már az önkormányzattal munkamegosztásban szervezik a három 
napos eseményt. A helyszíneket és a programokat felsorolni is 
nehéz, de az érdeklődőknek nagy segítséget adott a 16 oldalas, 
térképpel illusztrált programfüzet, így könnyen megtalálták az 
egészségügyi vagy a sportprogramokat is. Kereszti Ferenc, a 
KIKE elnöke kezdetektől az egyik fő szervezője az évente visz-
szatérő eseménysorozatnak. Minden apró részletre figyelt a csa-
patával, így nem volt semmi fennakadás a három nap során. 

Ivánkovics Zoltán 

A szomszédolás folytatódik

Lapzártáig nem sikerült a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház élére igazgatót választani.

185/2011. (VII. 04.) számú Képviselő-testületi határozat: 
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatja Pécel Város Önkormányzata belépését a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társulásba. A Képviselő-testület 
a 2011. év második felére eső 75.000 Ft tagdíjat az Önkormány-
zat 2011. évi költségvetésének polgármesteri keretének terhére 
biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fazekas Barna alpolgármes-
tert, valamint Podmaniczky József képviselőt, hogy a Társulás 
ülésein a polgármester akadályoztatása esetén Pécel Város Ön-
kormányzatát képviselje.

Részletek a Megállapodásból

1./ A Társulás neve: Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati 
Társulás 

2./ A Társulás rövidített neve: FAÖT 
3./ A Társulás tagjai: 
• Alsónémedi Önkormányzata (székhely: 2351 Alsónémedi, Fő 

út 58.), 
• Budakeszi Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 

179.), 
• Csömör Önkormányzata (székhely: 2141 Csömör, Szabadság 

u. 5.), 
• Diósd Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 

1.), 
• Dunaharaszti Önkormányzata (székhely: 2330 Dunaharaszti, 

Fő út. 152.), 
• Ecser Önkormányzata(székhely: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.), 
• Érd Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.), 
• Gyál Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-

114.), 
• Halásztelek Önkormányzata (székhely: 2314 Halásztelek, 

Posta köz 1.), 

• Kistarcsa Önkormányzata (székhely: 2143 Kistarcsa, Szabad-
ság u. 48.), 

• Nagykovácsi Önkormányzata (székhely: 2094 Nagykovácsi, 
Kossuth L. u. 61.), 

• Nagytarcsa Önkormányzata (székhely: 2142 Nagytarcsa, Rá-
kóczi u. 4.), 

• Pécel Önkormányzata (székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.), 
• Pilisborosjenő Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosje-

nő, Fő út 16.), 
• Remeteszőlős Önkormányzata (székhely: 2094 Remeteszőlős, 

Nagykovácsi u. 3.), 
• Szigetszentmiklós Önkormányzata (székhely: 2310 Sziget-

szentmiklós, Kossuth u. 2.), 
• Törökbálint Önkormányzata (székhely: 2045 Törökbálint, 

Munkácsy M. u. 79.), 
4./ A Társulás székhelye: 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
10./ A Társulás döntést hozó szerve 
A Társulás vezető döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tár-

sulási Tanács gyakorolja a Társulás e megállapodásban meghatá-
rozott feladat- és hatáskörét…. 

A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai so-
rából elnököt választ. Az elnök akadályoztatása esetére, valamint 
a munkája segítésére a Társulási Tanács tagjai 4 elnökhelyettest 
választanak körzetek szerinti bontásban…

A 4 elnökhelyettest adó körzetek a következők: 
Északnyugati Körzet: Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Remetesző-

lős. 
Északkeleti Körzet: Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel. 
Délnyugati Körzet: Budakeszi, Diósd, Érd, Törökbálint. 
Délkeleti Körzet: Alsónémedi, Dunaharaszti, Ecser, Gyál, Ha-

lásztelek, Szigetszentmiklós. 
Forrás: www.pecel.hu

Pécel csatlakozott a FAÖT-höz
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MI MENNYI?

Helyzetértékelés
Hej, a nemzeti hetyke betegség: az adókerüléses adómorál Péce-

len sem ismeretlen! Olvasom a Péceli Hírekben a 2012. április végi 
adóhátralékként összesített 121.654.213 Ft nagy összegét, és nem 
hagy nyugodni a miértje. 

Ha nézem Pécel város 2012. évi költségvetési tervét, a helyi 
adókra 353 millió Ft a bevételi remény.  (Építményadó: 52 millió, 
telekadó: 50 millió, kommunális adó 30 millió, iparűzési adó: 213 
millió, pótlékok, bírságok: 8 millió Ft). Azaz igen komoly a 35%-
os a nemfizetési nemzeti elkötelezettség Pécelen! 

A miértek bogozásakor eljutok Pécel város 2012. évi helyi adó-
kötelezettségről készült Tanulmányához, és elámulok azon, hogy 
a tizenhatezer valahányszáz péceli polgárból tulajdonképpen alig 
220 magánszemélyt és vállalkozást érint az építményadó, alig 
60 magányszemélyt vagy vállalkozást a telekadó, a kommunális 
adónál a mentesség miatt kiesők után kb. 4000 magánszemély az 
érintett. Az iparűzési adót – a tanulmány szerint – 1359 adózóra 
vetették ki 2011-ben, ám az adózók egy része nem Pécelen fejti 
ki tevékenységét, csak a székhely, a telephely a Pécelre jegyzett, 
ilyenkor adómegosztás van a települések között. 

A cégnyilvántartásra támaszkodó adókivetés persze precíz mun-
kát igényel az adócsoport munkatársaitól, nehogy fantom, vagy 
megszűnt, vagy elköltözött cégekre kivetett adókkal turbózódjon 
az adóhátralék. Van ilyen. Pedig a KIM honlapján minden adat 
hozzáférhető. Az esetleges tévesztés kibonyolítása időrabló, biza-
lomvesztő és bosszantó lehet mindkét fél számára. Az sem lenne 
váratlan – a gazdaság stagnálásos/recessziós állapota okán –, hogy 
a tényleges iparűzési adó a 2011. év vonatkozásában nem hozza 
a befizetett adóelőleg mértékét, ilyenkor visszaigénylés várható. 
Azaz az adóhátralék pontos becslése korrigálásra szorul, majd a 
május 31. utáni éves bevallás után összesíthető – magyaráztam ma-
gamnak a „talán nem is vagyunk mi péceliek annyira adókerülők” 
témát.

Olyan is van, hogy a nagyobb vállalkozások fizetnek telekadót, 
építményadót, iparűzési adót. Pécelen 12 nagy vállalkozás fizeti 
meg az iparűzési adó 50%-át, további 20%-ot a középvállalkozá-
sok. A fennmaradó 30% befizetése jut vagy jutna ezernyi kisvállal-
kozó adózónak, már ha a kisvállalkozót 2011. évi tényleges nettó 
árbevételük befizetésre kötelezné. 

Láthatjuk az előzőekből, mit jelentene egy település számára a 
nagyvállalkozók idecsábítása. 

A központi adókhoz képest a helyi adók esetében az adminisztra-
tív költség hússzoros egy forint adójövedelemre vetítve, vagyis a 
helyi adópolitikának értékelni kell a „megéri, nem éri meg” adóbe-
vétel és adminisztrációs költség mérlegét. 

A kommunális adó beszedése, nyilvántartása, könyvelése, a 30 
millióra tervezett éves bevétel realizálása igencsak macerás mun-
ka. Praktikusan végiggondolva az évi kétszer négyezernyi csek-
kezés, befizetés, könyvelés, ellenőrzés és a mentességek igazolá-
sának liturgiáját, igencsak drágaságos hátterű a kommunális adó 
működtetése. 

Jelenleg Pécelen a Polgármesteri Hivatal 6 fős adóügyi munka-
csoportja gondoskodik a polgárbosszantás nélküli adókivetés és 
behajtás ügymenetéről, ami ugye emberfeletti próbálkozás.

Feltehetően lelki okok is közrejátszhatnak a rendetlenségben, 
adófizetési dacban. Profán szöveggel a „te sem csinálsz semmit, 
én sem fizetek” dacreakciók eszkalációja a péceli társadalmi köz-
érzet. Nem jó az adókommunikáció. Az alig egy éves telekadó sem 
népszerű. 

Pedig, kedves polgártársak, az önkormányzat a jövőben egyre ke-
vésbé képes az államhoz fordulni, ezért újabb és újabb, szélesebb 
körű helyi adó kivetésére vagy adószerű rendeletek meghozatalára 

(például: közterületi reklámdíj, egyes területekre behajtási díj kive-
tésére) kényszerül. 

Két jellemző társadalompolitikai folyamatnak vagyunk tanúi: 
az egyik az államosítás a közszolgálatban és a közhatalomban, a 
másik az „államtalanítás” az önkormányzatok finanszírozásában. 
Meg kell tanulnunk helyi adózni. Az már más kérdés, hogy a helyi 
demokrácia egyik eszköze, a közfigyelem izmosodása várható a 
„hová teszik a pénzem” számonkérésében, vagyis az Önkormány-
zat csak a nyilvánosság tiszta eszközeivel érheti el a lakosság meg-
értését és az adófizetési morál erősödését. Az ökörsütés vagy csinn-
bumm parádé nem feltétlenül az adózási kultúra helyfoglalásának 
közterei.

 
A helyi adózás általános tudnivalói 

Az önkormányzatok adóztatási joga nem eredeti, hanem szár-
mazékos. Az állam szerepe az, hogy megadja az adóztatási jogot, 
illetve átengedje annak egy részét, és ellenőrizze is annak vég-
rehajtását. Vagyis helyi adót ukmukfukk nem lehet kivetni, csak 
törvényi felhatalmazással. Persze egy-egy helyi hatalombirtokos 
vállalkozói csoport közhatalmi álcás eszközökkel is felvértezett 
lehet, ha „zrt.” módon működve különféle sarcokkal kötelezheti 
a helyi lakosságot egy-egy „megtehetem” díj törvényes fizetésé-
re. A helyi adózásnak éppúgy meg kell felelnie az általánosság 
követelményének, mint a központi adóztatásnak. 

Ezek:
– az egyenlőség elve, 
– az adósemlegesség kritériuma (a helyi adórendszer verseny- 

és szektorsemleges), 
– az arányosság elve,
– a törvényesség elve, 
– az alul- és túladóztatás tilalma,
– a méltányos helyi adórendszer kialakítása.
Az előbbi elvek mind-mind kritériumok a helyi adórendelet 

megalkotásában. A helyi adó kivetése javallott minden önkor-
mányzatnál, hiszen az ÖNHIKI állami támogatásból kizáródnak 
a nem helyi adós települések. A központi korlátozás kiterjedhet 
a kivethető adónemek, adótárgyak körére, az adóalanyok, ked-
vezmények, mentességek meghatározására, az adómérték szélső 
értékeinek megállapítására, az adó-megállapítási jog illetve kö-
telezettség előírására, vagyis a helyi adókivetés fékje államilag 
működik.

A helyi adózás alapkérdése, hogy magánszemélyeket, háztar-
tásokat vagy vállalkozásokat is terheljen. A vállalkozások jöve-
delmének bevonása a helyi adózásba ellentmondásos hatással 
bírhat: az árbevétel, a jövedelem adóztatása érzékeny a telep-
helyváltozásra, illetve a több telephellyel rendelkező vállalkozá-
sok esetén az adó önkormányzatok közötti méltányos megosztá-
sa veszélybe kerülhet, vagyis a széleskörű iparűzési adókivetés 
alkalmazása előtt indokolt hatástanulmány készítése. 

Helyi adók alakulása Pécelen 2008-2011
Amikor 2008-ban Pécelen az M0-ás átadásra került, álmodni 

kezdtünk: ipari parkok, logisztikai központok, termálfürdő, terü-
letfejlesztés, „dől majd az adó-lé”, közgazdagodás... Mára inkább 
„köz-gáz” lett a mínuszokból. A város rendesen eladósodott, a köz-
hitelek kábé három milliárdjával. A visszamutogatás után semmi 
komoly B terv, ha csak az nem, hogy eladjuk azokat az épületeket, 
amelyeket eleink felépítettek.

Nézzük az utóbbi évek iparűzési adóbevételeit Pécel városban! 
Összes helyi adó:                        Ebből iparűzési (millió Ft):
2008     241,6                             196,3
2009     284,1                             220  

Helyi adók Pécelen
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2010     256,6                             184,2
2011     316,6                             224,5
2012     353                                213 (terv)
Olvashatjuk a 2012. évi, a péceli helyi adókötelezettségről szó-

ló tanulmányban: „A 2011. adóévben minden idők legmagasabb 
összegű, 224.540.468 Ft helyi iparűzési adóbevétele folyt be az 
önkormányzat számlájára. Amennyiben az elmúlt évhez hasonló 
feltételek az idén is fennállnak, 2012-ben is hasonló összegű bevé-
tellel számolhatunk.” 

Az iparűzési adó emelkedése – M0 ide vagy oda – passzosan 
stagnál statisztikai hibahatáron belül. Nézzük a helyi adómorál-
mutató, vagyis az év végi adóhátralékok alakulását. 

2008: 54,8 
2009: 71,6
2010: 78,1
2011: 82,3 millió záró tartozás
Az adóhátralékok vonatkozásában 2011. évben a telekadó 

47,8 milliós hátraléka vezet a 24 millió iparűzési hátralék előtt, 
telekadóból a kivetések alig 24%-át fizették be 2011-ben. 

Pécel város illetékességi területén a következő helyi adónemek 
terhelik a helyi vállalkozókat és magánszemélyeket (jelenleg):

– Építményadó: az adó alapja az építmény hasznos területe, mér-
téke: 900 Ft/nm/év, alig 220 adóalanyt érint Pécelen, vagyon típusú 
adó, de nincs köze az építmény forgalmi értékéhez. 

Mentességek: 
a) a sportegyesület tulajdonában vagy vagyoni értékű jogában 

álló, sportolási célokat szolgáló építmények,
b) a lakásszövetkezet tulajdonában vagy vagyoni értékű jogában 

álló építmények,
c) a magánszemélyek tulajdonában vagy kezelésében álló, lakás 

céljára szolgáló építmények,
d) a gépjármű tárolására szolgáló építmények (garázs, gépjármű-

tároló, teremgarázs stb.).
Nem illetik meg az előző mentességek a vállalkozót az üzleti célt 

szolgáló épülete, épületrésze (építménye) után.
– Telekadó, 40 Ft/nm/év, mintegy 320 magányszemélyt és tíz 

vállalkozást érintett 2011-ben. Ez az adónem új és izgága, ezért 
citálom a pécel.hu honlapról a magyarázatát:

„A törvény szerint mentes a telekadó alól az épületek hasznos 
alapterülete, az erdőművelési ágban nyilvántartott telkek és az 
építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 százalé-
ka. A telek fogalma is alapvetően megváltozott, magában foglalja 
az épülettel be nem épített földterületet. Nem minősül teleknek az 
aranykorona értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasá-
gi művelés alatt álló belterületi telek, de ha nem áll ténylegesen 
mezőgazdasági művelés alatt, akkor telekadó-köteles. Nem értjük 
telek alatt a külterületi termőföldet, de ha ez a külterületi telek nem 
termőföld, akkor adóköteles. Nem minősül teleknek a tanyaként 
nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, ha az mezőgazda-
sági művelés alatt áll. Szintén nem tartozik a telekhez a közút, a 
vasúti pálya és a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterület. 

A hatályos helyi rendeleti szabályozás alapján tehát csak és ki-
zárólag az a magánszemély jogosult a telekadó-mentességre, aki 
a nyilvántartás szerint lakás céljára szolgáló építménnyel beépített 
telekkel rendelkezik, és ez a tulajdonos bejelentett lakóhelye.”

A telekadó bevezetése sok biztosítékot vert ki, és nagymozgá-
sos tiltakozást, még az Alkotmánybíróság is foglalkozott a péceli 
telekadóval. (Lásd: A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 
406/B/2011. sz., 2011. november 15-én kelt határozata, amelynek 
lényege, hogy az adózónál nem lehet összevonni a tulajdonában 
lévő telkeket, helyrajzi számonként külön kell az adót megállapí-
tani.) 

A péceli telekadó bevezetése országos média hír lett 2011 elején. 
Az akkor nyilatkozó városvezetők több bevételt reméltek a telek-
adó bevezetésétől. Ez az adóremény a 2011. évben az alábbiak sze-
rint realizálódott: 

A 2011. adóév telekadó-kivetési adatai(kerekített):
281 adóalany 0 Ft
44 magánszemély 38.874.000 Ft
10 cég, vállalkozás 21.205.000 Ft
Összesen 60.079.000 Ft
A telekadó okozta  2011-ben a legtöbb adóhátralékot, mert ebben 

az adónemben a legnagyobb az ellentét az adót kivető és az adófi-
zető között. Az Alkotmánybíróság csak 2012. január 1-jétől változ-
tatta meg Pécelen az adótárgyak (telkek) összevonási lehetőségét. 
Ekkortól változott az adózók köre is, nőtt.

