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helyi írástudók, a tudomány nélküli élet
lendül fel. Így a helyi írástudók enervál-
tan zárják be házaik spalettáit, sáros cipõ-
jüket boszzankodva cserélik az „agglo-
meráció vége” táblánál, és várják az
Európai Uniót. Az irányt még vitatják a
nagyvilágban, Európa jön be, vagy az
agglomeráció megy ki.
A III. évezred önkormányzatiságához ez
kulcskérdés. A kulcskérdés eldöntéséhez
elõször az iskolát kell felépíteni.
Várjuk az olvasók véleményét, hozzá-
szólásait. Némethy Mária

Az írástudók felelõsségét az utókor szá-
monkéri. A számonkérés jogos. Az írás-
tudásnak egyetemes törvényei vannak
akkor is, hogyha helyben születnek. Csak
hát a helyi írástudók a nagyvilágban
méretkeznek meg tudományukkal. De
mert a nagyvilágban a sokadik nagytudás
elismertetése nehéz tevékenység, nem
marad sem idõ, sem tudás a helyi aka-
démiák létrehozásához.
A társadalom nem mûködik hiányokkal,
még a helyi sem. Ahol nincs helyi akadé-
mia, helyi egyetem, nem jelentkeznek a

A pécel ESE Híradó Szerkesztõsége
országgyûlési képviselõ

meghívására részt vett a Nemzet és
Média címû, a Kossuth Klubban 2000.
december 16-án megtartott tanácskozá-
son.A sok értékes elõadás és hozzászólás
közül kiemelnénk akadémi-
kus gondolatát, mely szerint: ki kell von-
ni a nemzeti médiát a szórakoztató ipar-
ból” – valamint irodalomtör-
ténész hozzászólásából a vezérgondola-
tát idéznénk: „A nemzeti médiának kul-
turális missziót kell betöltenie”.

Lezsák Sándor

Lovas István

Bíró Zoltán

Szerkesztõség

A Közép-magyarországi
Regionális Fejlesztési Ta-
nács megbízásából Gödöl-
lõre, Csömörre, Isaszegre,
Kerepesre, Kistarcsára, Mo-
gyoródra, Nagytarcsára, va-
lamint Szadára alkalmazha-
tó hulladékgazdálkodási
program kidolgozását kezd-
te meg egy környezetvédel-
mi munkacsoport. A felmé-
rés után olyan koncepciót
készítenek, amely a szüksé-
ges intézkedéseket tartal-
mazza majd.
(Népszabadság, 2000.
december 5.)

avagy a III. évezred önkormányzatisága

A Péceli ESE Híradó újévi vitaindító cikke:

Az írástudók felelõssége,

Hulladékgazdálkodás nyolc településre

Nemzet-Média
tanácskozás a
Kossuth Klubban

Pest megye napján, a megye jogelõd-
jének, Pest-Pilis-Solt vármegye megala-
kulásának évfordulóján, 2000. december
4-én rendezett ünnepség keretében adták
át a megye díjait a vármegyeházán. A
középiskolai diáksportoló korosztályban
harmadik lett (péceli
lakos) a Gödöllõi Egyetemi Atlétikai
Club atlétája. Edzõje
Büszkék vagyunk Pécel fiatal bajnoknõ-
jének sikerére.
Jó egészséget, boldogságot és kitartást
kívánunk neki az új évezredben is.

Durkó Eliána,

Benkõ Ákos

Szerkesztõség

Gratulálunk
Pest megye
díjazottjának!
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amikor olyan döntéseket kellett hoznunk,
amelyek korábban a profi politikusok nem
is találkoztak. Az idõ azonban nagy tanító-
mester. Vallom, hogy a polgármesteri vagy
a parlamenti képviselõi munka sohasem
lesz foglalkozás, nem válnak szakmává
ezek a tisztségek. Az önkormányzati dön-
tések túlnyomó része azonban szakmai elõ-
készítést és döntést igényel. Ehhez pedig
sokat kell tanulnia annak, aki közéleti sze-
repet vállal, fõként, ha el is nyeri azt. A kül-
detéstudat munkált bennünk, amikor vala-
mikor az évtized derekán vállaltuk volna
Gödöllõn a világkiállítás megrendezését,
mert úgy éreztük, hogy azt a nagyvilág
elõtti bemutatkozási alkalmat nem sza-
laszthatja el egy szabadságát frissen vissza-
nyert, de nagy traumát élõ átélõ ország.
Meg kell mondanom, az akkor sebtében fel-
vetõdött szakmai kérdések egész sorát nem
tudtuk azóta sem megoldani. Ilyen a Gödöl-
lõt Isaszeg felé elkerülõ út terve, aminek
akkor még más oka volt, mint ma, az autó-
pálya-díjasítás után. De a tervek készek és
lassan az engedélyeztetésük is befejezõdik.

– Együttesen és közvetlenül érinti e terület
lakóit a közlekedés. Örülünk az utaknak és
a közlekedési eszközöknek, amikor mi uta-
zunk rajtuk – s ilyenkor inkább a hiányossá-
gaikat hangsúlyozzuk –, ám egyértelmûen
zsúfoltak és rosszak, amikor a lakásaink
elõtt haladnak el a gépjármûvek. Az agglo-
meráció gyarapodó népessége, az autók
számának emelkedése miatt Pécel is szen-
ved. A város rajta van a fõvárost keletrõl

– Milyen közös térségi feladataink vannak
a következõ években?

elkerülõ úgynevezett külsõ gyûrûn. A te-
lepülés és térsége számára is fontos az M0-
ás autópálya ezen szektorának megépítése,
mert csökkentené a Pécelen átkelõ forgal-
mat. Magam is szorgalmazom ennek a terv-
nek a megvalósítását. Úgy látszik, hogy a
kormányzati elhatározás is elég erõs e száz-
milliárdos beruházás mellett.
Közös ügyünk az idegenforgalom is. Pécel-
nek, Gödöllõnek csodálatos kastélya és
gazdag történelmi múltja van. A közös ven-
dégvárás, a konferenciaturizmus lehetõsé-
gei még igen kihasználatlanok, de ahogyan
javul az infrastruktúra, ahogyan felismerik
lehetõségeiket és tennivalóinak a különbö-
zõ turisztikai szolgáltatók, népszerûbbé vá-
lik ez a környék a kirándulók elõtt. Figye-
lemmel kísérem a különbözõ civil szerve-
zetek közösségkovácsoló kezdeményezé-
seit. Ilyennek érzem például a Péceli Par-
nasszus Alapítvány munkáját, amely az
õsszel tartalmas és sokoldalú programmal
hívta a kastélyba a város lokálpatriótáit.
Kedvezõnek látom Pécel jövõjét Budapest
szomszédságában, a földrajzi, társadalmi
adottságok miatt nem is láthatnám más-
ként. Ha sikerül megerõsíteni vagy kifej-
leszteni a város lakóinak kulturális és gaz-
dasági kötõdését a településhez, akkor erõ-
sítheti önállóságát is a világváros küszö-
bén. Ehhez kívánok sok sikert Pécel polgá-
rainak az Új Esztendõ ünnepén!
Köszönjük a jókívánságokat, és reméljük
nemcsak Gödöllõ város sikereinek, hanem
Pécel és a térség fejlõdésének is együtt
örülhetünk.

Némethy Mária

–

– Erre a kérdésre egyáltalán nem is olyan
nehéz válaszolni, mint esetleg gondolnák.
Itt vannak mindjárt lapjuk kiadójának, az
Egymást Segítõ Egyesületnek a tagjai. A
nevükben hordozzák, mondhatom több-
szörösen is, a másokra is érvényes választ:
csapatmunka kell a helytálláshoz, olyan
emberek támogatása, akik segítik egymást,
s ezt közösségben teszik.A 17 éves közéleti
szerepvállalásom is ezen alapul. Ezt a lehe-
tõséget viszont az egyetértésre való törek-
véssel, az összefogással és az érdekegyez-
tetéssel lehet a cselekvésre felhasználni.

– A keresztény hit, a nemzeti érzés, a nem-
zedékek által felhalmozott szellemi kincs-
bõl élõ magyar kultúra olyan értékek, ame-
lyek átszövik mindennapi munkámat. Sze-
rencsés esetben az értékeket gyermekkor-
ban az utódokba plántálják a szülõk, majd a
tanítók, tanárok, mesterek. Hálás vagyok
azért, hogy velem ez történt. Sosem felej-
tem el, hogy vívóedzõm, bá-
csi, amikor Sopronban szerepeltünk, elvitt
minket a hûségkapuhoz, s megfogadtatta
velünk, hogy a hazánkhoz mindig hûsége-
sek leszünk. Azt hiszem, hogy egy ilyen ér-
ték tiszteletben tartásával már becsületesen
leélhetõ az emberi élet. S mintha napjaink-
ban kezdene újra rangja lenni a hagyomá-
nyos értékeknek: talán azért, mert egyre na-
gyobb veszélybe kerülnek, mind többen
rúgják fel azokat, és a következményeik
nyugtalanítóak.

– Minden ember életében vannak ilyenek.
Az volt számomra, amikor az orvostudo-
mányi egyetemre jelentkeztem és az is,
amikor fel kellet hagynom tanult hivatá-
sommal, mert rájöttem, hogy ahogyan a
gyógyító munka nem ismer munkaidõt, úgy
a polgármesteri sem. Egy ideig még vállal-
tam ügyeteket a kistarcsai kórházban, de a
politikusi feladat is állandó ügyeletet igé-
nyel. Önkormányzati képviselõvé, majd
polgármesterré, s legutóbb országgyûlési
képviselõvé sok ezer ember szavazata tett,
tehát felelõs vagyok értük.

– Mind a kettõ befolyásolja a döntéseimet.
A rendszerváltozás idején igen sok politi-
kus jelentkezett, aki azt vallotta magáról,
hogy küldetéstudata van. Én is így szóltam,

Minél nagyobb földrészek kapcsolód-
nak össze információban, gazdaságban,
politikában, annál nehezebb az emberlép-
tékû kapcsolatok fenntartása. Nehéz meg-
óvni az embernek az egyéniségét, egy kö-
zösségnek, egy településnek a hagyomá-
nyait, féljük nemzeti identitásunkat. Kép-
viselõ úr mindennapi munkájában együtt
hatnak a család, Gödöllõ város, a térség és
az ország sokszor nehezen mérlegelhetõ
teendõi, problémái. Nagyon sok szemé-
lyes, emberi és országos elvárásnak kell
megfelelni fáradhatatlanul és mosolyog-
va. (Legalábbis így látjuk Önt Pécelrõl.)
Mi a titka ennek?

– Szeretnénk, ha beszélne azokról az érté-
kekrõl, amelyek az Ön számára fontosak.

Benkõ Tibor

– Voltak életében meghatározó döntések,
sorsformáló hatások?

– Az érzelmek vagy ésszerûségek hatása
erõsebb a döntéseinél?

Családunk, városunk, térségünk a III. évezred küszöbén

Az Új Esztendõ alkalmából Dr. Gémesi György országgyûlési képviselõ köszönti
az ESE Híradó olvasóit

Közeledik Európa
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Ráday téri automatából 1000 Ft-ot hoz-
zon neki. Ez rendben megtörtént, a néni
visszakapta bankkártyáját, és a felvett
1000 forintot a bizonylattal együtt. Meg-
nyugodva visszatette kártyáját a „rejtek-
helyére”, amit viszont alkalmi ismerõsei
kifigyeltek. A késõbbiekben kihasználva
egy megfelelõ alkalmat, a kártyát eltulaj-
donították. Mivel a kártya a PIN kóddal
együtt volt tárolva, azt fel is tudták hasz-
nálni, így 52000 forinttal károsították
meg a nénit. A felvett összeget szinte
azonnal elvásárolták.
Késõbb a néni felfedezte a kártya eltû-
nését, letiltotta azt, és megtette a feljelen-
tést. A három elkövetõbõl kettõ elismer-
te a bûncselekmény elkövetését. Egyi-
küktõl az eltulajdonított bankkártya is
elõkerült.

