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Programajánló
November 7. 14.00 A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013; Zeliezovce-Isaszeg/HUSK/0901/1.7.1/0103; Kulturális Nyár – Egymás Kultúrájának tükrében, Isaszeg – Zselíz 2011. pályázati projekt záró
sajtótájékoztatója
November 10. 9.00 Ugra-bugra játszóház óvodásoknak
Részvétel előzetes jelentkezés alapján!
November 11. 16.00-17.00 Emlékezés a II. világháború isaszegi
védelmi harcaiban életüket vesztett hősökre
Szervezők: Isaszeg Város Önkormányzata, Magyar Ejtőernyősök
Bajtársi Szövetsége, Történelmi Vitézi Rend
Helyszín: Isaszeg, temető
Koordináció: Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége: Dr. Boldizsár Gábor, Történelmi Vitézi Rend: v. Bodrogi Imre
November 12. 8.00-12.00 Babaruha Börze (információ: Laci
Anna 06-20/391-66-83)
November 12. 16.00 Lengyel délután a Falumúzeumban „Pilsudski marsall, a modern lengyel állam megteremtője” címmel
November 18. 19.00 Humorest
Közreműködnek a Duma Színház fellépői: Kormos Anett és Felméri Péter
November 19. 16.00 „Múzeumi esték”
Az Isaszegi Természetbarát Klub vetítettképes élménybeszámolója a Falumúzeumban
Téma: Oroszország – Szentpétervár, Moszkva
Előadó: Notter Béla, az ITK elnöke
November 21. 10.00-12.00 MÁV Nyugdíjas Szakszervezet
taggyűlése
November 21. 17.00 Közmeghallgatás
November 26. 14.00-18.00 Éljünk egészségesen Isaszegen!
Egészségnap a FIDESZ Isaszegi Szervezetének rendezésében.
Előadások, bio-kóstolók, szürővizsgálatok, masszázs stb. A rendezők szeretettel várják az érdeklődőket.
19.00 MŰ-HELY NAP
Kreatív – kulturális kapcsolódás, helyi és környékbeli amatőr zenekarok találkozója
November 27. Adventi készülődés I.
14.00-16.00 Kézműves foglalkozás
16.00 A Gaudium Carminis Hangversenykórus koncertje
Az est minden évben adventi rendezvénysorozatunk nyitó eseménye. A családi hangulatú koncerten egyházi és világi műveket,
népdalokat, hangszeres bemutatókat hallhatnak az érdeklődők.

Szolgáltatások
Hétfőnként 18.00 KRESZ-tanfolyam; jelentkezés és tájékoztatás
November 14-én 11.00-13.00 A.S.A ügyfélszolgálat
Csoportjaink fellépései
November 8-10. Népek tánca, népek zenéje – Hévíz (Isaszegi
Asszonykórus)
November 12. X. Országos Ifjúsági Néptáncfesztivál (Csata
Táncegyüttes ifjúsági csoport)
Szeretettel várunk mindenkit foglalkozásainkra a Művelődési Otthonban.
• Hétfőnként 10.00-12.00 Baba-mama klub (Laci Anna 0620/391-66-83)
• Hétfő, kedd, csütörtök, péntek esténként a Csata Táncegyüttes
próbái korcsoportonkénti bontásban (Információ: Bánszkiné Varga Judit művészeti vezető 06-70/372-64-69)
• Hétfőnként 18.00 Az Isaszegi Asszonykórus próbái
• Keddenként 10.30-tól CSIRI-BIRI TORNA (Virágh Orsolya
06-70/456-4312)
• Minden kedden 20.30 és csütörtökön 20.00 órai kezdettel ZUMBA (Információ: Takács Viktória 06-20-522-6639)
• Szerdánként 18.00 JÓGA Balázs Mónikával /06-30-29-36-927/
• Szerdánként 19.30-kor Tóth Roland /06-20-45-093-63/ várja a
mozdulni vágyókat (TAI CHI, CSIKUNG, JÓGA).
• Szeptember 8-tól csütörtökönként 16.00-17.00 MOSOLYSZIGET kézműves foglalkozás várja a gyerekeket, családokat.
• Csütörtökönként 18.00 GYÖNGYÉKSZERKÉSZÍTŐ KLUB
• Szombatonként 16 órától 18 óráig ISASZEGI KÉPZŐMŰVÉSZ KÖR
Szeretettel várunk 10-100 éves korig, ha egy jó társaságban szeretnéd kreativitásodat kibontakoztatni. Rajz, festés, pasztellkréta,
grafit és egyéb technikák kipróbálása, megtapasztalása!
Csatlakozz hozzánk! Tárd ki a benned lakozó csodát! A részvétel
díjtalan! (Információ: Nagy Éva Vica 06-20/494-3566, Szilárdi
Edina 06-30/9905-373)
• A GAUDIUM CARMINIS HANGVERSENYKÓRUS hétfőn és pénteken 18.30-20.30-ig várja régi és leendő kórustagjait
a Klapka György Általános Iskola és AMI épületében a Kossuth
u. 85. alatt.
• Karádi Zsuzsanna és Simon István minden csütörtökön 17
órától MESEOLVASÁST tart a tükrös teremben. Mindenkit szeretettel várunk!
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
Verseczkyné Sziki Éva igazgató

Gyógypedagógust keresünk isaszegi intézményünkbe

Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) gyógypedagógus munkatársat keres isaszegi Fogyatékosok Nappali Intézményébe.
Pályázati feltételek: gyógypedagógus végzettség
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Némethy Máriánál az ESE központi címén (2119 Pécel, Pihenő u. 2., ese@vnet.hu) vagy a
06-28/454-076-es telefonon. Egyesületünkről és intézményeinkről részletes információk a www.egymast-segito.hu honlapon
találhatók.
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Némethy Mária:
November egy és kettő
A virágba borult domb
égett az éghez.
Mama utolsó útjáról
visszanézett.
Én halál és élet
köztesének
semmijén jajongva
tettem lépteim temetőtől el
úgy, ahogy Ő mondta:
időd van, menned kell.
Mamadomb maradt.
Virág alatt.
Ágyam vajúdott.
Rögök alatt.
Múltak órák,
emlékeimben semmi.
Nincs fájdalom, kín.
Csak lenni.
Hiába kapaszkodtam éghez,
belülről idéztek
élet-halál szövetségek.
Föntről néztek-néztek
a menekült csillagok.
Volt egy csillag, kinek glóriája
dél napban fogant be
a szőkeszín halálba,
Ő ráismert tente-babámra.
Az éjfél meghajolt, s holnapra váltva
csillagot szólított a fekete ágyra.
Csillag mondta: tente, tente,
kisfiamat ágyamra tette.
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Sok pénzrôl és tervrôl
Beszélgetés Szöllôsi Ferenccel, Pécel polgármesterével
Pécel pénzügyi helyzetéről számolt be Szöllősi Ferenc polgármester úr folyóiratunk szeptemberi számában. A beszélgetés végén abban maradtunk, hogy a 2008-as hitel ügyében folytatott
banki tárgyalásainak eredményéről tájékoztatást ad. Tárgyalásairól szóló beszámolóval kezdődött október végi beszélgetésünk.

Szöllősi Ferenc

– Polgármester úr! Eredményesen zárult a Volskbankkal folytatott tárgyalássorozat?
– Legutóbbi beszélgetésünkkor még csak arról tudtam beszámolni, hogy a 2008-as, akkori árfolyamon majd másfél milliárd
forintnyi hitelünkkel kapcsolatban kaptunk a banktól egy kemény hangú levelet. A bank ebben felszólította az önkormányzatot, hogy a szerződés alapján napi árfolyamon forintra átváltja
a tartozást (ezzel mintegy 70 százalékkal növekedett volna a tőketartozás), ha megfelelő hitelfedezetet nem tudunk adni (sajnos
ekkora forgalomképes ingatlanvagyona nincs Pécelnek). A levél
megérkezése után alaposan áttanulmányoztuk a város szempontjából rendkívül hátrányos szerződést. Megállapítottuk, hogy
a korábbi vezetés olyan feltételeket fogadott el, mely szerint a
bank bármilyen egyoldalú változtatást megtehet, beleértve a korlátlan kamatemelést is. Ezek után megkezdődtek a tárgyalások.
Első találkozásunkkor elmondtam a bank vezetőinek, amennyiben a levelükben leírtak szerint járnak el, Pécel azonnal csődbe
kerül. A bank munkatársa tudomásul vette a helyzetünket, és sikerült mindkét fél számára megfelelő megállapodásra jutnunk,
miszerint, ha tudunk ingatlanfedezetet (az eredeti összeg 60
százalékának megfelelő értékben) adni, 1 százalékkal növekszik
az éves kamat, ha nem tudjuk megtenni, akkor 1,6 százalékkal
kérnek többet. Korlátozottan forgalomképes ingatlant is elfogadnak, és most folyamatban van az ingatlanvagyonunk felmérése. Tárgyalásaink folytatódnak, minden erőnkkel azon leszünk,
hogy a szerződésnek a bank számára egyoldalú pontjai a szerződésből kikerüljenek, és megpróbáljuk átütemezni adósságunk
visszafizetését.
– Ez jó hír, szívesen beszámolunk a folytatásról...
– Ám időközben beütött egy másik bomba. A Kereskedelmi és
Hitelbanknál folyószámlahitelünk van. Ez 190 millió forint, fedezete az önkormányzat folyószámlája volt eddig, ahol inkasszó
joga van a banknak. A K&H értesítette az önkormányzatot, hogy
200 százalékos forgalomképes ingatlanfedezetet kérnek, külön4
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ben megszüntetik a hitelkeretet. Az az elhatározásunk, hogy körülnézünk, melyik banktól tudunk kedvezőbb feltételekkel hozzájutni ehhez a hitelhez, hisz erre szükségünk van.
– Milyen kifizetésekre veszik igénybe a hitelkeretet?
– Amikor a normatívák nem megfelelő ütemben érkeznek, a
munkabérek kifizetése és az elmaradt szállítói számlák kiegyenlítése történik innen. Beruházás jelenleg nem folyik, a kötelezően ellátandó feladatok számláinak kifizetéséről van szó.
– A hitelekhez kapcsolódóan mekkora az önkormányzat éves
fizetési kötelezettsége?
– Jelenleg 150 millió az éves tőke- és kamattörlesztési kötelezettségünk, ez jövőre 260 millió forint fölött lesz. Nagyjából
ugyanennyi az éves adóbevételünk. Ami nehézséget okoz, hogy
a költségvetés tervezésekor az adóbevételeket és a kiadásainkat
is ütemezzük. Ahogy a bevételek csúsznak, a kiadásaink kifizetése is. Szeretném, ha a Pécelen élők belátnák, hogy a helyi adók
nem fizetésével a város működését veszélyeztetik.
– A városközpont rehabilitációs pályázatához is elő kéne teremteni az önrészt. Ezzel mi lesz, mikor kezdődhet a kivitelezés?
– A kivitelező keresésére kiírt közbeszerzés lezárult. Jelen
pillanatban a városközpont rehabilitációs pályázatunk finanszírozója eljárást indított az önkormányzat ellen, a borítékbontáskor történtek miatt. A történetet kicsit korábbról kell kezdenem,
hogy érthető legyek. Az önkormányzat 2008-ban leszerződött
egy közbeszerzési tanácsadóval, aki ezt a közbeszerzést bonyolította. Dr. Vígh Levente úr sajnos azokra a megbeszélésekre nem
jött el, ahol a jelenléte szükséges lett volna. Nem volt ott a borítékbontásnál sem, amikor öt cég ajánlatát értékeltük. A felolvasólap fejlécét három cég nem töltötte ki, csupán az aláírásuk és
az összeg szerepelt rajtuk. Ezeket a lapokat egy borítékba tettük,
lezártuk. A boríték felnyitásakor derült ki a lapok hiányos kitöltése. Dr. Székely Attila, az önkormányzat akkori jogásza nem
kifogásolta, hogy az aláírások azonosítása után a cégek kitöltsék a lapokat. A Reneszánsz Zrt. jelenlévő képviselője azonban
azonnal kifogást emelt. A Közbeszerzési Döntőbizottság, mivel
az eredményt nem befolyásolta ez a közjáték, érvényesnek nyilvánította a közbeszerzést.
A két legjobb ajánlatadó időközben visszalépett. Elvileg most
nincs akadálya annak, hogy a Reneszánsszal szerződést kössünk
a kivitelezésre. Gyakorlati akadálya azonban van, mivel az önrész nem áll rendelkezésre. A termál területen lévő telkek eladásából szeretnénk az önrész összegét előteremteni. Nem szabad
több hitelt felvennünk!
A Pro Régiónál kértük a kivitelezés végső időpontját 2012. május 16-ra halasztani. A kivitelezést a Reneszánsz erre az időpontra el tudja vállalni.
– A másik folyamatban lévő pályázat a szennyvíztelep bővítése
és fejlesztése. 2009-ben volt egy nyertes pályázata a városnak,
közel 16 millió forintos támogatással elkészült a terv. Mikor, miből valósulhat meg?
– Pályázatunkat a megvalósításra beadtuk, várjuk a döntést. Újszerű technológiát alkalmazva tudjuk felújítani a szennyvíztelepet. Ökológiai bemutatót lehet majd a területén rendezni, kapacitása növekedni fog, a kibocsátott víz minősége is megfelelő lesz.
Előnye még, hogy megépítése és működtetése is költségkímélő.
Bízunk benne, hogy a finanszírozó ezt a tervünket jóváhagyja. A
kivitelezés önrésze 147 millió forint.
– Ez az összeg is ingatlanok eladásából lesz meg?
– Igen, ezt tervezzük.
– Pénzről szólt a képviselő-testület augusztus 31-i ülésén szü-
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letett döntés is, miszerint az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása” című keretre pályázik Pécel. Mire és mekkora összeget kaphat a város?
– Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került önkormányzatok kérhetnek állami segítséget szállítói számláik kifizetéséhez.
A hivatalos megfogalmazás szerint „a kötelező feladatellátást
veszélyeztető közüzemi tartozások” rendezésére. Hozzávetőleg
60 millió forintot kértünk, bízunk benne, hogy megkapjuk.
– A pénztelenség miatt szűntek meg a szakorvosi rendelések.
Messzire kell utaznia annak, aki ezeket szeretné igénybe venni.
Várható ezen a területen jobbítás?
– A városnak kötelező feladata egészségügyi ellátást biztosítani
lakóinak. Az alapellátás körébe tartozik: a házi-, a gyermek- és
fogorvos, valamint a védőnői szolgálat és az orvosi ügyelet. Ezeken felül önkormányzati finanszírozással a következőket biztosítottuk: labor, fizikoterápia, reumatológia és ortopédia. Ezeket
tovább nem tudjuk fizetni, megszüntettük. A labor Ray Péter
doktor úrnak köszönhetően működik tovább, minimális térítési
díj ellenében lehet igénybe venni.
További jó hírem, hogy kapcsolatba léptünk a Medical Center
vezetőjével. A cég ellátási területében Pécel is benne van. Az
igazgató úr végigvezetett az épületen, amely egy korszerűen
felszerelt, sokféle szakorvosi ellátással és egynapos sebészettel
működő rendelőintézet. Előnye, hogy Pécelről könnyen, gyorsan megközelíthető. Szeretnénk elérni, hogy OEP-támogatással
a péceli lakosok is igénybe vehessék szolgáltatásaikat.
A Tarcsai Mentő Bt. látja el most Pécelen az éjszakai és a hétvégi ügyeletet. Ők az ügyeleti időben itt vannak Pécelen, aminek
az ára havonta 1 millió forint volt. Sikerült velük megállapodni,
hogy a jövőben az eddig fizetett összeg feléért továbbra is ők
látják el az ügyeletet az eddig megszokott módon.
– Az októberi Péceli Hírekből értesülhettünk róla, hogy van
jegyzője Pécelnek.
– Szeptember közepe óta a jegyzőnk dr. Deák Erzsébet. Ügyintézőként kezdte a munkáját, végigjárta a ranglétrát, jegyzőként
is szerzett már tapasztalatot. Az első hetek alapján úgy érzem,
nagyszerűen tudunk együtt dolgozni.
– Más személyi változás is történt?
– Ígéretünkhöz híven folyik a hivatal átszervezése. A műszaki irodavezető elment, a pénzügyi irodavezető október végén
távozik. Terveztük, hogy a két irodát összevonjuk, de a jegyző
asszonnyal történt egyeztetés után erről a szándékról letettünk.
Megalakul a polgármesteri titkárság. Lesz egy olyan iroda, ami
kiszolgálja a polgármestert, alpolgármester és a jegyzőt, aljegyzőt. Terveink szerint egy jelenlegi munkatársunk lesz ennek vezetője, aki jól ismeri az államigazgatási ügyeket, ügymeneteket.
A beérkező leveleket, panaszokat a megfelelő helyre tudja továbbítani, ezzel gyorsabbá is válik az ügyintézés. Neki lesz egy
munkatársa, a helyére pedig keresünk új szakembert. Igyekszünk
ígéretünket betartani, „polgárbaráttá” tenni a hivatal működését.
– További változás is várható?
– Igen. Az adózási rendszerünket adószakértő vizsgálja. Az
emberek pénztárcájának tűrőképessége a határon mozog, és
frusztrálja őket, ha havonta kapnak valamilyen adó fizetésére csekket az önkormányzattól. Az iparűzési adót két sávossá
szeretnék tenni. Ettől a változástól reméljük, több cég teszi át
Pécelre székhelyét. A városvezetés és a helyi vállalkozók közti
konfliktus forrása az építményadó, ezt is meg szeretnénk változtatni. Az adószakértő a kommunális adóról azt már kiderítette,
hogy beszedése többe kerül, mint amit behoz. Az adóbevételekre
szükség van, csökkenteni nem tudjuk. Úgy szeretnénk változtatni, hogy két adónem maradjon, és ne kelljen havonta fizetni
valamit. A tervünk az összes helyi adóra vonatkozik.
– Örülök, hogy mindezt elmondta, mert bizony az önkormányzat munkájáról szóló gyakoribb és részletes tájékoztatást jónéhányan hiányolják.