A telekadó-kötelezettség tavaly csak a teljesen üres telkekre vo-
natkozott Pécelen. Az a telek, amelyen bármilyen kis alapterületű 
építmény, épület volt, 2011. december 31-ig mentességet élvezett 
a telekadó alól. 

Kevés tudása van a lakosságnak erről az adónemről, vagy nem ér-
telmezik jogosságát. Az öröklés, a kárpótlás következtében kapott 
ingatlan javak tehertételt jelentenek több családnál. Eladhatóságuk 
reménytelen, hisz az ingatlanpiac Pécelen is pang. Az adóbevallá-
sok határideje sem közismert. Pécelen a helyi adókról szóló ren-
delet módosítására (telekadó-változások) 2011. november 30-án 
került sor. Ez az advent időszakában nem volt vezető hír. Mióta 
megszűnt a Pécel TV, nehéz találni olyan hírközlőt, amely eljut 
széles körben a lakossághoz. 

A helyi adójogalkotásnak is biztosítani kell a jogalkalmazók szá-
mára a megfelelő felkészülési időt: amennyiben a fizetési kötele-
zettségekre, a fizetési kötelezettek körére vonatkozik a jogszabály, 
a rendelet kihirdetése és a hatálybalépése között negyvenöt napnak 
el kell telnie, kivéve, ha a fizetési kötelezettséget mérsékli, és a 
fizetési kötelezettségek, fizetésre kötelezettek körét nem bővíti. Ez 
nem így történt, hiszen a helyi adókról szóló módosító rendeletet 
2011. november 30-án fogadták el, a kihirdetése december végén 
történt meg, és 2012. január 1-jén életbe lépett. A 2012. január 15-i 
bevallási határidőről nem sokan szerezhettek tudomást. 

– Magánszemélyek kommunális adója: alapja az önkormány-
zat közigazgatási területén lévő építmény, telek, bérleti jog, mér-
téke 8000 Ft/év, ezt az adót régóta ismerjük Pécelen, kiküldik az 
adóhatározatot (idén késésben), aztán márciusban és szeptember-
ben befizetjük a 4000-4000 Ft-ot. 

– Helyi iparűzési adó: mértéke főesetben Pécelen a számviteli 
tv. szerinti korrigált nettó árbevétel 1,9%-a, ebből az adónemből 
remélhető a legtöbb bevétel. Erről az érintettek értesültek, értesül-
nek, már 1990 óta él. Talán emlékeznek a Kedves Olvasók, meny-
nyi próbálkozás volt ezen adó megszüntetésére, még az Európai 
Közösségek Bíróságánál is kezdeményezték ennek az adónemnek 
a vizsgálatát. Az ítélet szerint a magyar iparűzési adó nem forgalmi 
típusú adó, tehát maradhat. 2005. január 1-jétől az iparűzési adó 25 
százaléka helyett 50 százaléka vonható le a társaság adóalapjából.

Központi adók (átengedett adóknak nevezik a városi költségve-
tésben): 

– Gépjárműadó: központilag számítják ki, a Hivatal szedi be. 
Ez volt az 1992-ben bevezetett súlyadó elődje egészen 2007-ig, 
amikor is a gépjárműadó elnevezés megszületett. Nincs sok dolog 
vele, márciusban megérkezik az adóhatározat, két részletben kell 
megfizetni, március és szeptember hónapokban, annak, akinek az 
adóév első napján, azaz január elsején gépjármű volt a birtokában.  
Személyszállító gépjármű esetében az adó alapja a jármű teljesít-
ménye, az évjárattól függően csökkenő mértékben (300-120 Ft/
kw). 

– Talajterhelési díj: önbevallásos, ha van az utcában közcsator-
na, de nem kötök rá valamiért, fizetni kell.  2005. január 1-jétől 
kötelező bevezetni az önkormányzatoknak. 

Hogy mi várható a 2013. évben helyi vagy központi adóügyek-
ben, arról a hírekben hiába keresünk biztatást, reményt. Túl sok a 
változás. 

(Források: Internet, Pécel.hu, debrecenjogimuhely.hu)
Némethy Mária
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Az Iskola utca mindössze tizenhat házból áll.
Miért szeretem, és miért járok arra? Mert ez az utca a „béke szi-

gete”! Házai karban tartottak, néhány évtizede épülhettek; előt-
tük háborítatlan szép előkertek, a házakban békességben élnek 
együtt fiatalok öregekkel és gyerekekkel. No és rendszeresen 
„kutyakiállítást szemlélhetek”, hiszen szinte minden udvarban 
ugat egy-egy kedvenc.

Jó a járda, az aszfaltot kevés autó koptatja, kihasználva ezt a 
gyerekek tavasztól késő őszig rajta bőszen rajzolgatnak. Külö-
nös kuriózum is akad. Ügyes kezű hozzáértő szekkó képében 
lovas huszárt pingált a házfalra, nagyon tetszetőset.

No, ebből az utcácskából vezet ki az Ulicska néven elhíresült 
derékszögű egyemberes átjáró a Hősök útjára. Szűkös mivolta 
engem például arra ösztönzött, hogy oldalához lapulva ráérős 
koromban szabad utat engedjenek öregeknek, fiataloknak.

A szokások itt is élnek, a természet az Ulicskával sem kivé-
telez. Falevéllel takarja be, sáros, jeges, latyakos – az időjárás 
szeszélyeinek nem áll ellent. A kutyatartók itt sem teszik dolgu-
kat, sőt még az is valószínű, hogy a kiskorúak a félhomályban itt 
gyújtanak rá először – egyszerűen fogalmazva: szemetes! Évek 
óta foglalkoztat, hogy ezektől a természetes és oda nem illő dol-
goktól ki szabadítja meg időnként az átjárót? Ki és mikor? Ki 

szórja, ha jeges, kis söpri, ha szemetes? Meredeksége miatt a 
lépcsőre ki festi fel a figyelmeztető vonalat?

És ma végre „tetten értem a tettest”, az avarszedő zsákja mellet 
hajladozó ötvenes őszülő hajú feérfiembert. 

Megértettem, hogy nem szalaszthatom el a lehetőséget, talán 
végre választ kaphatok rég megfoglamazott kérdéseimre. Min-
den bemutatkozás nélkül, lelkesen zúdítottam rá kérdéseimet:

– Kihez van szerencsém? Hivatalból tevékenykedik ennyi év 
óta? Ugye járandóság illeti, és az emberek hálásak mindezért? 

– Ő tudta az illemet, és bemutatkozott. Le vagyok százalékol-
va, ráérek. Nem fizetnek érte. 

Az Isten áldja meg magát ezért! – mondtam lángba borult arc-
cal. – Örülök, hogy találkoztunk, és hogy mindezt elmondhat-
tam.

Illendően elköszöntünk, de ő utánam szólt: Ennyi fizetség ne-
kem elég is.

Abban bízom, hogy az írás megjelenése után ő már nem név-
telen.

Ez a találkozás 2009. november 18-án történt. Ma 2012. május 
19-én megint arra jártam. Az Ulicskának azóta is van gazdája. 
Köszönjük!

Fitosné Bozó Éva

Már nem névtelen

„Az egyetemes hazugság korában igazat mondani forradalmi tett.” 
(George Orwell)

Hárman állítottuk ki munkáinkat 2011-ben egy közeli kisvá-
rosban „Soha el nem hagylak” címmel. A cím Isten üzenete az 
embernek: „Soha el nem hagylak”, bárki olvassa ezt az üzene-
tet, mindenkinek megnyugvást ad. Megnyugtató ezt hallani egy 
apától, anyától, gyerektől, testvértől, férjtől, feleségtől, baráttól, 
egy város lakójától. Hűségesnek lenni, az adott szavunkat tartani 
nagyon sokszor komoly próbatétel, számtalanszor elbukunk. 

Hűségesek lehetünk egy kedves városhoz is, mert ott szület-
tünk, ott tanultunk, vagy a munkánk kötött hozzá pár évre, és 
megszerettük a tereit, tavait, kulturális életét, az épületeit és a 
hozzá fűződő emlékeket. Én Gyömrő városába lettem szerelmes. 
Az első rácsodálkozás egy buszos úton történt. A Szabadság téri 
körforgalom felé mentünk, és egy csodálatos szökőkutat láttunk 
meg (Dodo János alkotását), amit szép épületek és egy park ölelt 
körbe. Pár hónap telt el, és munkát kerestem. Hat céghez ad-
tam be a pályázatomat, az egyik Gyömrő városában volt. Szinte 
természetes, hogy ezt választottam. Amilyen szép volt a város, 
olyan szimpatikus volt a velem interjút készítő Kissné Páska 
Andrea. Befogadtak, megszerettem őket is, a városukat is, olyan 
nagyon a szívem szerint történt minden. Azt gondoltam, meg-
mutatom magam, ismerjenek meg ők is engem, így jutottunk el 
a kiállításig. A kiállításnak sikere volt, és még a kiállítás meg-
nyitóján a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójától kaptam/
kaptunk egy meghívást azzal, hogy hamarosan felépül az új kul-
turális központ, ahol szívesen látnak az alkotásainkkal. Boldo-
gan mondtunk igent.

Ma szembesültem ismét azzal, milyen könnyű igent monda-
ni, amikor boldog vagyok, amikor úgy történnek a dolgok, hogy 
tudok és akarok is azonosulni velük. Elkészült a Hankó István 
Művelődési Központ. Olyan szép, hogy álmodni sem tudnék 

szebbet. Ahogyan beléptem az épületbe, már azt nézegettem, 
hogyan és hova is kerülhetnek elhelyezésre itt Baumann Márk 
grafikái, Bagi Zoltán fotói és az én gobelin képeim. Nem sokáig 
szövögethettem az álmom az új kiállításról, mert őrült és hihetet-
len hírt kaptam, a Szabadság teret, ahol a Művelődési Központ is 
van, átnevezik Horthy Miklós térre.

Mérhetetlen szomorúsággal és a tehetetlenség érzésével ke-
restem fel a Hankó István Művelési Központ vezetőjét, hogy 
sajnos vissza kell vonnom a szavam, az ígéretem, mert nem te-
hetem meg, hogy olyan helyen állítsam ki a munkáimat, ahol 
a cím Horthy Miklós tér. A Horthy Miklós nevével fémjelzett 
korszakhoz fűződnek a zsidótörvények hazánkban, Horthy Mik-
lós kormányzósága alatt deportáltak és gázosítottak el több mint 
négyszázezer embert, Horthy Miklós kormányzósága alatt küld-
tek a Don-kanyarba harcolni embereket megfelelő ruházat és 
felszerelés nélkül, a biztos fagyhalálba, több mint kétszázezer 
ember vesztette el ott az életét. Az apám túlélte. Apu és a több 
mint hatszázezer ember emlékére kellett nemet mondanom egy 
csábító meghívásra.

Tudom, hogy Horthy Miklós nevéhez számos jó dolog is fűző-
dik, és azt is tudom, hogy a pesti magyar zsidó vallású emberek-
ből több ezer embert megmentett, de a Don-kanyarnál meghalt 
emberek életét ez már nem adta vissza, és az elgázosított négy-
százezer ember életét sem. A XXI. században már kellene annyi 
tisztánlátásunknak lenni, hogy azokról az emberekről, akik az 
emberiség elleni aljas törvényekre igent mondtak, bármilyen ha-
tásra és céllal, azokat érvényesítették, azokról ne nevezzünk el 
tereket, utcákat. 

Isten legyen velünk irgalmas, hogy soha ne legyünk képesek 
egymás pusztítására.

Szeretettel és tisztelettel: 
Gulyás Jánosné Mikes Zsuzsa

Meghiúsult álom
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A másodszorra megrendezett költőtalálkozó május 11-én dél-
után 5 órakor kezdődött Isaszegen a Jókai Mór Városi Könyvtár-
ban. Az összejövetel folytatása volt a március 2-án, Arany János 
születésnapján tartott bemutatkozó estnek.

Az írók megállapodtak abban, hogy minden alkalomra témát 
választanak, és a köré formálják műveiket. Az aktuális témák a 
„Gyöngyök a sárban” és a „Kapcsolatok” voltak, melyek nagy 
sikert arattak.

A résztvevők külön-külön mind érdekes művekkel álltak elő, 
több ízben felmutatva a tényt, hogy mindannyian máshogyan 
tulajdonítunk értéket emberi kapcsolatainknak vagy egy szép 
sorba szőtt gondolatnak és fogjuk fel ezeket. A művek előadása 
közti szünetekben volt idő megvitatni, ki hogyan vélekedik az 
adott témáról. Többnyire a család, házasság társult a „Kapcsola-
tok” témához, míg a „Gyöngyök a sárban” képre a legtöbben a 
megtört lélek és eltiport élet gondolatait asszociálták.

Az estet Majsa Györgyné Olga, a könyvtár vezetője kezdte 
mint házi gazda, aki a jól ismert könyvtáros néni. Khalil Gibran: 
A próféta kertje című könyvből olvasott fel egy verset a házas-
ságról.

A folytatásban új tagokat ismerhettünk meg. Mivel most kezd 
kialakulni a klub, így improvizatív módon találtuk ki a folytatást.

Részvevők név szerint, műveikkel:
Halász Irén: „Kapcsolatok” című, mesés elemekkel tarkított 

prózáját hallhattuk.
Oláhné Szántó Tünde: „Gyöngyök a sárban” – vers, melyben 

egy képzeletbeli sorsot örökített meg.
T. Pandúr Judit –  Első alkalommal volt nálunk, és az édes 

anyjáról írt művét adta elő.

Rostás István: „A kallódó tehetségből mire nincs felelet?” és 
a „Ma nem szólhatok” c. verseit adta elő, melyek a meggyötört 
élet árnyékaiban élő emberek sorsairól szólnak.

Végh Tamás –  Szintén első alkalommal volt köztünk. „Amit 
szeretnék…” című versét adta elő, melyben párkapcsolati témát 
dolgozott fel.

Csengei Andreában is új tehetséget ismerhettünk meg. Szerel-
méről és lányáról szólt megható költeménye.

Ribka Zoltán: „Jegypénztári pillanatok” – Az élvezetes stílus-
ban előadott próza az emberei kapcsolatokról szólt.

Váradi Éva –  versek változatos stílusban és témában.
Földi Alexandra „Gyöngyök a sárban” és „Aranyfonállal” 

című költeményeit adta elő, melyek az elme mélységeiben kuta-
tó pillanatokból formálódtak versekké.

A jóízű vitákban fordulópontot jelentett egy fiatal álmodozó 
verse, mely egészen új fényben tüntette fel a „Gyöngyök a sár-
ban” c. verset. Először az jutna eszünkbe, hogy emberként csak 
gyöngyök vagyunk a sárban, akik gurulunk jobbra, balra, és ke-
ressük helyünket a világban, de egy másik szemszögből az is 
kitűnhet, hogy emberként az életünk színekben gazdag évekkel 
és érzésekkel is fűszereződik, mint igazgyöngyök, melyek, ha 
fény éri őket, ezernyi színben ragyognak.

Földi Alexandra

Földi Alexandra:

Gyöngyök a sárban
Megfestem olcsó vásznon,
Mi szívem tárházában megfogan,
S a lélek szivárványon, az álom
Csendesen tovább suhan.

Úgy ereszkedik, mint hajnal,
Ha a félszegen remegő ecset
Egy elvétett mozdulattal
Megalkotja az eget.

Készítenék tengert, hegyet, márványszobrot,
Ezernyi színben cikázó telet,
S egy életnyi időbe burkolózott,
Fényből kovácsolt képkeretet.

Titkokat mesélne a lenyugvó nappal,
Amikor életed elveszni látszik.
Őszinte színeket egyszerű szavakkal,
Ha éppen csak egy árnyalat hiányzik.

Megfesthetnéd olcsó vásznon,
Amit különben nem lehet.
Emberi porából a magasba szálljon,
S tárja ki elénk a képzelet

A végtelen színben játszó éveket;
Hisz a szívünkben lángoló fényjelek,
Akár a sárban csillogó gyöngyszemek,
Megannyi képet elrejtenek.

Amatôr költôk és írók klubja
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– Mely napokon kereshetik fel Önöket a segítségre szoruló ügy-
felek, érdeklődők?