Az eset kapcsán azt tudjuk tanácsolni,
hogy bankkártyánkat idegeneknek ne ad-
juk oda, illetve ne tároljuk azt a PIN kód-
dal együtt.
A területünkön az utóbbi idõkben meg-
szaporodtak a színesfémlopások. Ezek
közül két eset kiemelkedõ jelentõségû.
Az egyik nagy kárértéke miatt, a másik
pedig sorozatjellege miatt. Mivel az elkö-
vetõknek elsõdleges célja a színesfémek,
alumínium ellopása (ezekre állandó fel-
vásárlói körük van), ezért Pécelt járva ki-
szemelik azon helyeket, ahol látnak
olyan színesfémet, melyet könnyû eltu-
lajdonítani. Pécel belterületén ezen cse-
lekmények fõleg éjszaka, külterületi ré-
szeken (pl. hétvégi telkeken) lényegében
a nap bármely szakában elõfordulnak.
Amikor a kiszemelt helyre az elkövetõk
bemennek, már nem csak az elsõdlegesen
ellopni szánt dolgokat viszik el, hanem
körülnéznek további lehetõségek után is.
Így adott esetben a lakásokba is bemen-
nek, vagy kint az udvaron a szabadon tá-
rolt kerékpárt is elviszik.
Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
háztartásokban feleslegessé vált fémhul-
ladékot ne tárolják az udvar eldugottnak
vélt részében, mivel ez csábítóan hat bi-
zonyos bûnözõkre. És még egy fontos
dolog! Akire mindannyian büszkék va-
gyunk, fõtörzsõrmester
járõrünk több sikeres elfogása miatt
2000. december 7-én pénzjutalomban ré-
szesült. (Az egyik 5,7 millió forint kár-
értékû fémlopás elkövetõit is õ fogta el.)
A gödöllõi rendõrkapitány az állomány-
gyûlés során példaképül állította õt az
állomány elé. Ezúton is gratulálunk neki!

Lakatos Ferenc

Fekete Tamás fõhadnagy

ó hír, hogy az elmúlt 3 hónapban
sem történt Pécelen kiemelt
bûncselekmény (rablás, élet el-

lenes bûncselekmény). Történt azonban
néhány olyan eset, ami a rendõrség szem-
pontjából kisebb súlyú, azonban a sértett-
nek rendkívül nagy jelentõségû.
Az egyik ügy sértettje, egy Pécelen lakó
nyugdíjas néni, akit a jóhiszemûsége ré-
vén károsítottak meg. A bûncselekmény
elkövetõi eddig büntetlen elõéletû, haj-
léktalan, munkanélküli személyek. A né-
ninél alkalmi munkát végeztek, pár na-
pos szállásért cserébe. Mivel ez rendsze-
res volt, a néni már megbízott bennük, is-
merõsként kezelte õket. Egy alkalommal,
mikor a néninek szüksége lett némi kész-
pénzre, alkalmi ismerõsei egyikére bízta
bankkártyáját és PIN kódját, hogy a

J
A rendõrõrs hírei

3/2. Újtelep u. 5. szám alatti ingatlan cse-
re szerzõdéséhez hozzájárulás
elõadó: Klász László a Pénzügyi és Vá-
rosgazdálkodási Bizottság elnöke
4. Oktatási Kulturális és Egyházügyi Bi-
zottság elõterjesztése
4/1. 10 éves (oktatási) koncepció
elõadó: az oktatási bizottság elnöke, vagy
tagja

Idõpont: 2000. december 14. 18.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanács-
kozó terme
Napirendi javaslat:
1. Polgármesteri beszámoló a két ülés kö-
zötti idõszakról
elõadó: Márkus János polgármester

2. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bi-
zottság elõterjesztései:
2/1. Topolyos 17 építési telkének belte-
rületbe vonása
2/2. Gépjármû adó rendelet módosítása
2/3. Kastély vendéglõ bérleti szerzõdés
hosszabbítási kérelme
2/4. Orvosi ügyeleti díjak
2/5. Spartacus SE. 2201. évi támogatási
kérelme
2/6. Kratzer Béla lakásügye
2/7. Karácsonyi ajándékozás választó-
körzetenként
elõadó: Klász László Pénzügyi és Város-
gazdálkodási Bizottság elnöke
3. Zárt ülés keretében: 23,5 hektáros terü-
let belterületbe vonásának kérdése.

Lapzárta után kaptuk az értesítést
Képviselõ-testületi ülés
Idõpont: 2000. november 30. 17.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanács-
kozó terme
Napirendi javaslat:
1. Polgármesteri beszámoló a két ülés kö-
zötti idõszakról
elõadó: Márkus János polgármester
2. GESZ vezetõ választás (amennyiben a
pályázó nem járul hozzá a nyílt ülésen
történõ tárgyaláshoz, úgy zárt ülésen tár-
gyalandó)
3. A Pénzügyi és Városgazdálkodási Bi-
zottság elõterjesztései
3/1. 2001. évi Költségvetési koncepció
megtárgyalása

Pécel Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének ülései
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pek alkalmával – fõként élelmiszerrel és
tüzelõvel is támogatnak.
Nagyapámnak, módos gaz-
da és cséplõgép-tulajdonos kovácsmes-
ternek is volt ilyen felvállalt „kötelezett-
sége”. Karácsony és húsvét közeledtével,
illetve a cséplés után felpakolt a kis
könnyû, egylovas kocsira félzsák lisztet,
egy zsák krumplit (mérettõl függõen),
egy szakajtó babot, és elvitte a kijelölt
személyhez. Én azért emlékszem erre
ilyen jól, mert – mint a legtöbb gyerek –
szerettem kocsikázni, és nagyapám
megengedte, hogy felüljek a bakra.
Útközben – szokásához híven – oktatott-
nevelt, ez esetben arra, hogy a Biblia is
azt tanítja, hogy akinek módja van rá,
annak törõdnie kell az arra rászorulókkal.

skolaigazgatóként óralátogatá-
sok alkalmával többször jártam
a régi, hosszú, tornácos, azóta

már régen lebontott református iskola
épületében. Feltûnt nekem, hogy a régies
mennyezet erõs gerendái mennyire meg-
hajlottak.
Érdeklõdésemre a mindenrõl tájékozott

bácsi, az egykori rektor

Greszler Pál

Monori Sándor

„Gabonabank” Pécelen

elmondta, hogy hosszabb idõn keresztül,
évrõl-évre jelentõs mennyiségû gabonát
tároltak a padláson. Ez részben az egy-
házi földek természetbeni bérletébõl,
másrészt módosabb református gazdák
önkéntes adományaiból származott. Eb-
bõl a készletbõl adtak kölcsön azoknak,
akik rossz termés (pl. jégverés miatt)
vagy egyéb okok (pl. betegség miatt el-
maradt aratási-cséplési gabonakereset
stb.) következtében erre rászorultak, az-
zal a feltétellel, hogy a kölcsönvett búza
vagy rozs mennyiségénél valamivel töb-
bet adjanak majd az újból vissza. Erre
azért volt szükség, mert az igen nagy
anyagi bajban lévõknek nem is kellett az
elvitt mennyiséget visszaadni.
Többször elõfordult, hogy nem a refor-
mátus egyházhoz tartozón is segítettek.
Rendkívüli segítséget jelentett a joggal
„élet”-nek nevezett gabona, mert megõr-
letve jó ideig biztosította a kenyérnek-
valót, a fõzõ-sütõ lisztet, és még a korpa
is segített esetleg egy malacka felnevelé-
sében. Az ezt az ügyet intézõ presbiteri
megbízottak egy egyszerû füzetben ve-
zették a kölcsönöket és adományokat. A
bejegyzések szerint mindenki becsülettel
megadta tartozását, perbe, haragba sen-
kivel nem kerültek.

Cser László

Gazdag–szegény „szövetség”

XIX. században és még a XX-
ban is (1945-ig) a községi kép-
viselõtestület három csoport-

ból állott:
– a községi tisztségviselõkbõl (fõjegyzõ,
bíró, törvénybíró, közgyám…),
– a legtöbb adót fizetõkbõl (az úgyne-
vezett virilistákból),
– és választott tagokból (fõként tekin-
télyes iparosokból, gazdákból, értelmi-
ségi foglalkozásúak körébõl).
Mindig elég sok szegény ember volt, de
napszámbérbõl, részes munkából (pl.
harmados kapálásból), arató-cséplõ
munkából, némi állattartásból elvegetál-
tak. Ettõl a rétegtõl határozottan megkü-
lönböztették azokat (a rendszerint idõs)
elesett embereket, akik már nem vagy
csak kevéssé tudtak magukon segíteni, és
családi támogatásra sem számíthattak.
Õket az elöljáróság és a képviselõ-tes-
tület is számon tartotta, idõnként – a köz-
ség pénzügyi lehetõségeihez képest – né-
mi pénzsegéllyel támogatta.
Ezen túlmenõen önkéntes jelentkezés
alapján a jómódban élõk – elsõsorban a
virilisták közül – vállalták, hogy egy-egy
ilyen személyt – különösen a jeles ünne-

a helyi politikában. Hallották többen,
hogy megegyezés született, és béke lett a
helyi politikusok között. A város fejlõdé-
sével egyetlen megkérdezett sincs meg-
elégedve. Annál több ötlet, javaslat volt,
hogy mit várnak a 2001. évtõl, mit kelle-
ne Pécel városnak építeni, fejleszteni.
Következzenek a kívánságok, kérések:
– a vasúton túl gyógyszertár építése,
– a Jókai utcában a vízelvezetõ árok javí-

tása,
– fedett buszmegállók építése,
– idõsek napköziotthona mindkét város-

részben,
– az orvosi szakrendelõ befejezése,

– játszótér építése, közösségi park kiala-
kítása,

– új iskola építése,
– új óvoda építése,
– szórakoztató központ és mozi építése,
– strand építése,
– utakat kellene építeni, és a járdák javí-

tása is fontos lenne,
– panziót is lehetne építeni,
– sportcentrum létesítése,
– legyen mentõállomás vagy mentõautó

Pécelen.
Reméljük, hogy a kérések, álmok betel-
jesüléséhez a 2001. év közelebb visz.

Hamvasné Nagy Mária

egkérdeztük a pécelieket, elé-
gedettek voltak-e az önkor-
mányzat 2000. évi munkájával.

Persze a válaszadókból senki sem sze-
rette volna nevének közlését, még a vá-
rosi ünnepségeket méltatók sem. Az au-
gusztus 20-i tûzijátékot nagyon sokan
megdicsérték, mint kiemelkedõ önkor-
mányzati teljesítményt.
A válaszok általában bizonytalanok vol-
tak. Az önkormányzat munkájáról az itt
élõk nem sokat tudnak az ünnepi mûso-
rokon kívül. A képviselõ-testületi ülések
idõpontjáról sem értesülnek.
Az ESE Híradó sem írja meg, mi történik

Riport Pécelen a közérzetrõl múlt,
és a vágyakról jövõ idõben

M
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Közben megszületett a kisfiam. Egy évet
töltöttem vele itthon, s a legnagyobb fájdal-
mam az volt, hogy idegenekre kellett bíz-
nom, hogy ez alatt az idõ alatt mások gyere-
keit gyógyíthassam.

– 1976-ban hirdették meg Pécelen a má-
sodik gyermekorvosi státuszt. Öt és fél év
kórházi és klinikai gyakorlat után nagy
aggodalommal pályáztam meg és fogadtam
el az állást. A kórházban, a klinikán szak-
mai segítõtársaim voltak, itt viszont ma-
gamnak kellett döntenem, ami óriási fele-
lõsség volt. Nem bántam meg a döntése-
met. Már 24 éve gyógyítom a péceli gyere-
keket, de én nem is érzem ilyen hosszúnak
az eltelt idõt. Férjem végig remek segítõtár-
sam volt szakmailag, õ volt a támaszom,
amikor Pécelre kerültem. Õ már 20 éve
dolgozott a faluban, mint körzeti orvos.

– Csodálatos dolog, amikor a gyerekorvos
belép a 6 napos újszülött szobájába, és már
ekkor elkezdi nevelni az anyát a gyermeké-

– Mikor került Pécelre gyerekorvosnak?

– Mi a legszebb a gyerekgyógyászatban?

vel együtt. Úgy érzem, ma is ugyanazzal a
gondoskodással tudom elindítani az anyá-
kat és gyermeküket, mint régen. Ez az az
érzés, amit semmiért nem adnék, ezek a
legszebb pillanatok. A legszebb hang a cse-
csemõ sírása, a legjobb illat az újszülött ba-
ba illata, a legszebb mosoly a kisgyermek
mosolya. Bár én csak egygyermekes anya
vagyok, mégis minden kisgyermeket úgy
gyógyítottam, mintha a sajátom lenne. Ez
csodálatos érzés. A szakmának az a legna-
gyobb szépsége, hogy meg kell tanítani a
szülõket arra, hogyan óvják meg gyerekei-
ket a betegségektõl. Elérni azt, hogy ne le-
gyen beteg az a gyerek. Lassan a második
generáció nõ fel mellettem. Jó érzés kis be-
tegeim és a szülõk háláját érezni. Sok csa-
láddal alakult ki bensõséges, jó kapcsola-
tom.

– Sok nehézség volt Pécelen. A régebbi
idõkben a tárgyi feltételek hiányoztak.
Nem volt telefon, nem voltak járható utak.