– Jogosak az észrevételek, és ezen is változtatni szeretnénk. A
korrekt tájékoztatás érdekében továbbra is havonta megjelenik a
Péceli Hírek, de másik főszerkesztővel, megújuló tartalommal.
A honlapunkat néhány héten belül frissíteni fogjuk, és naprakész
információkkal töltjük fel. Támogatókat keresünk a péceli rádió
és televízió indításához.
– Az eddigi beszélgetésünk leginkább a pénzről szólt. A gimnázium költözésekor előkerült helytörténeti anyag kapcsán felvetődött ismét egy helytörténeti múzeum igénye, aminek létrehozása
szintén pénzébe kerül az önkormányzatnak. Erre milyen terveik
vannak?
– Hamarosan testületi ülésen tárgyalni fogjuk a témát. A volt
OTP épületében szeretnénk egy állandó helytörténeti kiállítást
működtetni. A most irattárként működő helyiségben pedig egy
kávéház nyílhatna. Ezt azért gondoltuk így, mert a helytörténeti
kiállítást fenntartani az önkormányzat szűkös költségvetéséből
nem tudjuk. A kávéházat kiadnánk működtetésre, ezzel csökkentve a kiállítás fenntartási költségeit. A városközpont rehabilitációja után a Pécel kialakulását, kultúráját bemutató kiállítás
mellett szükség van egy vendéglátó helyre is a központban, ahol
a látogatók kicsit megpihenhetnek. Jelenleg a tárolt anyag válogatása, felmérése folyik.
– A gimnázium üresen maradt épületével mi a szándéka az önkormányzatnak?
– A polgárőrség a napokban odaköltözik. A könyvtár költözése
is felvetődött a volt informatika épületébe. Fontolgatjuk a rendőrség átköltözését is.
December 1-jétől karácsonyi vásárt tervezünk az épületben.
Szeretnénk, ha hétvégeken külön programok várnák a betérőket.
Sokan jelezték, hogy szeretnének jönni. A vásár idején, december 10-re bolhapiacot szervezünk. Az árusoknak és a vásárlóknak a képviselők készítenék a forralt bort...
Télen szeretnénk korcsolyapályát csinálni a gyerekeknek a
gimnázium sportpályáján. Ezeket a programokat azért szervezzük, hogy az ingatlan fenntartásával kapcsolatos kiadásaink egy
része megtérüljön.
– Megszépül a városközpont, lesz helytörténeti kiállítás...
– Ennél fontosabb dolog is történik! Jelenleg 11 céggel tárgyalunk az ipari terület hasznosítása ügyében. No ez az, ami kihúzhatja a várost a csávából! A HJ Investment területétől az M0-ás
mellett a 31-es útig fekvő terület hasznosítható erre a célra. Jönne ide egy osztrák cég, kisrepülőgépet összeszerelő csarnokot
építene. Jönne, aki kamionparkolót csinálna, aki nagy teljesítményű fröccsöntő gépekkel műanyag termékeket gyártana. Az
FMH jelezte, hogy szeretne másik helyre áttelepülni logisztikai
problémái miatt. Tárgyalásban vagyunk a Bartoshegyi PJT-vel,
amely társaság a telektulajdonosok szövetkezése arra, hogy egyben értékesítsék a területet. A fejlesztésbe beszállna a HJ Investment Kft., mivel a terület megközelíthetőségét az M0-ásról a
közreműködésével tudjuk megoldani. Segítsége nélkül csak belterületen át közelíthető meg a terület, ezt pedig nem szeretnénk.
További jelentős változás, hogy a MÁV tervezi 2015-ig a vasútállomás területének bővítését, átalakítását. Mi leszünk a kelet-pesti szárny agglomerációs végállomása. A vonatok 10-12
percenként fognak jönni. A vasúti átjáróval, sorompóval ez a
vonatforgalom nem oldható meg, ezért elkezdődtek az egyeztető
tárgyalások a MÁV-val. Először aluljáróval szerették volna az
átjárást megoldani, mivel a talajviszonyok miatt ez problémás,
a tervet felüljáróra módosították. Mi azt kértük, csináljanak egy
gyalogos aluljárót, és kérünk az M0-ásról egy lehajtási lehetőséget a vasút túloldalára. Ennek óriási a jelentősége a vasút túloldalán élők szempontjából is.
Azt gondolom, valamennyi hírnek nagy jelentősége van a város
jövőjét illetően. Bízom benne, hogy a tervek megvalósulnak, Pécel fejlődni, szépülni fog.
Apróné Orosz Margit
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LEHETŐSÉGEK ÉS TERVEK
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrôl
A helyi önkormányzatok feladatai
152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja
és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét.
(3) A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-szakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését.
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti alapellátási körzetekről – a települési önkormányzat tájékoztatása alapján – nyilvántartást vezet.
153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és településegészségügyi feladatok körében
a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok
ellátásáról,
b) biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban
meghatározott rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezetegészségügyi helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása
esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik,

Városháza, Pécel

vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a
gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermeléséről, kezeléséről,
az elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és a gyógyforrástermék palackozásáról, csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról,
illetve engedélyezi e tevékenységeket.

Kötelességünk a múlt értékeinek, emlékeinek megôrzése

Létesítsünk Helytörténeti
Gyûjteményt!
Minden nemzedék az előtte lévők által létrehozott technikai, gazdasági és kulturális színvonal megőrzése, tovább adása és továbbfejlesztése révén halad előre. A megtett út ismerete hozzásegíthet
bennünket jelenünk reális értékeléséhez, jövőnk megtervezéséhez
és tudatosabb alakításához. (Ezért igaz az a mondás, hogy „a történelem az élet tanítómestere”.)
A tárgyi emlékek, az adott kor írásos és képi dokumentumainak
gyűjtése és megőrzése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy egy
adott település polgárai (függetlenül származási, vagy előző lakóhelyüktől) közvetlen környezetüket jobban megismerjék, a létrehozott értékeket megbecsüljék és a nagyobb időbeli perspektíva
áttekintése révén azonosuljanak a település gondjaival, de fejlődési
lehetőségeivel is.
Sajnos e téren Pécelen jelentős adósság van, mert annak ellenére, hogy a környék egyik legrégebbi települése, múltja emlékeinek
szervezett megőrzése és bemutatása megoldatlan. Pedig a fentieken kívül erre községünknek két súlyos erkölcsi kötelezettsége is
van. Az egyik, hogy az ásatási emlékek révén a régészettel foglalkozó szakirodalomban egész Európában ismert fogalom a Péceli
kultúra, másrészt a község szülötte, Varga Mihály sok évtizedes
szorgos munkájával létrehozta a helytörténeti gyűjtemény alapját,
amelynek megőrzése, rendszerezése és továbbfejlesztése elháríthatatlan és halaszthatatlan feladat. Többek között azért is, mert a
jelenlegi tárolási helyek nem megfelelőek (nedves, állati kártevők6
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től sem mentes helyiségek), másrészt, mert a múló idővel minden
nappal nehezebb a megfelelő tárgyak és írásos emlékek gyűjtése…
Ezért jelentős lépés volt, hogy a képviselő-testület megbízta a
Honismereti Kör vezetőjét, Koricsánszky Attila képviselőt a Varga
Mihály-féle hagyaték leltározásával. Ez azonban – megfelelő ös�szetételű leltározási bizottság segítségével – érdemben csak akkor
kivitelezhető, ha legalább az átmeneti tárolásra alkalmas helyiséget
biztosít a Polgármesteri Hivatal.
Bizonyos mértékig örülni kell, hogy az önkormányzat terveiben
szerepel a falumúzeum részére hely biztosítsa (a Polgármesteri Hivatal melletti félkész épületben). Mivel ennek az épületnek befejezése után rengeteg tervezett és elfogadott funkciója van, őszintén
meg kell mondani, hogy a múzeumi célra megmaradó helyiségek
nem adnak lehetőséget egy ilyen jellegű intézmény normális indításához, széleskörű szervezett gyűjtőmunkához, a nagyközség és az
iskolák tanulóinak rendszeres és szervezett látogatása révén a rendeltetésszerű működéshez. Olyan elkötelezettséget is vállalni kell,
hogy a múzeum keretében helyet kell biztosítani az itt élő országos
hírű képzőművészek (Karsai Zsigmond, Pannonhalmi Zsuzsa, Fésűs Károly) ilyen célra ajándékozandó alkotásainak megőrzésére,
bemutatására. Ha megvalósul a jelzett félkész épület befejezése,
akkor falumúzeumi célra átmenetileg (gazdagabb időkig, amikor
direkt ilyen célú épület létesíthető) minimálisan megfelelne a régi
tanácsháza.
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Az OTP volt épülete

Múzeumi gyűjtés és kiállítás szempontjából Pécel a váci Tragor Ignác Tájmúzeum szakmai és felügyeleti hatáskörébe tartozik.
Az intézmény igazgatója minden szükséges szakmai és szervezési
segítséget megígért és ennek érdekében rövidesen felkeresi a Polgármesteri Hivatalt.
Jelenleg a következő lépések látszanak indokoltnak:
– megfelelő tárolóhely kijelölése és a leltározás szakszerű elvégzése,
– Múzeum Baráti Kör szervezése,
– az anyagi források kiegészítésére Helytörténeti Alapítvány létrehozása,
– önkormányzati alapító határozat és működőképes elhelyezés
mielőbbi biztosítása.
Cser László
Az írás az ESE Híradó 1993/1. számában jelent meg.
A Honismereti Kör az Egymást Segítő Egyesület (ESE)
keretében működött.

A meleg ebédet házhoz szállítjuk
Pécelen, Isaszegen és Dányban!

Finom, házias menüt kínálunk munkanapokon, hétvégén és ünnepnapokon is házhoz szállítással.
Menü Isaszegen, Pécelen és Dányban házhoz szállítva 750 Ft/adag.
Áraink az áfa-t, és a szállítást tartalmazzák. Az egyszer használatos, mikrózható
ételdobozokat ingyen adjuk.

Ebédjéhez friss kenyeret és pékárut is rendelhet.

A rendeléssel kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető
Kiss Annától (06-20/412-2498) vagy Tóth Pétertől (06-20/468-0339).
Az étlap és a megrendelő letölthető a www.egymast-segito.hu honlapukról.
Sütőüzemünk címe:
ESE Szociális Központ
2119 Pécel, Pihenő u. 2.,
tel.: (28)454-076 vagy (28)454-077

Konyhánk címe:
ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház
2117 Isaszeg, Nap u. 2/b.,
tel.: (28)582-425 vagy (28)582-426
2011. november
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KÖZOKTATÁS

Az elsô hetek a PIOK-ban
A kezdésrôl és a változásokról beszél
Forgács Tiborné igazgató asszony
A péceli általános iskolák és a gimnázium 2011. augusztus
1-jétől közös igazgatású, többcélú közoktatási intézményként
működik tovább, melynek neve: Péceli Integrált Oktatási Központ (PIOK). Az összevont intézmények vezetésével Forgács Tiborné Zsókát bízta meg öt évre a képviselő-testület. Az igazgató
asszonyt folyóiratunk szeptemberi számában már bemutattuk.
Most azért kerestem fel, hogy a tanév első heteiről, a változásokról, a további feladatokról érdeklődjek.

Forgács Tiborné

– Pécelen is elkezdődött a tanév szeptember 1-jén. A kezdés a
Petőfi Iskolában vélhetően szokásosan indult, de mi a helyzet a
Szemerével és a Rádayval? Hogyan sikerült a költözést, a pakolást befejezni a tanév kezdetéig?
– Valóban, az első tanítási napon, amikor becsöngettek minden
és mindenki a helyén volt. Már a testületi döntést követően felmértem a tennivalókat. Többször végigjártam ezt a csodálatos és
hatalmas épületet. A gimnázium aulája a plafonig volt rakva bútorokkal, és két tanterem telis-tele dobozokkal. Megkérdőjeleződött bennem, ha csak augusztus második felében kerülnek elő a
kollégák, hogyan kerül mindez időben a helyére? Hogyan fogom
azokat a munkáltatói döntéseket meghozni, amelyek segítségével olyan társaim lesznek, akik ezt az őrült munkát felvállalják.
Első partnerem Tóth Julika volt a rendrakásban, aki az épület
és a múlt „mindentudója”. Böszörményi Csaba, a Szemere új
igazgatója ugyan hivatalosan csak szeptemberben kezdett volna,
de már egész augusztusban együtt dolgozott velünk. Aztán a „gimis” kollégák – Kóródi Marika és Magyari Orsolya – valamint a
petőfisek, Alexa Marika és Rádi Zoltán is bekerültek a vérkeringésbe. Még augusztus elején vezetőségi értekezleten egyeztettük
a fontos lépéseket, súlyoztuk a feladatokat. Egyik nap rohant a
másik után, a feladatok csak csekély mértékben csökkentek, de a
lelkesedés töretlen volt.
Mint a messiást, úgy vártuk Kötél Katit, hisz ő volt a gimis
dobozok tartalmának fő tudora. Nagy segítség volt még a gondnok kolléga, Szmolka Sándor, aki a költözést követő pakolást
irányította.
A rádays kollégák között hihetetlen gyorsasággal terjedt el a
8
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hír, sok a tennivaló, fontos kérdésekben kell dönteni, ezért sokan
már szabadságuk lejárta előtt is bejöttek dolgozni. A szemerés
kollégák is, annak ellenére, hogy ők már a tanév végén a költözést befejezték, tizenhárom tantermet ürítettek ki. Nagyon nagy
segítséget nyújtottak a Vízmű munkatársai, nélkülük mindezt
nem tudtuk volna időben befejezni, hiszen a dobozok és a bútorok szállítása mellett, még a derékig érő gazos területeket is
rendbe kellett hozni. A két szemerés karbantartó és a technikai
személyzet is partnerek voltak, helyismeretük és munkabírásuk
sokat segített.
– Megesett, hogy azt mondtad: kész, feladom?
– Nagyon érdekes volt, mert mikor már úgy éreztem, hogy nagyon fáradt vagyok, akkor mindig valaki más jött lendületbe...
Így tartottuk egymásban a lelket. Augusztus második felében
egy este, amikor már senki sem volt bent, végigsétáltam az épületen, s láttam, szinte minden a helyére került. No, ekkor nyugodtam meg először.
– Az összevont intézmény vezetőjeként – mint említetted – fontos feladat volt az intézményegységek vezetőinek megbízása. Kiválasztásukkor szakmai érvek vagy a „női megérzés” irányított?
– A vezetők kiválasztása túlnyomó részben tudatos volt, de
hagytam kicsit az érzéseimet is előtérbe kerülni. A PIOK alakulásakor egy csapat már együttdolgozott, hallottam, kik azok
a jó szakemberek, akikkel jól lehet együttműködni. Már a pályázati időszakban többször jártam Pécelen, megismerkedtem a
pedagógusok többségével. Ezek alapján nagyjából tudtam, kiket
választanék, miközben természetesen volt bennem egy nagy kérdés: egyáltalán ők hajlandók lennének-e velem együttműködni.
A Petőfinél fontosnak éreztem, hogy stabil, nyugalmi bázis maradjon. Ráadásul jókat hallottam és tapasztaltam a vezető kollégákról.
A Rádayban mindenképpen választanom kellett, hiszen mindhárom vezető kolléga nyugdíjba ment. Sok véleményt meghallgattam, s voltak előzetes beszélgetések is. Már az első pillanattól
kezdve nagyon szimpatikus volt nekem Kóródi Mária. Egyeztetésünk után arra kértem, hogy helyettesét ő válassza meg, hiszen
a továbbiakban együtt kell dolgozniuk. Szerencsére ő is arra a
személyre gondolt, akire én: Magyari Orsira.
Forgács Tiborné Zsóka – PIOK igazgató
Böszörményi Csaba – általános helyettes / Szemere Pál Általános Iskola tagintézményvezető
Tóth Istvánné Julika – Szemere Pál Általános Iskola tagintézményvezető-helyettes
Kóródi Mária – Ráday Pál Gimnázium / tagintézményvezető
Magyari Orsolya – Ráday Pál Gimnázium / tagintézményvezető-helyettes
Rádi Zoltán – Petőfi Sándor Általános Iskola / tagintézményvezető
Alexáné Berezvai Mária – Petőfi Sándor Általános Iskola /
tagintézményvezető-helyettes
A Szemerében az igazgató úrnak lejárt az ötéves ciklusa. Az
előző, alsós helyettes kolléga viszont szeretett volna újra tanítani, aminek azt hiszem, a gyerekek nagyon örülnek. Ezúton is
szeretném Csillának megköszönni azt a sok önzetlen segítséget,
melyet tőle és férjétől, Vanyek Tibortól kaptam.
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Nagyon boldoggá tett, hogy Tóth Julika is vállalta a helyettesi
feladatokat, és a titkársági munkát továbbra is Szabó Szilvi látja
el. Bár tudom, hogy a tantestületben nagyszerű és elkötelezett
szakemberek vannak, de úgy éreztem, vezetőnek egy új, „külsős” erő kell. Így lett kollégánk s egyben általános helyettesem
Böszörményi Csaba, s ezek alapján a vezetői „gárda” az alábbiak szerint épül fel:
– A tantestületben történt leépítés?
– A nyáron még rémhírek keringtek Pécelen: 5-6 pedagógusnak
egyik-másik intézményből mennie kell. A Petőfiben a harmadik
évfolyam osztályainak csökkenő létszáma miatt összevonásra
került sor, mely 2 tanító státusz megvonását jelentette. A Szemeréből egy kolléganő másik intézményben kapott állást. A Rádayban a nyugdíjba vonulók helyére új kollégák felvételére volt
szükség.
Pedagógusok létszáma
Petőfi Sándor Általános Iskolában
Szemere Pál Általános Iskolában
Ráday Pál Gimnáziumban
Összesen