– Ügyfélfogadási időnk a korábbiakhoz képest nem változott, 
hétfőn 8.00-18.00, kedden és szerdán 8.00-16.30, pénteken 8.00-
12.00 óra között várjuk az ügyfeleket. 

Elvileg a csütörtök egy olyan nap, amikor hivatalosan nincs 
ügyfélfogadás, azonban teljesen nyitottak vagyunk a felkeresé-
sekre, és nem bürokratikus szemlélettel állunk a lakosság szolgá-
latára. Azon dolgozunk, hogy egy nyitott intézményt alakítsunk 
ki, amely ügyfélbarát. 

Előfordul – különösen a gyermekvédelemben –, hogy valaki 
csak később tud ideérni a munkájából adódóan, akkor természe-
tesen megvárjuk. 

Hétfőnként intézményünkben egy pszichológus is segíti mun-
kánkat, aki 13.30 és 16.00 óra között nyújt segítséget, továbbá 
jogász segítségével minden páros kedden 15.30-tól 17 óráig jogi 
tanácsokkal látjuk el a hozzánk fordulókat. 

– El tudják látni feladataikat a meglévő humán erőforrással?
– Bár nincs minden státusz betöltve, úgy gondolom, megfele-

lő munkaszervezéssel, munkabeosztással, vagy átszervezéssel a 
meglévő 8 fős létszámmal is tökéletesen el lehet látni a 16.000 
lakosú város igényeit. A gyermekjóléti szolgálatot 2 kolléga-
nővel látjuk el, itt jegyzem meg, hogy most nagyon sok iskolai 
hiányzásból adódó problémával találkozunk, amióta megszigorí-
tották a szabályozást. Emellett 1 fő családgondozónk van, 3 házi 
gondozónőnk, ezen felül egy asszisztenssel és egy intézményve-
zetővel működtetjük az intézményt.

– Milyen díjazások tartoznak az egyes szolgáltatásokhoz?
– Mint a legtöbb szociális ellátás, esetünkben is az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegéhez mérten (28.500 Ft) vagy annak 
többszöröse függvényben kerülnek megállapításra a szolgáltatá-
sok díjai. Az alábbi két táblázatban az összegek a nyugdíj össze-
gét jelentik. 

Több mint 100 főnek szállítunk ki ebédet 11 és 14 óra között 
hétköznapokon, ahol az önkormányzat alkalmazásában álló sofőr 
mellett egy gondozónőnk segít a családokhoz eljuttatni az ételt. 
Mint a táblázatból látható, 495 Ft a legmagasabb összeg egy két-
fogásos, szociális alapú ebéd esetében, kiszállítással együtt. 

A kapcsolatügyelet díja óránként 2000 Ft. Ezt két mediá-
tor képzettséget szerzett kolléganő végzi. (Mediáció: egyfajta 

közvetítői eljárás.) A tevékenység keretében lehetőség nyílik a 
gyermek(ek) és a vele (velük) kapcsolattartásra jogszabályban 
meghatározott jogosultak, vagy a gyermek családjától külön 
élők számára felügyelet melletti találkozásra, egy erre kialakí-
tott semleges helyen. Pszichiátriai betegek esetében feltétlenül 
fontos, hogy a láthatás alatt mindkét kolléganő jelen legyen. A 
szolgáltatás során a kolléganők segítenek feloldani a felek kö-
zötti konfliktusokat, segítenek új megállapodásokat létrehozni a 
gyermekek védelmében és érdekében. 

– Milyen problémákkal találkoznak leggyakrabban városunk-
ban?

– A problémák igen sokrétűek. Az idősgondozásban a legfőbb 
probléma, amivel találkozunk, az elmagányosodás. Rengeteg 
idős van, akire rá sem nyitják az ajtót, amiből több probléma is 
adódik, onnantól kezdve, hogy visszaélnek a helyzetükkel, fel-
vesznek a házukra hitelt, amit nem fizetnek, kifosztják őket… 

A családsegítésben az anyagi problémák okozzák a legtöbb 
nehézséget. Igen komoly leszakadások tapasztalhatók, mely 
már nem csak az anyagi értelemben vett alsóbb rétegeket érinti, 
hanem a középosztályt is. Értelmiségi és szakképzett emberek 
fordulnak hozzánk segítségért, hogy nem tudják fizetni a felvett 
hitelt, lakhatásuk fenyegetve van, a házukat elárverezik. 

Emellett sokan megkeresnek életvezetési problémákkal, elég 
sok a pszichiátriai probléma. A családon belüli erőszak kevésbé 
volt jellemző, viszont pedofíliára is volt példa városunkban az 
elmúlt években – 4-5 esetben a bírósági ítéletig jutott az ügy. 

Az iskolai hiányzás is számottevő. A megszigorított rendszer 
szerint a gyermek hiányzását az iskola jelzi, amelynek a helyzet 
változatlansága esetén több következménye is lehet, pl. családi 
pótlék megszüntetése, védelembevétel stb. Azzal a problémával 
hozzánk küldött gyerekkel, aki az elmúlt három hónapban nem 

Új helyen a Családsegítô

A 2012-es évben a házi segítségnyújtásért 
fizetendő díjak

(A képviselő-testület a térítési díjat 1.500 Ft/
órában határozta meg.)

A térítési díj 
százalékban Óradíjak Értékhatárok

20% 300 – Ft/óra 57.000 - Ft-tól

10% 150 – Ft/óra 28.500 - 57.000 - Ft

Pécel Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2012. májusában a Szemere Pál utcából átköltözött az Isaszegi út 
3. szám alatti, volt Ráday Pál Gimnázium „FORFA” épületébe. Az átköltözésről Illés Roland megbízott intézményvezetőt 
kérdeztem, aki elégedettségét fejezte ki az új hellyel kapcsolatban.

A kliensek kellemes környezetben kereshetik fel az intézményt, kedvező megközelíthetőség mellett (az Iskola utca felől 
akadálymentesen), jó parkolási lehetőséggel. Az épület belső átalakítása igény szerint történt, a feladatok ellátásához 
szükséges ügyviteli, fogadó- és szociális helyiségek kialakításával. A különböző adományosztásoknál be tud állni kamion, 
és a külső raktárhelyiségek is kihasználhatók. A volt gimnázium területére átköltöztetett polgárőrség az együttműködések 
szempontjából kedvező, hiszen előfordulnak olyan esetek, amikor a segítségük biztonságot és határozott fellépést jelent. 
A lakosság szempontjából egy ilyen jellegű szolgáltató központ létrehozása – adott esetekben – ügyintézés szempont-
jából koncentráltságot, egységes ügyintézést biztosíthat. 

Az új hely a volt gimnáziumban
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járt be iskolába, mi sem tudunk nagyon mit kezdeni. Úgy vélem, 
hogy nem feltétlen jelent megoldást a magántanulói státuszba 
helyezés sem. Hiába megy ki részünkről egy családgondozó a 
családhoz, helyes mederbe terelni azokat az életvezetési abnor-
malitásokat, amelyekkel sok esetben találkozunk, lehetetlen. 
Sok családnál a nemtörődömséget tapasztaljuk, és azt, hogy a 
szülők nem hajlandók a felkínált segítséget elfogadni.

– Milyen szervezetekkel állnak kapcsolatban, hogyan ápolják 
az együttműködéseket?

– Az együttműködések kiépítésére folyamatosan törekszünk. 
Jelenleg a péceli egyházszervezetekkel alakulnak ki nagyon jó 
kapcsolataink. Segítenek a nyári táboroztatás megszervezésében 
is: ebben idén a Biblia Szövetség mellett a Hetednapi Adventis-
ta Gyülekezet is felajánlotta segítségét. Példaértékű és említésre 
méltó a Hetednapi Adventista Egyház akciója, amelynek kere-
tében meleg ebédet főztek, és a segítségünkkel 100 szociálisan 
rászorult családnak szállították ki, emellett élelmiszeradományt 
is összeállítottak. 

A polgárőrséggel szinte napi kapcsolatban vagyunk, felada-
taink ellátásánál is igénybe vesszük segítségüket, ezen felül jó 
kapcsolatot ápolunk a Gyámhivatallal és egyéb önkormány-
zati szervekkel. Civil szervezetekkel is kapcsolatban állunk, a 
lakosságtól is szívesen fogadunk adományokat, felajánlásokat. 
Próbálunk az előző időszakhoz képest egy sokkal nyitottabb és 
szolgáltatóbb jellegű intézményként működni. 

Feladataink ellátásához az említett együttműködéseken kívül 
nagy segítséget jelentenek az elnyert pályázati támogatások is 
– gyermekétkeztetés, élelmiszerosztás, táboroztatás megvalósu-
lását elősegítve.

A helyi újságban rendszeresen hírt adunk magunkról, az inter-
neten az önkormányzat oldalán és saját honlapunkon is olvashat-

nak rólunk bővebben. A Facebookon létrehozott oldalunk is igen 
kedvező fogadtatásra talált.

Tekintettel arra, hogy az idős emberek egy része nem olvas-
sa az internetet, szeretnénk plakátokat elhelyezni egészségügyi 
intézményekben, gyógyszertárakban, hogy információinkkal 
őket is elérjük, és ebben a helyi orvosok együttműködésére is 
számítunk. Ahhoz, hogy nyitottabb intézményként végezhessük 
munkánkat, elengedhetetlen a lakossággal, a városvezetéssel, az 
egyházakkal, a helyi szervezetekkel, közintézményekkel való 
kölcsönös együttműködés. 

Áldozatos munkájukhoz sok sikert kívánva köszöntem meg a 
beszélgetést.

Cserepes Tímea

A 2012. évi intézményi térítési díjak (szociális étkezés)

A térítési díj százalékban 
(alap: 28.500 – Ft. + az 

adott % érték)
Értékhatárok

Személyi térítés összesen 
(étkezési díj+Áfa+szállítási díj)

Étkezési díj Áfa Szállítási díj Összesen

0-100% 0 - 28.500 Ft 100 Ft 27% 63,5 Ft 190,5 Ft
101-150% 28.500 - 42.750 Ft 200 Ft 27% 63,5 Ft 317,5 Ft
151-200% 42.750 Ft - 57.000 Ft 280 Ft 27% 63,5 Ft 419,1 Ft

201% 57.000 Ft felett 340 Ft 27% 63,5 Ft 495,3 Ft

Interjú szoba

Szeretettel várunk a Kölyök Tanodá-
ban minden olyan gyermeket, akinek 
segítséget nyújthatunk a tanulásban, a 
közösségbe való beilleszkedésben, az 
iskolára való felkészülésben, vagy akár 
a tanulás technikájának megtanulásában. 

Hisszük, hogy néhány valódi dicsérő 
szótól, osztatlan figyelemtől és meleg-
szívű megtámogatástól minden gyermek 
szárnyakat kap, ami által tudásvágyuk 
egyre nagyobb és nagyobb lesz. Ezt a 
belső motivációt kihasználva igyekszünk 
szakértelmünkkel és odaadásunkkal fej-
leszteni a gyermekek képességeit, hogy 
a későbbiekben majd nehézségek nélkül, 

a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújt-
hassa az iskolapadban.

A Kölyök Tanodában dolgozó szakem-
berek (mozgásfejlesztő, fejlesztő peda-
gógus, gyógypedagógus) sok szeretettel 
várnak minden kedves gyermeket, fiatalt, 
szülőt és érdeklődőt egyaránt!

A foglalkozások helyszíne:
Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2119 
Pécel, Pihenő u. 2.
Elérhetőségeim:
Biró Rita szakmai koordinátor
Tel: +36-70/589-5772
e-mail: ritabiro@freemail.hu

Kölyök Tanoda Pécelen
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– Működik már az alapítvány?
– Úgy tudom, folyamatban van a bejegyzése. 
– A célok közt szerepel a teljes hagyaték gondozása, szakszerű 

tárolása, és a gyűjtemény gyarapítása, kiállítások, népművészeti 
rendezvények, táborok, alkotóműhelyek szervezése...

– Az alapítvány céljai közt szerintem egy kicsit sok szerepel. De 
ez nem baj, örülök ha próbálkoznak, csak legyenek rá embereik. 

– A kuratórium tagjait milyen szempontok szerint választották 
ki?

– Én nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy szakemberek 
kerüljenek be a kuratórium tagjai közé. Czuk Ferenc ért a 
képzőművészethez, Teszáry Miklós a tánchoz. Felföldy László 
a Zenetudományi Intézet vezetője, Csonka-Takács Eszter a 
szentendrei múzeum vezetője, mindketten nagyon elfoglalt 
emberek, azonban irányítani hozzáértően tudnak. A többieket 
nem nagyon ismerem.

– Magda néni már átadta a hagyatékot?
– Pécel városnak adtam át viseletet, rengeteg képet, nem tudom, 

mire tartanak még igényt. A zenei anyag a Zenetudományi 
Intézetben van. A Zeneművészti Főiskola és a Táncművészeti 
Főiskola néptánc tanszékének adok olajképeket. Ezen kívül a 
református egyház helyi gyülekezetének és a Biblia Szövetségnek 
is adtam festményeket. A gyülekezet a Bárkában fogja a képet 
elhelyezni. 

– Mi lesz, ha nem megfelelően gondozzák a képeket?

– A művek átadásakor kikötöttem, amennyiben a feltételeimnek 
nem felel meg az átadott tárgyak kezelése-gondozása, akkor a 
tulajdonjog visszaszáll rám vagy az örökösökre. Nagyon lényeges 
még, hogy én nem egy-egy embernek, hanem a közösségnek 
adtam át a hagyatékot, ezért az is szerepel a feltételeim közt, 
hogy időszaki vagy állandő kiállításokon kell azokat bemutatni.

– Az önkormányzat hol helyezte el a hagyatékot?
– Amit a Polgármesteri Hivatalba elvitt Sárga Róbert, az az 

anyag úgy látom, nem szakszerűen van elhelyezve. Amikor 
elvitték, lelkükre kötöttem, szóljanak szakembereknek, ha 
segítségre van szükségük. Ugyan magam már nem sokat tudok 
tenni, de még van ismeretségem, tudok embert keríteni, aki a 
fizikai segítségükre van. 

Nem tudom még, hol lesz az állandó kiállítás. A volt OTP 
épületében kávézót nyitnak. Jártam már benne, Róbert elmondta, 
mit hogyan szeretnének elhelyezni. Nem tartom megfelelőnek 
a művek bemutatására a helyiséget. Erre külön kiállítóterem 
kellene. 

– Pécelen hol van erre alkalmas kiállítóhely?
– A Zeneiskolában volt már nekem is, Zsigának is kiállítása – 

az megfelelő hely lehetne ilyen célra, de az oktatási intézmény. 
A művelődési ház is szóba jöhetne, oda a Bodó Sándor kiállítását 
tervezik. Szeretném, ha méltó helyen jelennének meg Zsiga 
képei. Reménykedem, hogy meg fogják becsülni. Most nyílik 
egy kiállítás a Ráday-kastély Márványistállójában. A kiállítást 
szakemberek készítik. Novemberig lesz megtekinthető. Még 
nem jártam ott, de Hajdi Márta ígérte, hogy megnézhetem még 
a megnyitó előtt. Zsiga teljes életművét bemutatja a kiválasztott 
23 nagyméretű kép. A képeken kívül viseletet is bemutatnak.

A beszélgetésünk rövid volt, hisz Magda néninek sok volt 
a teendője, mert a kiállítás megnyitójára erdélyi vendégek, 
rokonok fogadására is készülnie kellett.

A Műemlékek Nemzeti Gondnokságának munkatársai is 
szorgosan tették a dolgukat. Az előkészületek idején Hajdi 
Mártával beszéltem telefonon, aki elmondta, Magda néni 
időközben járt a Márványistállóban, nagyon elégedett volt a 
látottakkal. 

Apróné Orosz Margit 

Karsai Zsigmond hagyatéka
Karsai Zsigmond festőművész, a Népművészet Mestere emlékkiállításának megnyitó ünnepsége lesz május 26-án a Ráday-kastély 

felújított Márványistállója avatásának. Zsiga bácsi hagyatékát özvegye, Karsainé Sáfrány Magdolna felajánlotta Pécel városának. 
A 2012. március 28-i testületi ülésen a péceli képviselők elhatározták, hogy Karsainé Sáfrány Magdával társalapítóként létrehozzák 
a Karsai Zsigmond Művészeti Alapítványt a hagyaték kezelésére. 

Magda nénit felkerestem a megnyitó ünnepség előtt néhány nappal. Beszélgetésünk során a hagyaték sorsával, a kiállítással és az 
alapítvánnyal kapcsolatos kérdéseimet tettem fel. Az alapítvánnyal kezdtük.