- Mi a legnehezebb a gyermekek gyógyítá-
sában?

– Milyen családban nõtt fel, honnan in-
dult?

– Miért választotta az orvosi hivatást?

– Hol végezte tanulmányait?

– Hogyan került Székesfehérvárról, Sze-
gedrõl Pécelre?

– Székesfehérváron töltöttem a gyerekko-
romat, viszonylag nagy családból szár-
mazom. A környéken úgy emlegettek min-
ket, mint a bibliai értelemben vett családot,
akik fogják egymás kezét. Kilencen éltünk
egy családban, két fiútestvérem, unokatest-
vérem, szülei és nagymamám. Édesapám
korán meghalt, de édesanyám nem maradt
egyedül, hiszen a nagycsalád ott volt mö-
götte, és mindenben támogatta. Ez a csodá-
latos meleg családi légkör, ez az összetarto-
zás egész életemet meghatározta.

– Talán tíz éves lehettem, amikor iskolai
oltáson egy nagyon kedves, barátságos
doktor néni adta be az oltásokat. Rette-
netesen megfogott, hogy valaki, aki fájdal-
mat okoz a gyerekeknek, mégis mosolyt
tud csalni az arcukra. Ekkor fogalmazódott
meg bennem a szándék, hogy orvos leszek,
és semmi más, csak gyerekorvos. Késõbb
egyre tudatosabban készültem erre a pályá-
ra. Ott voltam nagymamám mellett, amikor
az orvos kezelte, szinte ittam a szavait. Ké-
sõbb, a középiskolai éveim alatt a nyarakat
és a téli szünidõt körzeti orvos nagybácsim-
nál töltöttem Endrõdön. Ebben a tiszántúli
kis faluban õ volt a nép gyógyítója. Ekkor
már részleteiben is beleláttam az orvosi fel-
adatokba, és megszilárdult bennem az el-
határozás, hogy ezt a pályát választom.

– Szegeden tanultam, nagy lelkesedéssel és
szorgalommal. Bár súlyos megterhelést je-
lentett, hogy elkerültem a család biztonsá-
got adó közelébõl. Ezért amikor idõm és le-
hetõségem volt, hazalátogattam. Egyetemi
éveim alatt is szoros kapcsolatban
maradtam családommal.

– Szigorló évemben kerültem Budapestre a
Rókus Kórházba. Ez alatt az idõ alatt ismer-
tem meg páromat, férjhez mentem, és Pé-
celre költöztem. A szakvizsga után nagy
szerencsém volt, mert a Rókus Kórház
gyermekgyógyászatára gyakornokot ke-
restek, és nekem sikerült felvételt nyernem.
Az újszülött osztályon akkoriban a tárgyi
feltételek messze elmaradtak a mostanitól.
Orvosi bravúr volt egy 800-900 grammos
újszülöttet életben tartani. A Rókus Kór-
házból elkerültem az I. számú Gyermek-
gyógyászati Klinikára. Ezekre az évekre
szeretettel emlékszem vissza, az ottani
kollégákkal, munkatársakkal szintén egy
nagy családot alkottunk, ezer szál fûz hoz-
zájuk a mai napig is.

Megnyugtató, kedves, mosoly-
gós arccal fogadja kis betegeit

gyerekor-
vos Pécelen, immár 24 éve.
Cikksorozatunk most következõ
részében vele beszélgettünk.

Dr. Jávor Zsuzsanna
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lád, ahol az anyagi érdekek miatt vállalták a
második, harmadik gyereket, ma ez már
szinte kizárt.

– Szerencsére egy-két kivételtõl eltekintve
nem találkoztam a rendelõmben ilyen prob-
lémával. Óriási szerencse, hogy a disco be-
zárt. Biztosan sokkal nagyobb lenne a ve-
szély, ha még mûködne ez a szórakozóhely.
Rendkívül fontosnak tartom a megelõzést,
a megfelelõ felvilágosítást.

– Nyolc éven keresztül képviselõként igye-
keztem a faluért tevékenykedni. Mindig is
vonzott a politika. Úgy éreztem, hogy or-
vosként és képviselõként is tennem kell a
környezetemért. Ha csak pár embernek,
családnak sikerült segítenem, úgy érzem,
nem dolgoztam hiába.

– Mennyire veszélyezteti a péceli gyereke-
ket a kábítószer-fogyasztás?

– Doktornõ sokáig aktívan dolgozott mint
képviselõ. Az utóbbi években nem vesz
részt a helyi közéletben. Miért?

A mostani politikai élet nem kedvem sze-
rint való, ebben nem kívánok részt venni. A
közéleti tevékenységet nem hagytam abba,
megyei szinten tovább dolgozom, ha tehe-
tem, Pécelért is.

– Az én hobbim a gyerekgyógyászat. Sza-
badidõmbõl, szabadságomból is nagyon
sokat fordítok továbbképzésre. Konferen-
ciákra, elõadásokra járok, igyekszem min-
dig napra kész lenni.Az életem legnagyobb
részét a gyógyítás tölti ki, kikapcsolódást
jelent a zene, az úszás, a baráti társaság.
A másik fontos dolog az életemben a csa-
lád. Ma is szoros kapcsolatban állok testvé-
reimmel, rokonaimmal, sok idõt töltünk
együtt. Természetesen nagyon fontos szû-
kebb családom, férjem és fogorvos fiam,
akikre nagyon büszke vagyok.

– Mivel tölti szívesen a szabadidejét?

- Köszönjük a beszélgetést. További mun-
kájához sok sikert kívánunk.

Bohácsné Vilimek Ágnes

Sok család élt és él ma is Pécelen, akiket
nehéz meggyõzni arról, hogy az egészsé-
gükre, gyermekeik egészségére vigyázza-
nak. Nehéz meggyõzni õket arról, hogy igé-
nyük legyen a tisztaságra, önmaguk szoci-
ális és egészségi színvonalára.
Sok család él Pécelen, akik nagyon kevés
pénzbõl gazdálkodnak, s ebbõl nem telik
vitamindús táplálkozásra, pihenésre, nya-
ralásra. Sajnos az egészségnek nincs értéke.
Amikor társadalmi szinten nincs az egész-
ség, az egészségügy megbecsülve, akkor
nehéz a beteget rávenni arra, hogy a saját
egészségére odafigyeljen.

– Elsõsorban a megfelelõ gazdasági háttér
hiánya miatt csökkent a gyermekvállalási
kedv. Ma már nem olyan balgák az embe-
rek, hogy 14-15 ezer forintos havi gyer-
mekellátási támogatásért gyermeket vállal-
janak. Talán a 70-es években volt olyan csa-

– Mi a véleménye arról, hogy egyre keve-
sebb gyerek születik Magyarországon?

„A 16. és 17. században a különféle be-
fõtteket és gyümölcsízeket liktárium né-
ven ismerték. A családi levelek és a régi
számadások tömve vannak a különféle
liktáriumok felsorolásával. A nevezett
két évszázadban harmincnegyvenféle
liktárium készítését ismerték asszonya-
ink. A liktáriumokat földfazekakban
vagy e célra készült üvegekben tették el.
Batthyányné például 1634-ben egyszerre
kétszáz liktáriumnak való üveget vett, s
fizettek ezért 4 forintot.”
„A különféle liktáriumokat részint friss,
részint aszalt gyümölcsbõl készítették.
Más módja volt a liktáriumfõzésnek, mi-
kor a gyümölcsöt sûrû péppé fõzték, s
formákba öntötték. Így készült a meggy-
sajt, a dinnyesajt, baracksajt, birsalma-
sajt stb.”
A savanyúságokat sós lében tették el. „Az
egrest és a céklát is sós vízben, hordók-
ban rakták el. A sós egresen, a sós kapo-
ron kívül még szerepel a sós tárkány és a
sós kömény.”
A káposztasavanyítás sem újkeletû do-
log, de tartósítottak füstöléssel, sõt ho-
mokba ágyazva is raktak el, pl. diót.
Hallottam róla, hogy a Balaton környé-
kén még ma is mûködnek olyan vermek,
amelyek akár nyár közepéig is fagyottan
tartják a halakat. A 45 méter mély verem
aljára szalmát szórnak, arra jön a Bala-
tonról vágott jég (igazi teleken), és rá a
tárolandó hús. Ugye milyen ügyesen
megoldották a hûtést fagyasztóláda nél-
kül!?
Persze ezekkel a módszerekkel a vita-

mintartalom károsodik, csökken, de mé-
gis, ami marad, az biztosan egészséges,
ha egyébként az alapanyag egészséges
volt. Mai élelmiszereink számtalan kie-
gészítõ adalékanyaggal vannak tele. „E”
meg „K” stb. jelû tartósítószer, állomány-
javító, zselésítõ, színezék, stb., stb. Mi az,
ami vitamindús, egészséges, és biztosan
nincs dúsítva? Már csak a saját kertben
bio módon megtermelt zöldségekben le-
hetünk biztosak?
Hát, nem akarom elkeseríteni a kedves
olvasókat, de valahol itt van az igazság.
Azért vegyünk zöldségeket, hiszen a
nyers gyümölcs és zöldség tartalmazza a
legtöbb vitamint. Ha módunkban áll eltá-
rolni feketeretket, zellert, karalábét, csi-
csókát, a hagyományos krumpli, répa, al-
ma mellé, szinesíthetjük a zöldségfo-
gyasztásunkat. Akinek pincéje van, elõ-
nyös a helyzete, hiszen akár szõlõt is ehet
karácsonykor a saját kertjébõl, csak
ügyesen kell tárolni.
Gyerekkoromban még léteztek SZOT
gyermeküdülõk. Én Vajtán voltam télen.
Ott kaptam uzsonnára ilyen vitaminsalá-
tát: reszelt sárgarépa, petrezselyem, zel-
ler, alma, körte mézzel és citrommal meg-
locsolva. Nem könnyû a McDonald's-hoz
szokott gyerekekkel megkedveltetni, de
próbálkozzanak meg vele.
Jó egészséget kíván:

Az idézetek Takáts Sándor: Régi Magyar
Nagyasszonyok c. könyvébõl származ-
nak.

Bózsváriné Göbölyös Eszter

zóval nem fordulhat elõ, hogy
C-vitaminhiány miatt skorbu-
tot, vagy A-vitamin hiányában

farkasvakságot kapjunk. Manapság ez
nem jelent problémát, de mit csináltak
õseink, akiknek mindez a technika még
nem állt rendelkezésükre? Vajon õk ho-
gyan biztosították a téli tápanyagokat?
(Még nem a vitaminokat, hiszen nem is
tudták, hogy ilyenek léteznek.) Nézzük
csak, mi az, ami nekik is rendelkezésükre
állt? Szárítani, aszalni már nagyon régóta
tudtak. 1569-
ben egyik módját így írta le:
„A böröcköt meghámozom szépen, és
késheggyel meghasasztom szépen, és az
böröck magva helyett egy fél mandola-
magot teszek, és borsos mézet teszek rá
és tiszta deszkára szépen rendelem, az
kemencében úgy szárítom meg.”
Lekvárokat, dzsemeket, ízeket is fõztek be.

Devecseri Choron Zsófia

Mit eszünk télen? Déligyümöl-
csöt, fóliás zöldséget, nyár végén
eltárolt almát, körtét, savanyúsá-
got, befõtteket, gyökérzöldsége-
ket stb. Ma már mindent lehet
kapni, hiszen hatalmas hûtõhá-
zak, konzerv- és mirelitüzemek
jöttek létre, melyekben megõriz-
zük a nyár ízeit és vitaminjait. Ha
ez mégsem elég, vehetünk vita-
minkészítményeket akár az ABC-
ben is, még a gyógyszertárig sem
kell elmennünk.