31 fő
42 fő
26 fő
99 fő

– A tantestület még szeptemberben közös pikniken vett részt a
Petőfiben. A jól sikerült „buli”-nak csapatépítő szerepe is volt?
– A képviselő-testület döntésével a három iskola egy intézménnyé vált. Minden erőmmel azokat a programokat és kezdeményezéseket támogatom, melyek a nevelőtestületet egységgé
kovácsolják. Ezért is kezdeményeztem már szeptemberben az
első „PIOK-party” megszervezését. Nagyon boldoggá tett, hogy
a „petőfisek” rögtön felajánlották, tartsuk náluk a rendezvényt,
melyről elmondhatom valóban nagyon jól sikerült.
Ezt követően került sor a petőfisek, majd a szemerések nevelőtestületi kirándulására. Mindkettő remek volt. Úgy vélem, eze-

zökkenőmentesen készülhessenek majd a felvételire – nem bontottuk. Itt most 22 osztállyal működünk, a Rádayban a négy
évfolyamon 10 osztályban folyik a tanítás. A nappali képzésben így az épületben összesen 853-an vannak, és a levelezősök
száma közel 90 fő. A szaktantermek megmaradtak, azokat jól
átgondolt órarenddel sikerül teljes mértékben kihasználni. Még
augusztusban két új helyiség kialakítását oldottuk meg azért,
hogy elkerüljük a zsúfoltságot. Ezek régen raktározásra használt
termek voltak. Az egyikből technika szaktantermet, a másikból
tornaszobát alakítottunk ki. Az osztályoknak megvannak a saját tantermeik. A tornacsarnok, a kis tornaterem, valamint az új
tornaszoba teljes kihasználtsággal működik. Megszűnt viszont
a rajz szaktanterem, ez most kicsit nehezíti az órák megtartását.
A beosztásnál nagyon odafigyeltünk, hogy a nagyobb létszámú
osztályok nagyobb termekbe kerüljenek.
A helyiségek beosztásakor kérdés volt az is, hogy az általános és a középiskola pedagógusai közös nevelői szobában vagy
külön legyenek. Eleinte kicsit afelé húzott a szívem, hogy egy
helyen legyen az egész nevelőtestület. De látva, hogy nagyon
nagy az épület, és a szünet nem elegendő arra, hogy a kollégák
a hatalmas távolságokat minden óra előtt végigjárják, megoldottuk a gimnáziumi nevelőtestület új szárnyban való elhelyezését.
– Az új intézmény, a PIOK alapító okirata a város és a PIOK
honlapján is elérhető. Készülnek a még „meggyártandó” dokumentumok? Ezek készítésekor nyilván átgondoljátok a kollégákkal és a fenntartóval, hogy milyen módosításokra, arculatváltásra van igény/lehetőség...
– Az Alapító Okiratunk megszületett, a PIOK bejegyzése megtörtént. Eleget tettünk az októberi adatszolgáltatásnak, kollégáim nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a 3 intézmény adatait
összegezve jelentsék a KIR adatokat. A házirendet a Petőfiben
csak aktualizálni kellett, a Szemerében és a Rádayban újat kellett
kidolgozni. Az SZMSZ-t, most készítem és folyamatosan kerülnek átdolgozásra ennek mellékletei is.

PIOK tanulói létszámok 2011/2012 tanévben
Nappali tagozaton:
Petőfi Sándor Általános Iskolában
Szemere Pál Általános Iskolában
Ráday Pál Gimnáziumban
összesen
Levelező tagozaton:
Ráday Pál Gimnáziumban

Max. létszám:
480 fő
550 fő
360 fő
1390 fő
140 fő

ken a kötetlen programokon könnyebb megismernünk egymást.
Nagy szeretettel fogadtak a kollégáim, már eddig is rengeteg támogatást kaptam tőlük. Sokáig ebből az erőből merítettem. Ennek ellenére az elvárásaimnak is hangot kell adnom...
– A szigorúságodat – amit korábbi interjúdban bevallottál –
megismerhették már a kollégák és a diákok?
– A gimnázium átköltözése okozta kezdeti félelmek, aggodalmak miatt szigorú házirendet alkottunk. Kértem a kollégákat,
hogy a szabályokat következetesen tartassák és tartsák is be.
Ezek bizony nem mindig szimpatikus vezetői kérések. Örömömre a szabályokat a gyerekek és munkatársaim is tudomásul
vették, és becsöngetés után nem lófrálnak az udvaron és a folyosókon. Ez ügyben egyre több pozitív visszajelzést kaptam a
szemerés szülőktől és a biztonsági szolgálattól is.
– A PIOK alapító okirata szerint a Szemere épületében a maximális gyermeklétszám 910 fő. Mennyi gyermek tanul most itt,
hány osztályban? Megfelelő a termek, szaktantermek száma, mérete?
– A Szemerében az ötödik osztályokat összevontuk, viszont
a 3 nyolcadik osztályt – annak érdekében, hogy tanítványaink
2011. november

Jelenlegi létszámok:
368 fő (77%)
531 fő (97%)
322 fő (90%)
1221 fő
87 fő (nem végleges adat!)

A PIOK Kossuth téri épülete
ESE Híradó
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képességű péceli lakosú tanuló és szüleik kerestek
meg bennünket azzal, hogy bár tavaly máshová jelentkeztek, szeretnének most hozzánk átiratkozni.
Megkezdődtek a nyílt napok, melyeken meglepően
szép számmal keresték fel iskolánkat. A XVII. kerületben megtartott Suli Börzén is nagy volt az érdeklődés a gimnázium iránt. Bizakodunk abban, hogy a
jövőben egyre több – főként péceli – jobb képességű
gyermek lenne intézményünk diákja. A későbbiek
során pedig, nem tartanám ördögtől való gondolatnak egy tizenkét évfolyamos rendszer kialakítását.
– Az intézménynek több mint ezer tanulója van. Sikerült már
néhányukat megismerned?
– Év elején végigjártuk az intézményvezető kollégákkal az osztályfőnöki órákat. Gyönyörű napjaim voltak. A gyerekek nagyon
szépen beilleszkedtek, a gimnazisták elmondták örömeiket és
keserveiket is, igazán szeretni való társaság.
Környezetismeretet tanítok a Szemere egyik negyedik osztályában. Nagyon édes az osztály, a gyerekek már felvették a tempómat, ismerik az elvárásaimat. Örülök, hogy közöttük lehetek.
A Petőfiben még van adósságom, kevés időt tudtam még ott a
gyerekek között tölteni, de a hamarosan kezdődő óralátogatások során szeretném ezt pótolni. Emellett jó látni a gyerekeket a
szabadidős rendezvényeken, mint például a kisállat-kiállításon,
illetve az 56-os emlékfutáson.
– Igen pörgősen teltek az elmúlt hetek, a nyári szabadságot is
munkával töltötted. Nem sok időd maradhatott a pihenésre.
– Valóban, ám most néhány napig szabadságon leszek. Persze
most közbejött néhány fontos ügy, s azt tervezgettem, inkább elhalasztom, ám a kollégák azt mondták: Zsóka, menj nyugodtan,
minden rendben lesz. Annyira kedvesek voltak! Sokszor kapok
tőlük ehhez hasonló „szeretet-bonbonokat”, és ez jó dolog. Úgy
érzem, mi egy jó csapat vagyunk!
Apróné Orosz Margit

Pécelen élő tanköteles korú gyermekek száma (2011. január 1-jén)
a népesség-nyilvántartás adatai alapján
6-14 évesek
1513 fő
15-18 évesek
777 fő
Pécel általános iskoláiban tanulók száma
Önkormányzati fenntartású iskolákban tanulók száma:
899 fő
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulóinak száma: 205 fő
összesen:
1104 fő
A PIOK-ot alkotó három intézmény a meglévő, hatályos pedagógiai programok alapján működik. Elkészítettük pedagógiai
programunk preambulumát, amelyben megfogalmazódtak a három intézmény egységes elvei.
Olyan változásokat nem tervezünk – ismerve a város pénzügyi
helyzetét –, mely plusz kiadásokat jelentene. A fenntartónknak
lesz ugyan az összevonásból megtakarítása, a kihasználtsági mutatóink is javultak, de erre most a városnak nagy szüksége van.
Fontos feladat lesz a Szemere épületének fűtését takarékosabbá
tenni. A felülvizsgálat, illetve a karbantartás elengedhetetlen.
Szeretnénk, ha megmaradhatnának az eddig jól bevált hagyományok, de már formáljuk az új arculatot. A közoktatási – pontosítva köznevelési – törvénynek még csak a tervezetét látjuk.
Ebben a helyzetben lehet nagyokat álmodni, de a tervezetben
megszorítást érzek...
Féltem a kollégáimat és az intézményem. Nagyon bízom benne, ha bármi változtatást hoz az élet, az mind gyermekeink javát
szolgálja majd. Számomra az lenne szimpatikus, ha minél több
programmal, elfoglaltsággal, képzési formával tudnánk tanítványainkat az intézményben tartani.
A gimnáziumot szeretnénk megerősíteni. Ennek érdekében a
jelenlegi nyolcadikos gyermekeink bizonyos tanulmányi szint
felett felvételi nélkül tanulhatnának itt tovább. S itt gyorsan
szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt hetekben egyre több jó

A PIOK tagintézmény-vezetôi
Böszörményi Csaba

1986-ban végeztem az ELTE-ÁTFK-n
magyar-történelem szakos tanárként. Ezután a főiskola Dohány utcai gyakorló
iskolájában helyezkedtem el. 1990-től
magyar tantárgyból szakvezető lettem,
magyar szakos főiskolás hallgatók tanítási
10
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gyakorlatát irányítottam majd’ húsz éven
keresztül. 1996-ban a BME közoktatásvezetői szakán szereztem diplomát, majd
2006-ban a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen megszereztem történelemből
az egyetemi végzettséget. 2007-től az idei
tanév kezdetéig az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ tantárgygondozójaként is tevékenykedtem. Feladatom
a 7. kerületi magyartanárok munkájának
összefogása, kerületi versenyek, vetélkedők szervezése, lebonyolítása, illetve
módszertani segédanyagok összeállítása
és közreadása volt. Pályám kezdetétől
fogva tanítási alapelvem a játékos feladatok, módszerek alkalmazása. Ennek kapcsán jó néhány iskolai, kerületi és fővárosi szintű bemutatóórát tartottam. A játékos
módszerekről, feladatokról készítettem
számos módszertani segédanyagot, munkafüzetet. Az első ilyen munkám a Toldijátékok volt, a legutóbbi pedig a nemrég
megjelent Szókincsbővítő munkafüzet,
amelyet a Tinta Könyvkiadó jelentetett
meg. Mindezek mellett előző iskolámban
2011. november

a szabadidős tevékenységek szervezéséből is kivettem a részem, erdei iskolákat,
nyári táborokat, vízitáborokat és sítáborokat is vezettem.
Négygyermekes apuka vagyok, két
nagyfiam közül Gergő jogászként végzett,
de most nyelvtanárként tevékenykedik,
Ákos pedig fogtechnikusnak tanul. Januárban lesz négyéves Hanga lányom, ő
nemrég kezdte az óvodát, és nyáron született meg kisfiam, Lehel, aki jelenleg még
kisbabaként tevékenykedik otthon.
A vezetői megbízatást nagy örömmel és
elszántsággal fogadtam, már július végén
elkezdtem a munkát, hogy minél előbb
megismerhessem a Szemere Iskolát. Nagyon jól érzem magam ebben a csodálatos
iskolában, a gyerekek is és a kollégák is
szeretettel fogadtak. Ezalatt a rövid idő
alatt is megtapasztaltam már, hogy ebben
az iskolában nagyon jó szintű oktató és
nevelő munka folyik, számos szép hagyománnyal és értékkel. Vezetői munkám fő
célja, hogy ezeket az értékeket megtartsam és tovább szaporítsam.

KÖZOKTATÁS

Kóródi Mária
Kóródi Mária vagyok, 1985-ben az egri
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola befejezése után költöztem Pécelre, ahol általános iskolai tanári pályafutásomat kezdtem
matematika-kémia szakos tanárként. A mai
napig jó szívvel emlékszem az ott töltött
évekre, kollégáimra, kedves tanítványaimra. Pályám kezdetén akadtak nehézségek, a
főiskola sajnos nem az életre tanított bennünket, hanem a matematikára… Szerencsésnek mondhatom magam, mert a kezdeti kudarcok nem térítettek el a pályáról,
és a tapasztaltabb kollégáim – pl. Hámori
Terike, Dér Jutka néni, Kapronczai Évike –
segítő támogatására gyakran számíthattam.
Azt, hogy mit tanítsak, mindig tudtam, de a
hogyan-t, azt tőlük lestem el.
A Petőfiben 16 tanévet tanítottam, közben bekapcsolódtam a Ráday Pál Gimnázium 6 évfolyamos képzésébe, ahol petőfis
tanárként óraadó voltam 6 évig. Ezzel egy
időben az ELTE-n 2000-ben matematika
tanári diplomát szereztem. 2001-ben elhagytam Pécel közoktatását, pályafutásom
Óbudán egy alapítványi gimnáziumban
folytatódott, ahol vezetői praxisom elkezdődött. Odakerülésemkor igazgatóhelyettes, 2006-tól pedig igazgató voltam.
2009-et írtunk, amikor fenntartói döntés
következtében az alapítványi iskola bezárásra került. Még ezen a nyáron a Lestyán
Péter igazgató úrral történt egyeztetések
után 2009 szeptemberétől ismét Pécelen,
immár a Ráday Pál Gimnázium tanáraként
szolgálhatom újra a tanulóifjúságot. Amikor pedig 2011 februárjában megkaptam a
Budapesti Műszaki Egyetemen a közokta-

tás vezetői diplomámat, még nem gondoltam, hogy ilyen tempóban gyorsulnak fel
az események körülöttem. Miután a város
vezetése döntött Pécel közoktatásának átszervezéséről, felkérték Forgács Tibornét
a három intézmény igazgatási feladatainak
ellátására. Ezek után pedig az a megtiszteltetés ért, hogy igazgatóasszonytól egyéves
megbízást kaptam a PIOK Ráday Pál Gimnázium intézményegység-vezetői feladatainak ellátására.
Talán most már kiderül minden kedves
olvasó számára, miért választottam bemutatkozásomhoz a fenti mottót. Bizony, a
Ráday Pál Gimnázium ötvenéves fennállásának ismeretében elkerülhetetlennek érzem megemlíteni azt a keskeny mezsgyét,
amin kollégáimmal a múlt értékeinek megtartása mellett a mindennapi feladataink
teljesítését követően a jövő kihívásainak
megfelelve haladunk. Már pályám kezdetén tudtam, hogy felelősséggel tartozom a
tanulóifjúságnak. A felelősséget nemcsak
szakmai téren éreztem velük szemben,
hanem emberileg is. Példa vagyok minden diákom előtt. Idén, az új feladattal ez
a felelősségkör kibővült a kollégáimmal
és minden alkalmazottammal szemben is.
Nyugodt munkahelyi légkört, hosszú távú
perspektívát, „életpályamodell”-t sajnos
elég nehézkes most, ebben a fővároshoz
közeli, alvó kisvárosban biztosítani. De
biztos vagyok abban, hogy az iskola nem
csupán az egyes tanulók, valamint az egyes
tanárok összessége. A közösség mindig
több mint az egyének összege. Hiszem,
hogy alvó kisvárosunkban működő gimná-

ziumunk jól kiszolgálja lakóközösségünk
azon tagjait, akik középiskolai tanulmányaikat jó színvonalon, az emberi értékeik
figyelembevétele mellett akarják végezni,
s eljuttatja őket az érettségiig, valamint
tájékozódást nyújt mindennapi életük számos területén.
Csodát tenni sajnos nem tudok, ígérgetni mindenféléket pedig nem szeretnék. A
tanulóifjúság szolgálatáért való elköteleződésem, a jövőbe vetett hitem, a korrekt,
jól képzett kollégáimba és vezetőtársaimba vetett bizalmam ösztönöz abban, hogy
Pécel város közoktatását jelenlegi beosztásommal előbbre vigyem. Gondolataimat
azzal a megállapítással zárom, amit végzős
diákjaim is kapnak tőlem útravalóul: ha
otthonaitokban, munkahelyeteken 1 fokkal
sikerül emelni a „jégmező” hőmérsékletét,
már érdemes volt megszületni.