Karsai Zsigmond önarcképe (Fotó: Barabás Csaba)

Sáfrány Magda és Karsai Zsigmond (2010.)

Az emlékkiállítás a márványistállóban
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GYARAPODIK PÉCEL

Elnyújtott és hosszú előjáték után május 26-án szombaton szí-
nes lufik lövellhettek az égbe Pécel megújult központjából. Az 
átadás igazán ünnepélyesre sikeredett. Látványos bemutatók, 
koncertek, kiállítások, híres emberek és gyereknaphoz illő szóra-
koztató elemek színesítették a napot.

A pályázat
Pécel Város Önkormányzata a Ráday-kastélyt kezelő Mű-

emlékek Állami Gondnokságával, valamint a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-vel közösen még 2008 júniusában, a megelőző 
képviselő-testület döntése szerint nyújtott be pályázatot a város 
fejlesztésére. Az új városközpont kialakítására, a kastély már-
ványistállójának felújítására, a piactér részleges megújítására, 
az érintett közművek felújítására – hogy csak a jelentősebb pro-
jektelemeket soroljuk fel – összesen 520 millió forintos támo-
gatást nyert el az önkormányzat vezette konzorcium (a projekt 
teljes költségvetése 714 millió forint volt, amiből adódik, hogy a 
projekt 73 százalékos támogatás intenzitás mellett valósulhatott 
meg).

Benkovics Gyula korábbi polgármester a pályázatról szóló 
végső döntés előtt beszélt a pécelinfo-nak a projektről. A projekt 
bemutatása mellett kiemelte a kötöttségeket. Egyrészt a felhívás 
meghatározta, hogy mire lehet pályázni, másrészt a város koráb-
ban kialakult képe sem engedte szabadon szárnyalni a fantáziát. 
Ekkor még 2010. augusztus 31. volt a projektzárásra kitűzve.
Rögös út

2008-tól több év telt el, időközben nem csak a Műemlékek 
Állami Gondnoksága változott Nemzeti-re, a péceli testület is 
kicserélődött. Az új városvezetés jól érzékelhető távolságtartás-
sal közeledett a beruházáshoz. Szöllősi Ferenc újonnan meg-
választott polgármester ezt a pécelinfo-nak adott interjúkban is 
többször jelezte „A beruházást egyébként nem tartanám feltét-
lenül szükségszerűnek” – erre Sarlós Imre korábbi és jelenlegi 
képviselő is felfigyelt, és hivatkozott szórólapján (a pécelinfo-s 
hivatkozást külön köszönjük). 

Információnk szerint a hezitálás arra vezethető vissza, hogy 

az önerő előteremtéséhez szükséges források biztosítása ugyan 
nehézkesnek bizonyult, így megfontolandó volt a pályázat „visz-
szaadása”, ez viszont komoly negatív következményekkel járt 
volna – elég csak a konzorciumi partner jól előrehaladt beruhá-
zásának kockáztatására gondolni. Tény, hogy a Ráday-kastély-
hoz kapcsolódó beruházások jóval hamarabb megkezdődtek, a 
támogatás visszadobása – ha nincs lehetőség a szerződéstől rész-
legesen elállni – komoly gondot jelentett volna a konzorciumi 
partnernek.

Elhúzódó közbeszerzési kiírások és módosítások után végül 
az új főtér kivitelezése 2012-ben kezdődött meg – az eredetileg 
tervezett műszaki tartalom szerint. Figyelembe véve a pályázati 
rendszer merevségét, nagyon más tartalommal nem is lehetett 
volna már megvalósítani a beruházást. Tehát a pályázattól való 
elállásra és a módosításra is szűk volt a mozgástér.
Buli van

Ilyen előzmények után került sor az ünnepélyes átadásra 2012. 
május 26-án. A rendezvényen többen ott voltak az előző testület-
ből. Benkovics Gyula, korábbi polgármester is jelen volt a hall-
gatóság népes táborában. Szöllősi Ferenc jelenlegi polgármester 
beszédében – a projekt részletes ismertetése mellett – röviden 
kitért arra, hogy a pályázatot a korábbi testület nyújtotta be, de 
a legbájosabb dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnö-
ke volt, aki választásokon átívelő összefogást vízionált a projekt 
mögött.

A műsor meglepően színes volt, Heltai Miklós nyugalmazott 
középiskolai igazgató (és több péceli civil szervezet aktív tag-
ja) roppant szellemes átkötésekkel vezette végig a programot. 
A péceli kórusok, táncosok, zenészek pörgő ritmusban váltották 
egymást a színpadon. A kastély kertjében körhinta, mini kaland-
park, ügyességi játékok várták a gyerekeket. Délután a márvá-
nyistállóba költöztetett Látogatóközpont is megnyílt, a Karsai 
Zsigmondra emlékező tárlattal.

Aki kihagyta a történelmi eseményt, az a facebook-os galéri-
ánkkal vigasztalódhat.

Erdős Szabolcs (Forrás: www.pecelinfo.hu)

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága vagyonkezelésében lévő 
péceli Ráday-kastély „Márványistállójának” teljes felújítása 
uniós támogatásból valósult meg. A beruházásnak köszönhetően 
egy önállóan is működő kiállító és rendezvényi tér, valamint a 
látogatói igényeket kiszolgáló parkoló valósult meg. Az épület 
avatása május 26-án délután Karsai Zsigmond festőművész em-
lékkiállításának megnyitója volt. 

Az rendezvényen Dr. Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti 
Gondnoksága igazgatója és Szöllősi Ferenc, Pécel polgármeste-
re mondott beszédet. Karsai Zsigmond életművét Heltai Miklós 
méltatta.

Sebestyén Márta Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas előadó-
művész, a Magyar Örökség Díjas, Európa Táncdíjjal kitüntetett 
Csillagszemű Táncegyüttes és a Petőfi Sándor Férfikórus 
produkciói színesítették a rendezvényt.

Karsai Zsigmondot a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága így 
mutatta be meghívóján:

„Karsai Zsigmond (sz. Lőrincréve, 1920 - Pécel, 2011.) refor-
mátus, földműves családból származik. Lőrincréve és a Maros–
Küküllő köze kiemelkedő táncos egyénisége, akinek tánctudása 
európai viszonylatban is rendkívül gazdag. Máig több mint 60 

táncrögtönzését őrzi az MTA Zenetudományi Intézet Néptánc 
Archívuma, továbbá számos film és videofelvétel található a 
Magyar Televízió, a különféle táncegyüttesek és magánemberek 
gyűjteményében. Tőle származik e vidék népzenei hagyomá-
nyáról készült legteljesebb gyűjtemény, mintegy 800 énekelt és 
fütyült dallam. 1942-ben Kolozsvárra, majd 1943 őszén Buda-
pestre került. Végül Pécelen telepedett le. Elvégezte a Képző-
művészeti Főiskola festő szakát, s életét később a festés, az ama-
tőr művészeti mozgalmak szervezése s a folklór hagyományőrző 
mozgalomban való részvétel töltötte ki. Megfestette emlékeit 
szülőfaluja táncéletéről, s visszaemlékezéseit alapos néprajzi le-
írásokban fogalmazta meg. Táncaiból számos együttes készített 
koreográfiát, köztük a Magyar Állami Népi Együttes és a Moj-
szejev Együttes is.

A Népművészet Mestere címet 1962-ben kapta meg.
A festőművész, néptáncos, népdalgyűjtő Karsai Zsigmond 

több műfajú alkotóként él a köztudatban, akinek sokágú életmű-
vében szerves összefüggést teremt az erdélyi népi kultúra és a 
természetelvű piktúra iránti életre szóló elkötelezettség. (forrás: 
folkradio.hu)

Összeállította: Apróné Orosz Margit

2012. május 26.
Átadták az új városközpontot

Karsai Zsigmond emlékkiállítás (Pécel, Ráday-kastély)
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OKTATÁS-NEVELÉS

Pedagógusként és szülőként is mindig igen nagy érdeklődéssel 
figyelem a változásokat az oktatásban. A parlament olykor egy 
tollvonással megszüntet törvényeket, és újakat hoz helyette. A 
törvények lehetnek jók vagy rosszak, azonban mindenképpen 
befolyásolni fogják életünket és mindennapjainkat.

„A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, 
amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és 
értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártas-
ságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori 
sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal 
erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket 
a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állam-
polgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a 
társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondo-
zás.”

Vegyük sorra milyen hatással lesz gyermekeink jövőjére az új 
oktatási törvény. Tartsuk szemünk előtt, hogy a törvény legtöbb 
újdonsága a 2013-14-es tanév kezdetén kerül bevezetésre. Töb-
bek között az alábbi változások azok, amik mindenkit érinteni 
fognak:

• Nincs több önkormányzati fenntartású iskola, ezt a felada-
tot most már az állam látja el. Többek szerint kérdéses, hogy ki 
fogja az igazgatókat megválasztani. A várható feladatmegosztás 
szerint az állam fizeti a pedagógusok bérét, az épületek fenntar-
tása az önkormányzatot terheli. 

• A Nemzeti alaptanterv (NAT) kötelező műveltségelemekkel 
bővült. A törvény szerint az iskolák helyi tantervei 10%-ban tér-
hetnek el a felsőbb szintű tantervektől (NAT, kerettantervek). 
Vagyis kevesebb teret kap a pedagógus kreativitása, ellehetetle-
nül, hogy nagymértékben az iskolára, osztályra szabott tantervet 
tanítson. 

• A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, a kéttannyelvű isko-
lák a tehetséggondozás elit műhelyeivé alakulnak, ezeknek az 
intézményeknek szigorú követelményeknek kell megfelelniük, 
ha meg akarják tartani ezt az iskolatípus-minősítést.

• Ha egy gyerek valamilyen oknál fogva nem nyert felvételt 
középfokú iskolába (gyenge tanulmányi eredménye, betegség, 
élethelyzetbeli problémák vagy egyebek miatt), akkor a kö-
vetkező tanévben az általános iskola javaslatára a Hídprogram 
keretében úgynevezett felzárkóztató évfolyamra járhat, ennek 
segítségével kapcsolódhat majd be a középfokú oktatásba vagy 
a szakképzésbe.

• Választható iskolatípus lesz az egész napos iskola, ahol a fog-
lalkozások 16 óráig tartanak, a tanulók felügyeletéről pedig 17 
óráig (vagy ameddig szükséges) kell gondoskodni.

• 3 éves kortól lesz kötelező az óvoda. Abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a gyerek betölti harmadik életévét, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson fog részt venni. Ma már minden gyermekekkel 
foglalkozó szakember felismeri a korai fejlesztés szerepét. Ezek 
az évek meghatározóak a gyermek későbbi iskolai teljesíté-
sében. Pedagógusként ezért minden anyukának ajánlom, hogy 
éljen a lehetőséggel gyermeke érdekében.

A napokban lehetőségem volt nagycsoportos óvodásokkal be-
szélgetni. Büszkén mesélték, hogy ők már ismerik az ábécét, és 
tudnak olvasni. Nagyon sok verset és éneket tudnak. Nem min-
denütt ilyen szerencsés a beiskolázás előtti helyzet. Felmerül az 

a kérdés mennyire képes majd az iskola az esélyegyenlőtlensé-
geket kiegyenlíteni, a beiskolázási hátrányokat csökkenteni.

• A tankötelezettség korhatárát 18 évről 16-ra szállították le.
A törvény igencsak megosztotta a pedagógustársadalmat és 

a szülők közösségét. A korai fejlődésből kimaradt diák nehe-
zen vagy egyáltalán nem zárkózik fel a társaihoz. Egy helyben 
topog, minden osztályt kétszer jár, és 13 évesként üldögél a 9 
évesek között. Arról most nem beszélek, hogy milyen károkat 
okoznak a magatartási és tanulási problémái az osztálytársainak 
és a tanárainak. Most inkább az a fontosabb, hogy mennyi ku-
darc, megszégyenülés, harag halmozódik fel egy gyerekben 7 
éves korától. Igencsak utálja az iskolát, nem is nagyon jár oda, 
hogyha pedig néha betéved, igen jól szórakozik azon, hogy a 
többieket bosszantja, illetve ez csak egy álca, mivel tele lesz 
tüskékkel.

Véleményem szerint ezeknek a gyerekeknek biztosítani kel-
lene úgynevezett „tanodákat”, ahol több, személyre szabott és 
gyakorlati oktatásban lenne részük.

Remélem, a rendszer nem hagyja őket magukra!
• A közismereti oktatást kapó osztályoknak heti öt testnevelés 

órájuk lesz, ebből legfeljebb heti két óra meghatározott feltéte-
lek mellett kiváltható.

Talán néhányan még emlékeznek arra, hogy „tömegsport”. En-
nek keretében lehetett menni délutáni edzésekre (atlétika, foci, 
torna...). Nem kellett élsportolónak lenni, csak szeretni kellett a 
mozgást.

Itt igen nagy szükség lesz lelkes testnevelő tanárokra, akik 
nemcsak azokkal fognak foglalkozni, akiket versenyre lehet 
vinni (az iskola büszkeségei), hanem fontos lesz számukra az a 
gyerek is, aki 60 perc alatt futja le a 100-at, nem látja a kaput, 
és akinél a bukfenc félresikerül. Tudom, hogy nagyon sok iskola 
küzd tornateremhiánnyal, azonban ezt meg kell oldani. Ennek 
teljesítésében sem egyenlők az esélyek az iskoláknál. 

• A hetedik-tizenkettedik évfolyamba járó diákoknak a nemzeti 
összetartozás jegyében határon túli tanulmányi kirándulásokat 
fognak szervezni, ezeket a központi költségvetés támogatja. 

Igen nagy érdeklődés van az ilyen kirándulások iránt, a diákok 
szívesen ismerkednek a határon túli közösségekkel. 

• Mindenhol kötelezően kell vallásoktatást biztosítani vagy 
etikát oktatni. A választást a szülőre bízzák. Eddig is jelen volt 
a vallásoktatás az iskolában, de csak ha valaki azt külön kérte. 
Sokunkat zavar a kötelező szó. 

• Az érettségi megszerzéséhez legalább 50 óra közösségi szol-
gálatot kell teljesíteni. Ez már több európai ország oktatási gya-
korlatában szerepel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok 
szívesen részt vesznek benne. A nevelő hatása nagyon pozitív. 

Közel 1000 hozzászólás, észrevétel érkezett a Nemzeti Alap-
tantervhez (NAT) – mondta Kaposi József az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet főigazgatója. 

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) sze-
rint félő, hogy az eddig „bevált” gyakorlat szerint lefolytatott 
„egyeztetések” látszategyetértést szülnek, s az így megszerzett 
„támogatással” levezényelt átalakulás a mindenki által óhajtott 
valódi események helyett az oktatási rendszer súlyos válságát 
hozzák magukkal – zárul az állásfoglalás.

A szülők véleményét egyelőre még nem ismerjük.
Halászné Tatics Judit

Változások a közoktatásban 
a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrôl

intézkedései, hatásai
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Szolnokon születtem 1960. április 1-jén. Az általános iskolát 
követően a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulója lettem. Az 
érettségi vizsgák után, 1978-ban, mint képesítés nélküli peda-
gógus helyezkedtem el, a Tiszavárkonyi Általános Iskolában, 
ahol is „megízlelhettem”, milyen szépségeket és nehézségeket 
rejt e hivatás.

A következő évben jelentkeztem a Jászberényi Tanítóképző 
Főiskola pedagógia-testnevelés szakkollégiumára. A főiskola 
éveiben is rendszeresen sportoltam, s több országos főiskolai 
és egyetemi bajnokságot nyertem szertornából, s a főiskola 
harmadik évében edzői bizonyítványt is szereztem.

Az államvizsga után Jászberényben maradtam, és a Székely 
Mihály Zenetagozatos Általános Iskolában tanítottam. Másod-
állásban a Spartacus Torna Clubban edzője voltam.

Férjhezmenetelem után Debrecenbe költöztem és a Szobosz-
lói Úti Testnevelés-tagozatos Általános Iskolában tanítottam. 
1984-86-ig GYES-en voltam, majd férjem sajnálatos halála 
után, 1988-ban kislányommal Budapestre költöztünk. Itt az 
Egressy Úti (Horváth Imre – később) Herman Ottó Általános 
Iskolában helyezkedtem el. Még ebben az évben hozzákezd-
tem a Zsolnai-féle NYIK tanfolyam elvégzéséhez. 

1989-ben férjhez mentem, s azóta is kiegyensúlyozott, bol-
dog családi életet élek.