S



ALKOTÓ EMBEREK

8 OLDAL

nagyon értheti, mit fed e fogalom: életkép.
No, ezután azért táncolhattam is a színpa-
don. Nem táncoltam én mást, csak amit
annak idején, legénykoromban táncoltam
Lõrincrévén. Másnap derült ki, hogy ezen
az estén látott mûvé-
szettörténész tanár úr. Megkeresett, és
mondta, van neki egy felesége. Mondom:
nekem is. Mondja, de az övé táncol is. Mon-
dom, az enyém is. A tanár úr feleségét

hívták és a Színmûvé-
szeti Fõiskolán tanított néptáncot. Megis-
merkedtünk, kért, mutassam meg a növen-
dékeinek az „én táncomat”. Elmentem hoz-
zá a Színmûvészeti Fõiskolára, eltáncoltam
a pontozót. Az azóta híressé vált hallgatók
közül ma leginkább em-
lékszem. Miután bemutatóimnak elterjedt a
híre, megkerestek az Állami Népi Együt-
testõl ék, és kérték, tanítsam
meg nekik is a pontozót. Hát, ami tõlem
tellett, azt megtettem. A berlini VIT-en ez-
zel a koreográfiával második díjat nyertek.
Késõbb az Erkel Színházban is bemutatták
a teljes mûsort elõtt, de
láttam, hogy igazából nem úgy járják,
ahogy kell. Odamentem hozzájuk, persze

Rabinovszky Máriusz

Szentpál Olgának

Bodrogi Gyulára

Rábay Miklós

Kodály Zoltánék

gratuláltam nekik, de megmondtam, hogy
egyszer meg kéne tanulni ezt rendesen is.
Mondták, értik õk, de most mással foglal-
koznak, majd egyszer megkeresnek. Tíz
esztendõ múltával, mikor már a Népmû-
velési Intézetben dolgoztam magam is,
közös házban Rábayékkal és a Népi Együt-
tesel, gondoltam, csak nem olyan nehéz
megkeresni engem – nap mint nap egymás
mellett mentünk el –, mégsem akadtak rám.
Közben megismerkedtem szegény

ral is. Sok-sok dalt énekeltem
neki, azóta is tartozik szegény, immár örök-
re, ugyanis egy pohár jó borban állapod-
tunk meg fizetség gyanánt. No, de a képzõ-
mûvészetre visszatérve, befejeztem tanul-
mányaimat, levizsgáztam, de elsõre nem
fogadták el diplomamunkámat. Az ötvenes
évek közepén jártunk, s lehet, a benyújtott
festményeim realisták voltak, de szocialis-
ták semmiképpen. Meg is kérdeztem
Rákosi Mátyás öccsét, akit éppen akkor
Bíró Károlynak hívtak, és a fõiskola fõtit-
kára volt, mi a baj az én képeimmel. Nagy
hozzáértéssel azt válaszolta, hogy ugyan
szépen táncolnak a fiatalok az én képeimen,
de miért éppen csûrbe festem õket, mikor

Vuji-
csics Tihamér

Papp Gyulá

Pór Bertalan

ehet, ma is gazdálkodnék, ha a
negyvenes, ötvenes évek forduló-
ján nem jelentek volna meg az

agitátorok. Akkorra már a bátyám is haza-
került a fogságból. Olyan szépen gyarapod-
tunk, hogy ezt a házat is meg tudtuk vásá-
rolni, itt az Isaszegi úton. De hát megjelen-
tek, elkezdõdött a téeszesítés. Jól fizetett,
szinte mindig italos állapotú, egyébiránt
nem túl szorgos, de az agitáció terén annál
kitartóbb személyek jártak a nyakunkra,
zaklattak minket. Láttam már, vége az én
gazdálkodói életemnek. Feleségemmel és
leányunkkal beköltöztünk a faluba, hoztuk
a jószágok javát, és berendezkedtünk.
1950. karácsonyán újra jelentkeztem a Fõ-
iskolán. Hiába mondtam, hogy én már há-
rom félévet elvégeztem, mégis arra kapa-
citáltak, hogy mivel már új szelek fújnak,
megváltozott az oktatás metodikája, jobb
lenne, ha az elejérõl kezdeném, tanulhatnék
szocializmust és orosz nyelvet, egyebeket.
Harminc éves, nõs ember voltam, hogyan
kezdeném el az iskolát tizennyolc-húsz
éves diákok társaságában? Másrészt, hogy
fogok én levizsgázni a negyedik félév
végén azokból a tárgyakból, melyeket én
azelõtt nem tanultam. Így megállapodtunk
abban, hogy õsszel, másod év elejétõl
kezdem tanulmányaimat.
Akkoriban az elsõ két esztendõben álta-
lános ismereteket tanítottak, harmad évtõl
szakosodtak a hallgatók. Elsõ idõkben

hoz kerültem, aki egyszerre
foglalkozott elsõ- és másodéves növendé-
keivel. A kezdõk csendéleteket festettek, a
haladók figurális ábrázolással foglalkoz-
tak. Engem a mester a kezdõk közé ültetett,
majd a második alkalom után, elismerve
korábban szerzett tudásomat, áthelyeztetett
a másodévesek közé. Elvégeztem tehát a
második évet. Harmadik, negyedik évben

tanítványa voltam.
Aztán az iskolán is elkezdõdött az agitáció.
Mondták, nálunk itt mindenki végez vala-
miféle közösségi munkát, csak a Zsiga
nem. Nem is, mert örültem, ha hazaszaba-
dulhattam. Vártak a jószágok, várt a mun-
ka. Addig-addig kapacitáltak, míg végül a
fõiskola néptánccsoportjába nem kerül-
tem. Így keveredtem a táncos életbe. Egy
gólyabál alkalmával részese lettem egy
munkás-paraszt életet ábrázoló életképnek.
A mai fiatal-középkorú nemzedék nem is

Rendhagyó

Novemberben és decemberben
olvashatták a nyolcvan esztendõs

visszaemlékezé-
seit. Az elsõ rész 1945-ben, a fog-
ságból való hazatéréssel végzõ-
dött. A másodikban Zsiga bácsi
péceli berendezkedésérõl, letele-
pedésérõl mesélt. A befejezés az
utóbbi ötven év eseményeit öleli
fel.
E helyt kívánunk Karsai Zsigmond-
nak egészséget, boldogságot!

Karsai Zsigmond

– Személyes emlékeim a XX. századból –
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Hívtak ide-oda táncolni, mindig szívesen
mentem. A hatvanas-hetvenes évek fordu-
lóján indult el a táncházmozgalom. Nem
akármilyen küzdelem árán sikerült elfo-
gadtatnunk azt, hogy mûvészeti, népmûvé-
szeti szempontból hiteltelen a „Mojsze-
jev”- féle és hazánkban is meghonosodott
színpadi produkció módszere. Ügyes és
szép táncosok mintha népviseletben, mint-
ha népzenei alapokon, mintha néptáncokat
mutatnának be. Emlékszem, egy alkalom-
mal Kalocsán rendezték meg a Duna-menti
népek tánctalálkozóját, ahova ideológiai
alapon meghívtak egy orosz együttest is,
akik addig, bármely baráti ország fesztivál-
ján fellépve, csak az elsõ díjat nyerhették
meg. Nálunk is színpadra kerültek, de a
valóban fergeteges bemutatójuk után,
nálunk semmilyen díjat nem kaptak. Volt is
felzúdulás. Egy más alkalommal a Magyar
Rádió népi zenekarával léptem fel, otthoni
dalokat kellett énekeljek velük.Arra kértek,
figyeljek arra, hogy húzzák a zenészek. Én

csak annyit kérdeztem, hogy most én va-
gyok értetek, vagy ti vagytok értem. Na-
gyot néztek, mikor azt mondtam, hogy fi-
gyeljetek ti arra, ahogy énekelek, úgy húz-
zátok. No, de a táncházmozgalom. Az elsõ
valóban hiteles táncházakat a Fõvárosi Mû-
velõdési Házban, késõbb a Kassák Klubban
a Sebõ Zenekar közremûködésével rendez-
ték. Ezeken én gyakran részt vettem. Aztán
megindult a nagy külföldi mozgás is. Az
egyik legszebb emlékem Finnországhoz
kötõdik, ahol együtt léptünk fel az elsõ ifjú
népmûvészekkel. Közösen és csodálatosan
énekeltek és

, velük szerepelt három idõ-
sebb ember is, ,

és magam, mindhárman erdélyiek.
Nagy-nagy sikerünk volt. Késõbb Zakopa-
nétól kezdve, Svédországon és Francia-
országon át, Kanadában, az USA-ban sõt
még Japánban is jártunk.
A lényeg az, hogy Pécelrõl nem mentem el,
még ha néha ki is ruccantam egy kicsit. Itt
vagyok megtalálható, mint ahogy meg is
találnak sokan az országból-világból.
Manapság két-három kiállításon veszek
részt évente festményeimmel, gyakran hív-
nak táncolni is. Még bírom, hála a jó
Istennek. Ha tudok, ha idõm engedi, szíve-
sen megyek.
Életem javarészét immár Pécelen éltem
meg. Megszoktam, megszerettem ezt a he-
lyet, lakhelyemet, a környéket, a környék-
belieket. Megszerettem ezt a domboldalt is
a házunk elõtt. Mióta nem szántó, hanem
erdõ, a sár se zúdul a nyakunkba nagyobb
esõk után. Csak ez a nagy teherforgalom ne
lenne itt elõttünk. Ha kerékpárral jövök ha-
za a faluból, sokszor percekig kell várnom,
míg az út túloldaláról át tudom tolni a bicik-
lit. Persze, ezek mellékes dolgok.

lejegyezte:

Budai Ilonka, Faragó Laura
Ferenczi Éva

Fülöp Feri bácsi Csombor
Endre

VÉGE
Dalocsa Vilmos

ma már minden faluban van kultúrház, ahol
a fiatalok szórakoznak. Rá egy esztendõre
két tájképet adtam be, azokat már elfogad-
ták, de a diplomámért nem mentem el.
Festõmûvésznek tarthattam már magam,
festettem is sokat, de közben a ház körüli
munkával kerestem leginkább a kenyerem.
1957 õszén felkeresett
hosszasan gyõzködött, legyek a kultúrház
vezetõje. Nagy nehezen elvállaltam, bele-
vágtam. Akkoriban építettük át azt a mai
formájára. Kitakarítottuk a szénporos
pincét, kialakítottunk egy étkezõ-, egy
konyha- és egy klubhelyiséget. A földszin-
ten fogadószintet és színháztermet építet-
tünk. De ami a legfontosabb, a házat sike-
rült megtöltenünk élettel. Zeneiskolát mû-
ködtettünk 180-200 gyermekkel, minden-
féle támogatás nélkül. Ott tartotta próbáit a
péceli Dalárda, a mai Petõfi Sándor Fér-
fikórus jogelõdje. Volt színjátszó körünk,
híres darabokat állítottunk színre. Volt
külön versmondó körünk. Már akkor
mûködött a bélyeggyûjtõ kör, a kép-
zõmûvész szakkör, volt tánczenekarunk,
volt népzenekarunk. Minden szombaton,
minden vasárnap össztánc volt a kultúr-
házban. Különös büszkeséggel emlékszem
az 1961-tõl minden nyáron megszervezett
Péceli Kulturális Napok egyhetes rendez-
vényeire.
De a világ már csak olyan, amilyen. A falu
vezetõi piszkálódni kezdtek. Úgy látszik,
nekik a sok sem volt elég. Pedig a megyé-
ben azokban az idõkben három igazán jól
mûködõ mûvelõdési házat tartottak nyil-
ván: a ceglédit, a vácit és a pécelit.
Elkerültem Pécelrõl, régóta hívtak már a
Népmûvelési Intézetbe. Tizenöt éven át
nem is vettem részt a helyi kulturális élet-
ben, egészen addig, míg fel nem
fedezett. Vele a mai napig jó a kapcsola-
tunk. Kiállítások sorát rendeztük, többek-
kel közösen ott bábáskodtunk a mai Ráday
Klub születésénél.
A Népmûvelési Intézetnél amatõr képzõ-
mûvészek ügyeinek intézése volt a fela-
datom. Kiállításokat, mûvésztáborokat
szerveztünk. A tokaji mûvésztelep ma már
Európa hírû. Persze a tánc sem maradt el.

Baczoni István,

Kiss Judit

22.

A visszautasított diploma munka, 1955-ös felvétel

F
otó:
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artin
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Karsai Zsigmond festõmûvész számtalan
díj és kitüntetés birtokosa, 1920. októberé-
ben az erdélyi Lõrincrévén született. Hat-
van esztendeje Pécelen él, a Ráday Klub
egyik alapító tagja.
Lõrincréve – Pécel, a még napjainkban is
nagy távolságot az Õ szíves invitálására
gyõzzük le minden év januárjában a
Lõrincrévi Bálokon.
Ha jól számoljuk, az idei bál 22-ik lesz a

Szemere Pál Mûvelõdési Ház
RÁDAY KLUB

LÕRINCRÉVI BÁL
2001. január 27-én 19 órától

sorban. Hagyományos erdélyi népzenérõl
Mészáros Tibor és barátai, moldvai népze-
nérõl Kovács László és a péceli Cimbora
zenekar tagjai gondoskodnak, reményeink
szerint: fáradhatatlanul.
A vendégsereg az est, az éjszaka folyamán
azt az ételt, italt fogyaszthatja, amit magá-
val hoz a batyuban.
Belépõdíj: gyermekeknek 200, felnõtteknek
300, családi jegy 800 forint.
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Családmodellek
A Biblia Szövetség könyvesboltjában (Pécel, Kálvin tér 2./B)
kapható Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság címû
könyve. E könyv segítségével következzék itt a családmodellek
rövid és – véleményünk szerint – nagyon találó bemutatása.