Egy iskolaigazgató,
akit tagintézmény-vezetônek neveznek

Rádi Zoltán a péceli Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója 2004 augusztusa óta. Most, 2011 októberében is ezt a
tisztséget tölti be, újkori átnevezésben.
Igazából nincs bajom a változásokkal,

átszervezésekkel, átnevezésekkel. Ha.
Ha nem érzek a fogalomváltással, átnevezéssel veszteséget. Most igen. Túlérzékenységem igen személyes és igazán
Rádi Zoltán személyéhez kötődik, bár
mélyebb és tágabb értelemben sérültséget
és megfosztottságot is érzek, mint mindig, amikor egy fogalom – akármilyen
beavatkozással – elveszti esztétikai tartalmát. Vagyis amikor sérül a szó-tartalom
igaza, jósága, szépe. Ez a névváltozás
zavart idéz, mert mindaz, ami az iskolaigazgató szó jelentésében hangulatában,
hangzatában, dallamában, jelentésében,
közértelemzésében keletkezése óta hordoz – elveszejtődik. Ez persze mostanság
nem fontos helyen, a társadalmi lélek-tu2011. november

datban játszódik le. Megfosztottságot és
szegényedést okoz abban a lélektudat-világban, ahol a pénz jelentősége semmi.
Ezen átnevezés, változás közben Rádi
Zoltán iskolaigazgató személye marandóan változtathatatlan, mint olyan tanároké,
akik személyisége tanító: értékrendben,
erkölcsben, művészetigénylésben, emberi tartásban, tudásszomj felkeltésben. A
gyermeklelkek nevelésében.
Nem gondolom, hogy Rádi Zoltán iskolaigazgatót zavarja beosztásának átnevezése. Ő nem változik, hitvallása sem. Nehéz ember, biztonságot nyújtó pedagógus.
Könnyű tisztelni, szeretni. Ez így nagyon
jó. A jövőnek.
Némethy Mária
ESE Híradó
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ÜNNEPELTÜNK

Tisztelet a hôsöknek!
Az aradi vértanúkra Pécel városa október 5-én emlékezett. Az
ünnepséget a Zeneiskolában tartották. Az alábbiakban Szöllősi
Ferenc polgármester ünnepi beszédét adjuk közre.
Tisztelt Barátaim!
Engedjék meg, hogy idézzem Kossuth Lajos megemlékező
szónoklatát az aradi hősökről:
A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni. Legyenek a
szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a
hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota
porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé
nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk
szent emlékét hűségükért a Haza iránt, ‚s a magasztos példáért,
melyet az utódóknak adtanak; ‚s buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely
Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!
IMÁDKOZNI MA IS KELL, mert hazánk sorsának kereke
rossz irányba gördül. Ma is küzdhetünk nemzetünk szabadságáért, sorsának jobbra fordulásáért. Ma is ki vagyunk szolgáltatva a világ nagyhatalmainak, de ami még annál is rosszabb, a
személytelen pénz uralmának. Nem hadsereggel vernek tönkre
bennünket, hanem a banktőke mérhetetlen erejével. Az elmúlt
húsz esztendő során hazánk több olyan sebet is kapott, amiből
csak hosszú idő múltán tud kigyógyulni. A „magyarok vagyunk”
érzést belülről is tépik. Tanúi vagyunk annak, hogy az egyre jellemzőbb nincstelenség, a folyamatos létbizonytalanság, pozitív
jövőkép nélkül felnövekvő nemzedéket eredményez. Láthatjuk,
hallhatjuk, hogy tehetséges, iskolázott gyermekeink tervezik az
életüket idegen országban folytatni. A hazaszeretet már csak a
legjobbakban él, akik helyesen, nem mások ellenében, hanem
a népünk javáért élik meg azt. A mi nemzedékünk felelőssége
a magyar hovatartozás fontosságát átadni, s bár nehéz időket
élünk, honunkban a honért tenni. Örömmel érzékelem, hogy a
jelenlévők többsége még alig kezdte el a nagybetűs életet, de az,
hogy itt vannak, bizonyítja, van remény.
TISZTELT HONFITÁRSAIM!
Sokszor és sokféleképpen méltatták az elmúlt több mint másfél
évszázad alatt az aradi vértanúkat. Mindent elmondtak arról, ami
történt, szinte óráról órára rögzítették az eseményeket. Mégis a
történelmi elemzéseket hagynám a történészekre. A mai gyásznapon emberiesség szempontjából emlékezzünk aradi mártírjainkra.
AZT MONDJÁK, a történelem akkor az élet tanítómestere, ha
életre kelnek a hősök, a magunk szívében, valóságban megismerjük őket, s így vonzanak bennünket példájukkal. 2011. október 6-án 162 évvel Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 honvédtábornok: Aulich Lajos, Damjanich János, Knézich Károly,
Lechner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagy-Sándor
József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Vécsey Károly, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József és Lázár Vilmos kivégzése után ismét emlékezni jöttünk. Olyan nemes lelkű emberek
előtt tisztelegni, akik megértették a kor, a pillanat üzenetét, és
vállalták azt a feladatot, amelyet a sors rájuk rótt. Olyan magyar és más egyéb nemzetiségű férfiak halálát gyászoljuk, akik
a magyar függetlenség ügye mellett egy még nemesebb idea, a
világszabadság eszméiért is küzdöttek.
AULICH LAJOS honvédtábornok, hadügyminiszter azt mondta: „Harcunk nem a nemzetiség, hanem a köz szabadságharca az
abszolutizmus ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszabadságnak.” E közös végcélért küzdöttek, és életüket adták érte.
12
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MI EMLÉKEZŐK itt Pécelen és bárhol másutt, az ország határain belül és kívül, áldozatukat látva mit gondolunk, mit gondolhatunk magunkról? Milyen áldozatot hozunk, mekkora erőfeszítést teszünk ma a kor, a pillanat adta feladtok megoldásáért?
Becsüljük-e eléggé napjaink eddigi vértelenségét? Utódként
tiszta lelkiismerettel nézhetünk-e a tükörbe? Az aradi vértanúk
hazáért, embertársaikért hozott áldozatai, emberi nagyságuk
szolgáljon mindannyiunknak példaként.
E KATONÁK SOKBAN KÜLÖNBÖZTEK: néhányan forradalmárnak vallották magukat, mások csak esküjükhöz kívántak
hűek maradni. A magyarokon kívül volt közöttük német, osztrák,
lengyel, horvát, szerb; kisnemes, polgár és főnemes; dúsgazdag
és vagyontalan; voltak közöttük barátok és ellenfelek, de egyben azonosak voltak: hősiesen harcoltak a magyar szabadságért,
nemzeti függetlenségünkért, s életüket áldozták.

Vértanúk szobra, Arad

ÁLDOZATUK NEM VOLT HIÁBAVALÓ, ismételjük szinte
imaszerűen az emlékezések napján, meghatottan, de kissé tanácstalanul állva a hősök arcát és nevét viselő nemzeti tablók
előtt.
Talán feldereng a remény, hogy valóban nem volt hiábavaló. Azt a következtetést vonjuk le neveikre, tetteikre emlékezve, hogy azért nem volt hiábavaló, mert abba korba érkeztünk,
amelyben nincs szükség olyan hősökre, „kik érted haltak”…
Jobb ez a kor, amelyben ezt mondhatjuk: kik érted élnek… Ezért
sem volt hiábavaló. Mert őket felidézve vagyunk csak képesek
becsülni, mit jelent az elmúlt korokból átszelídülni egy oly régóta vágyott, tisztább jövőbe.

2011. november

ÜNNEPELTÜNK

1956-os
emlékfutás

Kerecseny János

Az aradi tizenhárom
Döbbenet volt az ország lelke akkor,
Egyetlen sóhaj morajlott tova,
Mint vészes rianás, gáttörő tavaszkor,
Úgy dübörgött Kossuth nagy kora.
Vijjongva szállt a zord halálmadár,
Mint pokolból szabadult szörnyű rém:
Sötétség lett urrá e szent hazán,
Mert Világosnál kialudott a fény.
Egy jajszó sikoltott a honfiszájon_
Az aradi Tizenhárom!....

6 érembôl 4 a miénk

Az Óriás, ki lelke tűzborával
Tízmillió magyart harci lázba vert,
Lángajkára fagyott utolsó dalával
Már Mars hadisten kebelén pihent...
Nem pergetett már riadót koboz szava,
Elnémultak pacsirták és sasok,
De égre zúgott a holt Petőfi sóhaja,
Mint üllőn csengő, villámló vasok
S végig dörögte a vérszagú világon:
Az aradi Tizenhárom!....
Egy szó jajdult csak a meghőkölt világon Még a kancsukás cár is felnyögött A frank, a belga, német és angol határon
Kegyelmet követelt a Titán-Száműzött.
Döblingbe űzött börtön posztján
Gyilkos tollával a Legnagyobb Magyar,
Mint ketrecbe láncolt fenséges oroszlán,
Ki kétségbeesetten saját husába mar,
A boltra írta: - mint gyújtó, égi járom:
Az aradi Tizenhárom!.....
Öklét rázta a Becsület szava,
A Jog, Igazság, Szeretet felordított,
Kegyelmet kért a fél világ maga,
Ám a győző halálharangot kondított.
S az őrült ördög, a fattyúvérű rém,
A hesseni herceg szerelem fia.
Hóhér - Haynau, kinek gyilkolás volt a kéj,
Akarta, hogy vérben égjen Hunnia
És fennakadt a szörnyű vérvádon:
Az aradi Tizenhárom!...
A döbbenet tépett milljó szív-eret,
Egyetlen sóhaj morajlott tova:
De nem mozdult meg a lelkiismeret.
S a hősöknek meg kellett halnia!
És meghaltak, dicsőn, mint az istenek...
Életük munkája: történelem.
Nevük tízmillió magyar szívben remeg
S élni fog, amíg csak egy magyar terem!
Dicsőségük zsoltár a honfiszájon:
Örökké él az aradi Tizenhárom!...

Ebben az évben október 21-én, pénteken, egy szép őszi napon
került megrendezésre az 1956-os emlékfutás, amely nem csak a
futásról szólt, hanem a tisztelgésről is.
A rendezvény helyszíne a péceli Emlékpark volt, ahol egy rövid
megemlékezés után a polgármester úr, Szöllősi Attila is beszédet
mondott, köszöntötte az eseményre érkezőket – sportolókat és
nézőket egyaránt.
A PIOK igazgatónő, Forgács Tiborné beszédében méltatta,
hogy milyen sok diák érkezett a futásra, hogy részvételükkel
tisztelegjenek az 1956-os hősök emlékének.
A futást a felnőtt korosztály kezdte (18 év felettiek), utána következtek a középiskolások, végül az általános iskolások, ahol a
mi diákjaink nemcsak létszám fölényben voltak, hanem az eredményeik is kimagaslóak lettek: 6 éremből 4 lett a mi tanulóinkké!
Iskolánkból (Petőfi Sándor Általános Iskola) közel 100 diák
vett részt a versenyen. A sulinkban is erre a napra esett a megemlékezés, amelynek végeztével igazgatónk, Rádi Zoltán sok sikert kívánt nekünk. Az iskolánktól az Emlékparkig az út nagyon
hosszú, ez a 3 km-es séta már önmagában is szép teljesítmény.
Nem emelnék ki senkit, mert mindenkit dicséret illet, hiszen
a képességéhez mérten mindenki a legtöbbet hozta ki magból,
iskolánkat példás viselkedéssel és megjelenéssel képviselte valamennyi diák – az ünnepi öltözetet iskolai emblémás pólóra cserélve futották le a távot.
Rajcsinek Gedeon

Rákoscsabai Közösségi Ház
1171 Budapest, Péceli út 222., Telefon: 06/1- 256-9526

„Apróságok”
Csorba Katalin szobrászművész kiállítása
A kiállítás október 14-től 29-ig tekinthető meg (a ház nyitvatartási idejében)
Baba-Mama börze
November 5. szombat 9-12 óráig
Ruhák (bébitől-tinédzserig), babakocsi, autós gyermekülés,
járóka, etetőszék, játékok és sok más egyéb.
Előzetes asztalfoglalás szükséges! (1500 Ft/asztal)
A belépés ingyenes!
„100 éves a Csaba Ház” ünnepségsorozat
November 12. szombat 15 óra
Kakaó Parti
A Csaba Ház fennállásának 100. évfordulója alkalmából ünnepi Kakaó Partira várjuk a gyerkőcöket, papákat, mamákat,
népi hagyományaink jegyében, ahol lesz nevetés, játék, mese,
tánc és csemegézni való is akad. A „Kakaó Bárban” minden
megéhező apróság vendégünk uzsonnára, egy pohár finom
kakaóra és egy szeletke kalácsra!
Belépő: 600 Ft/fő
15 órától: „Hatkörjáték Körkerengő” – zene, interaktív tradicionális magyar játékok, kézműves foglalkozások: nemezelés, lemezdomborítás, állatfigurák készítése természetes
alapanyagok felhasználásával
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Dorka-dilemma
Mint minden sorozatban, itt is kénytelenek vagyunk egy kicsit
ugrani az időben. Történt ugyanis némi változás, ami Dorka számára jelentős. A legfőbb és legfontosabb eltérés a megszokottól,
Lady volt. Ki az a Lady? Egy másik, szintén kezes, de fiatalabb,
sötétpej, félvér kanca. Dóra mondta ugyanis, hogy Dórinak, mivel már öreg, sokat kell pihennie, s Dorka már olyan ügyes, hogy
nyugodtan kipróbálhatja Ladyt is.
– Ameddig te velem vagy, Dóra, addig nem félek semmitől! –
mondta Dorka.
Ladyvel az ügetés más volt, mint Dórin, mert erősebben kilengett a ló háta, léptei nem voltak olyan lágyak, mint Dórié.
– Ülj hátra a nyeregben! Erősebben mozogjon a csípőd! Szorít
a térd! Próbálj ellazulni!
– Jó, de hogyan?
A sok és rendszeres gyakorlás segített, no meg Dóra végtelen
türelme és jó szemléltetőkészsége. Ladyvel már csaknem olyan
jól lovagolt Dorka, mint Dórival. Tulajdonképpen váltogatta a lovakat Dóra, hogy a kislány szokja Lady lendületesebb járását is.
Ennyi előzmény után történt valami, ami csaknem mindent
megváltoztatott. Mi is ez?
Nemsokára kiderül.
Az iskolában egy érdekes házi feladatot kaptak:
– Készítsetek egy olyan fogalmazást, ami valamilyen félelemről
és annak leküzdéséről szól! – hangzott a kérés.
Dorka felkapta a fejét:
– Ez most éppen jókor jön!
Dorka tanárai egy kicsit csodálkoztak azon, miért áll fel olyan
nehézkesen a kislány a székről, s miért olyan gondterhelt az arca.
Különösebb figyelmet azonban nem szenteltek neki, betudták annak, hogy kamaszodik, és a nehézkes felállás biztos valami szeleburdiság következménye, mondjuk, nekiment valaminek. Tegyük hozzá, hogy Dorka nem tartozik a szeles, futkosós gyerekek
közé, mindig óvatos és megfontolt mindenben.
Tehát a fogalmazás. Leült a számítógépe elé, gondolkodott, egy
nagyot sóhajtott, s írni kezdett.
***
Erősebb a félelemnél
A lovaglás számomra egy varázslatos, csodálatos dolog, egyesülni a lóval, megtapasztalni azt a szoros testi és lelki kapcsolatot,
ami lovaglás közben létrejön. Ilyen csodát, varázslatot még életemben nem éreztem mindezidáig. A bűvös együttlét a hetekben
tört meg, amikor Lady megugrott, s nem tudtam megmaradni a
nyeregben, leestem róla! Nincs rá szó, mit éreztem akkor, volt ló,
nincs ló, a biztonságot adó test egyszerre csak nem volt sehol! Ég
és Föld között lebegtem, azt sem tudtam, mi lesz velem, hol érek
majd földet, s milyen állapotban! Szerencsére a zúzódásokon kívül komolyabb bajom nem esett.
Oktatóm, Dóra, nyugodt, higgadt, kimért hangja tartotta bennem a lelket, olyannyira, hogy vissza is ültem a nyeregbe!
Később, mikor már otthon voltam, kezdtek bennem összeállni
az események, amelyek a másodperc töredékei alatt nem rendeződhettek.
Mérlegelni kezdtem: szerencse, hogy nem történt komoly bajom. Hogyan tovább? Mi lesz most? Az motoszkált az agyamban,
hogy nem szabad feladni, le kell küzdeni a szorongást, hiszen volt
bátorságom visszaülni Lady-re. Amióta lovagolok, egyre több
dolog köt a lovagláshoz: barátaimat a lovaglásnak köszönhetem,
sok szép lovas filmet néztünk meg együtt négyesben, ami mindig
csodálattal töltött el. Voltunk már több lovas rendezvényen is, sőt
még a lovasboltot is felkerestük Viktorral, ahol kedvemre kézbe
vehettem mindent, ami a lovakkal, lovaglással kapcsolatos. Több
lovas regényt is olvasgattunk, a 4 „lóbarát”. Mennyi lovas sport14
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közvetítést néztünk meg közösen, végigizgulva a versenyeket!
Ugye nem adhatom most fel, amikor minden olyan szépen alakul? A lovaglás iránti szeretetem „erősebb a félelemnél”! Elesni
és leesni nagyon könnyen lehet, nem kell ahhoz lóra ülni, csak
tudni kell talpra állni!
Nekem olyan oktatóm és barátaim vannak, akiktől támogatást
és bátorítást kapok, ezért nincs megállás!
***
Dorka barátai, Kitti, Laci és Viktor, természetesen tudtak az balesetről, s most szorongva és kíváncsian várták, mit dönt Dorka,
hogyan tovább. Persze, a szülei véleménye számít legfőképpen.
Volt nagy ijedtség a szülők részéről, persze, de úgy döntöttek,
hogy Dorkára bízzák, szeretné-e folytatni tovább, s kikérik majd
Dóra véleményét is.
A négy barát most Dorkáéknál gyűlt össze, s a kislány felolvasta
a fogalmazását.
– Tudtam, tudtam, titokban abban reménykedtem, hogy nem
adod fel!!! – kiáltotta Kitti, barátnője kezét szorongatva.
– Bármi történjék is, mi akkor is szeretni fogunk, s továbbra is
együtt maradunk, ha mégis másként döntenél! – mondta Viktor.