1988-99-ig, mint külsős szakvezető tanító dolgoztam a Bu-
dapesti Tanítóképző Főiskola megbízásából. Másod- és har-
madéves főiskolai hallgatók egész éves szakmai gyakorlatát 
irányítottam, s a negyedévesek zárótanítását értékeltem.

A Budapesti Tanítóképző Főiskola – az 1995/96-os tanév-
ben – 60 órás intenzív NAT tanfolyamot szervezett „A helyi 
tantervtől a tanítási óráig” címmel. A második félévtől a 
Matematika Team munkájába kapcsolódtam be. A tanfolyam 
írásbeli és szóbeli vizsgáját „Kiválóan megfelelt” minősítéssel 
végeztem el.

Rendszeresen kértek fel kerületi bemutató órák megtartására. 
Tanítványaim számos esetben, több tantárgyban is győztek, il-
letve kiemelkedő eredményeket értek el a budapesti, a kerüle-
ti, valamint a Zrínyi Ilona matematika versenyen.

1995-ben felkerültem az Országos Szakértői Névjegyzékre.
1996-ban a Budapesti Tanítóképző Főiskola „Kiváló Szak-

vezető” kitüntetésben részesített. 
1996-ban a Dinasztia Kiadó felkérésére írtam meg „A ma-

tematika csodái” című I. osztályos tankönyvet és munkafü-
zetet. 1997-ben elkészült a II. osztályos könyv és munkafüzet 
is, valamint az I. és II. osztályos Tanítói kézikönyv és tanme-
netjavaslat. 

1998-ban megszülettek a harmadik, majd 1999-ben a negye-
dikes gyerekeknek írt tankönyvek és munkafüzetek is. 

A Dinasztia Kiadó megbízásából, mint szakmai referens 
teszteltem és korrektúráztam az alsó tagozatos, újonnan meg-
jelent tankönyveket, melyekből rendszeresen bemutató órákat 
tartottam az érdeklődő kollégák számára.

Részt vettem a „Mindennapok csodái” című (integrált kör-
nyezetismeret, rajz, technika) I-IV. osztályos tankönyvek kor-
rektúrázásában, majd 1997. februárjában felkértek a NAT-hoz 
készített integrált magyar nyelvi és irodalmi program Édes 
anyanyelvünk című II. osztályos tankönyv lektorálására. A 
nyári szünetekben rendszeres hallgatója voltam a Pedagógu-

sok Nyári Akadémiájának. Több szakmai cikkem is megjelent 
a Tanító c. folyóiratban. „Csacska- nyelv” címmel a gyerekek 
hétköznapjairól szóló írásaimat családi magazinok közölték. 
1996 óta vagyok tagja a Magyar Újságírók Szövetségének.

A Zuglói Pedagógiai Szolgálat pályázatát elnyerve, 1997. 
szeptemberétől, a kerület alsó tagozatos környezetismeret 
tantárgy tantárgygondozója lettem.

1997-ben elvégeztem a Környezetvédelmi és Területfejlesz-
tési Minisztérium környezeti nevelési továbbképzését, vala-
mint az „Alapfokú számítástechnikai ismeretek és szövegszer-
kesztés” című tanfolyamot.

1998-ban eleget tettem az FPI által szervezett „Értékeljünk 
szakszerűen” című tanfolyam követelményeinek.

1998. június 5-én Budapest-Zugló Önkormányzatától „Zír-
zen Janka díj”-at kaptam.

1998-ban elvégeztem az „Első lépések a NAT útján” című 
majd a második félévben a „Tovább a megkezdett úton” elne-
vezésű magyar akkreditált tanfolyamot.

1999. szeptemberétől 2003. augusztusáig a Zuglói Pedagó-
giai Szolgálat alkalmazásában, mint szaktanácsadó dolgoz-
tam.

2000. februárjában elvégeztem az FPI által meghirdetett „Ta-
nácsadás-fejlesztés” című akkreditált tanfolyamot.

2000. áprilisában elkészítettem „Az alsótagozatos matemati-
kai nevelés elméleti és módszertani kérdései a NAT tükrében” 
című akkreditált tanfolyamomat, mely több alkalommal is le-
hetőséget biztosított a tanulni, megújulni vágyó kollégáknak. 
2002-ben a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetben, 2003-ban a 
Zuglói Pedagógiai Szolgálatban tartottam tanfolyamot.

2000/2002-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közokta-
tás vezetői minősítést és pedagógus szakvizsgát szereztem.

2002. májusában készült el „Környezetismeret 4. osztályo-
soknak” című tankönyvem.

2002. szeptemberében Zugló Önkormányzatától tanácsosi 
címet kaptam.

2002. decemberében jelent meg „Oviból a suliba” című 
szakmai könyvem, mely az iskolaérettségről és az iskola-
választásról szól. A könyv 2. kötetét 2003-ban fejeztem be, 
melynek címe Irány a suli. 

2003-ban elvégeztem az „Intézményértékelés és minőségbiz-
tosítás a gyakorlatban” című akkreditált tanfolyamot.

2003. szeptemberétől 2005. júliusáig a ZENIT, illetve név-
változás miatt a Pallasz Pedagógiai Intézet vezető tanácsadó-
ja voltam.

2004-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék Pedagógia 
szakára. 2007-ben pedagógia szakos bölcsész, valamint peda-
gógia szakos tanár diplomát szereztem.

2005 – 2007-ig a zuglói József Attila Általános Iskolai igaz-
gatói feladatait láttam el.

2007-től 2011. júniusáig Budapest – Zugló Polgármesteri 
Hivatal Oktatási és Művelődési Osztályán dolgoztam. 

2008-ban közigazgatási alapvizsgát, majd 2009-ben köz-
igazgatási szakvizsgát tettem.

2011. augusztus 1-jétől a Péceli Integrált Oktatási Központ 
igazgatói feladatait látom el.

Forgács Tiborné PIOK igazgatóval készült interjúnkat folyóiratunk előző számában olvashatták. Az igazgató asszony 
életrajzát akkor sajnos helyhiány miatt nem tudtuk közölni, ám ezt most pótoljuk. (a szerkesztő)

Forgács Tiborné önéletrajza
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A vizek folynak
Az ESE Híradó májusi számában a polgármesterrel készült 

interjúból megtudhattuk, hogy – törvényi csatlakozási kötele-
zősége okán – Pécel város víz-csatorna szolgáltatatását Péceli 
Vízmű helyett a Gyál székhelyű GYÁVIV Kft. ill. névváltozás 
követően a Dél-Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Kft fogja 
2012. júliustól biztosítani. Pécelnek választani kellett a re-
gionális szolgáltatók között, és Pécel Képviselő-testülete vá-
lasztott. Bérleti-üzemeltetési szerződéssel csatlakozunk a Dél 
Pest-megyei Víziközmű Szolgáltatóhoz, amelyben 1.100.000 Ft 
üzletrészt vásárolunk. Így döntött a péceli Képviselő-testület. 
Ebben az új történetben minden település keresi a „hová, kihez 
csatlakozás” megoldását. Gödöllő az állami tulajdonú Duna-
menti Vízmű, Isaszeg a Galga-menti társulás felé tájékozódott. 
A települési döntéseket befolyásoló szempontok ismerete nélkül 
nehéz az eligazodás. A következmények a jövőben ismerhetők 
meg. Követjük az eseményeket. Addig is nézzünk vissza a má-
ból, ismerjük meg a péceli közművek történetét, kinek és kiknek 
köszönhetjük Pécel várossá fejlődését. 

Riediger Béla:
A péceli közmûvek története 

(készült: 1974. február)
A közművek meghatározása: „A lakosság kényelmét és 

egészségügyét szolgáló, közületi tulajdonban és kezelésben 
lévő műszaki létesítmények (pl. csatornák, víz- és gázvezeték 
stb.).” Magyar Értelmező Szótár 1972
I.

Az emberi élet két nélkülözhetetlen alapszükséglete a levegő 
és az egészséges ivóvíz. A levegő adott. A víz szintén, de azt 
külön meg kell „szerezni”. Nem véletlen, hogy az emberi tele-
pülések kialakulása általában patakok, folyók közelében kez-
dődött. Így volt ez Pécelen is, ahol a kanyargós Rákos-patak 
lankás, dombokkal övezett völgye ígért jó települési helyet. 

A vízbeszerzés egyik legrégibb és legegyszerűbb módja, ahol 
természetes vízforrások nem állnak rendelkezésre, az ún. ásott 
kút. Nyilvánvaló, hogy ezt alkalmazták Pécelen is, és az így 
nyert vizet használták ivásra és minden egyéb szükségletre.

A tudomány fejlődésével párhuzamosan, amikor a víz kémiai 
összetételét már pontosan meg tudták határozni, megtalálták 
azt az összefüggést, ami a péceli lakosok gyakori megbetege-
dése és az itteni túlságosan is jód gazdag víz között volt. 

A víz ezen tulajdonsága korántsem volt olyan veszélyes, in-

kább a víz szennyezettsége okozott sok gondot. A kutak és kör-
nyékük tisztántartására kevés figyelmet fordítottak, és a szeny-
nyezett vizek szinte baktériumtenyészetek lettek, ami sok más 
betegség, gyakran járvány szülőágya lett. A víz könnyen szeny-
nyeződik, ezt már a régi rómaiak is felismerték, és éppen ezért 
nem véletlen hogy ér akkor zárt rendszeren égetett kőanyag 
csöveken vezették az ivóvizet. 

Pécelen az első ún. fúrt kutat 1912-13-ban egy Francsek nevű 
geológus-mérnök készítette kertjében, a Baross utca vasút fe-
lőli oldalán. Pontos adatokat erről sajnos nem tudunk, de tu-
domásunk van arról, hogy kb. az 1930-as évek elején a vasút 
túloldalán, „Indiában”, ahol sok Budapesten lakó, de Péce-
len nyaraló, többnyire jómódú polgár lakott, alakított egy kis 
részvénytársaságot. Ez a kb. 20-25 család létesített egy olyan 
vízművet, mely kizárólag az ő szükségletüket és kényelmüket 
szolgálta. Ez a magánkezelésben lévő vízmű egészen 1955-ig 
működött, amikor állami kezelésbe került.

Ez alatt az idő alatt a lakosság lélekszáma a főváros közelsége 
miatt egyre nőtt, a víz minősége pedig romlott. Az akkori állam 
artézi kutak fúrásával próbálkozott enyhíteni a gondokon, de 
a megfúrt 4 kút az egyre szélesedő település miatt egyrészt a 
távolság miatt, másrészt mennyiségi viszonylatban sem elégí-
tette ki az igényeket. 

1963 nyarán a Hazafias Népfront égisze alatt tanácstagokból, 
műszakiakból és különféle szakemberekből álló csoport elha-
tározta, hogy az egyre növekvő lélekszámú községet, a rendkí-

vül rossz ivóvízellátás miatt hozzásegíti egy korszerű, minden 
igény kielégítő közüzemű vezetékes vízellátáshoz. Ennek leg-
egyszerűbb módjaként a társulási forma kínálkozott. 

Amikor a legközelebbi Tanácsülés ezen javaslatot hosszabb 
vita után határozattá emelte, kezdetét vette Pécel községnek 
egy olyan fejlődése, mely szinte iránymutatója lett az ország 
hasonló, elmaradt fejlődési szinten lévő községeinek.

Vízmûépítés
Az események ezután már gyorsan peregtek. Megalakult a 

Társulatot Szervező Bizottság. A Tanács megrendelte a víz-
mű beruházási programját, valamint 2 db mélyfuratú kút ter-
vezését. A Szervező Bizottság sem tétlenkedett. A megfelelő 
nyomtatványok beszerzése után megkezdte az Ivóvíz Társulat 
szervezését a lakosság körében.

Az emberek egy része kételkedett, hogy belátható időn belül A Péceli Közművek

Ivóvíz árok a Pesti úton (1964.)
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sikerül-e a Vízművet megépíteni, más része az anyagi áldo-
zatvállalás miatt volt ingatag, de a döntő többség az első meg-
keresésre átlátta és értelemszerűen felfogta a kezdeményezés 
jelentőségét, és bízott az új társulási forma összefogó és alkotó 
erejében. 

A lakosság 67 %-ának támogatásával 1963. november 30-án 
megalakult a péceli Ivóvíz Társulat, mely az alapszabálynak 
megfelelően 60 küldöttből (tanácsi választókörzetekből 1-1 
fő), egy 7 tagú intéző és egy 7 tagú ellenőrző bizottsági tagból 
állt. 

1963. december hónapban elkészült a Tanács által már ko-

rábban megrendelt 2 db mélyfuratú kút. Az I. számú a Baross 
utcában, a II. számú Pauncz-féle néven ismert kút pedig az Isa-
szegi úton. Az egyik 150 l/p, a másik 500 l/p vízhozamú volt. 
Időközben a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat leszállította a 
beruházási programot, amit rövid úton a felügyeleti szerv jó-
váhagyott, Ezt követte a már tervezés alatt álló Vízmű építési 
tervének I. része, ami tulajdonképpen a Vásártér és „India” víz-
hálózatát tartalmazta.

A Társulat vezetősége azért döntött úgy, hogy először ezt a 
részt építi, mert rendelkezésre állt a régi Vízmű 150 m3-es vár-
hegyi tározója, és így az új hálózat nyomáspróbájához szük-
séges feltöltő víz is biztosítva volt. A 10.000 fős közösséget 
ellátó és megfelelő nyomással bíró vízvezetékhálózat megter-
vezése egyébként igen komoly tervezői feladatot jelentett. 

Külön meg kell említeni, hogy ezideig a községben ilyen 
nagyarányú, a teljes községet felölelő geodéziai felmérés még 
nem történt. Ezért érthető volt a tervezés viszonylag lassúbb 
üteme. Nehezítette a tervezést, hogy a település – a községet 
körülvevő dombok következtében – nem közel egy szinten, ha-
nem nagy szintkülönbségeken nyugszik. Ezért a víztárolókat 
úgy kellett elhelyezni, hogy a lakosság vízvételi lehetőségén 
kívül az előírt hatósági tüzivíznyomást is kielégítse. (A várhe-
gyi tározó és pl. a Rákos utcai főnyomóvezeték között 60,20 
méter szintkülönbség van.

Az említett szintkülönbségek miatt a magassági méretek 
többszöri ellenőrzése, szakmai konzultációs és különféle szá-
mítások egybevetése után született a döntés. A község déli 
részének biztonságos vízellátása érdekében szükséges arra az 
oldalra egy teljesen különválasztható és az előbbinél 19,40 mé-
terrel magasabb szintre építendő újabb 150 m3-es medence. Ez 
a Református temető felett épült meg. Feltöltését a Maglódi 
úton megépült átemelő-telep végzi. 

Ugyancsak komoly tervezői elmélyülést igényelt annak a 
problémának a megoldása, mely az egymástól elég távollevő 
kutak, a két különböző szinten elhelyezett tárolók, valamint 

az átemelő-telep együttes működését, de talán a még ennél is 
fontosabb, a működést központi helyen történő ellenőrzését 
szolgálta. Ezen igények kielégítésére az első alternatíva szerit 
egy ultrarövid hullámú adó-vevő berendezés adott volna jelzést 
a tározóktól, és a jelzésektől függően lehetett volna az egyes 
kutakat ki-bekapcsolni. E megoldást a Társulat műszaki szak-
emberei nem tartották elégségesnek.

Ekkor megrendelték egy MÁV Integra rendszerhez hasonló, 
szinte 100 %-os üzembiztonsággal rendelkező távirányítású 
berendezés tervezését. Ennek lényege a következő: minden 
kút, mindkét tározó és átemelő-telep földbe fektetett többerű 
kábellel össze van kötve a központi irányító épület kapcsoló-
szobájának vezénylő pultjával. E pulton minden objektumnak 
külön kapcsolója, ellenőrző lámpája, valamint 2-2 nyomó-
gombja van. Ezen kívül mindkét tározónál be van építve 1-1 
ún. „Aquamatic” berendezés, mely a medencék mindenkori 
vízszintjét jelzi a központban. A már említett kútkapcsolónak 
két állása van: kézi és automata kapcsolás. Attól függően, hogy 
melyikre van állítva, a medencében mutatott vízszintnek meg-
felelően vagy automatikusan kikapcsolja. A „kézi” jelzésnél 
természetesen a központi ügyeletesnek kell 1-1 gombnyomás-
sal bekapcsolni az egyes kutakat. 

A tározókba feltermelt víz egyszerű gravitációs úton, a min-
denkori hidrosztatikai nyomásnak megfelelően jut a fogyasz-
tókhoz. 

A hálózat építés ténylegesen 1964. március 23-án indult meg 
a Budapesti OVF Vízgépészeti Vállalat kivitelezésében. Mivel 
a vállalat a földmunkát nem vállalta, ezért a Társulat felvett 15 
fő boldogi kubikust, akik az árokásást végezték.