A diktátor
Azt hiszi, hogy családja minden tagja érte van.A feleségének
az a dolga, hogy õt szolgálja: lássa el étellel-itallal, csillapítsa
szexuális étvágyát is. A gyerekek ne zavarják, mindig
fogadjanak szót, és nézzenek föl rá tisztelettel.
Szerencsére ezt a fajtát csaknem teljesen kiirtották a
feminista vadászok. De itt-ott, megbújva fellelhetõ még.
Szívós fajta, mert léte az emberi szív õsi, kiirthatatlan
önzésébõl táplálkozik.

Az anyakirálynõ
A családi élet központi helye a konyha, ezért onnan irányít. Õ a
család középpontja: tõle függ az evés-ivás, az öltözködés, a
lakás berendezése és a napirend. Õ tudja, hogy kinek mi a dolga.
De az anyakirálynõ pozíciója bizonytalan, mert nem számol
alattvalói önzésével. A tündöklésbõl nagyon könnyen
rabszolgasorba süllyedhet.

A cipekedõ
Ez az asszony az egész család rabszolgája. Minden teher az õ nyakába szakadt.
„Amit én nem csinálok meg – mondja némi öntudattal és sok keserûséggel –, azt
soha senki nem csinálja meg.”
De ebben a családban a többiek helyzete sem igazán kedvezõ.A férj a kényelemért
személyisége torzulásával fizet. A gyerekek lelki fejlõdése is megtörik, mert sem
igazi (férfias) férfit, sem igazi (nõies) nõt nem látnak maguk körül.

Az egyenlõsdi
Korunk házasság-eszménye. Mindkét fél „király” és mindkét fél „háztartási
alkalmazott”.
Jellemzõ a rajzon, hogy a házastársak nem néznek egymásra. Miért is néznének,
hiszen elveik függetlenségébõl magatartásuk autonómiája is következik. A szülõk
egymás közti kommunikációjának hiánya oda vezet, hogy a gyerekek nem kapnak
egyértelmû útbaigazítást, követésre érdemes példát és célt.

A veszekedõk
Vajon ezek kommunikálnak?
Az információ átadása kétségkívül folyik, de a vétellel mindkét félnél bajok
vannak.
A veszekedõkre éppen az jellemzõ, hogy biztosak a maguk igazában, de nem
képesek átvenni a másik szempontjait és ezáltal megérteni õt. A családi
háborúnak csak vesztesei vannak.



Az elszigeteltek
Páros magányban élnek. Nem válnak el, mert „azt nem szabad”, vagy mert „az sok
nehézséggel és bonyodalommal jár”, de valójában nincs már közük egymáshoz,
mindketten külön világot hoztak létre maguknak.
Ebben a családban senkinek sincs otthona, legfeljebb lakása.A nagy gyerekek csónakja
mindkét szülõ szigetéhez oda van kötve, de nem tud elmozdulni, mert noha
ragaszkodnak mindkettõhöz egyikhez se mehetnek.
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A csonka család
Számuk egyre nõ napjainkban. A felek egyike (legtöbbször az
asszony) egyedül marad a gyerekekkel.
Különösen veszélyes csapdát jelenthet az, hogy a magára maradt
asszony kielégítetlen érzelmi szükségleteit a gyerekeivel
igyekszik kielégíteni. Ezért túlságosan „fogja” õket, nem engedi
õket lelkileg felnõni.

A marionett-mester
Az aranyos „nagyi” mindent megtesz a fiatalokért. Meg van gyõzõdve
arról, hogy azok nélküle semmire se mennének. Miközben az idõs
szülõket tisztelik és szeretik, fontos, hogy a fiatal pár tõlük függetlenül,
önállóan alakítsa ki családi életét.

A gyerek-bálvány
Talapzata azokból a drága játékszerekbõl épült, amelyekkel a szülõk
figyelmüket, törõdésüket, idejüket, személyes jelenlétüket váltották ki a
gyermekükkel való kapcsolatból. Aki valóban jót akar a gyermekének, az
helyezze a gyermek elé a házastársát. A házastársak közti jó kapcsolat teremti
meg azt a légkört a családban, amelyre a gyermeknek egészséges lelki fejlõdése
érdekében szüksége van.A házassággondozás preventív gyermekvédelem.

A pásztor és a nyája
Az itt látható családmodellt a Biblia vázolja fel. Ezen a
rajzon a szülõk „azonos szinten”, egymással
együttmûködve tevékenykednek. A biztonságot a
nyájnak fõleg az adja, hogy szorosan együtt
maradnak, és nem térnek le az útról, mert a láthatatlan
Pásztor nyomdokaiba lépnek. Együtt maradni olyan
családok tudnak a felserdült gyermekek természetes
leválásáig , amelyekben a házastársak kapcsolata
meleg, biztonságot adó légkört áraszt.,
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az „együtt” gondolat megvalósulását.
Néhány példa a teljesség igénye nélkül:
– a Magyar Könyvmûvészek Társasága
által Frankfurtban a „Könyvvásáron” ki-
állított anyag,

Írástudó címû szobra,
– az 1493-as Schedel-krónika,
– a Ráday-graduale; kézirásos énekes-
könyv a XVII. századból,
– s a múlt és a jelen kapcsolatának szim-
bólumát is jelentõ kerami-
kusmûvész: „Ráday Gedeon ideje” címû
órája, amit a mûvész felajánlott a kastély
kezelõjének (a MÁG-nak), s így a
jövõben is láthatjuk a Rádayak könyvtár-
termében.
A beérkezett számos színvonalas pályá-
zati anyagot neves mûvészekbõl álló bí-
ráló bizottság értékelte:

grafikusmûvész,
mûvészettörténész,

mûvészettörténész (Pe-
tõfi Irodalmi Múzeum),

szobrászmûvész.
A kilállítás ideje alatt három ünnepi ren-
dezvény zajlott:

a péceli református templom adott helyet
a megnyitó ünnepségnek. Számos péceli
és más településrõl érkezõ vendég elõtt
köszöntõt mondott:

és reformá-
tus lelkészek; or-
szággyûlési képviselõ, Gödöllõ város fõ-
polgármestere; a Mûemlékek
Állami Gondnokságának igazgatója.
A kiállítást megnyitotta:

a Ráday Könyvtár és Levéltár
igazgatója.
A megnyitón közremûködõ mûvészek:

az Operaház Liszt-díjas
magánénekese, Liszt-díjas

– Bognár László

Bukrán Edit

Balázs Péter Balázs
Laczkó Ibolya
Ladányi József

Ligeti Erika

Tariska Zoltán Orosz Ferenc
Dr. Gémesi György

Csány Éva,

Dr. Berecz
Ágnes,

Csavlek Etelka,
Maros Éva,

2000. október 28-án 15 órakor

hárfamûvész, Liszt-díjas
érdemes trombitamûvész elõadásában a
hely szelleméhez méltó, felemelõ és lel-
ket melengetõ zenei szolgálatot élhettünk
át. Köszönet érte, s reméljük, sok hasonló
élményt kaphatunk még tõlük a jövõben.

tudományos ülésen vehettünk részt a Rá-
day-kastély dísztermében. Megismerhet-
tük – a Ráday-gyûjtemény segítségével –
a Rádayak, s közülük is I. Ráday Gedeon
Pécelen a XVIII. sz. végén a magyar szel-
lemi élet fellendítéséért végzett segítõ,
mecénási, könyvgyûjtõ, kölcsönzõ és or-
szágos irodalmi lektori munkáját

irodalomtörténész elem-
zésében.
Ezt követte restaurátor elõa-
dása az ötszáz éves Schedel-krónika res-
taurálási munkálatairól, aminek megörö-
kített mozzanatait az érdeklõdõk a kiállí-
tott könyvritkaság melletti paravánokon
is láthatták. Megtudhattuk, hogy 13 szak-
képzett restaurátor varázsolta újjá ezt a
csodálatos és felbecsülhetetlen értékû
mûvet.
Az elõadók készségesen válaszoltak a
közönség érdeklõdõ kérdéseire is.

okleveles restaurátor „A Rá-
day-gyûjtemény kötéseinek feldolgozá-
sa” címmel a korabeli magyar és más
területeken tevékenykedõ könyvkötõ
mesterek munkáit mutatta be a Ráday-
könyvek kötéseinek segítségével. A régi
könyveken található feliratok, pecsétek,
könyvkötészeti jelek értelmezésével
megtudhattuk, hogy milyen mesterek
dolgoztak a Ráday családnak. Érdekes
volt hallani, hogy sokszor a könyvek be-
kötése többe került a tulajdonosnak, mint
maga a könyv. Ennek ellenére Ráday
Gedeon – apjához hasonlóan – gondos-

Geiger György,

Dr.
Berecz Ágnes

Viktor Örzse

Csenki Éva,

2000. november 11-én 15 órától

Nemzeti Örökség Minisztériu-
ma a Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesülete és az Ipar-

mûvészek Szövetsége támogatásával, a
Magyar Millenniumi Kastélyprogram
keretében került megrendezésre a
„Könyv” címû kiállítás, melynek a Mû-
emlékek Állami Gondnoksága (MÁG)
kezelésében lévõ péceli Ráday-kastély
adott helyet. Ezt az eseményt megelõzte a
Gödöllõi Királyi Kastélyban 2000. már-
ciusában megrendezett „Öt kontinens ke-
rámiamûvészete”, illetve a ráckevei Sa-
voyai-kastélyban megnyílt „Ötvösmûvé-
szet” országos kiállítás.A rendezvény öt-
letadója, a kiállítás kurátora városunk
Ferenczy Noémi-díjas keramikusmûvé-
sze – a Magyar Al-
kotómûvészek Országos Egyesületének
alelnöke, számos országos szakmai szer-
vezet tagja, a Magyar Keramikusok Tár-
saságának elnöke – volt.
A megvalósulást nagyszámú országos és
helyi szervezet, mûvész, tudós és tevé-
keny résztvevõ, pártoló segítette. Köszö-
net és nagyrabecsülés önzetlen munkáju-
kért.
A kiállítással a rendezõk tisztelegni kí-
vántak és fia,

a péceli Ráday-kastély építõi, s
a nemzeti mûveltség fellendítésében
meghatározó szerepet játszó híres könyv-
tár alapítói – elõtt a régi helyére elsõ alka-
lommal visszatért 36 db eredeti könyv-
ritkaság bemutatásával. A múltidézés és
tisztelgés mellett, szerették volna szel-
lemiségben összekapcsolni és bemutatni
a régi mesterek és a mai modern kultúra
területén a könyvhöz kapcsolódó értékte-
remtõ tevékenységet végzõk: restauráto-
rok, ötvösök, szobrászok, könyvkötõk,
keramikusok munkáját.
A 73 mûvész kiállított alkotása igazolta

Pannonhalmi Zsuzsa

Ráday Pál I. Ráday
Gedeon –

A Millenniumi Kastélyprogram
keretében Könyv címmel orszá-
gos kortárs képzõ- és iparmû-
vészeti kiállítás várta a látoga-
tókat a péceli Ráday-kastély-
ban 2000. október 28. és novem-
ber 26. között.

országos kortárs képzõ- és iparmûvészeti kiállítás

A

Könyv
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balizáció és a számítógépek rohanó vilá-
gában is – képes megállni, és elgondol-
kodni azon, hogy az emberiség fejlõdé-
sének és mûvelõdésének labirintusában
milyen útmutatókat adhat és kaphat. En-
nek meglelése egyedül nem lehetséges,
csak a közösség erõinek összekapcsoló-
dásával. „Csak a múlt megismerése ve-
zethet a jelen megértéséhez” örök elvû
mondást látszik igazolni a nagy Ráday-
aknak a magyar mûvelõdésért és a nem-
zeti mûveltség fellendítéséért végzett
szolgálata: a „könyv”-nek, mint az em-
beri gondolat-hordozó jelsornak az
összegyûjtése a jelenkor emberei, s az
utódok számára. Nekünk, pécelieknek

pedig kötelességünk ezt a szellemi ha-
gyatékot megismerni, megismertetni, tet-
teinkkel gyarapítani, és a jelen kultúrtör-
téneti értékeivel ötvözve a jövõnek meg-
õrizve közvetíteni. Ezzel a céllal jött lét-
re a Péceli Parnasszus Alapítvány, s
ennek szellemében rendezte 2000. május
20-án jótékonysági hangversenyét. Örü-
lünk, hogy az elsõ kastély-kiállítás meg-
valósításában is segíthettünk. Ehhez vár-
juk a jövõben is érdeklõdõ és segítõ em-
bertársaink közremûködését.
Végezetül szeretnénk minden eddigi tá-
mogatónknak õszinte köszönetet mon-
dani a felajánlott segítségért.