– Valahol olvastam egy idézetet, hadd gondolkozzam, pont ide
vág – mondta Laci. – Megvan! Jókai Anna mondta: „Nem az a
bátor ember, aki nem fél – hanem aki fél, de amit kell, mégis
megcselekszi!”
Viktor elgondolkodott.
– Tudjátok, már évek óta lovagolok, történt velem egy s más,
potyogtam a lovakról szépen, de minek részletezzem. Ilyenkor
nem az a lényeg, hogy ki mit bravúroskodik, sőt túllicitálja a másikat lovas tetteivel, hanem bátorítani kell azt, akivel először esik
meg rossz élmény. Dorka, csak azt tudom mondani, hogy a szívedre hallgass. Tudnod kell viszont, hogy senki nem néz le téged
azért, ha mégis abbahagyod. A lovaglás nem veszélytelen sport.
– Az úszást ajánlják sokaknak – mondta Laci.
– Kösz – mondta Dorka. – A medencébe is bele lehet fulladni,
na melyik a jobb?
– Egy kanál vízbe is, esetleg egy fürdőkádnyiban is, hát még
egy medencényi vízben! – próbált viccelődni Laci.
– Aki síel vagy korcsolyázik, nagyokat tud esni. Minden sportnak megvan a maga kockázata, de az örömforrása is. Dönteni
kell, melyik az erősebb: az élvezet vagy a szorongás – mondta
Laci.
– Ilyenkor jelent rengeteget az edző vagy oktató lelki támasza
– mondta Kitti.
Nehogy azt higgyük, hogy Dórát hidegen hagyták az esemé-
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nyek. Neki meg kellett őriznie a lelki nyugalmát, különben a félelemből pánik is kialakulhatott volna. „Lady, Lady! Mi lesz most
Dorkával? Visszajön-e hozzám? Ez itt a nagy kérdés! Tudom, a
tanítványokkal nem lehet és nem szabad kivételezni, de Dorka
különleges helyet foglal el a szívemben, mert olyan belső értékei
vannak, amiből tanulni lehet, s a ragaszkodása megható. Nagyon
fájlalnám, ha nem jönne többet…”
Ekkor szólalt meg a telefonja:
– Halló!
– Szia, Dóra, Dorka vagyok.
Na, most kiderül… csak nyugalom… – futott át Dóra agyán.
– Hogy érzed magad, kincsem?
– Fogjuk rá, kékülök-zöldülök, de… csak…
– Mondd, bátran!
– Ugye tudsz segíteni nekem? Megrendült egy kicsit a lovakba
vetett hitem és bizalmam. Lehet ezt orvosolni? Még előttem van
a kép, amikor Lady megugrott!
– Ne aggódj, kicsim. Ez természetes reakció, majd csütörtökön
várlak, s keresünk megoldást!
– Jó, köszönöm. Apukámat adhatom neked egy percre?
– Persze, szia, akkor várlak!
Dorka apukája vette át a telefont:
– Szerbusz, Dóra. Szeretném a véleményedet és tanácsodat kérni…
– Nagyon jól el tudom képzelni, mit érzel és éreztek mind a
ketten a feleségeddel. Nem tudok 100 százalékos biztonságot
garantálni, azt ugye tudjátok. Viszont tudunk olyan gyakorlatokat végezni, amik fejleszthetik Dorka reflexeit, amik segíthetnek
megelőzni az ilyen leeséseket. Elérkeztünk arra a szintre, hogy
most már ezeket a feladatokat is gyakorolhatjuk. Biztonságosan
ül a kislányotok a lovon, s büszkék lehettek rá nagyon, hogy mindenféle hiszti nélkül, bátran visszaült a nyeregbe! Ha úgy gondoljátok, hozzátok őt csütörtökön, ez a ti döntésetek, hiszen Dorka
még nem nagykorú. Szeretném viszont elmondani, hogy… hogy
Dorka nélkül semmi sem lenne a régi.

– Köszönjük, Dóra, ott leszünk.
Azóta eltelt két csütörtök is, sokat gyakoroltak Dórával. Lady
azóta ismét megugrott egyszer, de Dorka sikeresen megtartotta
magát a nyeregben, igaz, megijedt egy kicsit.
Óvatosság és elővigyázatosság mindenekelőtt, semmi vagánykodás. Vagánykodás? Dorka sohasem csinált ilyesmit, mindig
csüggött oktatója szaván, követte minden utasítását, kérését, mert
tudta és tudja, csak így tanulhat, s haladhat előre.
Ami pedig a fogalmazást illeti, kapott Dorka egy jelest, méghozzá csillagosat. A tanára a szünetben odahívta magához:
– Dorka, ezért mozogtál olyan nehézkesen? Ezért voltál olyan
zaklatott mostanában? Szegénykém, nem csodálom. Nagy bátorságra vall, hogy nem adod fel, veszed az akadályokat. Ilyen az
igazi, erős lélek.
Árvay Mária

MEGRENDELÔLAP

Karácsonyi vásár!

Megrendelem az ESE Híradó című havi folyóiratot 2011.
........................................................ hónaptól az alábbi címre:
Megrendelő neve: ....................................................................
Címe: .......................................................................................
.................................................................................................
Telefonszáma: .........................................................................
Címemre postai csekket kérek. A postai csekk a (28)454 076
vagy a (28)454-077 telefonon is kérhető.
Előfizetési díj:
negyedévre:
740 Ft
		
fél évre:
1 470 Ft
		
egy évre:
2 890 Ft
Támogatói előfizetés:
Kiemelt támogatói előfizetés:

5 000 Ft
10 000 Ft

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

December 1. és 23. között a volt gimnázium
területén (Pécel, Isaszegi út)
karácsonyi vásárt tartanak!
Az eseményre árusok
jelentkezését várják!
Ugyanitt december 10-én
bolhapiacot rendeznek!
Érdeklődni:
Papp Istvánné
06-20/597-8060
Papp.Istvanne@pecel.hu

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

Unokás özvegyasszonyt keresek 55 éves korig.
Telefon:20/381-9413

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

ELADÓ zsákos lótrágya, 40 kg/zsák 400 Ft-ért.
Tel.: 30/46-48-490
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Szüreti bál
értékek, néphagyomány
áron: 1-2-3 gesztenyénél többe nem kerül a dió-teknős és katica,
a süni és a papír-sütőtök, a só-liszt alma-szilva is megéri az árát,
hát még a helyben pattogtatott kukorica!
A napot az Áldás együttes kíséretében népi gyermekjátékokkal,
tánccal zártuk, ahol együtt játszottunk, mulattunk.
Kellenek nagyon az ember életében ilyen ünnepi dolgos-mulatós együttlétek! Sok szervezést, energia-befektetést igényel, de
hisszük: megtérül! Gyermekeinkkel megismertetjük a hagyományt, régi szokásokat, s közben beléjük ívódik a tisztelet, elfogadás, egymásra figyelés, a dolgos kéz becsülete. Játszva-dalolva tevékenykednek a gyerekek, s közben növesztik mélyebbre a
„gyökereiket”!
Szekeresné Ági

Madárijesztő csücsül a kapuban szalmabálán. Szőlőfürtök lógnak a kerítésről, dísztök és csipkeág díszeleg az ablakokban, és
gyűlik a sok gesztenye. Kicsik és nagyok lelkesen készülődnek:
Mihály-napi vásár lesz és szüreti bál!
Mindez a Szivárvány ovi őszi projektjének része, mely a népszokásokra, hagyományokra épül. Az őszi betakarítások, szüretek idején mi is elmegyünk a gyerekekkel gyümölcsös kertekbe:
diót, szőlőt, almát szedünk. A begyűjtött terméseket eltesszük
télire: aszalunk, lekvárt és befőttet készítünk. A sok-sok szőlőfürtnek pedig – ami a Mihály-napi vásáron belépőül szolgált –,
kipréseljük a levét, s a mulatság végén gyerekek, szülők, pedagógusok együtt elfogyasztjuk.
A vásáron saját készítésű portékákat árulunk igen jutányos

Központban ismét az egészség!
A Szemere Általános Iskolában TÁMOP pályázat keretében,
a Flóra, Fauna és az Ember című 3 hetes iskolai projektben vehettek részt a tanulók. Ez alkalomból fontos szerepet kapott a

környezetünk védelme, a természet megbecsülése, a virágok,
a növények, az állatok megóvása, az ember egészsége, önma16
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gunk és társaink megbecsülése. Az élet védelme, megóvása és az
egészségünkre való odafigyelés napjainkban fontos feladat, ezért
a tanulók a második héten az egészséges életmód témakör köré
épülő játékos programokon vehettek aktívan részt. Például Dr.
Horváth Mária tartott a gyerekeknek előadást az energiaitalok
káros hatásáról, valamint Dr. Török Jolán a fogápolás fontosságára hívta fel a figyelmüket, de ezen kívül volt újraélesztési
gyakorlat, ételbemutató, valamint egészség teszt is.
Azonban a szervezők – Nagy Gáborné és Nemcsik Gabriella – ebbe az egészségmegőrző programba próbálták bevonni a
szülőket is, mégpedig egy nekik szóló délutáni rendezvényt szervezve. Ez alkalomból megkóstolhattuk a Szabó Süti Kft. által
adományozott kenyeret – amelyet a szülők kedves felajánlásából
különböző mézzel ízlelhettünk meg –, és ihattunk a Családellátó által kínált préselt ivólevekből. Részt vehettünk vérnyomás-,
illetve hallás- és látásszűrésen, valamint csuhébábot is készíthettünk a gyerekekkel közösen. A program nem jöhetett volna létre
az Arcadia Reklám Kft. támogatása nélkül.
Számomra ismét az volt a tanulság, hogy a gyermekeket csak
játékosan lehet igazán megtanítani arra, hogy az egészségünk,
környezetünk védelme, valamint a természet megbecsülése és az
egymásra való odafigyelés nagyon fontos feladat.
Cseri Katalin
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Színpompás hét a Petôfiben

Szeptember utolsó hetében a TÁMOP pályázat által előírt innovációs program keretében rendeztük meg a Színpompás témahetet az alsó tagozaton.
Ezen a héten a tanítási órák az ősz jegyében teltek. Énekórákon őszről szóló dalokat énekeltünk, rajz és technika órákon
életre keltek az ősz színei, hangulata. Erről szóltak az olvas-

mányaink, és természetesen a környezetismeret órák, sőt mi
több, a matematika és testnevelés órákra is becsempésztük ezt
a témát.
Hét végére egy kiállításnyi anyag gyűlt össze a gyermekrajzokból, plakátokból, mellyel iskolánk folyosóit díszítettük.
A hét csúcspontja az alsós gyerekeknek rendezett szüreti délután volt, melynek megszervezése iskolánkban évek óta hagyomány. A délután nyitányaként minden osztály a témához illő
verset és dalt mutatott be a többieknek. A jó hangulatot tükrözte
az is, hogy a gyerekek bekapcsolódtak a közös éneklésbe. S
ha már szüreteltünk, megszólalt a kereplő is. Ezután a gyerekek különböző ügyességi játékokon vehettek részt. S hogy még
izgalmasabb legyen, minden osztály egy-egy csapatot alkotva
váltóversenyszerűen ment állomásról-állomásra.
Változatos ügyességi feladatok mellett ízelítőt kaptak a magyar néptánc lépéseiből.
Aki jól elfáradt, és szőlőt is darált, majd segített préselni, mustot is ihatott.
Köszönjük az alsó tagozatos tanító néniknek és tanító bácsinak, a napközis csoportvezető kolléganőinknek a munkáját,
melynek eredményeként létrejöhetett ez a hét, s minden tanítványunk sok szép élménnyel gazdagodva térhetett haza.
Rendek Éva és Pergelné Micserics Edit

Vakuvillanás…
Ajándékba kaptam, egyszerű kis fényképezőgép, szinte játékszer. Gyakorolni azért jó lesz – gondoltam, aztán többször
is, csak úgy bedobtam a táskámba, hátha… Észrevétlenül sokasodni kezdtek a fotók a számítógépemen, ma már egész kis
galériám van. Impressziók, átélt, megismételhetetlen pillanatok, felejthetetlen emlékek, megannyi amatőr próbálkozás az
idő megállítására. Némelyikre még büszke is vagyok. Mint
arra a díjnyertes fotóra, ami véletlenül került egy fotókiállítás
paravánjára.
Kedvencem számára akkor jött el a nagy pillanat, amikor a
Péceli Alkotó Pedagógusok Egyesülete fotópályázatot hirdetett „Fény és árnyék” címmel. A témaválasztás kitűnő, hiszen
már ez a két szó is, a maga ellentétes jelentésével képes tökéletes egységet teremteni. Egyik nem létezik a másik nélkül,
hiszen a fény mögött mindig ott van az árnyék, az árnyék pedig csak fény hatására jön létre. Ez az egység pedig tökéletes
harmónia, szépség és varázslat, és arra törekszünk, hogy ezt a
csodát megörökítsük. Ezért aztán rengeteg pályamű érkezett,
beneveztem én is. A szakmai zsűrinek nem volt könnyű dolga
a díjak odaítélésében, hiszen több kategóriában versenyeztek
a képek: az ötletességtől a művészi kivitelezésen át a téma
hangulati megjelenítéséig.
Egy esős októberi estén a Petőfi Iskola aulájában halk háttérzene kíséretében gyülekeztek a kiállítás megnyitójára kíváncsi
civilek és PAPE-tagok. Kellemes melegség töltötte be a teret, félreeső sarokban hívogatóan megterített asztal, a paravánok között bámészkodó, még kabátban sétálgató érdeklődők
találgatták, vajon kinek a képe nyerte el a zsűri tetszését. A
meghirdetett időpont után néhány udvarias perccel Dévényiné
Harmati Éva megnyitotta a kiállítást, üdvözölte a jelenlévőket.
A hangulat meghittségét fokozta Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú című versének elszavalásával Nagy Erzsébet, majd a PAPE-

kiállítások immár állandó résztvevője és szakértője, Németh
Hajnalka értékelte a pályázatot és a kiállítást. Ezután sor került a díjak átadására, miközben Belláné Jenei Sára, a PAPE
életre hívó elnöke lelkesen fényképezett. Megszámlálhatatlan
vakuvillanás…
Megint szép kezdeményezés volt, lehetőség azoknak az amatőr alkotóknak, akik nem is tudják magukról, hogy mennyi-