1964. augusztus 20-án, az Alkotmány ünnepén az épülő Víz-
mű I. Vásártéri szakaszának kb 10 km. hosszú ünnepélyes 
ideiglenes üzem behelyezése megtörtént. Az alapszabálynak 
megfelelően minden ingatlantulajdonos, aki ezt kérte, az utcá-
jában megépült gerincvezetékkel egyidőben az ingatlanjára is 
megkapta a bekötési lehetőséget. 

A kivitelezői munka annyira meggyorsult, hogy a tervező alig 
tudott lépést tartani a tervszolgáltatással.

A Vásártér után az I-II. sz. kúthoz épület meg a gerincvezeték, 
mely kutak 1964 decemberében kezdték meg az üzemszerű, fo-
lyamatos működést. 

1965-ben a hálózatépítés mellett elkezdték építeni a 2x150 
m3-es víztározót, valamint az átemelő-telepet. Megfúrták a III. 
sz. Isaszegi és a IV. sz. Rét utcai, valamint az V. sz. Vásártéri 
kutakat. 

Még ebben az évben megkezdődött a Petőfi út sarkán lévő 
központi vízmű épület építése, valamint a távvezérlő kábelek 
fektetése.

1966-ban a fenti munkák folytatásán kívül elkészült a VI. sz. 
Rét utcai kút is.

A Vízmű építése tulajdonképpen 1967-ben befejeződött.
Elkészült:
44.456 fm gerinc és bekötővezeték
2.132 db házi bekötés
73 db közkút
43 db tűzcsap
6 db mélyfuratú kút
1968-ban, mivel a kutakból kitermelt víz a sajnálatosan rossz 

geológiai adottságok miatt nem látszott elégségesnek, a Társu-
lat megfúratta még a VII. sz. kutat is az uszoda területén.

A hét kút össztermelése így maximálisan napi 1200-1300 
m3 körül mozog. Nyári csúcsfogyasztás idején sajnos ez sem 
elegendő, mert a magasabban fekvő területek már nem kapják 
meg a szükséges mennyiséget. A normális napi vízfogyasztás 
egyébként 500-700 m3 között mozog.

A Vízmű és a központi irányító épület ünnepélyes átadása 
1967. november 11-én történt. 

Épül a Vízművek központja (1966.)
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II. Szennyvízhálózat építés

A Társulat minden igénylő ingatlanjára bevezette az ivóvizet, 
és bár a lakók egyelőre csupán ún. udvari csapot kívántak létesí-
teni, mégis előre vetette árnyékát az a probléma, amit a lakáskul-
túra fejlődése során a házi szennyvíz elvezetése okoz. 

Itt kell megemlíteni, hogy a község igen elhanyagolt úthálóza-
tának átépítése is napirenden volt, és rendelkezésre álltak már a 
jóváhagyott tervek is. Igen gyorsan kellett cselekedni, nehogy az 
útépítéssel egy néhány év múlva feltétlenül jelentkező igény a 
szennyvízcsatorna-hálózat építését lehetetlenné tegyék, mert ha 
a modern, kemény burkolatú út elkészül, akkor legalább 15 évig 
senki nem ad engedélyt az út felbontásához. 

Még 1965 tavaszán a Tanács és a Társulat vezetői leültek 
tárgyalni a helyileg legjobban érdekelt közületi szervekkel (a 
„nagyfogyasztókkal”), amelyek a maguk által termelt szennyvi-
zet külön-külön csak igen nagy anyagi ráfordítással tudták volna 
megtisztítani úgy, hogy az a KÖJÁL előírásainak megfeleljen.

Ezen kívül végeztek egy belső felmérést is a tanácstagokon és 
a társulati küldötteken keresztül, hogy a lakosság milyen érdek-
lődést tanúsít.

A közületek kivétel nélkül örömmel üdvözölték az ilyen irányú 
kezdeményezést és a lakosságnak a hozzáállása is pozitív volt. 

Ekkor a Tanács soron kívül megrendelte a beruházási program 
elkészítését, a Társulat pedig ezzel egyidőben megkezdte a tag-
szervezést.

Mint ismeretes, a szennyvízberuházás jóval magasabb költség-
gel jár, mint például az ivóvíz. Ezért már az elején le kellett mon-
dani arról, hogy a vízhez hasonlóan, közel egyidőben az egész 
községet csatornázzák.

Kijelölték azokat az utcákat, ahol a KPM az útépítést fogja vé-
gezni, és ahhoz csatlakozóan még további utcákat, mely a ge-
rinchálózat kiépítéséhez alkalmas, és alkalmas továbbá ahhoz is, 
hogy a később megépítésre kerülő II. ütem utcái könnyen ráköt-
hetők legyenek. 

Mivel a vízhálózat-építés a meghirdetett programhoz képest 
gyorsabban haladt, a lakosságnak megvolt a bizalma a Társulat-
tal szemben.

E pozitív hozzáállás, valamint a korábban említett közületi 
szervek támogatása lehetővé tette, hogy 1965. december 11-én 
a Társulat átalakuljon most már Víz és Csatornamű Társulattá.

1966 nyarán a beruházási program I. üteme a felügyeleti szerv 
részéről elfogadást nyert, így nem volt akadálya, hogy a kiviteli 
terveket is megrendeljék.

A szennyvízhálózat és tisztítótelep I. ütemének beruházási 
program szerinti értéke 21.400eFt volt.

E nagy összeg előteremtése csak úgy volt elképzelhető, hogy 

a szennyvízhálózat építését kivéve egyes szakipari munkákat a 
Társulat saját kivitelezésben végzi.

Erre garancia volt az ivóvízhálózat építésénél már nagy gya-
korlatra szert tett és időközben kb. 70 főre fejlődött komplex ku-
bikus brigád és azok vezetője, a péceli Török László nyugdíjas 
főművezető, aki 30 évig a Fővárosi Csatorna Műveknél dolgo-
zott hasonló beosztásban, továbbá a Társulat vezetői közül azok 
a mérnökök, technikusok, akik több évtizedes mélyépítési gya-
korlattal rendelkeztek.

A Társulat saját kivitelezésben végzendő csatornaépítéséhez 
egyébként pont a fent említett okok miatt a Társulat felügyeleti 
és főfelügyeleti szervei, tehát úgy a Közép-Dunavölgyi Vízügyi 
Igazgatóság, mint az Országos Vízügyi Hivatal is hozzájárul-
tak, és az építés ideje alatt tett többszöri helyszíni látogatásuk 
alkalmával, de azon kívül is, gyakorlati tanácsaikkal segítették 
a munkát.

Tekintve, hogy az aszfaltútépítés nagyon sürgette a csatorna-
építést, a sebességet csak további létszámemeléssel lehetett fo-
kozni.

A cél az volt, hogy először azokban az utcákban fektessék le a 
vezetéket, ahol az útépítés is megvalósul.

Ezért 1966 októberében a Maglódi úton kezdődött meg a mun-
ka, majd folyamatosan az Isaszegi, Rákos, Pesti, Szemere Pál, 
Baross és Kovács utcák készültek el. Időközben azonban meg-
épült a Temető és Ráday utca is.

Fenti utcák két év alatt (1967-68-ban) készültek el. Itt külön 
meg kell említeni a három szakaszt: az Isaszegi u., s Rákos u. és 
a Pesti út egy részét, ami rendkívül nehéz körülmények között 
épült, mert 4-6 méter mélységben 3,5-4,5 m talajvízben kellett a 
fektetést végezni vaakumos talajvízszint-süllyesztés mellett. 

Időközben hozzá kellett fogni a szennyvíztisztító telep építésé-
hez, melynek tervei két ütemet írtak elő. 

Az I.ütem 5.000 egységes, mivel a csatornahálózat is az első 
ütemben közel fele részben épül meg a teljes csatornahálózathoz 
viszonyítva. 

A tisztítótelep a Rákos-patak és Budapest határvonala találko-
zásánál, a Pesti út felőli részen, mint a község legmélyebb pont-
ján nyert elhelyezést.

Maga a szennyvíz gravitációs módon jut a Rákos-patak bal 
oldalán lefektetett főgyűjtőbe. A terepadottságok azonban nem 
tették lehetővé, hogy innen is ugyanígy menjen egész a tisztító-
telepig, ezért 2 db átemelő telepet kellett tervezni illetve építeni.

Az I. sz. átemelő, mely a Vágóhíd mögött van, a község ösz-
szes szennyvizét megemeli 14,4 m magasra, és innen már nyo-
mással jut a szennyvíztelep kétszintes ülepítő medencéjébe. A II. 
sz. átemelő a Rákos-patak jobb oldalán épült a Rét utca mellett, 
mely a Baross, Rét és Április 4 utcák vizét emeli a Rákos-patak 
túlsó (bal) oldalára, ahonnan gravitációval megy egészen az I. 
sz. átemelőig. A szennyvíztelep az akkor legeredményesebb és 
legmodernebb zárt rendszerű, biológiai tisztítási módon nyert 
megtervezést, és a kivitelezés is annak megfelelően történt. A 
szennyvíztisztító telep építése 1968-1971-ig tartott, azonban az 
üzembe helyezésre csak 1972-ben került sor. 

A csatornaépítés 1970 tavaszán egy rövid időre ugyanis meg-
torpant. A Társulat vezetősége a nagy volumenű csatorna- és a 
később említendő gázhálózat építéséhez a kivitelező részlegé-
nek létszámát 1969 elejére kb. 400 főre emelte. Ez azért történt, 
hogy egyrészt a már megkezdett útépítést minél kisebb mérték-
ben akadályozza a csatornaépítés, és hogy a létesítmények a 
tervezett határidőre lekészüljenek. Másrészt hogy az időközben 
megnövekedett beruházási költség és az eredetileg betervezett 
alapbekerülési költség közötti különbséget a saját maga által ki-
termelt haszonból fedezze. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy 
a saját beruházási munkáin kívül a szabad kapacitás határáig vál-
lalt idegen felektől is munkát, és az itt jelentkező plusz hasznot 
használta fel a fentebb említett értékkülönbség csökkentésére.

A szennyvíztelep építése (1969.)
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KÖZMŰVEK

Ez azt eredményezte, hogy a szennyvíz vonatkozásában az 
OVH-tól, földgáz vonatkozásában pedig az OKGT-től nem kel-
lett a hitel felemelését kérni.

A Társulat felügyeleti szervének a KÖVIZIG-nek kezdeménye-
zésére 1970 májusában (amikor a társulat kivitelezői létszáma 
már elérte a 700 főt, és az idegen felek részére végzendő mun-
kák összértéke meghaladta a Társulat alaptevékenységét jelentő 
munkáinak volumenét) az OVH a Társulat Intéző Bizottságának 
működését felfüggesztette és központi megbízottakat küldött ki.

A központi megbízott a kapott rendelkezésnek megfelelően a 
kivitelező részleget felszámolta, és a még hátralevő csatornázási 
munkát az újonnan alakult gödöllői Kelet-magyarországi Köz-
mű Építő Vállalatnál megrendelte az OVH-tól kapott rendkívüli 
hitel terhére.

E munkát 1971-ben a II. sz. átemelővel együtt befejezték, és 
ezzel tulajdonképpen a csatornahálózat építésének I. üteme be-
fejeződött. 

Hátra van még a szennyvízcsatorna építés II. üteme, mely a 
község több mint 1/3 területét érinti, ami mind sürgetőbb, mivel 
a szennyvíz termelés a komplex közművesítés folytán ugrássze-
rűen a többszörösére nőtt. A házi szennyvíz-szikkasztás pedig 
korszerűtlenségénél túlmenően azért sem lehetséges, mivel a ta-
laj teljesen telített.

A II. ütem tervei készen vannak. Most már csak meg kell talál-
ni a módját az anyagi javak biztosítására, hogy a terv mielőbb 
valóra váljon. 

III. Gázhálózat építés

1965 nyarán a megyei tanács elnöke összehívta a községi taná-
csok elnökeit, és ismertette a nemrég megjelent 10.210/1965 sz. 
Kormányhatározatot, mely a földgázprogrammal, illetve azon 
belül a kisebb települések – a lakosság anyagi hozzájárulásának 
figyelembevételével – vezetékes gázellátásának lehetőségével 
foglalkozott. A péceli Tanács vezetői – bevonva a víztársulat 
egyes vezetőit is – tárgyalást folytattak a Pest Megyei Tanács VB 
és az OKGT megbízottjaival, melynek eredményeként megálla-
pították, hogy megvan a reális alapja annak, hogy Pécel községet 
bekapcsolják a Budapest XVII. Kerület szélén már megépített 
gázkörvezetékbe.

Ez után a tanács elé terjesztették azt a javaslatot, hogy a már 
gyakorlatban jól bevált társulási formában oldják meg ezt az új, 
de rendkívül nagy kultúráltságfok növekedést jelentő feladatot. 

A többszöri, hosszúra nyúlt tanácsüléseken elhangzott érvek és 
ellenérvek csatájából végül is a Kormányhatározatban is ajánlott 
országos gázprogramhoz való csatlakozás került ki győztesen. A 
tanácstagok és társulati küldöttek együtt keresték fel a családo-
kat, és mivel nagy volt a kétkedés, hogy e terv egyáltalán meg-

valósulhat-e, igen komoly agitációt kellett végezni egyik-másik 
helyen az emberek megnyerése érdekében. 

A felvilágosító munka végül is sikerrel járt, és a községi Tanács 
VB felügyelete alatt 1966 decemberében megalakult az ország 
első – és azóta is egyetlen – gáztársulása Péceli Földgáz Beru-
házás név alatt.

A beruházási programot és a kiviteli terveket a Mélyépítő Ter-
vező Vállalat – az OKGT segítő támogatásával, mely a péceliek 
példamutató kezdeményezésének szólt – soron kívül elkészí-
tette. A községi Tanács VB. A munka kivitelezésével a Víz- és 
Csatornamű Vállalatot bízta meg, melyhez a Társulat felügyeleti 
szerve is hozzájárult. 

Ez azért is történt így, mert ez – egyéb kivitelező hiányában – 
az egyetlen biztosíték volt arra, hogy a már megkezdett útépítés-
sel egyidőben a gázvezetékek is, házi bekötések is az útburkolat 
alá kerüljenek- 

1967-68-ban nagy ütemben folyt a hálózatépítés. 1968-ban – 
állami hitelből – a TIGÁZ megépítette a 11 km hosszú leágazó 
vezetékeket, valamint a Pesti út elején lévő gázfogadó állomást. 

A gázfogadó, valamint az addig elkészült kb. 12 km hosszú 
gázvezeték ünnepélyes üzembe helyezése 1969. március 15-én 
történt meg. Erről több országos napilap és a televízió is megem-
lékezett. 1970 derekán a Társulat kivitelező részlegét fel kellett 
számolni, ez a munka is lelassult.

A szakipari létszámot a Tanács VB ugyan átvette, de addig, 
amíg a tanácsi Költségvetési Üzem meg nem alakult, nehézsé-
gek voltak. A nehézségek – más vonatkozásban sajnos továbbra 
is megmaradtak, ami egyrészt a rendkívül nehéz csőanyag be-
szerzéssel, másrészt a fokozott új biztonsági előírások kötelező 
betartásával (röntgen vizsgálatok, minőségi bizonylatok beszer-
zése stb.) volt összefüggésben.

1974-re több mint 1200 család használja a vezetékes földgázt, 
a közületek, iskolák és egyéb nagyfogyasztókon kívül, melynek 
előnyét csak azok tudják igazán értékelni, akiknek már van mód-
juk a régi és az új tüzelési rendszer összehasonlítására.

Összefoglalva:
1964-74 közötti évek mondhatni forradalmi változást hoztak 

a Pécelen lakóknak a közműellátottságban. Életkörülményük a 
fővárosban lakók szintjére emelkedett. Ezt azonban nem adták 
ingyen! Elismerés illeti az itt lakókat, hogy a jele és a jövő fiatal-
jainak – anyagi hozzájárulásukon kívül – példát mutattak a társa-
dalmi összefogásból, felismerték a jó és hasznos ügy előnyét, és 
annak megvalósítását a sok önkéntesem vállalt munkával maguk 
is cselekvően segítették.

Külön meg kell emlékezni a különféle politikai, tanácsi és tár-
sadalmi szervekről, nem utolsó sorban azokról a személyekről, 
akik a komplex közművesítés gondolatát felvetették, és a meg-
valósulásán fáradoztak, mert ezzel községünket egy több mint 
10 éves elmaradottságból emelték fel a ma reálisan elérhető leg-
magasabb szintre. (Után-közlés: ESE Híradó 2000/ 2-3-4. szám)

Utószó a régi történethez:
Riediger Béla 1974. februárban írta meg a Péceli Közmű törté-

netét. A régi időket ismerő olvasóknak feltűnik, hogy a történet-
ből hiányzik egy név: Baczoni István neve. 