Fábián Lászlóné

A

kodott a könyvek mintaszerû kötésérõl is,
ahogyan azt a becses darabok bizonyít-
ják.
Befejezésül mûvészettör-
ténész „A péceli Ráday-kastély építéstör-
ténete a legújabb kutatások tükrében”
címmel a legújabb felfedezéseket villan-
totta fel a hallgatók elõtt.
Ez az estébe nyúló, közvetlen hangulatú,
emberközeli beszélgetésekkel gazdago-
dó találkozó – kutatók, mûvészek, a kas-
tély kezelõi, a helyi és a településünkre
érkezõ vendégek között – igazolta, hogy
a Rádayak által a XVIII. században meg-
valósított, szellemi központtá emelkedett
hagyatéka együttes összefogással nem
csak nekünk, pécelieknek jelenthet felbe-
csülhetetlen szellemi kincset. Újabb öt-
letekkel, a kultúra különbözõ ágainak öt-
vözésével, közös munkával bekapcsolha-
tó az ország kulturális vérkeringésébe is.
Ennek megvalósulását jelentheti a ren-
dezõk újabb terve: a Gödöllõi Királyi
Kastélyban az Országos Kastélyprogram
zárásaként 2001. májusában megrende-
zendõ „Ábránd és eszmény” szecessziós
kiállítás és a kétévenkénti Biennálé, va-
lamint Kastélytúrák rendezése.
A mércét magasra téve, de mások felé
nyitottan,

, az itt élõ és hozzánk
betérõ embertársaink szellemi, lelki gya-
rapodását.
Ezen a napon a korabeli hangulatos ze-
nét a péceli Zeneiskola tanárai szolgáltat-
ták, köszönjük nekik.
Az elõadások anyaga a közeljövõben
nyomtatásban is megjelenik, s a helyi új-
ságban is (amennyiben lesz rá mód) sze-
retnénk részletesebb tájékoztatást adni
azoknak, akik más, ütközõ programok mi-
att nem vehettek részt a rendezvényeken.

zárta kapuját a „Könyv” címû kortárs
képzõ- és iparmûvészeti kiállítás.
A záró rendezvény az irodalom és a zene
napja volt. Idõutazást tehettünk

írásaival a Rádayak korába. Az
elõadók bepillantást adtak a kor irodalmi
és szellemi életébe, s bemutatták puritán
egyszerûségében és szórakozottságában
péceli kastélyában élõ „öregurat”, akit
híres könyvtára és nagy mûveltsége, nyi-
tottsága, segítõszándéka országos tekin-
télyûvé tett. Megismerhettük a család
kézirásos énekeskönyvét, a híres Ráday-
graduálét.
A kor hangulatát, érzelmi megközelíté-
sét, a beleélést segítette a felcsendülõ
Mozart muzsika: zongora-
mûvész és fuvolamûvész
elõadásában.
A közel egy hónap tapasztalata bebizo-
nyította, hogy a mai kor embere – a glo-

Bartos György

a múlt hagyatékát tisztelettel,
önzetlenséggel bemutatva, közös tenni-
akarással szolgálhatjuk leginkább váro-
sunk felemelkedését

Kazinczy
Ferenc

Szilasi Alex
Ittzés Gergely

2000. november 26-án 15 órakor

A Péceli Parnasszus Alapítvány munkáját a Pécel és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 65600113-11029654

számlaszámon segíthetik támogatóink a jövõben.
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ségeibe” elven alapul. Hazánkban a 70-es
évek elejétõl jelenik meg az Oyama mester
által képviselt küzdõmûvészet. Magyaror-
szágon és

nevéhez fûzõdik a stílus
megjelenése. Olyan sikeressé vált a kezdeti
kemény munka az edzõtermekben, hogy a
világszövetség meghívta 1979-ben a
Magyar Válogatottat a 2. Nyílt Világbaj-
nokságra. 1983-ban megrendezésre került
az I. IBUSZ-OYAMA Kupa Budapesten,
melyet személyes megjelenésével tisztelt
meg mester. Sorra kezd-
tek nyílni a klubok hazánkban is. 1982-ben

3 danos mester
vezetésével megalakult Rákoscsabán az a
Kyokushinkai Klub, amely vonzotta a kör-
nyékbeli fiatalokat, és akinek köszönhetjük
a péceli Kyokushinkai Klub létrejöttét is.
Pécelen 1989. november 7-én kezdõdött a
karate oktatása. Mint minden új dolog, ez is

Shihan Furkó Kálmán Shihan
Adámy István

Masutatsu Oyama

Sensei Tóth Tivadarné

nehézkesen indult el. Elõször 4-5 fõvel,
majd ahogy terjedt a híre, egyre többen
akarták kipróbálni erejüket, ügyességüket.
A kezdeti nehézségeket sok munkával le-
gyõztük, és sikeres bemutatókkal, egyre
jobb vizsga- és versenyeredményekkel
büszkélkedhetünk. Az edzéseknek kezdet-
tõl fogva a
ad otthont, immár 11 éve. Az iskola vezeté-
sének, tanári karának támogatása, pozitív
hozzáállása segíti mai napig is munkánkat.
Klubunk céljai a karate céljaival egyeznek
meg. Megtalálni a harmóniát mindennapi
életünkben; mozdulataink és gondolataink,
beszédünk és tetteink; viselkedésünk és el-
várásaink között. Bármilyen céllal is kezd
el valaki a harcmûvészetekkel foglalkozni,
egy bizonyos eltöltött idõ után mindenki-
nek rá kell jönnie, hogy a küzdelem, a moz-
dulatok „csak” a karate felszíne, amíg vala-
ki eljut a küzdelemig, sok idõ telik el.

Kedden és csütörtökön fél 6-tól 8-ig tar-
tanak edzéseink két csoportban. A kezdõ
csoportban nagy hangsúlyt fektetünk az
alaptechnikák nagy ismétlésszámú gya-
korlására és a megfelelõ erõnlét megszer-
zésére. Az elsõ vizsgák után, ha megfele-
lõen felkészült a karatéka, a haladó edzé-
seken gyakorolhat tovább, ahol alapmoz-
dulatokon kívül küzdelmek és speciális
erõsítõ gyakorlatok színesítik a tréninge-
ket. A Kyokushin karate övvizsgarendsze-
re és versenyfelfogása megköveteli a gya-
korlóktól az állandó maximális teljesít-
ményt. A gyermekversenyek pontrendsze-
rûek, ami azt jelenti, hogy a küzdelemben
csak jelzett találatok vannak – nem érhet-
nek egymáshoz a küzdõ felek.A felnõtt ver-
senyküzdelemben az ellenfél harcképtelen-
né tétele a cél. A rúgások és ütések teljes
erõvel történnek – ún. knock down rend-
szerben. Klubunk a versenyek mindkét for-
májában képviselteti magát, nem kis siker-

Petõfi Sándor Általános Iskola

Hogyan zajlik életünk?

világon nagyon sokféle karate
irányzat létezik. A Kyokusinkai
karatét

10 danos mester alapította, aki már 13
évesen a karate alapjait elsajátítva mes-
terként fekete övet köthetett a derekára.
1948-ban, több megnyert mérkõzés és si-
keres bemutató után úgy döntött, hogy
összefogja és tökéletesíti az eddig tanul-
takat. 18 hónapig egyedül edzett a
Kyosumi-hegyen. Az önkéntes remeteélet
után, hogy megismertesse irányzatát, látvá-
nyos bemutatókat tartott, és sikeres küzdel-
meket vívott. Utazásai során mindig töre-
kedett arra, hogy az általa kovácsolt stílust a

-t népszerûsítse. A 60-as
években már Amerikában is sorra nyíltak
azok az edzõtermek, ahol azt a küzdõmûvé-
szetet oktatták, amelyik Oyama mester
szerint „1000 napos edzésig kezdõ, 10000
napos edzés után bepillantás a karate mély-

Sosai Mosutatsu Oyama

Kyokushinkai

A karate egy évezred alatt fej-
lõdött ki, nemcsak a fegyvertelen
harc egyik formájává, hanem a
test megfegyelmezésének mód-
szerévé is, a szellem tökéletesí-
tése érdekében. Így a test és a
szellem egysége valósítható
meg. A testi erõnlét fenntartásán,
a gyorsaság, a szívósság és
összeszedettség javításán kívül a
karate fokozza az éberséget és
az öntudatot. Fejleszti az önbi-
zalmat, de nem önteltségre, vak-
merõségre tanít, hanem arra,
hogy képesek legyünk összhan-
got teremteni és fenntartani a
bennünket körülvevõ világgal, s
magunkkal.

A test és a szellem egysége

A Kyokushinkai karate megalapítója
Sosai Masutatsu Oyama

(1923. augusztus 27 1994. április 26.)

Kyokushinkai a legtávolabbi igazság megtalálása

A

Mikes Gergely MB III.
Mikes Mariann MB I.
Nagy Gábor MB II.
Rácz Gergely MB I.

Ács Réka MB II. 2000, 1999 II., 1998 III.
(MB = Magyar Bajnokság)

Felnõtt:
Bukta Zoltán többszörös Magyar

Bajnok
Ács Sándor 1999. forma-gyakorlat III.

Koszka Attila többszörös MB
dr. Diós Éva négyszeres MB, 1999

Európa Bajnok, 2000 EB II.

A legjobb eredményeket
az alábbiak érték el:
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A karate a szülõi, iskolai nevelés mellett
fontos feladatot lát el a fiatalok életre való
felkészítésében. A szülõk ne ijedjenek meg
attól, hogy a karate szigorú és kemény mód-
szereket alkalmazó iskolarendszer, inkább
azt lássák, hogy a fiatalok milyen tapaszta-
latokkal, képességekkel lépnek ki a valódi
életbe. Az itt szerzett tudással jobban tud-
nak boldogulni a nehézségek leküzdésében.

Mik további céljaink, elképzeléseink?
A bemutatókkal, versenyekkel népszerûsí-
teni a Kyokushinkai karatét, minél több
emberrel megismertetni, megszerettetni a
mozgás szépségét, a felkészülés örömét.
Minden mozogni és a karatét mélyebben
megismerni vágyó embert örömmel várunk
az edzéseken.

2 dan – Pécel DojoSempai Kalmár Csaba

rel. Gyermek versenyzõink igen jó és pél-
damutató felkészüléssel több bajnoki címet
szereztek az évek során.
A sikeres versenyeredményekhez nagyban
hozzájárulnak még a nyári gyermek és fel-
nõtt edzõtáborok.Az abádszalóki táborokat

vezeti, ahol a rákos-
csabai és a péceli karatékák együtt vesznek
részt.

Tóth Tivadarné sensei

modernebb körülmények között végezhet-
jük az oktató és a nevelõ munkát, mert a
minden igényt kielégítõ tantermek mellett
egy jelentõs teológiai könyvtárat is létre-
hoztunk, továbbá közel száz férõhelyes
kollégiummal is rendelkezünk.

A Felsõoktatási Törvény 1993-tól, és azt
követõen még néhány egyéb jogszabály is
elõírja azt, hogy Magyarországon minden
felsõoktatási intézményt akkreditálni kell.
Ez az Adventista Teológiai Fõiskolára vo-
natkozólag is megtörtént. Ez azt jelenti,
hogy a Fõiskolán kiállított diplomát min-
den oktatási és egyéb intézmény elfogadja.
A magyar akkreditáláson túlmenõen még
egy ún. egyházi akkreditáláson is túljut
rendszeresen a Fõiskola.

Két akkreditált szakkal rendelkezünk, az
egyik a hittanári, a másik a teológia. Az
elõbbit levelezõs formában mûködtetjük,
míg az utóbbit nappali oktatási rendszer-
ben. A nappali tagozatos hallgatók létszá-
ma az elsõ évfolyamban tíz, a levelezõs

Az Önök Fõiskolája állami elismertetése
megtörtént?

A hallgatói létszámról megtudhatnánk
valamit?

diákok létszáma ötven körül van.

Nem csupán egyházunk tagjai közül kerül-
hetnek ki a felvételizõ hallgatók, hanem
bárki jelentkezhet, aki tiszteletben tartja az
iskola elõírásait, érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezik, és erkölcsös életmódot él. A
hallgatóink között voltak olyanok, akik
nem tartoztak semmilyen egyházhoz. Vol-
tak, akik a Magyar Rádió vallásos adásai-
nak szerkesztõi voltak, mások a rendõrség
kötelékéhez tartoztak. Az itt eltöltött négy
esztendõ mély barátságokat, és életre szóló
kapcsolatokat eredményezett.