Németh Hajnalka

re tehetségesek. Így nyílik ki a világ mindenki számára, mert
mindenki tehetséges valamiben… Jó hangulatú este volt, köszönjük a szervezőknek.
Székiné Sellei Anikó
a Petőfi Iskola tanára
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Kemény dió
Nagyon szeretem a diót.
Ilyenkor ősszel, esténként hazamenve, az előkertben lévő diófánkról lepotyogó diókat törögetem. Fenséges érzés, főleg, hogy
tudom a fa történetét.
A régiek azt mondták, aki diófát ültet, bízik a jövőben.
Dejó dió
Kutakodtam, honnan származik kedvencem. Perzsiában az ottani ásatások 8000 évvel ezelőtti megkövült diót hoztak a felszínre, Hammurabi irataiban is szó van róla, de a Bibliában Salamon király is említi az Énekek énekében: A diófás kertekbe
mentem alá, hogy a völgynek zöld füvét lássam.
A görögök és rómaiak is hivatkoznak rá, egy monda szerint
Jupiter főistentől kapta „királyi” titulusát, hisz királyi diónak
hívják, az istenek kedvenc eledele volt. Őseink állítólag a Volga
vidékén ismerték meg, és hozták magukkal hazánkba. A diónak
közel 21 fajtája ismert.
Egy, a dióval kapcsolatos mondás elgondolkodtatott. Két módon lehet feljutni egy diófa csúcsára: „Az egyik, hogy felmászol
rá, a másik, hogy ráülsz egy dióra, és vársz.” Merthogy a diófára
fel lehet mászni, de nagyon szerettük is ezt a játékot gyerekkorunkban! Szinte minden családi háznál van egy diófa, ami
a gyerekek kedvenc helye. Persze nemcsak a gyerekeké, hisz
a fa személyes sorsunk, egyéni életünk szimbóluma is: évgyűrűiben, gallyainak hajlatában benne van históriánk, benne van
mindazoknak a története, élete, akik körülötte éltünk, élünk.
Minden része hasznos, hasznosítható
A diófa sosem kér, nem igényel különös gondoskodást, csak
szeretni kell, miközben ő mindig ad. Nyáron árnyas lombja a
lélek gyógyítója, tisztítja a levegőt, megszűri a napsugarakat,
így ősszel meg lábunk elé szórja kincseit, a diót, csörgő-zörgő
aranyos termését, sok-sok vitamin, ásványi anyag hordozóját.
Termése csontba zárt egészség, fogyasztása csökkenti a cukorbetegség kockázatát, és fontos szerepe van a rák megelőzésében. A dióbél és a belőle sajtolt olaj értékes zsírsavakat tartalmaz, jótékonyan hat a vérnyomásra, erősíti az idegeket. De a fa
hasznossága még holtában sem ér véget: a belőle készült erős,
jó illatú bútorok több nemzedéken át szolgálják az embert, örök
darabként, szilárd háttérként a divatok közötti eltévelyedésben.
Szinte örök darab, örök emlék.
Varjak diós útjai
25 ével ezelőtt apósom, dudari papa a bakonybéli buszjáraton hozott egy kis csemete diófát új házunk kertjébe. A majd
egy méteres fát nagy szakértelemmel elültette, mondván, ez az
otthoni bakonyi diófa csemetéje. Így került Dudarról a diófa Pécelre. Egyébként általában a varjaknak köszönhetők a jó diófák,
mert ők a legnagyobb és legszebb diókat lopkodják, s ha kiejtik csőrükből, akkor ott az megfakadván fává nő(-het). Apósom
fájáról néhány év elteltével kiderült, tényleg királyi dió, nagy
termése papírhéjú, és nagyon finom. Édesapám kedvet kapva,
nem bízva a varjakban, levitt három diót Békésre, melyeket
elültetett, és kettő kis fává nőtt. Kertünk végébe ültetve egyik
évben szomorúan látja, hogy az egyiknek a törzsébe belebújt a
szú. Mondtam neki, hogy vágjuk ki, ebből nem lesz jó fa soha.
Majd ültetünk másik diót. De családi örökség, hogy nem adjuk fel, így édesapám megpróbálta a lehetetlent. Fasebkötözővel és mindenféle praktikákkal évekig kezelte a megbetegedett
fát, melynek szinte csak a kérge volt ép. És csodák csodájára,
a törzs meggyógyult, és az idén, nyolc év után két diót termett.
Mondani sem kell, hogy életünk egyik legfinomabb diójának
18
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éreztük a termést. Csak érdekességként, hogy a másik, az egészséges fa egy diót sem termett még.
Gyógyír árnyékában
Kérdeztem édesapámat, hogy szerinte mi a titka a szinte reménytelennek tűnő gyógyulásnak? A válasz meglepett, és továbbgondolkodásra késztet.
Tudod fiam, a diófától néhány méterre vannak a fűzfák, nagy
árnyékot vetve. Szegény kis diófa, hamar rájött, hogy törzsét a
szú eszi, az életadó napot pedig a fűzfák árnyéka veszi el, így
nem sok esélye van a fejlődésre. Én is és ő is mindent megtettünk a gyógyulásért, ő azt, hogy minden erejét összeszedve kinőjön a fűzfa árnyékából, és mielőbb elérje, hogy ne neki kelljen más árnyékában élnie, hanem az övében éljenek mások. Én
pedig gyógyítgattam szú ette sebeit.
Ez a történet, az élet szinte minden területére áthallik. Ne mi
alkalmazkodjunk másokhoz egész életünkben, hanem tegyük
azt, ami a jó, ami a mi saját életünk. Eliána lányom mindig csinosan, nőiesen öltözködve ment az iskolába. Sokszor mondta,
hogy kinevetik a többiek, mert minél szakadtabb valaki, annál
menőbb. Mondtam neki, ne ő alkalmazkodjon a többiekhez, hanem legyen önmaga, és meglátja, majd a többiek fognak hozzá
változni. Érettségi előtt, amikor már ismert gátfutó bajnok volt,
hirtelen osztálytársnői is elkezdtek nőiesen, csinosan öltözködni.
Beépített extrák
Egyik nap autómban a Kossuth rádió Arcvonások c. műsorát
hallgattam, Pavelcze László speciális mentős beszélt magáról,
munkájáról. Elmondta, rendkívül rossz gyerek volt, szinte mindent kipróbált, nem hallgatott senkire, mígnem ráérzett a másik
embernek való segítés ízére. Miközben más sebeit kötözgette,
és nem a sajátját nyalogatta, eltörpültek az ő problémái, és már
nem másnak akart megfelelni, barátoknál jó lenni, hanem elkezdte járni a saját útját. Már nem más árnyékában kell élnie,
hanem ő ad árnyékot másoknak itthon és a világ minden részén.
Sokszor úgy gondoljuk, kemény dió, nem érdemes foglalkozni
valakivel vagy egy helyzettel, vagy annyira sérült már minden
és mindenki, hogy inkább lemondunk róla.
A jó példa is ragadós, nemcsak a rossz. Egy barátom szerint
minden tőlünk telhetőt tegyünk meg, és ekkor várhatunk nyugodtan, mert a beépített extrák működnek. Akiről nem is gondoljuk, teljesen megváltozik, akiről már az orvosok is lemondanak,
meggyógyul, a szenvedélybetegek szabaddá válnak. Működik
az Isten adta szeretet és hit ereje. Egy szenvedélybeteg fiatalokat munkaterápiára fogó otthon vezetője mondta, hogy öt dolgot kell a gyerekekkel szemben alkalmazni: szeretet, szeretet,
szeretet, nevelés, oktatás, ilyen sorrendben és ilyen arányban.
Bízok a jövőben
Egyesek szerint nem esik messze az alma a fájától, mások szerint a dió sem. Mint ahogy jöhetnek a varjak, és elvihetik egész
máshová a diót, ugyanígy lehet kiszámíthatatlan, hogy miből és
kiből mi lesz, mivé válik.
Isten azt akarja, hogy jó fák legyünk, és jó diót teremjünk. Ő
begyógyítja a sebeket, mi pedig akarjunk felnőni a problémák
fölé.
Ha majd életünk évgyűrűit szemrevételezi, mondhassa: elvégeztük feladatunkat, azaz feladatunkat végeztük e földön.
Eldöntöttem, hogy őseimtől tanulva én is diófát fogok ültetni.
Kiválasztottam már a szerencsés diókat, és földbe tettem őket.
Mert bízom a jövőben…
Durkó Sándor László
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A könyv, mint eszköz…
Ez évben VII. alkalommal nyitotta meg kapuit a Könyv-Tárgy
Biennálé kortárs képző- és iparművészeti kiállítás a Ráday-kastélyban.

a kódexírók ránk hagytak. Egy jó könyvet előállítani tipográfiai
szempontból, könyvkötési szempontból sokkal több annál, mint
művészet.”
Ezt követően Kassai István Liszt Ferenc-díjas zongoraművész
előadását hallgathattuk meg, majd mindenki a saját tempójában
tekinthette meg a kiállítást, valamint beszélgethetett a jelenlévő
művészekkel.
A kiállítás kurátora Pannonhalmi Zsuzsanna, Ferenczy Noémidíjas keramikusművész volt, aki idén is, mint minden évben saját alkotásaival is hozzájárult a kiállítás sikeréhez.

Ráday Gedeon tiszteletére

Immár hagyomány, hogy ezt a rendezvényt a Gedeon-naphoz
igazodva gróf I. Ráday Gedeon tiszteletére rendezik meg.
Mint ismeretes, Ráday Gedeon korának kiemelkedő gondolkodója volt. 10302 kötetet számláló könyvtárat hozott létre a
18. század végén, ahol „Péceli Parnasszus” elnevezésű irodalmi
összejöveteleket tartott, amelyen Kölcsey Ferenc, Jókai Mór, a
Szemere és Fáy család is rendszeresen részt vett.

Pannonhalmi Zsuzsa

A rendezvény a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesülete és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, a Ráday Gyűjtemény, valamint a Péceli Parnasszus Alapítvány közreműködésével jöhetett
létre.
Cseri Katalin

„VII. Könyv-Tárgy Biennálé” kiállítás
Megtekinthető a Ráday-kastélyban (2119 Pécel, Kálvin tér 1.)
2011. december 16-ig, péntek-szombat-vasárnap 10.00 18.00 óráig, előzetes bejelentkezés alapján. Csoportok részére
ettől eltérő időpontban, előzetes egyeztetéssel is lehetséges.
További információk:
Pécel, Ráday-kastély: 06-28/453-354
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete:
06-1/311-2479

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton

A rendezvény nyitányaként Dr. Varga Kálmán, a Műemlékek
Nemzeti Gondnokságának igazgatója, majd Fazekas Barna alpolgármester úr mondott pár köszöntő szót. Ezt követően a kiállítást Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának megyei múzeumigazgatója nyitotta meg
gondolataival:
„Bízom abban, hogy a Ráday-kastély meg tud újulni, és mindaz
a hagyaték és hagyomány, amit a Rádayak ránk hagytak, megmarad az utókor számára is.
Haladunk afelé, hogy a modern technika felváltja a könyvet,
mint eszközt, de engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat,
és elmondjam, hogy ige is ragaszkodnunk kell ahhoz az örökséghez, amit a könyvek nyújtanak, és hűnek kell lennünk ahhoz, amit

•
•
•

ELADÓ!
Koloniál könyvszekrény 90x175 cm-es 45.000 Ft,
Íróasztal, kitűnő állapotban 5.000 Ft,
Ágyneműtartós ágy 5.000 Ft.
Telefon: 06-30/46 48 490

ELADÓ PÉCEL csendes mellékutcájában, buszmegállóhoz közel, kb. 85%-ban felújított, közel 70nm-es
összközműves parasztház, 846nm-es telken. Irányár:
11,9 millió Ft, telefon: 06-70/339-1321
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KOMOLYZENE

„Mindenkinek van egy álma….”
Az én álmom idén is teljesült:
Placido Domingot hallgattam Zágrábban!
Gondolom, már különösebb meglepetés nélkül mesélhetem el
idei, számomra az év egyik legkedvesebb eseményének történetét. Ahogy 2008. óta tettük minden évben, Placido Domingo
hangjáért rajongó baráti társaságunk tagjaival idén Zágrábban, az új, impozáns sportcsarnokban hallgattuk az operavilág ma egyik leghíresebb énekesének koncertjét. Mondanom
sem kell, hogy most is hatalmas, fantasztikus élményben volt
részünk!
Megkísérelem Domingo hangja, művészete iránti maximális
elfogultságomat félre téve elmesélni idei benyomásaimat.
Placido Domingo hangjáért, az operáért lelkesedő társaságunk
útjairól már többször beszámoltam, nem lehet meglepő, hogy
ebben az évben földrajzi közelsége miatt ez a zágrábi koncert
adta a legjobb lehetőséget számunkra, hogy idén is láthassuk,
hallgathassuk kedvenc operaénekesünk hangját élőben. Tehát
utaztunk Zágrábba .

Az új Aréna Zágráb épülete

Október 21-én, pénteken először jártam Horvátországban.
Kellemes napsütésben léptük át a határt, szép őszies színekbe öltözött táj fogadott bennünket a határ túloldalán. Érdekes
érzés volt felfedezni, hogy az autópálya alatti szelíd folyó, az
eddig csak térképen látott Száva!
Zágráb a bágyadt napsütés ellenére kissé ridegen fogadta a
koncertre érkezőket. A városban némi útbaigazításra számítottunk, mivel az interneten tapasztaltak szerint csak kishazánkból több utazási iroda indított kifejezetten erre a koncertre külön buszokat. Ám ennek ellenére sehol egy plakát, sehol egy
tábla, ami segítette volna az idegenből érkezőket a valóban
dekoratív megjelenésű Aréna Zágráb épületét megtalálni. Az
autónkban lévő GPS segítségével sem sikerült, sőt a megkérdezett horvát rendszámú autó vezetője is fejét rázta a kérdésre.
Tanácstalanságunkat látva három horvát autós útmutatásával,
és a jegyeinken szereplő cím alapján már kisebb kitérőkkel
megtaláltuk a koncert helyszínét. Nem kis meglepetésünkre a
város ridegségét további kesernyés ténnyel tetézték a koncert
szervezői: ott, az Aréna bejáratánál fedeztük fel, hogy hiába az
interneten indulás előtti utolsó ellenőrzés, hiába a kezünkben
szorongatott jegyek tanúsága; itt bizony a koncert kezdését egy
órával későbbre halasztották.
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Mit tehet egy idegen főváros külső kerületnek számító,
egyébként is nehezen megtalált bezárt kapujú épület előtt a
didergő Domingo rajongó? A szemben látható élelmiszer áruházba megy és megpróbálja féltett horvát pénzét gazdaságosan
felhasználni. Mi is így tettünk!
Igazán szerencsésnek érezhettük magunkat, mikor az áruház
előterében egy kávézót találtunk, ahol néhány horvát kuna ellenében forró cappuccinot vásárolhattunk és kényelmes székeken húzhattuk az időt a várható kezdésig. Így kikerültük az
utcán, a hazaihoz képest jóval hűvösebb időjárásban ácsorgást.
Mielőtt a várva várt kapunyitáshoz érnék a történetben, néhány szó az Aréna Zágráb épületéről, a koncert helyszínéről.
Horvátország legnagyobb sport arénája 2008-ban épült, 2009ben adták át. 15 ezer fő befogadására alkalmas. Az adatok keresése közben természetesen itt is találtam magyar vonatkozású
adatot: ugyanis a felettébb jellegzetes, impozáns épület kivitelezésében egy magyar cég is részt vett. A mélygarázs, illetve
a földszinti parkoló 926 személygépkocsi és 38 busz számára
elegendő. Az Arena 90.340 négyzetméternyi alapterülete hat
szintre oszlik, tervezésekor eleve figyelembe kellett venni a
fenntartáshoz szükséges okokból, hogy a sportesemények mellett kulturális programok, koncertek, konferenciák befogadására is alkalmas épületre van szükség.
Tehát visszatérve eredeti témához, délután 17 óra körüli érkezésünk után végre 19,30-kor megnyíltak az Aréna kapui. Pici
elégtételül szolgált, hogy az elsők között besorjázva láttuk,
hogy a horvát közönség is kezdett szállingózni, egyértelműen
Ők is a jegyeken szereplő kezdésre jöttek.
Meglepő volt számunkra, hogy sem a folyosókon, sem a lelátón nem találtunk, nem vásárolhattunk a koncertre készített
programfüzetekből, azokat csak és kizárólag a VIP szektorokban helyet foglalóknak tették ki.
Fura tapasztalat volt még, hogy az Aréna ugyan egy sportlétesítmény, de végül is ez a koncert egy komolyzenei programként szerepelt mindenhol. Egy operaénekes, egy világhírű tenor koncertje volt, ennek ellenére a kezdéskor és a szünet után
is a nézők, behozták a nézőtérre sörös poharaikat, pattogatott
kukorica árus járkált a széksorok között(?).
Végre elérkezett a bűvös 21,00 óra, felcsendült a koncert
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Domingo és Cetinski énekel

KOMOLYZENE
első dallama, Donizetti: Don Pasquale nyitánya. A karmester
most is Eugen Khon volt, aki ezen az estén a Szlovén Filharmonikusok Zenekarát vezényelte.
A koncertre Domingo partnereként Angel Blue és Micaela
Oeste amerikai szopránénekesnőket, horvát vendégeként pedig a jelenleg legünnepeltebb popénekes, Tony Cetinskit hívta
meg.

Angel Blue, Placido Domingo és Micaela Oeste

A vendégekről nem sokat tudtunk, egyedül Angel Blue szép
hangja, kedves, mosolygós arca volt ismerős, hiszen a 2009-es
magyarországi Operália énekverseny 2. helyezettjeként hallottuk Pécsen, majd a döntőben az Operaházban. Angelt hallhattuk még a 2010-es budapesti Nyárköszöntő Operagálán is.
Tehát az említett nyitány után számunka az est egyik fénypontjaként várt Otello „Szerelmi duett” következett Placido Domingo és Angel Blue előadásában. Igen érdekes volt a
tanítványt a Mester partnereként hallani, de nagyon jó érzés
is egyben, hiszen a duett eleve csodálatos zene, a két énekes
hangja, előadása pedig tökéletes hitelességgel adta vissza Verdi
mondanivalóját. (A nézőtéren pedig fogyott a sör és csörgött a
pattogatott kukorica... no comment!)
Domingo – mint mindig – most is fantasztikus volt, azt hiszem, ezt felesleges megemlíteni is.
Micaela Oeste eddig ismeretlen nevét olvasva kíváncsian
vártam és bevallom nagyon jó volt hallani Őt. Szép hang, kedves, szimpatikus megjelenés. Első, szoprán hangját megmutatandó, Micaela is Donizetti egyik kevésbé ismert operájának
áriájával lépett a közönség elé, jókora tapsot aratva azzal. A
koncert folyamán Micaela Oeste többek között Rigoletto és
Gilda „Bosszú-áriáját” énekelte a Maestroval, méghozzá gyönyörűen.
A teljes program részletezését inkább kihagynám. Ahogy azt
már megszoktuk, a koncert I. részében opera áriák és duettek,
míg a II. részben inkább az operett és a musical részletek kapták a főszerepet. Ekkor érkezett a horvát vendég, Tony Cetinski. Ő két könnyebb dallal nyitotta a koncert II. részét, később
Domingoval énekelte az „O sole mio”-t.
Természetesen Horvátországban is hatalmas sikere volt Lehár
Ferenc operett részleteinek, Bernstein West Side Storyjából a
Tonight és a jól ismert a My Fair Lady betétdalának (Ma éjjel
táncolnék) is.
Miért fontos egy elkötelezett Domingo rajongónak ismét koncerten hallani a neki legszebb hangot? Ennek is van ésszerű
magyarázata: egyrészt, mert minden alkalmat ki kell használni,
amikor Domingo élő előadáson hallhatjuk, másrészt azért, mert
2010. december 16-án pozsonyi koncertjén mutatta be először
a Maestro ezt az átdolgozott, „felfrissített”, új részletekből ös�-

szeállított repertoárját. Az új részletek között kellemes meglepetésként hallgattuk például az eddig koncertjein nem szereplő
Andrea Chénier áriáját (Nemico della patria).
A hivatalos programmal ellentétben végül nagy örömünkre
– ha már a kezdést eltolták egy órával – a ráadások száma jelentős volt. Tulajdonképpen talán nem túlzás, ha azt írom, egy
teljes III. részt kaptunk a ráadás dalokkal.
A már megszokott módon Domingo megénekeltette közönségét, a Besame muchot legalább olyan hévvel énekelte lelkes
közönsége Zágrábban is, mint azon a 2009-es pécsi éjszakán
mi. Lara: Granadája nélkül természetesen nem létezhet Domingo koncert és ez így volt most is.
Az abszolúte „most már vége” érzés akkor következett, amikor Domingo a színpadra szólította az összes résztvevőt és
Ők négyen elénekelték búcsúzásként a Non ti scordar de me...
(Nem felejt el engem, itt: Nem felejtünk el) jól ismert, keserédes búcsú dallamait.
Csodás este volt! Ennek az emlékéből megint egy ideig eléldegélek, miközben lesem-várom, talán jövőre is láthatom,
hallhatom Őt... ha esetleg nem itthon, akkor valamelyik szomszédos országban. Oda is elmennék, csak hallhassam Domingo
hangját, láthassam azt a kedves mosolyt, ami akkor jelenik meg
az arcán, mikor egy szép ária után a felcsattanó tapsot hallgatva
köszöni szépen az ünneplést. Belefeledkezve hallgatni a számomra legszebb hangot, melyet csak két tenyerem végtelenített összeütésével tudok honorálni. Meggyőződésem, hogy én
sokkal többet kapok minden alkalommal, amikor az Ő hangja
vigasztal, felejteti a napi gondokat, mint amennyit az összerakosgatott forintjaim jelentenek a jegyáráért!