Ki volt ő? Baczoni István 1972. augusztus 1-én a KPM Közúti 
Beruházó Vállalat létesítményi főmérnökekét hagyta el az orszá-
got. 1963-71 között nyolc év alatt a semmiből építette meg Pécel 
teljes közművét, ezért bűnhődnie kellett.

(„A magyar forgatókönyv, Baczoni István életút” című cikkso-
rozatot a jövő havi számtól fogjuk közölni.) 

Összeállította: Némethy MáriaA gáz fogadóépületének alapozása (1968.)
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FEDEZZÜK FEL PÉCEL MÚLTJÁT!

A péceli Hajnal utca (ma Isaszegi út) 
4. sz. alatti egyszerű és minden mozi-
berendezés nélküli házban 1911/12-ben 
nyilvános mozgófénykép előadásokat 
kezdtek tartani. 1913-14-ben a Szemere 
Szálló 800 főt befogadó nagytermében 
folytatták a vetítéseket a kornak megfele-
lő modern vetítőgéppel. 1918-ban a refor-
mátus egyház megvásárolta a mozigépet, 
hogy a református nagyteremben foly-
janak az előadások ezentúl. A csekély be-

vételek miatt azonban 1922-ben eladták 
a berendezést. Az 1924. január 4-én ala-
kult Péczeli Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottság (vezetősége: Takács László 
főjegyző, Eyssen Tibor min. titkár, Kug-
ler Antal nyug. MÁV főtiszt, Komonyi 
Lajos segédjegyző) azonban fontosnak 
tartotta a mozi ügyét. A vármegyei Nép-
művelési Bizottság egy teljesen új rend-
szerű mozi- és vetítőgépet adott a péceli 
tagszervezet számára. 1925. április 19-én 
a református nagyteremben megnyitot-
ták a mozgóképszínházat Jókai Mór: Az 
aranyember című filmjével. (Varga Mi-
hály: Pécel története a régi időktől 1945-
ig. A könyvet gondozta, sajtó alá rendezte 
Rigó Zoltán, a Honismereti Kör elnöke. 
Pécel, Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete péceli csoportjának kiadása. 2000. 
205-207. old.)

1925 augusztusában már új helyre is 
költözött a mozi. Faragó József felesé-
gével és apósával, Schlosser Ilonával 
és Schlosser Péterrel közös tulajdonú 
Baross utcai házuk alsó szintjét a Péczeli 
Iskolánkívüli Népművelési Bizottság fel-
kérésére mozivá alakíttatta át, a 30 millió 
koronás költséget egyedül állva. Az alsó 
szint mozivá történő átalakítása, a terem 
kimélyítése és toldaléképület hozzáépíté-

se, Kurdi Miklós és Monori András kő-
művesmesterek munkája. A Faragó József 
által 1911-ben építtetett (kőművesmester: 
Jellinek János) szép házat egyik oldalról 
a Szemere Szálló és Fürdő, másik oldal-
ról a Rákos-patak határolta. A szájhagyo-
mány szerint az épület terveit a Szemere 
Szálló tervezője Francsek Imre készítette. 
Az első moziüzem-vezető Faragó József 
testvére, Faragó István volt, aki egyben a 
szomszédos Isaszegen is működtetett ha-
sonló vállalkozást.

„Az állomás melletti emeletes ház alsó 
nagyterme egykettőre kibővült, és hozzá 
új épületet emelt a… tulajdonos: Faragó 
József. Így most már előttünk áll az új 
mozi. Egy harminc méter hosszú, lejtő-
sen épített nagyterem, két közvetlenül 
az uccára nyíló kijáróval, nagy, tágas és 
teljesen fénymentesen elzárható ablakok-
kal. Beépített gépház és vetítőkamra, ez 
alatt három páholy, s azonkívül mintegy 
280 ember számára készített kényelmes 
karos, számozott széksor a terem beren-
dezése. Kiegészíti ezt még a szép zon-
gora, megfelelő világító apparátus és a 
legközelebb már működésbe helyezendő 
két villanyventillátor. A terembe egy szép 
várócsarnokból jutunk, amellett pedig 
találjuk a ruhatárat és a büfét… A ké-

A Pöhlmann-villa lebontásakor többen éreztük, hogy tennünk 
kell valamit Pécel épített értékeinek megóvása érdekében. Kuta-
tásba kezdtünk, és nagy örömmel értesültünk róla, hogy többen 
hosszú évek óta elkezdték már földolgozni és lehetőségeikhez 
képest publikálni kutatásaik eredményét ebben a témában. 

Olvastunk egy igen értékes, 44 épületet feldolgozó szakdolgo-
zatot Bakó Andrea tollából: „A péceli India nyaralótelep épí-
tészeti és kertépítészeti értékei 1867-1950” (Budapest Cor-
vinus Egyetem. Tájépítészeti Kar, Kertművészeti Tanszék  
2010.) A szakdolgozat önmagában is kiadásra érdemes len-
ne! A 2010-ben írt dolgozatban még több olyan épület sze-
repelt, melyből mára már egy tégla sem maradt.

Sikerült felvennünk a kapcsolatot ifj. Bakonyi Árpáddal, aki 
értékes képeslapgyűjteményével és hozzáértő magyarázataival, 
helytörténeti ismereteivel segíti Pécel értékes épületeiről szóló 
anyagunk létrejöttét.

Saly Noémi, a neves Budapest-történész, Francsek Imre 
dédunokája is segítette munkánkat írásaival, fényképeivel.

Juhász József helytörténész kezdetektől segít sokoldalú tudásá-
val, tapasztalataival. 

Babinecz Zsuzsanna, a Péceli Hírek főszerkesztője, lehetősé-
get adott arra, hogy egy-egy általunk kutatott épületről rövidebb 
anyagokat megjelentethessünk. 

Örömmel tudtuk meg, hogy Csontos Ancsa jóvoltából létezett 
már egy ilyen témájú sorozat az ESE Híradóban, és most még 

nagyobb örömmel értesültünk róla, hogy a sorozat folytatódik. 
Ezúton köszönjük, hogy az ESE Híradó helyt ad írásainknak.

Segítettek többek között: Ladjánszki Veronika; Rigóné Faragó 
Zsuzsanna; Rigó Zoltán, a Honismereti Kör elnöke; Szabó An-
talné, a Tájak Korok Múzeumok Egyesület Péceli Tagcsoportjá-
nak vezetője; Barabás Csaba, az 1925-ben készült Péczel c. film 
helyreállítója, a korábbi városi televízió működtetője; Kovács 
Antalné Fülöp Márta; Németh Magdolna, a Kis Táltos Póniklub 
vezetője; Kis Judit könyvtárvezető és munkatársai (Lázár Ervin 
Városi Könyvtár, Pécel, Maglódi út 12.).

Az induláskor azt határoztuk el, hogy egy weboldalt ho-
zunk létre Pécel még meglévő vagy már megsemmisült 
épületeiről szemléletformáló célzattal. Azonban később 
úgy döntöttünk, hogy minél több médiumon keresztül meg 
kell próbálnunk elérni azokat, akik tehetnek valamit ezen 
épületekért. Szeretnénk továbbra is kérni azok segítségét, 
akik rendelkeznek adatokkal ingatlanokkal kapcsolatban 
(cím, építés éve, tervező, építőmester, épület stílusa, fénykép, 
képeslapmásolat az ingatlanról, érdekességek a tulajdonosokról, 
érdekességek az épületről, híres vendégekről stb.). 

Kívánjuk, hogy a kedves olvasó fedezze fel velünk együtt Pé-
cel múltját régi épületein vagy azok sorsán keresztül!

Valentné Albert Éva (alberteva2@freemail.hu),
ifj. Bakonyi Árpád, Forgács Béla,

Németh István, Valent Zsolt

Fedezzük fel Pécel múltját!

Menjünk a moziba be…

Faragó József az 1930-as években. (Al-
bert József, Faragó József unokájának 

gyűjteményéből)
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FEDEZZÜK FEL PÉCEL MÚLTJÁT!

nyelmes központi fekvésű „kultúrház”…
nemcsak mozgókép-előadások számára, 
hanem a Népművelési Bizottság nagy 
kultúrprogramjának egyéb céljaira is 
épült a nagy terem. Augusztus másodikán 
tartotta első előadását a mozi az új terem-
ben. Örömmel láttuk, hogy a publikum 
oly nagy számmal jelent meg, mint még 
talán soha.” (Pécel: kulturális, társadalmi 
és közgazdasági havi folyóirat a Péczeli 
Iskolánkívüli Népművelési Bizottság szer-
kesztésében. II. évf. 16. szám 1925. aug. 
15. 5. old.) 

A „Kultur Mozgó” bérlője kezdetektől 
a Péczeli Iskolánkívüli Népművelési Bi-
zottság volt. 1939-től 1949-ig a mozi üze-
meltetője, majd bérlője is Tihanyi Gyula 
és Miklós volt. Ez alatt az idő alatt a mozi 
nevei voltak: MKP Filmszínház; „Kul-
túr Mozgó”; Szabadság Filmszínház; 
Tihanyi Mozgó. 

Tihanyi Gyula írja a „Péceli Élet” 
című  lapban 1946 szeptemberében: „A 
„Szabadság filmszínház a szegénysorsú 
gyermekek részére ingyenesen előadást 
rendez a »Pinocchio« című színes, ame-
rikai, egész műsort betöltő rajzfilmből. Az 

ingyenjegyek egy héttel előbb kerülnek 
kiosztásra a megfelelő bizottság elbírá-
lása alapján. A részleteket a moziban kö-
zöljük.” (Péceli Élet: A Magyar Kommu-
nista Párt Péceli Szervezetének értesítője. 
1946. szept. 15. 4. old. – OSZK Hírlap-
gyűjtemény)

1950-től a mozit a MOKÉP üzemeltet-

te. 1952. ápr. 21-én a mozit, ill. az egész 
házat az emeleti lakásokkal együtt, kárta-
lanítás nélkül véglegesen államosították, 
ahogy a szomszédos uszodát is. Az elma-
radt felújítások és a szakszerűtlen tetőzet-
megbontás miatt az épület életveszélyessé 
vált, és 1973-ban az alapokig vissza kel-
lett bontani. Azóta Pécelen nem működik 
mozi, filmvetítések ritka alkalmakkor 
az iskolákban, a Művelődési Házban és 
esetenként a Polgárvédelmi Központban 
folytak. 

Összeállította: Valentné Albert Éva

A megjelölt forrásokon kívül felhaszná-
lásra kerültek családi iratok, birtoklapok, 
szerződések stb. Albert József  (Faragó 
József unokája) gyűjteményéből, vala-
mint az Albertné Faragó Emma, Dr. Ko-
ren Ferencné Faragó Ilona (Faragó József 
leányai) és Albert József által elmondot-
tak.

A Faragó-féle Moziház
(Albert József gyűjteményéből)

Moziház

Háttérben a mozi 1971-ben. Előtérben balról Albert Józsefné Merész Éva, Albert József, Merész 
Józsefné, (Albertné) Faragó Emma. (Albert József gyűjteményéből)

A mozi helyén épült lapos tetős ház
a Baross utcában (Fotó: Juhász József)

Műsor a „Péceli Életből”
1946. okt. 1. 4. old. (OSZK Hírlapgyűjtemény)

Pécel: folyóirat. 1925. II. évf. 16. szám. aug. 15. 
8. old. (OSZK Hírlapgyűjtemény)
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Kedves Péceliek! A fotón látható vashíd renoválására kérnénk 
maradék, de még felhasználható festék felajánlásokat (rozsdára 
közvetlenül felvihető – Hammerite – fehér színű). A munka már 

elkezdődött, de anyag hiányában sajnos jelenleg nem folytatha-
tó.(A mellékelt képen a híd mellett lévő szennyvízátemelőt már 
a Vízművek építette oda pár évvel ezelőtt). A híd a város nyugati 
részén található, a Határ útnál. 

Nagyon sokan a város északi oldalán lakók közül ezt az átkelő-
helyet használják. A tömegközlekedés eléréséhez ez az egyetlen 
megközelítési mód annak, akinek nincs autója. Sokan – tévesen 
– azt gondolják, hogy a hidat a Vízművek építette, ezért annak 
karbantartása is az Ő feladatuk. A valóság az, hogy a hidat 1975-
76-ban a Damjanich és a Szondi utcában lakó maroknyi csapat 
építette, akik munkatársak és egyben jó barátok voltak. Sajnos 
sokan közülük már nem élnek. A híd megépülte előtt a patakon 
csupán 3 db vastag fagerenda szolgált az átkelésre. Tervben van 
egy emléktábla készítése is, amely a lakók összefogásának állíta-
na emléket. Ennek elkészítéséhez is várnánk segítséget.

A hídra szükségünk van, és még sokáig szükségünk is lesz, óv-
juk meg az állagát! A maradék festék felajánlásokat – vagy akár 
segítő kezet a festéshez – várnám az alábbi elérhetőségemen: 
Péntek Szilvia 30/744-9696-os telefonszámon vagy a pszzs23@
gmail.hu e-mail címen!

Radnóti Miklós: Június
Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derűs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő.

A június hónap jeles napjainak bemutatását kezdem a magyar 
történelem egyik legmegrázóbb napjával, Trianon emléknap-
jával. Az I. világháborút lezáró ún. versailles-i békerendszer 
részeként íratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a 
Kis-Trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a 
békediktátummal nemcsak az Osztrák-Magyar Monarchia tűnt 
el a térképről, hanem Magyarország elvesztette területe jelen-
tős részét, mely így 282 870 km2-ről 92 607 km2-re csökkent, a 
lakosság létszáma pedig mintegy 10 millió fővel lett kevesebb.

Június első vasárnapja a pedagógusnap, 1966-ban az UNES-
CO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ezen a napon fogad-
ta el a pedagógusok jogairól szóló 150 pontból álló határozatot. 
Hazánkban 1952-ben ünnepelték először a pedagógusnapot.

Június 8. Medárd napja. Közismert időjárásjósló nap. A köz-
hiedelem úgy tartja, hogy ha ezen a napon esik az eső, akkor 
negyven napig esni fog, ellenkező esetben pedig ugyanennyi 
ideig szárazság lesz. Bizonyos vidékeken a várható szőlő- és 
szilvatermésre következtetnek a medárd-napi időből. Ha az me-
leg, napos, jó gyümölcstermés várható, ha esik, savanyú lesz a 
bor, viszont bő lesz a gabonatermés.

Június 10. Margit napja. A vértanú Szent Margit ünnepe. A 
retek, a káposzta és len vetésének ideje.

Június 13. Páduai Szent Antal ünnepe. Kultuszát a ferences 
rendi szerzetesek terjesztették el. Mivel a középkor óta rettegett 

fertőző betegséget, az orbáncot Szent Antal tüzének nevezték, 
gyógyításával kapcsolatos szokások kötődnek ehhez a naphoz. 
Tájegységtől függően volt példa a kultikus tűzgyújtásra (a tűz 
a mitológiában és a hiedelemvilágban mindig a megtisztulással 
kapcsolatos), de máshol például tilos volt tüzet rakni ezen a na-
pon, nehogy a háziak elkapják az orbáncot.

Június 21. a nyári napforduló. Ez a nap az év leghosszabb 
napja. Ezen a napon jár a Nap a legtávolabb a Földtől, ezen a 
napon delel a legmagasabban. Ez az év legrövidebb éjszakája. 
Ilyenkor az északabbra fekvő vidékek lakói a fehér éjszakák-
ban gyönyörködhetnek, sőt az északi sarkkör közelében le sem 
megy a Nap. A napfordulóhoz kapcsolódó szokások Szent Iván 
napjára tevődnek.

Június 24. Szent Iván napja, Keresztelő Szent Jánosnak, Jé-
zus megkeresztelőjének az emléknapja. Szent Iván a nyári nap-
forduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. A 
tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván-
napi tűzugrás szokásának is. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartot-
ták, hogy megvéd a köd, a jégeső és a dögvész ellen, elősegíti a 
jó termést. A szertartásos tűzugrásnak egészségmegőrző és sze-
relemvarázsló célzata is volt.

Péter-Pál napja június 29. Szent Péter és Pál apostolok vér-
tanúhalálának feltételezett napja. A magyar néphagyomány sze-
rint ezen a napon kezdődhet az aratás, mert a búza tovább már 
nem fejlődik.