2001 nyarán lesz, a felvételi tájékoztató
könyvben minden fontos információt meg-
talál az érdeklõdõ. Fõiskolánk Tanulmányi
osztálya készséggel áll rendelkezésére az

Ki jelentkezhet az Adventista Teológiai
Fõiskolára?

Mikor lesz a következõ felvételi?

érdeklõdõknek telefonon (28-452-145, E-
mailen: atf@sda.hu, postacímünk: 2119
Pécel, Ráday u. 12. sz.). Remélem, hogy ez
az ismertetõ is felkelti a helyiek érdeklõ-
dését, hogy a város elsõ és egyetlen fõis-
kolájára büszkék lehessünk!

Dr. Tokics Imre fõigazgató

Mikor alakult a fõiskola?

Mikor költözött Pécelre az intézmény?

Az 1940-es évek végén jött létre az intéz-
ményünk, mely eredeti szándéka szerint a
Hetednapi Adventista Egyház lelkészeit
képezte és nevelte. Az adventista közösség
Magyarországon 1998-ban ünnepelte 100
éves jubileumát. Nemzetközi viszonylat-
ban elmondhatjuk azt, hogy több mint 200
országban van jelen a több mint 10 millió
aktív tag, mely egyházunk fejlõdõ életét
mutatja. Egyházi oktatásunkat több nehéz
korszak is jellemezte, hiszen többször
egyesítették Fõiskolánkat más intézmény-
nyel (lásd: Szabadegyházak Tanácsa Lel-
készképzõ Intézete), szüneteltették az álla-
mi hatóságok, de mindig élt és mûködött.

Az Egyház vezetése és a Fõiskola a ki-
lencvenes évek közepén elhatározta, hogy
végleges helyre költözik az intézmény az
országos elnökséggel együtt. Akkor esett
Pécelre a választás, ahova eredetileg 60-
100 fõs öregotthont kívántunk felépíteni.
Korábban a Szabadság-hegy tetején, az
amerikai iskola mellett béreltünk azAdven-
tista Teológiai Fõiskola számára oktatási és
kollégiumi épületeket. Ma Pécelen a leg-

Olvasóink közül sokan kérdezték, hogy mi az a szép épület a Ráday utcában. Volt, aki tudja ugyan, hogy
fõiskola mûködik az épületben, de nem tudja milyen. Megkerestük fõigazgató urat, kérve,
mutassa be érdeklõdõ olvasóinknak az intézményt.

Dr. Tokics Imre

Bemutatkozik a Pécelen mûködõ fõiskola

dik, hanem onnan lefelé. A hegymászóbal-
eseteknek 80%-a a csúcsról visszafele jö-
vet következik be. Az élethegy megmászá-
sa során is visszaköszön ez a statisztika.
Gyermekeinknek természetes az akadályok
megmászása. És mi, akik a csúcson va-
gyunk, vagy már csúszunk visszafelé, cso-
dálkozunk, hogy nagyobb nehézségeink
vannak, mint felfele menet. És ekkor ad
erõt a gyermekeink arcán felragyogó, jövõt
sejtetõ mosoly.
Esztergomban, az ottani kórház épületének
oromfalára egy mondás van felírva: A fun-
damenta Istentõl való. És Istentõl az akarat,
mely újra építi a falakat.
Építsünk gyermekeinknek óvodát, iskolát,
házat! Nem könnyû. Ebben az újságban is
végigkísérhetõ az iskolaépítés szélmalom-
harcnak tûnõ kálváriája. De építeni kell!
Évezredekkel ezelõtt a földjükre visszatérõ
zsidók úgy építkeztek, hogy egyik kezük-

ben a fegyver, a másikban pedig a kõmû-
veskanál volt. És napról napra emelkedett
városuk kõfala. Akkor is voltak, és ma is
vannak némelyek, akik nem a béke és a
jövõ falát építik, hanem az ember-ember
közti falat. Pedig ezeket a falakat nem épí-
teni kellene, hanem lerombolni, és helyet-
tük hidakat építeni.Végre!
Gyermekeink ezen csak mosolyognak. Ak-
kor is, ha düledezõ iskolába járnak. Akkor
is, ha otthon csak a panaszt hallják a kor-
mányra és a különbözõ szintû vezetõkre.
Persze mindenre megvan a saját külön bejá-
ratú véleményük. És ezt el is mondják egy
hamiskás mosoly kíséretében.
Szívünkbõl mosolyogjunk mi is rájuk, és
ezzel a mosollyal tovább, a világra is. És
így az új évezredben biztos jobb szívvel
épülnek a falak és ahol kell, ott pedig a
hidak.

Durkó Sándor László

A jövõ mosolya
emcsak a XXI. század kapuján
léptünk be a napokban, hanem
egy új évezredén is. Ilyenkor ér-

zékenyebbek vagyunk a múltra és a jövõre
is. Egy kicsit eufórikus még a hangulatunk,
számvetésünk eredményeként fogadko-
zunk, hogy mit teszünk és nem teszünk ez-
után. Nekünk, éltesebbeknek keményen
kapaszkodnunk kell, hogy nagyon le ne
maradjunk az információrobbanás és az
egész földet behálózó globalizáció világá-
ban. Gyermekeinknek ez viszont természe-
tes, hisz õk ebbe születtek bele.
Mi aggodalmaskodunk gyermekeink miatt,
miközben õk ártatlanul mosolyognak.
Hallottam egy hegymászóról, aki több lavi-
naomlást is megélt. Megkérdezték tõle,
hogy miért mászik hegyet. Õ röviden így
felelt: Mert ott van. Bármilyen hihetetlenül
is hangzik, de a hegymászókra az igazi ve-
szély nem a csúcsra jutás közben leselke-

N
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Külön köszönetet mondunk a megjelent
szülõi munkaközösség tagjainak is, hogy
jelenlétükkel megtiszteltek minket.
A mi óvodánkban hagyomány, hogy a
nagycsoportosok részt vesznek a meg-
nyitókon. Majdan a tárlatvezetést átvál--

lalják, és a kisebbeket õk vezetik, és õk
mesélik el, hogy mit látnak. A kiállítás ki-
csi, de szeretettel készült. Márciusig lát-
ható, tehát sok szeretettel várunk min-
denkit.

óvópedagógusJuhász Mária

vodánk életében ismét egy új
kiállítás. A november 22-én tar-
tott matiné-megnyitón meghí-

vott vendégünk, , az isaszegi
Mûvészeti és Zeneiskola igazgatónõje
mesélt a gyerekeknek iskolájáról, az ott
zajló munkáról, az ott tanuló diákokról.
Beszélt arról is, hogy milyen mûvészeti
óráik vannak, pl. festészet, rajz, zene, ke-
rámia, szövés, néptánc… stb. Mi is bemu-
tattuk óvodánkat, beszéltünk terveinkrõl,
álmainkról. Szívesen hallott mindezekrõl,
hisz ez iskolájuk tökéletes megalapozója
lehet.
A mostani kiállításra olyan gyermek-
munkákat választottunk, amelyeknek az
agyag az anyaga. A kiállítási tárgyakat úgy
válogattuk, hogy a kisiskolások kezdeti
lépései és a végzõs diákok kész alkotásai
közt láthassuk a folyamatos fejlõdést.
Ezen a napon énekmûvészt
és gitártanárt kértük fel,
hogy mûsorukkal tegyék még ünnepé-
lyesebbé a megnyitó hangulatát. A mûsor-
ban fõleg virágénekeket hallgattunk, ahol a
gyerekek is füleltek, mikor melyik vi-
rágnév szerepel a dalban. Az ovisok
ragyogó arca és tátott szája bizonyította a
mûvészeknek is, hogy a dalok sikert
arattak. A kedvünkre való mûsort tapssal és
virággal köszöntük meg.

Dobos Olga

Hernyes Virág
Szakály Róbert

Kerámiakiállítás
a Szivárvány Óvodában

Ó

Ugyancsak pályázat eredménye a tavaszi
autóbuszos kirándulás is a Gödöllõi Ar-
borétumba és a Méhészeti Múzeumba. A
programok szervezésekor nem csak óvo-
dánk gyermekeire gondolunk, példa erre
az idei városi gyermeknap, melyet óvo-
dánk kollektívája rendezett komoly mun-
kával, de annál nagyobb szeretettel. A
rendezvényen több mint 500 gyermek és
szüleik érezhették jól magukat a színes
programokon. A gyermekek örömét fo-

kozták a támogatóink által biztosított fi-
nomságok. (Pl. a H és T. Kft. süteményei,
a Danone csemegéi.)
Szintén pályázati eredményünk, hogy el-
nyertük az Oktatási Minisztérium által
hirdetett „Comenius I Minõségfejlesztési
Programban” való részvétel lehetõségét,
amely 2002. márciusáig tart. A sikeres
pályázaton nyertünk egy számítógépet
nyomtatóval, és folyamatosan biztosíta-
nak számunkra minõségbiztosítási szak-
tanácsadót.
Ennek a programnak a keretében meg-
határozzuk az óvodai minõség fogalmát
és az oktató-nevelõmunka során a gya-
korlati megvalósítást, amelynek végsõ
célja a gyermek eredményesebb szemé-
lyiségfejlesztése. Intézményünk orszá-
gos szinten az elsõk között indult el ezen
az ismeretlen és új szemléletet igénylõ
területen. A kezdeti lépések tapasztalatai
igazolták feltevésünket, hogy ez a munka
sokrétû, változatos, de nagyon sok plusz
tevékenységet, fejtörést és kreativitást
igényel, mivel még járatlan út, nincs
kidolgozott menete.
Annak ellenére, hogy ez a feladat nagyon
idõ- és energiaigényes, már a mostani
kezdeti idõszakban is érezzük ennek a
gyermek és felnõtt közösségre való pozi-
tív hatását.

óvoda vezetõ-helyettesKatona Eszter –

lap hasábjain legutóbb a
Nyitnikék nap alkalmából ad-
tunk hírt óvodánk életérõl. Az

azt követõ idõszakban sem csak az alap-
tevékenységünket végeztük, hanem pá-
lyázatok elnyerésével újabb lehetõsége-
ink nyíltak óvodai életünk színesebbé té-
telére. A Környezetvédelmi Minisztéri-
um pályázatán nyert összeg lehetõvé
tette, hogy óvodánk udvarát parkosítsuk
és fajátékokkal tegyük változatosabbá.

Hírek a Nyitnikék Óvodából

E
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az itt élõ mûvészek alázata segítõ erõben
nyilvánul meg. Ez nem ritka jelenség mû-
vészeknél. De hát ez egy másik történet.
Persze újévi gondolatként is felvetõdhet
az önzetlen odaadás misztériuma, mint a
mûvészi alázat puritán megnyilvánulása.
Hogy ilyenkor ki köszön és kinek, az iga-
zán nem lényeges, azért jó lenne elbe-
szélgetni errõl . De tt.D. Nagy Lajossal

lyenkor télen minden hétvégé-
re elkel egy kis zenés vidámság.
Hátha még a szórakoztatáson

kívül más, úgymond, nemesebb cél is le-
beg a szervezõk, a színészek és a közön-
ség elõtt: például adakozni egy óvoda
gyermekeiért. Ezen a decemberi másodi-
ki szombat esti rendezvényen minden
együtt volt, minden a helyén volt: a Pol-
gári Védelem színháztermét a hálás kö-
zönség megtöltötte, a szervezõk figyel-
mesen, kedvesen terelgették a vendége-
ket, szülõket, gyerekeket a nézõtéren, a
büfében, az elõcsarnokban, a színészek
mind eljöttek.
A mûsor vidám és közvetlen hangulatát a

dinamikus tánc- és ének-
együttes már a színpadra lépésük elsõ
másodperceiben megadta. Hogy ez a
hangulat mindvégig önfeledt legyen, ar-
ról a lelkes, a különlegesen szép hangú
énekesek, a együttes
tagjai vezetésével gon-
doskodtak.

személyiségének varázsa, köz-
vetlensége, pozitív kisugárzása olyan
hangulatot teremtett a színpadon, hogy
pillanatok alatt önkéntes tánckar verbu-
válódott körülötte kicsikbõl és még
kisebbekbõl. Aztán a jótékonysági est
sztárja, következett.
A jókedvtõl önfeledt közönség mintegy
varázsütésre -rajongó lett.
A tudósító nemkülönben. A tehetség bor-
zongató minden mûvészeti ágban, min-
den mûfajban. Az pedig külön jó Pécel-
nek, külön jó a Szivárvány Óvodának, ha

Baby Lady

Musica di Monica
Csuka Mónika

Bíró Ica

D. Nagy Lajos

D. Nagy Lajos

avagy jótékonysági est a Szivárvány Óvoda alapítványa javára
Szóljon hangosan a köszönet!