Domingo most is jótékonysági céllal énekelt

Mert Őt mindig ünnepelni KELL! Elfogult, határtalanul elfogult vagyok Domingo hangjával, egész egyéniségével kapcsolatban. Hiszem, hogy az Ő hangja az a hang, amely rajtam
kívül sok százezer opera és zenekedvelő ember szívét megsimogatja, sok-sok embernek – ahogy nekem is –, az Ő hangja
jelenti a teljes, felhőtlen örömöt, a maximális, minden gondot,
bajt, bánatot elsöprő CSODÁT!
Bocsássák meg nekem, hogy megint külön egy mondatban kiemelem, a nekem oly sokat jelentő spanyol zarzuela, a Maravilla legszebb áriáját; az édes-bús dallam első taktusainál bizony
nekem ebben az évben is kigördült a könnycsepp az szememből.
Hiszen megint nyertem egy évet! Megint sikerült megérnem,
átélnem az újabb élményt és a következő „találkozásig” ennek
a fantasztikus estének minden pillanatát elraktározom.
Köszönöm a csodálatos estét barátaim és a magam nevében
is, Maestro!
Csontos Tamásné
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PEST MEGYE HELYZETÉRŐL

Októberi hírek
Pest megye intézményeirôl
Rövidített órák,
rendkívüli tanítási szünet
2011. október 17.

Megkezdôdött a fûtés
visszaállítása
2011. október 21.

18 Pest megyei közoktatási intézményben folyik rövidített tanórákban az oktatás és/vagy rendeltek el rendkívüli szünetet október 17. és 21. között.
Az intézkedésről az intézmények vezetői a helyi körülményeknek és feltételeknek megfelelően intézkedtek, a fenntartó Pest
Megye Önkormányzat egyetértése, illetve értesítése mellett.
A rendkívüli intézkedésekre az 1993. évi LXXIX. Törvény
54. paragrafus (1) bekezdése alapján került sor, amely előírja a
rendkívüli szünet elrendelését, amennyiben a nevelési-oktatási
intézmény működtetése nem biztosítható. Mivel az érintett 18
közoktatási intézményben még nem sikerült helyreállítani a gázszolgáltatást, így jelenleg nincs fűtés, tehát az épületekben nem
adottak a feltételek a tanórák rendes megtartásához. Az elmaradt
tanórák pótlása a későbbiekben megtörténik.
Pest Megye Önkormányzata elnézést kér minden érintettől! Mindent megtesz a tanításhoz feltételeinek helyreállítása érdekében. Miután a megyei önkormányzatok és a kormány közös
szándéknyilatkozata a megyék konszolidációjáról megteremtette
a feltételeit, Pest Megye Önkormányzata és a Tigáz Zrt. azonnal
megkezdte a szolgáltató felé fennálló tartozás rendezéséről, illetve átütemezéséről szóló megállapodás előkészítését; amint az
érintettek megegyeznek a részletekben, és a kért garanciákban,
továbbá a megállapodás aláírásra kerül, az előírásoknak megfelelő rendben megkezdődhet a szolgáltatás visszakapcsolása,
majd a fűtés újraindítása.
Forrás: www.pestmegye.hu

Megkezdte a fűtés visszaállítását a Tigáz azokban az iskolákban, amelyekben napok óta hidegek a radiátorok.
A miniszterelnök szóvivője közölte, hogy megállapodás született a gázszolgáltató, a megyei önkormányzat és a Belügyminisztérium között. Szijjártó Péter újságírók előtt azt mondta, van
olyan iskola, ahol már működik a fűtés, és ez legkésőbb péntek délelőttre minden intézményben így lesz. Megjegyezte, az
érintett 18 iskola közül egy olyan van, amelyben nem a Tigáz a
szolgáltató, ám a megyei önkormányzat elnökének tájékoztatása
szerint ott is megállapodnak a szolgáltatóval, és helyreáll a fűtés. A miniszterelnök szóvivője közölte is: a kormány garanciát
vállalt arra, hogy rendezi az érintett iskolák októberi, novemberi
és decemberi gázszámláját. Az eddig felgyülemlett tartozás kiegyenlítéséről pedig az önkormányzat és a gázszolgáltató cég
fog egyeztetni „abban a tudatban, hogy a kormány és a megyei
önkormányzatok között létrejött megállapodásnak megfelelően
a megyei intézményeket – így iskolákat is – 2012. január 1-jétől
az állam fogja működtetni” – mondta.
Részlet www.pestmegye.hu híréből.

A Kormány megoldja a Pest
megyei iskolák helyzetét
2011. október 19.
A Kormány felkérte a belügyminisztert, hogy a holnapi nap
folyamán oldja meg a nehéz helyzetbe került Pest megyei iskolák helyzetét – jelentette be Giró-Szász András kormányszóvivő
szerdán.
A kormányszóvivő elmondta: miután a megyei önkormányzati intézmények állami fenntartás alá kerülnek, ilyen anomáliák
nem fordulhatnak elő többé. Addig is, amíg ez megtörténik, a
Kormány felelősséget érez az iskolákért, ezért felkérte a belügyminisztert, hogy a holnapi nap folyamán oldja meg a nehéz helyzetbe került Pest megyei iskolák helyzetét – tájékoztatott.
Giró-Szász András kiemelte, az állami kézbe vétel azt fogja jelenteni, hogy sokkal nagyobb biztonságban lesznek azok, akik
ezekben az intézményekben dolgoznak és azok, akik az intézmények szolgáltatásait igénybe veszik.
Mint ismeretes, több mint egy tucat Pest megyei iskolában
nincs jelenleg fűtés, mivel az önkormányzatok tartoznak a szolgáltatónak.
www.kormany.hu
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A péceli Fáy iskolában
ismét van fûtés
2011. október 25.
Október 24-én este a péceli Fáy András Szakközép, Szakiskola
épületei közül a kollégiumban kapcsolták vissza először a fűtést.
A keddi napon, azaz október 25-én tanítási szünet van, ekkor indítják az iskola összes épületében a gázfűtést, így a szerdai naptól már zavartalanul folyhat az oktatás a rangos intézményben.
Forrás: peceli-hirhatar.hu

Szerkesztôségi
közlemény
Némethy Mária, az Egymást Segítő Egyesület (ESE) elnöke 2011. évi díszpolgári címét Pécel Város Önkormányzatának 2011.
október 23-án visszaadta.
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PÉCEL BIZTONSÁGÁRÓL

Az év polgárôre
Birkás Gábor és rajta keresztül a Péceli Polgárőr Egyesület komoly kitüntetésben részesült. Ennek kapcsán beszélgettünk az elismerésről, a munkáról és az előttük álló feladatokról.
– Egyre nagyobb jelentősége van a helyi polgárőr egyesüle- úr révén sikerült műszakilag rendbe rakni. A színvonalasabb és
teknek. Ezért külön öröm a péceliek számára, hogy „az év pol- hatékonyabb szolgálat ellátáshoz ezen lépések megtétele elengárőre” kitüntető címet kaptad, amelyhez ezúton is gratulálunk. gedhetetlen lenne. A szabadidőnkben tudunk szolgálatot ellátni.
Drogprevenciós előadásaid példaértékűek, és a helyi polgárőr Ezt az időt a családunktól vesszük el, amit ezúton is köszönök
egyesület bűnmegelőzési tevékenysége is hatékony. Mik voltak mindnyájunk nevében nekik. Sokan nem is gondolnák, mennyi
áldozattal jár ez a mindennapokban.
a jelölés szempontjai, és ki volt a jelölő?
– Milyen tanácsokat adnál az őszi szezonban vagyonvédelem– A hivatalos adományozó szöveg a következő:
„Az év kiváló polgárőre” elismerés a Budapesti és Agglome- re, illetve milyen tipikus bűnesetek fordulnak ilyenkor elő?
– Ami szezonális tevékenység lehet ilyenkor ősszel, az a farációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége keretein belül a bűn- és
baleset-megelőzés, valamint a lakosság szubjektív biztonságér- lopás, de sajnos éppúgy előfordulnak gépkocsilopások és betözetének javítása, az együttműködő szervek munkájának segíté- rések is városunkban. Ami viszont bíztató lehet a lakosságnak,
se érdekében kifejtett példamutató polgárőr szolgálatellátásért hogy a helyi rendőrőrssel nagyon jó a kapcsolatunk. Napi szinten kapunk tájékoztatást, és kérik a segítségünket. A bűncselekadományozható.
Az elismerés jelentőségét, legalábbis számomra az adja, hogy mények elkövetése után a felderítés is hatékony.
Tanácsaim pedig általánosak, nem köthetők évszakhoz. Fia Vecsési Polgárőrség tagsága javasolta, ami azt is mutatja,
hogy prevenciós tevékenységem a városunkon is túlnyúlik, és gyeljünk rá, hogy a járműveinkben ne hagyjunk látható helyen
értéket. A lakó- és melléképületek ablakait zárjuk be szellőzsikeres. Nagyon megtisztelő ez nekem!
tetés után, és legyünk fi– Ezek szerint a térségi kapcsolagyelmesek a besurranók
tok is jól működnek. Hogyan segítimiatt! Ne hagyjuk matek egymást?
gára a környezetünkben
– A Péceli Polgárőrség is mint a
lakó idős embereket,
BPSZ (Budapesti és Agglomerámert ők könnyen áldozatciós Polgárőr Szervezetek Szövettá válhatnak. Ha valaki
sége) tagja több közös akciókban
hivatalos eljárásban akar
vett és reméljük vesz is részt a
bejutni hozzánk, kérjük
Budapesten és az agglomerációban
meg kilétének igazolásászolgálatot teljesítő tagegyesülera. Ha kétség merül fel
tekkel karöltve. Meggyőződésem,
bennünk,
ellenőrizzük
hogy ez a fajta összefogás hatékoa hivatkozott szervnél,
nyabbá és eredményesebbé teheti a
szolgáltatónál. Gyanús
munkánkat. Ez a civil összefogás
lehet, ha az illetőt a kiléminden szereplő részére egy lehetének igazolására külön
tőség arra, hogy ha kell, segítséget
meg kell kérni! Tájékokapjon olyan feladatok ellátásához,
zódjunk a használatban
ami túlmutat a lehetőségein. GonBirkás Gábor, az év polgárőre
lévő igazolványok midolok itt például egy nagyobb volyenségéről. Például egy
lumenű rendezvény biztosítására
rendőrt, ha nincs szolgálati egyenruhában, az igazolványában
vagy a társ szervekkel történő közös akciókra.
– Ha valaki polgárőr szeretne lenni, mi a teendője. és miből lévő plasztik kártya és a nemzeti színű pajzs alapon lévő mérleg
alatti számsor igazolja.
áll a szolgálat?
FIGYELEM! Ha ott nem a kártyával egyező számsor, hanem
– Először is elhatározás kell hozzá, amit tettek követnek, azaz
jelentkezni kell a polgárőrség vezetőségénél, ahol a feltétele- POLICE felirat van, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nem
ket elmondják. Az első civil szervezet Magyarországon, ame- rendőrrel van dolgunk! Legyünk óvatosak, hogy ne legyünk állyet külön törvény is szabályoz (2006. évi LII.). Éppen most dozatok!
– Milyen tervei vannak az egyesületnek és személy szerint Nefolyik a törvény módosítása, 2012. január elsejével várható a
hatályba lépése. Ebből is látszik, hogy ez a fajta „hobbi” csak ked?
– Hatékonyabb szolgálatellátás. Minél nagyobb jelenlét a közfelelősséggel és egyfajta elhivatottsággal végezhető. Igazából
azokat a pécelieket várjuk sorainkba, akik tenni akarnak váro- területen. Tervezzük rendszeres lakossági fórum összehívását.
sunk közbiztonságának javításáért, és ezt a szívükön viselik. Szorosabb közreműködés a helyi társszervekkel, önkormányA szolgálat ellátása nagyon sokrétű. A teljesség igénye nélkül: zattal.
Véleményem szerint szükség volna egy közbiztonsági és
van gépkocsizó járőrszolgálat, rendezvénybiztosítás, figyelő-,
bűnmegelőzési szakbizottságra, amelynek tagjai rendszeresen
jelzőszolgálat, felvilágosító, figyelemfelhívó tevékenység
– Milyen támogatásban részesültök, illetve milyen anyagi ál- megosztanák egymással a tapasztalataikat. Anyagi forrásaimhoz mérten tervezem az önképzésem. Szeretnék szimpóziudozatokkal jár a szolgálat?
– A helyi vállalkozóktól kapunk anyagi segítséget, amit üzem- mokon, képzéseken részt venni és az ott szerzett ismereteimet
anyagra fordítunk. Sajnos ez is csak a „tűzoltásra” elegendő. hasznosítani.
Köszönöm a beszélgetést
Nagyon nagy szükség volna eszközeink és formaruházatunk
Péceli Hírhatár Online
fejlesztésre. Bizonyára sokan tudják, hogy egyetlen szolgálaIvánkovics Zoltán
ti autónkat, egy régi rendőrségi Nivát az egyik alpolgármester
2011. november
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Gyógypedagógust keresünk isaszegi intézményünkbe
Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) gyógypedagógus munkatársat keres isaszegi Fogyatékosok Integrált
Intézményébe.
Pályázati feltétel: szakirányú végzettség megléte
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Némethy Máriánál az ESE központi címén (2119 Pécel, Pihenő u. 2.,
ese@vnet.hu) vagy a 06-28/454-076-es telefonon. Egyesületünkről és intézményeinkről részletes információk a www.egymast-segito.hu honlapon találhatók.

Felhívás civileknek!
A civil szervezetek részére átutalt szja 1%-os összeg felhasználásáról szóló közleményt díjmentesen tes�szük közzé folyóiratunkban.
A közzétételre szánt szöveget (és logót) kérjük a szerkesztőség ese@vnet.hu címére legkésőbb november
18-ig megküldeni.

Foglalkoztató nôvért keresünk ápoló otthonunkba
Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) isaszegi ápoló otthonába munkatársat keres foglalkoztató nővér munkakörbe.
Pályázati feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség (pl. pedagógus, mentálhigiénikus stb.).
Előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Némethy Máriánál az ESE központi címén (2119 Pécel, Pihenő u. 2.,
ese@vnet.hu) vagy a 06-28/454-076-es telefonon. Egyesületünkről és intézményeinkről információk a
www.egymast-segito.hu honlapon.