Június 30. A magyar szabadság napja. 1991. június 30-án fe-
jeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Az 
1990. március 10-én Moszkvában aláírt egyezmény 1991. júni-
us 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet 
katonavonat 1991. június 16-án, míg az utolsó szovjet katona, 
Silov altábornagy június 19-én hagyta el Magyarországot. 

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

Júniusi jeles napok

Hídfelújítás összefogással
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Pannonhalmi Zsuzsa Pécelen élő keramikus művész nemrég jött 
haza Finnországból, ahol nagyszabású kiállítást rendeztek mun-
káiból PANNON címmel. Az ESE Híradó megkeresésére kaptuk az 
alábbi információkat a művésznőtől:

„A kiállítás a Finn-Magyar Baráti Társaság programjai mentén 
és közreműködésével jött létre. Nagy segítségemre volt a magyar 
finn követség, a Helsinki Magyar Intézet – Márkus Ildikó igazgató 
asszony. A kiállításra 50 művet küldtem ki. 

Közöttük építészeti munkák tanulmányrajzai, fotói és makettek. 
Két témát éreztem Pécel és Magyarország szempontjából fontos-
nak. Egyik az Árpád-házi Szent Erzsébet emlékműhöz készült 
vázlat szobortanulmányt, ehhez kapcsolódó két db nagyméretű 
pasztell vázlatot Szegények és Erzsébet szentté avatása címmel. 
(Erzsébet Európában a legnépszerűbb szent. Nagy a kultusza a 
mai napig. II. András magyar király gyermeke, mégis mindenki 
thüringiai leánynak ismeri. Szükséges, hogy a magyarokkal azo-
nosítsák.) A másik Ráday Gedeon péceli gróf portré szobra, amely 

a Ráday-emlékmű tanulmányaként készült. A kiállításon megte-
kinthette a közönség a Fővárosi Állat- és Növénykert Oroszlános 
kútjának rajzait, fotóit és maketteket, fény-tárgyaimat, porcelán 
design-tárgy együtteseket stb.

A megnyitón a budapesti ECHÓ kiállításon szereplő művész-
kollégáim mind ott voltak. A megnyitó alkalmával Anne Rppo-
nen, IIsalmi kulturális referense beszélt a magyar-finn együttmű-
ködésről és köszöntötte a kiállítást. Jukka Virtanen a kiállítást és 
engem mutatott be. Gál Anikó Doppler és Weiner művet játszott 
fuvolán. A megnyitón művészeti tervekről, programokról beszél-
tünk, a finn és magyar művészeti kapcsolatokról, a két nemzet mű-
vészeti szövetségeinek együttműködéséről esett szó.

A kiállító teremben a Himnusz Fényoszlop fényénél elhangzott 
a magyar Himnusz. A megnyitó után vetített előadáson mutattam 
be műveimet, beszéltem keletkezésükről és válaszoltam a kérdé-
sekre.”

Ivánkovics Zoltán
Fotók: Gál Anikó

Pannon varázs Iisalmiban

Kiállítás – részlet

Szarvas oltár, totem és életfa

Idén második alkalommal rendezték 
meg Isaszegen a pünkösd szombatján a 
pünkösdi ízcsatát. A múlt évi rendezvény 
olyan jól sikerült, hogy szervezőjéhez, 
az „Isaszeg Ízei” Gasztronómiai Hagyo-
mányőrző Egyesülethez csatlakoztak az 
Április 6. Kör és a Vállalkozók Isaszegi 
Egyesületének tagjai is. 

Főzőversenyről lévén szó, azt nem rész-
letezem, miféle illatok lepték el a sport-
pálya környékét, hogy micsoda élvezetet 
nyújtott egy-egy pillantás a bográcsokba. 
A több mint 30 csapat mindegyike kitett 
magáért. A zsűri tagjait a helybeli szaká-
csok közül választották, akik eldöntötték, 
kik kapják az Április 6. Kör és a Vállal-
kozók Isaszegi Egyesülete által felajánlott 

díjakat. Ám ne ugorjunk ennyire előre, 
hisz közben a Dózsa György Művelődé-
si Otthon szervezésében elindult az isa-
szegiek egy csoportja májfát dönteni. A 
szervezők Isaszeg Város Önkormányza-
tától és Isaszeg Népi Hagyományai Ala-
pítványtól kaptak támogatást. A táncosok 
nem sokkal a déli harangszó után a sport-
pályára érkeztek. 

Ám érdemes még azt is tudni, hogy köz-
ben a tűzoltószertárból elindultak a helyi 
tűzoltók is, hisz az önkéntes tűzoltók ba-
ráti találkozóját is a sportpályán tartották 
ugyanezen a napon. 

A spotpályán a gyerekek sorversenyeken 
próbálhatták ki ügyességüket, a bátrabbak 
az ideiglenesen felállított akadálypályán 

biciklizhettek, ahol Lendvai Zoltán atyá-
tól elleshették a gördeszkázás fortélyait. 

Akik estig maradtak, ők a helyi zeneka-
rok koncertjein szórakozhattak.

Mozgalmas, tartalmas nap volt! Azt hal-
lottam, a jövő évi még jobb lesz…

Apróné Orosz Margit

Pünkösdi ízcsata és májfadöntés
Isaszeg, 2012. május 26.

Hatvani Miklós polgármester „szabadnapos”
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NEM UTOLSÓ SORBAN

Előrejelzés júniusra:
Június első napjaiban folytatódni fog a zivatarhajlamos és az 

átlagos hőmérsékletű idő. A hónap első harmadában a nyugati 
áramlás újra felgyorsul, és újra anticiklonáris, kevés csapadékkal 
járó, szeles idő jön. A minimum és a maximum hőmérsékletek is 

az átlagosnál kb. 1 °C-kal melegebbek lesznek. A hónap végére 
az idő melegszik, a nyugati szél elcsendesedik, viszont melegre-
kordok dőlhetnek meg, 35 °C vagy annál melegebb maximum 
hőmérsékletek is lehetnek. A felmelegedés nagy valószínűséggel 
hirtelen következik be a hónap utolsó tíz napjában (június 20. 
körül).

Távolabbi kilátások júliusra és augusztusra:
Az Amerikai Klímakutató Központ előrejelzési térképei szerint 

júliust a Kárpát-medencében az átlagosnál 2-3 °C-kal melegebb 
és szárazabb idő jellemzi majd. Augusztusban átlagos mennyisé-
gű csapadék fog esni, és a hőmérséklet sem tér el nagyon a sok-
évi átlagtól. A zivatarok inkább a nyár első és utolsó hónapjára 
lesznek majd jellemzőek.

Készült a http://www.cpc.ncep.noaa.gov weboldal (Amerikai 
Klímakutató Központ) és saját tapasztalatok alapján. Előrejelzé-
sem nem hivatalos. Hivatalos előrejelzésért az Országos Meteo-
rológiai Szolgálathoz kell fordulni.

Csengeri Zoltán
További információk és aktualitások találhatók a http://csen-

geri.wordpress.com oldalon.

A József Attila verséből idézett szavak ma is gyakran hang-
zanak el, sorra alakulnak, vagy ismét újra szerveződnek a he-
lyi önkéntes tűzoltó egyesületek. 1862-ben 150 évvel ezelőtt 
gróf Széchenyi Ödön Londonban járt, ahol az akkori világki-
állítás mellett találkozott a szervezett tűzoltó tevékenységgel 
is, majd elhatározta, hogy itthon is hasonló szervezésébe kezd. 
Széchenyi István kisebbik fia idehaza küzdött az önkéntesség 
meghonosításáért, de belátta: csak az önkéntesség egyedül 
nem lesz képes megfelelően és kifogástalanul ellátni a tűzoltói 
szolgálatot, ezért 1869-ben javasolta a hivatásos városi tűzol-
tóság felállítását. 1870. február elsejétől szinte napra pontosan 
egy időben kezdte meg az önkéntes és a hivatásos tűzoltóság 

is szolgálatát. Április 27-én Szent Flórián napi megemlékezést 
tartottak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. 
Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági 
főfelügyelő mondott köszöntőt, amelyben 2012-t a tűzoltóság 
életében a megvalósítás évének nevezte.

Mindez azt jelenti, hogy a tűzoltóság feladatrendszere folya-
matos fejlődésen megy keresztül, a 2012. év eleje óta hatá-
lyos új katasztrófavédelmi törvény újra egységes rendvédelmi 
szervként határozza meg a tűzoltóságot, ez pedig a feladatok 
bővülését is jelenti. Megjelent a lakosságvédelem, a helyreál-
lítás és az újjáépítés is. A tábornok beszédében hangsúlyozta: 
újra a méltán kivívott megbecsülés övezi az önkéntes tűzol-
tóságokat, azokat, akik szabadidejüket áldozzák a települések 
biztonságáért. 

Április 28-án a Városligetben egész napos rendezvénnyel 
folytatódott Szent Flóriánnak, a tűzoltók és Szent Györgynek, 
a rendőrök védőszentjének ünnepe. A rendőr- és tűzoltójármű-
vek felvonulása az óbudai Flórián térről indult a Városligetbe, 
ahol ezt követően a Készenléti Rendőrség és a Katasztrófavé-
delem Központi Zenekara adott közös térzenei koncertet. Ezen 
a napon számos programot látogathattak meg az érdeklődök, 
így sok más mellett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság különleges alpintechnikai bemutatóját, a BRFK Közrend-
védelmi Főosztály Kutyás Alosztályának programját, illetve a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 
intézkedéstaktikai és közelharc-bemutatóját. A rendőr- és tűz-
oltónapi majális a gyermekek számára is tartogatott programo-
kat: a kicsik vetélkedőkön és zenés műsorokon vehettek részt, 
de kipróbálhatták az ugrálóvárat is.

Ivánkovics Zoltán 

Hosszútávú idôjárás-elôrejelzés:
változó június, száraz és meleg július, átlagos augusztus

Tûzoltó leszek…

Pécel Város Képviselő-testülete rendeletet kíván alkotni a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról. 
Akiket érint, figyeljék Pécel város honlapján a rendeletet és a fizetendő díjakat! 

Magyar felszereltségű új tűzoltó autó átadás
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TÁMOGATOTT KÖZLEMÉNY

A Freudenberg NOK péceli gyárában 
mindig történik valami, ami a foglalkoz-
tatottak egészségmegőrzésével kapcso-
latos. A cég az elmúlt évben európai uniós 
pályázatot nyert, melyből számos lehető-
séget tud dolgozóinak nyújtani. Így pél-
dául az alkalmazottak teljes körű egész-
ségállapot-felmérésen vehettek részt, 
melyet stresszkezelési és egészségmeg-
őrzési tréning egészített ki. Természete-
sen nemcsak az elmélet fontos a Freu-
denberg NOK péceli üzemében, hanem 
a gyakorlat is, amely a különböző sport-
napokon teljesedik ki. Itt mindenkinek 
lehetősége van edzettségének és ked-
vévek megfelelően erejét fociban, ping-

pongban, röplabdában és tollaslabdában 
megmutatni, ill. játékos versengésben 
fittségét a többiekkel összehasonlítani. 

Nagy népszerűségnek örvend a dolgo-
zók körében a legújabb program, a Zum-
ba (az alakformálás új módszere, mely a 
latin ritmusokat egyesíti könnyen tanul-
ható lépesekkel, mozdulatokkal). Ezen 
egészség-megőrzési programokhoz na-
gyon jól illeszkedik a Pest Megyei Vö-
röskereszt és a Vérellátó Szolgálat által 
májusban szervezett véradás, melynek 
helyszínét a Freudenberg NOK péceli 
központja adta.

Természetesen a véradást megelőző-
en a dolgozók egészségszűrésen vettek 
részt, ehhez a szakmai támogatást és az 
eszközöket az Országos Vérellátó Szol-
gálat biztosította.  Az egészségfelmérést 
követően került sor a véradásra, mely-
nek keretében több mint 30 dolgozó 
mintegy 90 ember életének megőrzésé-
hez és gyógyulásához járult hozzá. 

Ezzel a jelentős számmal mind a Vér-
ellátó Szolgálat, mind pedig Karagics 
András gyárigazgató nagyon elégedett 
volt, sőt ígérte, hogy a véradó akciót a 

továbbiakban is meg fogják tartani.
Érdekességképpen érdemes megje-

gyezni, hogy a női dolgozók sokkal 
bátrabbak voltak a véradás során – több 
mint kétszer annyi nő adott vért, mint 
férfi kollégáik –, illetve nagyon sok első 
véradóval lehetett találkozni.

A Freudenberg NOK természetesen 
minden véradónak egy kis frissítővel 
kedveskedett, a Magyar Vöröskereszt 
ajándékai mellett. „A dolgozók lelkese-
dését látva bízunk benne, hogy a követ-
kező alkalommal még több kollégával 
fogunk találkozni véradó napunk alkal-
mával” – nyilatkozta a gyár vezetője.

Az Alois Alzheimer Szociális Közhasznú Alapítvány 1999 
óta működik a Pécel, Ady Endre u. 8. szám alatti Idősek Szo-
ciális Otthonában. A szociális otthon fenntartója a Pest Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése.

Az otthon 75 idős embernek biztosít otthont, gondozást.
Az alapítvány létrehozásával az alapítók a bent lakók körülmé-

nyeinek jobbá tételéhez szeretnének hozzájárulni. Az alapítvány 
adományokból tudja segíteni az idős emberek otthonának szeb-
bé, jobbá és kényelmesebbé tételét. Az állampolgárok személyi 
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítettek, amit ezúton 
is szeretnénk megköszönni.

Az APEH 2007-ben 376.000 Ft-ot, 2008-ban 80.000 Ft-ot, 
2009-ben 59.000 Ft-ot, 2010-ben 0 Ft-ot, 2011-ben 160.000 Ft-
ot utalt az alapítvány számlájára. 

Az állampolgároktól kapott 1%-os támogatásokból megvaló-
sult az otthonhoz tartozó kert rendbetétele és kerti bútorokkal 
való berendezése, melynek lakóink nagyon örülnek. Kulturált 
körülmények között tudnak pihenni a fák és virágok között. 
Évente kell speciális ágyneműket vásásrolni, mivel igen sok az 
ágyban fekvő lakó. A gondozók kötelező tovább képzését is az 
alapítványhoz beérkező támogatásokból tudjuk csak finanszíroz-
ni.

Ezúton is szeretnénk megköszönni  mindenkinek, aki adója 
1%-ával segítette alapítványunkat, igyekszünk a támogatásokat 
lakóink életkörülményeinek szebbé, jobbá tételének javítására 
felhasználni.

Tisztelettel:
Az Alois Alzheimer Szociális Közhasznú Alapítvány 

Véradás és egészségmegôrzés
a Freudenberg NOK Mechatronics péceli gyárában

A péceli ipari park területén, a Pesti út 80. alatt található céget a helyi köznyelv többnyire mai is a régi rövidítéssel FMH-ként 
említi, noha a cég teljes neve 2006 óta Freudenberg NOK Mechatronics Hungary Bt., rövidítve FNM-H.  

A társaság fő profilját az autóipari mechatronikai termékek gyártása és szerelése adja. A cég ezen belül túlnyomórészt tükör-
fűtés-, hátsó és első LED-s lámpák, flexibilis kábelek gyártásával foglakozik. Főbb vevői között az összes nagynevű autógyár-
tó és beszállítói cég megtalálható: Mercedes, GM, PSA, Audi, Delphi, Zollner, Magna. Termékei minden földrészre eljutnak. 

A Freudenbenberg NOK Mechatronics Pécel szempontjából nagyon fontos szerepet játszik, mivel a város legnagyobb fog-
lalkoztatója és adófizetője. Az elmúlt időszak dinamikus fejlődésének eredményeképpen jelenleg több mint 400 fő dolgozik a 
társaságnál, nagy részük péceli vagy Pécel környéki lakos.

Tájékoztató
adományok felhasználásáról



Pécel megújult városközpontjának avatása
2012. május 26.

A Gyermekkórus, a Petőfi Sándor Férfikórus és az Ossó János 
Fúvószenekar A szökőkút és a közönség

Dr. Benkovics Gyula jelen volt az avatáson is Nézelődnek a péceliek

A Kossuth tér megújult szobrai
Dr. Varga Kálmán és Sebestyén Márta
a Ráday-kastély márványistállójában

Heltai Miklós és a Petőfi Sándor Férfikórus A megnyitó közönsége

Írásunkat a a 15. oldalon találják.
Fotók: Barta Zoltán (video-tar.hu), Oertel Nándor (pecelinfo.hu), Péntek Szilvia és Tesánszki Krisztina
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