Dr. Mile Gabriella belgyógyászati
magánrendelése
Vérnyomás-, vércukor-beállítás, cukorbetegek gondozása. Szakorvosi
javaslat adása belgyógyászati és diabetológiai javaslat-köteles
gyógyszerekhez. Lábszárfekély, nem gyógyuló sebek kezelése
plazmafénnyel. Alsóvégtagi érszűkület szűrése.
Premium Health orvosi fogyókúra és diétás tanácsadás (www.
premiumhealth.hu)
Szerettel várom az Egymást Segítő Egyesület (ESE) rendelőjében
(Pécel, Pihenő utca 2.) minden csütörtökön 16 órától előzetes telefonos
bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés (H-P 10-18 óra): 06-30/533-7890 telefonszámon.
dr. Mile Gabriella belgyógyász
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HASZNOS SZABADIDŐ

Patchwork, avagy a foltvarrás
mûvészete

Elöljáróban essék néhány szó arról, mi is az a foltvarrás. Nemzetközi néven patchwork, azaz foltmunka, a világ legrégibb kézimunkája. Kialakulásának oka a szükség, a minden apró darabot felhasználás kényszere volt. Ebből nőtt szépséggé, ahogy azt
ma ismerjük.
Sok országban tradíciója van, de az Egyesült Államokban népművészetté is nemesült. Innen „vándorolt” vissza Európába a
nyolcvanas évek elején. Divat-kézimunkaként kezdte karrierjét,
takarókat varrtak először foltokból. Aztán mozgalom lett belőle,
mely az egész földkerekségre kiterjedt.
A foltvarróknak van egyedül a kézimunkázók között világszervezete. „Varrjuk össze a világot!” jelszó alatt klubok, egyesületek, körök tömörítik tagjaikat, szerveznek kiállításokat, tanfolyamokat. Ez a varrás egy olyan
tevékenység, ahol szárnyalhat
a fantáziád. Jobbnál-jobb terveket készíthetsz, és mindös�sze azt fogod sajnálni, hogy a
nap csak 24 órából áll, és nem
jut időd mindenre.
Ahogy gyarapszik majd az
ismereted a különböző technikák megismerésével, egyre
közelebb kerülsz ahhoz, hogy
előbb-utóbb kialakuljon a saját
stílusod. Az érdeklődésemet
kézműves kiállításon látott
termékek keltették fel. Ezután
kezdtem el gyűjteni a foltmunkákkal kapcsolatos könyveket,
és sok-sok mintát kipróbáltam.
Kevésnek találtam a könyvben
leírtakat, kíváncsi voltam a könnyebb technikák elsajátításra, és
elhatároztam, hogy tudásomat egy tanfolyam keretén belül szeretném bővíteni. Erre idén áprilisban került sor. Beiratkoztam
egy patchwork tanfolyamra, ahol csodálatos dolgokat tanultam
meg, könnyebb technikával, mint eddig. A varráshoz szükséges
anyagok szinte minden háztartásban megtalálhatók. A legalkalmasabb anyagok, a karton, pamutvászon, ízlés és szín szerint
állíthatók össze. Gyakorlatilag mindenféle kellék használható,

amit a varrásnál lehet használni: szalagok, csipkék, gombok, rojtok, gyöngyök, zsinórok stb…
Természetesen jó, ha van egy varrógép, hiszen nagyon megkönnyíti a munkát.
Műhelyünkben, az isaszegi ESE Alemany Erzsébet Segítő
Házban készülnek ezzel a technikával szatyrok, konyhai textiltermékek, asztalközepek.
Az elkövetkezendő időkben hónapról-hónapra bemutatok a
kedves olvasónak egy patchwork technikával készült terméket.
Ebben a számban a bevezetést követően egy díszpárna készítésének a folyamatát írom le.
Patchworkös díszpárna:
Kiválasztok színben harmonizáló kétféle anyagot, az egyik
egyszínű, a másik mintás, lehet virágos, csíkos, kockás,
pöttyös. 27*27 cm-es négyzetet szabok mindkét anyagból,
két- két darabot, összevarrom
talpszélesen. A varrásokat egyfelé vasalom, ez lesz a párna
előlapja. Ugyanilyen méretű
vékony frízt és vászon anyagot
borítok a hátuljára. A közepétől kifelé sugárban rátűzöm
gombostűvel, majd a varrások
vályújába kézzel, apró öltéssel
a három réteget összedolgozom. Szabok a párna méretével megegyező hátlapot, és
eltisztázom ezt is, ugyanúgy,
mint a háromrétegű előlapot.
Húzózárat varrok, utána összeállítom a párnát körbe. Szabok párnafelsőnek 50*50-es két darab
vásznat, majd összegépelem, és apró szivacsokkal kitömöm.
Az elkészítéshez kellemes időtöltést kívánok Mindenkinek!
Akinek mégsem megy a foltvarrás, vagy nincs ideje, lehetősége megpróbálni, szebbnél szebb párnákat vásárolhat az ESE
Alemany Erzsébet Segítő Ház varróműhelyében (Isaszeg, Nap
u. 2/b.) hétfőtől péntekig 7 és 14.30 óra között.
Pápai Lászlóné

1 százalék köszönet
Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) részére 2010.
évben az adózók rendelkezése szerint a személyi
jövedelemadó felajánlásokból 728.365 Ft érkezett,
amit közhasznú tevékenységre használtunk fel.
– A bentlakásos idősellátáshoz gyógyszerek, táplálék-kiegészítők vásárlására 574.556 Ft-ot,
– fogyatékosok nappali ellátásához különböző kézügyességet fejlesztő kreatív csomagok, anyagok, társasjátékok, hangszóró vásárlására 153. 809 Ft összeget fordítottunk.
Köszönjük a támogatást és a törődést!
2011. november
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Itt a sütôtök és a gesztenye ideje!
A boltokban már kapható a finom, narancsos színű tök, ami
nemcsak nagyon egészséges, de levesnek, főételnek és süteménybe sütve is elkészíthetjük. A sütőtökös rizottó nem hétköznapi, de
nagyon finom, és egyszerűen elkészíthető. A gesztenyés édességek szezonja is elérkezett. A gyakorlottabbak a sütni való gesztenyét is megmunkálhatják, hogy massza formájában lehessen
felhasználni, de számomra a boltban kapható gesztenyemassza
finomabb, karakteresebb az íze. Mindkét esetben nagyon finom
lesz az elkészült édesség. Természetesen ne felejtsük el azokat
sem, akik nem ehetik a cukros desszerteket, ezért, gondolva rájuk is, lepjük meg Őket házi túrórudival.

oldalát megsütjük. Közben a gombát szintén vékony szeletekre
vágjuk, és kevés vizet alátéve (enged a gomba is) megpároljuk.
Ha egy picit fűszeresebbre szeretnék, erre is tehetünk sót, borsot, petrezselymet. Kezdjük a rétegezést a kivajazott tepsiben.
A krumplikat karikákra vágjuk, és beterítjük vele az egész felületet, erre kerülnek a hússzeletek, póréhagyma-karikák, párolt
gomba, paradicsomkarikák, a kétfél reszelt sajt, majd végül az
egészet nyakon öntjük a tejszínnel. 25-30 perc alatt aranybarnára sütjük, és felkockázva kínáljuk, savanyú káposztával igen
ízletes.

Sütőtökös rizottó
Hozzávalók: 50 dkg sütőtök, 20 dkg rizottó rizs, 6 dl csirke
alaplé, 15 dkg parmezán sajt, 4 dkg jeges vaj, 3 evőkanál olívaolaj, só, frissen őrölt bors, 12 db zsályalevél
Elkészítése: A sütőtököt meghámozzuk, magjait kikaparjuk,
húsát kb. 1 centis kockákra vágjuk. Serpenyőben olívaolajat
hevítünk, pár pillanata alatt ropogósra pirítjuk benne a zsályaleveleket. Konyhai papírtörlőn félretesszük. Ugyanebbe a serpenyőbe tesszük a sütőtökkockákat, és közepesen erős tűz felett,
kevergetve majdnem puhára pároljuk. A sütőtök harmadát félretesszük, a többit kevés víz kíséretében turmixban pürésítjük. Egy
mélyebb, vastag falú edényben evőkanálnyi vajat evőkanálnyi
olívaolajjal felmelegítünk, hozzáadjuk a rizst, és folyamatosan
keverve üvegesre pirítjuk. A felforrósított alapléből kanalazunk
a rizshez, és megállás nélkül keverjük. Addig folytatjuk ezt a
folyamatot, míg a rizsszemek megfőttek, vagy amíg az alaplé el
nem fogy. Ezen a ponton adjuk hozzá a sütőtökpürét, illetve a
félretett sütőtökkockákat, és sóval, borssal ízesítjük. Zárásként
hozzákeverjük a jeges vajkockákat és a parmezánt. Az edényt a
tűzről lehúzva lefedjük, és 1-2 percig állni hagyjuk. A ropogós
zsályalevelekkel tálalva azonnal fogyasztjuk.

Egyszerű gesztenyés süti
Hozzávalók: (tészta) 2 csomag gesztenyemassza, 1 csomag
babapiskóta, 25 dkg darált keksz, 15 dkg porcukor, 1 dl tej, fél
üveg sütőrum, (krém) 3 csomag vaníliás pudingpor, 20 dkg porcukor, 9 dl tej, 25 dkg margarin, (hab) 3 dl tejszín, 1 csomag
habfixáló
Elkészítése: A tészta hozzávalóit a babapiskóta kivételével jól
összedolgozzuk, majd egy 30 cm-es tepsi aljára nyomkodjuk.
Felfőzzük a krémhez a porcukrot, a pudingot és a tejet, majd
ha kihűlt, hozzáadjuk a margarint. Rákenjük a tésztára a krém
egyik felét. Rátesszük a korábban rumba áztatott piskótát, majd
megkenjük a massza másik felével. Összedolgozzuk a tejszínt
és a habfixálót, majd ezt is ráhalmozzuk a tésztára, és díszíthetjük (díszítés nélkül is mutatós) olvasztott csokoládéval és csoki
reszelékkel is.
Diétás túrórudi

Tepsibe rakott krumplis karaj
Hozzávalók: 80 dkg karaj (csont nélkül), 25 dkg gomba, 3 db
paradicsom, 1 szál póréhagyma, 2 gerezd fokhagyma, majoranna, petrezselyemzöld, só, bors, 4 evőkanál olívaolaj, 5 dkg vaj,
4 dl főzőtejszín, 15 dkg trappista sajt, 15 dkg ementáli sajt, 8 db
nagyobb burgonya
Elkészítése: A burgonyát héjastól félkészre főzzük. A karajt
megtisztítjuk, vékony szeletekre vágjuk, és bepácoljuk az olajban, fokhagymában és a fűszerekben. Teflonos sütőben mindkét
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Hozzávalók: 1/2 kg túró, 1 pohár tejföl, 4-5 teáskanál folyékony édesítő, 2 mokkáskanál vanília aroma, 1 csomag zselatin,
legalább 1/2 dl víz, 1 tábla diétás csoki, reszelt citromhéj, pici
olaj (a csoki hígítására)
Elkészítése: A túrót habosra keverjük a tejföllel, hozzáadjuk az
édesítőt, a vanília aromát, a reszelt citromhéjat. A zselatint langyos vízben feloldjuk, felfőzzük, és ha langyosra hűlt, a túróhoz
adjuk. Vékony túrórudi nagyságú rudakat formálunk, és egy lapostányérra egymás mellé rakosgatjuk, majd a hűtőbe tesszük
szilárdulni. Felolvasztjuk a csokit az olajjal, és egy részét ráöntjük a kissé megdermedt rudikra. Visszarakjuk a hűtőbe a teljes
dermedésig (2-3 óra). Ezután a maradék csokival ismét beborítjuk. Ha nem szeretjük a diétás csokit, akkor étcsokoládéval is
helyettesíthetjük.
Laukóné Mukk Adrienn
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KÖRNYEZETÜNKÉRT

„Kislábnyom”
„Klímabarát és energiatakarékos háztartás” képzés Pécelen!
A képzést a GreenDependent Egyesület tartja. Támogatók: Pécel Város Önkormányzat, a nagycsaládosok helyi egyesülete, a
Péceli Zöld Kör, és az Egymást Segítő Egyesület (ESE).
A Kislábnyom kampány célja, hogy a családok, háztartások energiatudatosságát és energiahatékonyságát növelje, és
népszerűsítse a klímabarát, szén-szegény életmódot. A kampány
során bemutatjuk, hogy beruházás nélkül, viselkedésünk
megváltoztatásával is jelentős energiát – és így pénzt – tudunk megtakarítani.
A kampány keretében először 10 helyszínen tartunk informális képzést Közép-Magyarország különböző településein, majd
2011 decemberétől 4 hónapos energia-megtakarítási versenyt indítunk, amelyhez a “Kislábnyom honlapon” (www.kislabnyom.
hu) keresztül lehet csatlakozni. A verseny során a résztvevő háztartásoknak saját fogyasztásukat kell nyomon követni, valamint 3
feladatot megoldani.
A kampány során a GreenDependent Egyesület munkáját helyi
klíma-koordinátorok támogatják, akik a környékükön élő családok, háztartások versenyzését segítik.
A „Klímabarát és energiatakarékos háztartás” képzést Pécelen
2011. november 26-án 9 órától 16óráig tartjuk.
Helyszíne: Szemere Pál Általános Iskola (Kossuth tér)
A képzéseken a résztvevők a következő témákkal ismerkednek
meg:
Klímaváltozás és háztartások: mi a klímaváltozás, és hogyan
érinti a háztartásokat?
Öko-lábnyom, karbon-lábnyom és számításuk: mekkora egy
átlag magyar öko- és karbon-lábnyom, és mekkora a sajátunk?
Háztartások energiafogyasztása: mire és mennyi energiát használunk?
Egyszerű, otthon elvégezhető háztartási klíma/energia audit
(felmérés)
Energiafogyasztás csökkentése beruházás nélkül: tippek, ötletek, megtakarítási lehetőségek
Kislábnyom Energiatakarékossági Verseny: részvételi feltételek,
nyeremények
Ezen felül a résztvevők két kiadványt is átvehetnek: egy klíma-naptárt, amely minden hónapra hasznos megtakarítási tanácsokkal látja el őket, valamint a Klímabarát háztartások c.
útmutatót.
Jelentkezés email-en: kaszapi44@gmail.com
További információk:
Kaszap István koordinátor, 28-454-878

A képzés (és az étkezés is) ingyenes, bárki számára nyitott,
előzetes tudás nem szükséges!
Mindenkit szeretettel várunk!
A Kislábnyom kampány fővédnöke dr. Fülöp Sándor, a jövő
nemzedékek országgyűlési biztosa.

Az előadóról:
Vadovics (Kaszap) Edina általános iskolai tanulmányait Pécelen a Szemere Pál Általános Iskolában végezte. Unokája Zalatnay
Edit néninek, aki több mint negyven éven keresztül tanított a péceli oktatási intézményekben.
Angol nyelvtanári és bölcsész képesítését az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. Környezetvédelmi menedzserként a
University of San Francisco magyarországi kihelyezett tagozatán,
a Pázmány Péter Tudományegyetemen angol nyelven végzett.
Edina jelenleg a Közép-európai Egyetemen végez doktori tanulmányokat, kutatási területe a fenntartható, szén-szegény és
klímabarát életmód, és az ehhez szükséges viselkedésváltozás
elérése és motiválása. Emellett a GreenDependent Fenntartható
Megoldások Egyesületének elnöke. Az egyesület részben nemzetközi kutatási projektekben dolgozik, részben pedig helyi és országos programokat valósít meg a fenntartható életmód előmozdítása és elterjesztése érdekében, melynek környezeti, társadalmi
és gazdasági következményei lehetnek.
Az általa tartott szemináriumok és oktatások témái közül
néhány:
Klímabarát háztartások c. képzés a Nagycsalád – kis lábnyom
c. KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) projekt keretében, elsősorban nagycsaládok részére (www.kislabnyom.hu)
Klímabarát otthonok, klímabarát mindennapok (GATE Zöld
Klub Egyesület)
Zöld iroda (Iparfejlesztési Közalapítvány, KÖVET Egyesület,
különböző vállalatok)
Fenntartható fejlődés, fenntarthatósági menedzsment, fenntartható fogyasztás és környezetvédelmi politika kurzus (University
of San Francisco – Pázmány Péter Tudományegyetem)
Környezettudatos vállalatirányítás, projektmenedzsment és pályázatírás kis- és középvállalatok részére (Iparfejlesztési Közalapítvány)
A környezeti tudatosság növelése, környezetvédelmi menedzsment és pályázatírás olyan nők részére, akik kis- és középvállalatokat képviselnek (SEED Alapítvány)
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Mesterségünk a minôség!
Hagyományos érlelésű kovásszal, kézi formázással készült
kenyerek és pékáruk, nagymama süteményeit idéző finomságok
készülnek a VÉDESE Nonprofit Kft. sütödéjében.

Ízelítő pékáruinkból:
Házi cipó és vekni
0,5 kg/db
200 Ft/db
			
1 kg/db		
360 Ft/db
			
2 kg/db		
600 Ft/db
			
3 kg/db		
800 Ft/db
Barna kenyér		
0,5 kg/db
200 Ft/db
Burgonyás kenyér
0,5 kg /db
220 Ft/db
Tökmagos kenyér
0,5 kg /db
260 Ft/db
Sajtos kenyér		
0,5 kg /db
220 Ft/db
Erzsébet kenyér		
0,3 kg /db
150 Ft/db
Bagett			
0,25 kg/db
145 Ft/db
Zsemle			
6 dkg/db		
25 Ft/db
Sajtos kifli 		
6 dkg/db		
50 Ft/db
Fokhagymás kifli		
6 dkg/db		
30 Ft/db
Kakaós csiga		
12 dkg/db
140 Ft/db
Túrós batyu		
15 dkg/db
180 Ft/db
Fonott kalács		
25 dkg/db
160 Ft/db
Sajtos-tejfölös pogácsa		
1600 Ft/kg
Burgonyás pogácsa		
1400 Ft/kg
Tepertős pogácsa			
1800 Ft/kg

Ízelítő cukrászati termékeinkből:
Pite (almás)		
160 Ft/db
Pite (meggyes, mákos)
160 Ft/db
Pite (túrós)		
180 Ft/db
Krémes			
160 Ft/db
Mignon 			
150 Ft/db
Képviselőfánk		
240 Ft/db
Ízes rolád		
120 Ft/db
Dobostorta		
250 Ft/db
Tiramisu			
300 Ft/db
Máktorta		
220 Ft/db
Isler			
130 Ft/db
Kis isler			
1600 Ft/kg
Narancsos-csokis tallér 1800 Ft/kg
Tealinzer		
1500 Ft/kg
Skót keksz		
1800 Ft/kg
Kossuth-kifli		
1800 Ft/kg
Zserbó			
2000 Ft/kg
Somlói galuska		
330 Ft/db
Gesztenyepüré		
280 Ft/db

Boltjainkban a kenyereket szeletelve is megtalálja, továbbá közkedvelt pék- és cukrászsütemények közül választhat.
Családi ünnepekre, nagyobb összejövetelekre, rendezvényekre rendelést felveszünk.
Rendelését leadhatja boltjainkban vagy az ese@vnet.hu e-mailen.

Pécelen a Pihenő Cukrászdában
(az ESE Szociális Központban)
Pécel, Pihenő u. 2., Tel.: 28/454-076, 28/454-077
Nyitva tartás:
hétfő-péntek 7-18 óra
szombat 7-14 óra

Isaszegen a Sárgarózsa Cukrászdában
(az ESE Alemany Erzsébet Segítő Házban)
Isaszeg, Nap u. 2/b, Tel.: 28/582-425, 28/582-426
Nyitva tartás:
hétfő-péntek 8-16:30 óra
szombat zárva