Az est támogatói:
Pécel Isaszeg ÁFÉSZ
SurreArt garfika
Kasza & tsa. nyomda
Õrmester

I

hogy a lényegre térjek, a jótékonysági est
az elõcsarnokban folytatódott. A jó han-
gulatról az isaszegi Pepita együttes és a
méltányos áron szolgáltatott étel-ital
gondoskodott.
A vendégek között a polgármester urat és
feleségét örömmel üdvözölhettük.
Köszönet az élményt és örömöt nyújtó
rendezvényért! Némethy Mária

M A Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával
az Emmausz Alapítvány és a Péceli Egymást Segítõ Egyesület

a családi múlt történeteinek megörökítésére:
a környékbeliek számára, az általános iskolás korúaktól huszonévesekig,

középkorúaktól az idõsekig:

A pályamunkákat írásban 1-2 oldalon, rajzban (hang- esetleg videokazettán)
várjuk.

Postacím: ESE, 2119 Pécel, Pihenõ u. 2.
A pályázat nyertesei között 1-5 ezer forint értékû jutalmakat,

ajándékkönyveket osztunk ki.
Megfelelõ érdeklõdés és részvétel esetén bízunk benne, hogy kis kiadványt
is szentelhetünk a történeteknek, vagy mûsort készíthetünk a mesélõkkel…

Emmausz Alapítvány – ESE, Pécel

pályázatot hirdet

„Nagyszüleim mesélték” címmel.

Beküldési határidõ: 2001. február 15.

Pályázati felhívás

Milyen érdekes történetet hallottál
nagyszüleidtõl? Életüknek milyen fontos
eseményét mondták el nektek? Írd le
nekünk, mert kíváncsiak vagyunk rá mi
is! Legyen ez a pályázat alkalom arra,
hogy beszélgess velük és kérdezgesd
õket! Írhat nekünk az is, akinek már nem
élnek a nagyszülei, de emlékszik arra,
amit tõlük hallott. Írjatok, rajzoljatok,
örökítsétek meg nagyszüleitek hangját,
arcvonásait, életének legfontosabb
eseményeit.
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alkalom nyílik az óraközi szünetekben,
hiszen a közös beszélgetések, játékok is
környezetkultúrát közvetítenek.
A nevelés színtere lehet egy-egy kirándu-
lás is. Ilyenkor a gyerekek közvetlenül
megtapasztalhatják a valóságot, közel
kerülnek a természethez. Erre gondolva
nagyon gyakran élnek ezzel a lehetõség-
gel az osztályok, szakköri csoportok.
Iskolánkban minden évben megtartjuk a
Föld Napját. Rendszeresen végezzük az
iskolánk és környékének takarítását.
Ezekre az „ünnepnapokra” vetélkedõket,
filmvetítéseket, sportprogramokat szer-
vezünk. Rajz- és fotópályázatokat írunk
ki. A gyerekek iskolarádión keresztül
verset mondanak, ill. jeleneteket adnak
elõ. Ilyen alkalmak kapcsán tanulóink
gyakorlatban tesznek nagyon sokat a kör-
nyezet épségéért. Két éve alakítottuk ki
iskolakertünket. Benne szakkör és tech-
nikaóra keretében munkálkodhatnak a

felsõsök. Ebben a tanévben az alsós
napközisek számára is sikerült egy
kisebb területen kertet létrehozni. Az is-
kolakert nagyon hasznos a környezetvé-
delmi szemlélet alakításában és a mun-
kára nevelésben.
Nagyon fontosnak tartjuk a szép zöld
környezet megteremtését is. Ennek érde-
kében igyekszünk virágos tantermeket,
folyosókat kialakítani. Az udvaron, a ját-
szótéren és a dekorációk készítésében
minél több természetes anyagot próbá-
lunk felhasználni.
Bízunk abban, hogy iskolánk tanulóira
igaz az alábbi idézet, és így segíthetnek a
természet megmentésében.

„… a lelkesedés bizony sebezhetetlenné
teszi az embert, hatalmat ad neki az ese-
mények fölött – olyan hitet, amely hegye-
ket mozdít…” (Saint-Exupéry)

Kripner Györgyné

skolánk egyik fõ célkitûzése
az, hogy tanulóink gondolkodá-
sukban és tetteikben a természe-

tet szeretõ, értõ és megõrzõ emberekké
váljanak. Ennek érdekében megpróbál-
juk felkutatni azokat a lehetõségeket,
amelyek révén megvalósulhat a környe-
zeti nevelés.
Tantestületünk pedagógusai valamennyi-
en nagyon fontosnak tartják ezt a felada-
tot, ezért a tanítási órákon erre is figyel-
nek. Környezeti nevelés az is, ha a rajzóra
végén rendet csinálunk, vagy amikor
matematikai feladatként egy környezeti
problémát oldunk meg: kiszámítva azt,
hogy vajon mennyi szemetet termel az
osztály. Környezeti nevelés az is, amikor
osztályfõnöki órán megszervezünk egy
faültetést, vagy mûsorral készülünk a
Föld Napjára stb.
A tanítási órákon kívül is igyekszünk
óvni a környezetünket. Erre sok jó

I
a Petõfi Sándor Általános Iskolában

Környezeti nevelés

z információ egész életünket
behálózza. A tudományos fejlõ-
dés az informatikai eszközök te-

rén óriási lépésekben halad. Aki ezen a
területen lemarad, behozhatatlan hát-
rányba kerül. Ennek a jelentõségét, fon-
tosságát ismertük fel a 90-es évek elején,
amikor megtettük az elõkészületeket a
tantárgy oktatásához (szakképzettség
megszerzése, tárgyi eszközök fejlesz-
tése).

Köztudott, hogy a kisgyermekek sokkal
fogékonyabbak az új ismeretek elsajá-
títására. Ezért iskolánkban 1992-ben az
informatika oktatását 1. és 5. évfolyam-
ban indítottuk el. Ezt a késõbbiekben a
tapasztalatok alapján módosítottuk, hi-
szen beláttuk, hogy az alapismeretek
megszerzése nélkül nem eléggé hatékony
a tantárgy oktatása. A következõ évben
már a 3. évfolyamon indítottuk az ok-
tatást, felsõbb évfolyamban pedig fel-

menõ rendszerben folytattuk. Ez bevált,
így oktatunk a mai napig is. A tantárgyat
sokan a számítástechnikával azonosítják.
Ez nem teljesen fedi a valóságot, hiszen a
számítástechnika csak egy része az infor-
matikának. A tanórák keretein belül a
gyerekek fél évig könyvtárismeretet is ta-
nulnak, megismerkednek az alapvetõ in-
formatikai eszközök kezelésével, fel-
használási lehetõségeivel. Az ötödikesek
elsajátítják a fényképezés alapismereteit,
a labormunkák fogásait. Hatodik osztály-
tól tanulóink alapvetõ számítástechnikai
ismeretekkel, Internet felhasználási lehe-
tõségekkel, szövegszerkesztéssel, táblá-
zatkezeléssel foglalkoznak. Nagy lépést
tesznek ezáltal az ECDL vizsga sikeres
teljesítése felé, amelyre felkészítõ fog-
lalkozásokat is tartunk. Felnõttoktatással
már több éve foglalkozunk, de igazi
büszkeséget az jelent számunkra, hogy
két éve akkreditált tanfolyam mûködik
iskolánkban a pedagógus-továbbképzés
keretében.
A tantárgy korszerû tárgyi feltételeinek
biztosítása nem csekély feladata az intéz-
ménynek. A kezdeti beruházáson kívül
szükséges az állandó karbantartás, fej-
lesztés, aminek szintén jelentõs anyagi
vonzata van. A költségvetésbe beépített
kereten kívül így szükségessé válik
egyéb forrás biztosítása, amit alapítvá-
nyoknak, magánszemélyeknek, adomá-
nyozóknak köszönhetünk. Ezúton is sze-
retnénk köszönetet mondani támogatá-
sukért, és kérjük ezt a továbbiakban is.

Fábián Tibor

a Petõfi Sándor Általános Iskolában
Informatikaoktatás

A
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Mindannyian élveztük a zenét, a játék
örömét. Néha a télapó is odakacsintott a
gyerekekre, hogy: nagyszerû, ez nagyon jó
zene!
Az egyik apró kicsi leány befészkelte ma-
gát Mikulás bácsi ölébe, és onnan figyelte

az eseményeket. Láthatóan nagyon jól
érezte magát.
Reméljük a Mikulás jövõre újra elfogadja
meghívásunkat és egy újabb szép estével
ajándékozhatjuk meg egymást!

igazgatóKovács Ernõné –

mmár második éve, hogy de-
cember 6-án a zeneiskolás nö-
vendékeket is megajándékozza a

Mikulás.
Persze már a zeneiskolások is tudják, hogy
nemcsak kapni, de adni is öröm. Ezért erre
az alkalomra különbözõ zenei produkciók-
kal készülnek a gyerekek, hogy õk is meg-
ajándékozhassák a Télapót.
A felkészülés izgalmát és örömét fokozza a
gyerekekben az a tudat, hogy mûsorszámuk
után számíthatnak valamilyen meglepetés-
re. Oly annyira készülnek erre, hogy az idei
fõpróbák egyikén a növendékek szóvá
tették a felkészítõ tanár néninek, hogy a kis
együttes meghajlás utáni levonulási irányá-
nak meghatározásánál nem vette figyelem-
be, hogy tavaly hol ült a Télapó (hisz idén is
biztos ott fog ülni).
Nagyon jó, hogy meghívásunkat elfogadta
idén is a Mikulás, hisz olyan jó együtt mu-
zsikálni, énekelni, fõleg ha ilyen nagyszerû
alkalomhoz kapcsolódva lehet ezt tenni!
Az idei esten ,

, magasabb évfolyamos
járó és kö-

szöntötte kedves vendégünket.

közel 120
szolfézs cso-

portba

zeneovis elõkép-
zõs

hangszeres gyermek

Zeneiskolánkat ismét meglátogatta
I

re

John Stanley
Bach:

Dietrich Buxtehude:

Hollóné
Kovács Márta

Marosvári Péter

, mert õ volt az az orgonamûvész, aki
kolléganõnknek „megsúgta” a hangszer
megvásárolhatóságát. Talán a bevezetõ-
ismertetõ kicsit hosszúnak tûnik, de
tényszerû szerettem volna lenni. Mint
említettem, advent elsõ vasárnapján volt a
hangverseny.A mûvész nagyon érzékenyen
1-1 adventi korálelõjátékot is mûsorára tû-
zött erre az alkalomra. Az esten elhangzott
többek között: : Trumpet
Voluntary, Nun Komm der Heiden
Heiland, In dulci jubilo, Gelfobet seist du,
Jesu Christ, F-moll prelúdium és fúga,

E-dúr prelúdium és
fúga.
Mindannyiunk nagy örömére Marosvári úr
énekesként is bemutatkozott:

kolléganõnk orgonakísére-
tével adta elõ Händel: Messiás c. oratóri-
umából a recitativót és áriát. A cikk elején
említettem, hogy fontos az ünnep, az ünne-
plés. Ilyen ünnep volt ez a hangverseny is.

orgonajátéka szívünket
melengette. Nagyon szép dallamokat vará-
zsolt elõ a hangszerbõl, a futamok csilin-
geltek, és örömöt, vidámságot árasztottak.
Sokféle hangszín, a mûvek hangulatához
igazítva. Mûsorának befejezõ produkciója
igen közismert mû volt: J.S.Bach: D-moll
toccata és fúga. A közönség szûnni nem
akaró tapssal köszönte meg az estét, sõt két
ráadást is sikerült a mûvészbõl „kitapsol-

ni”. A zeneiskola testülete nagyon készült
erre a napra. Úgy gondoltuk, hogy az ada-
kozó péceliek joggal kíváncsiak, hogy mire
kértük a pénzüket. Szerettük volna szemé-
lyesen is mindannyiuknak megköszönni a
segítségüket. (Bár ez újság hasábjain már
igyekeztünk köszönetünket kifejezni.
Reméljük, mindenki érezte, hogy valóban
hálásak vagyunk a segítségükért!) Szeret-
tük volna a képviselõ-testület tagjainak is
megköszönni azt, hogy 500.000 forintot
megszavaztak és átutaltak a HARMONIA-
PÉCEL Alapítvány számlájára, és a város
gyülekezetei, vállalkozói és polgárai által
adott pénzzel és az alapítvány kiegészíté-
sével a 850.000 forint plusz ÁFA, azaz
egymillió-hatvankettõezer-ötszáz forint
összeg a rendelkezésünkre állt, hogy meg
tudjuk vásárolni a régóta áhított hangszert.
Sajnos a képviselõk közül a Polgármester
úron kívül csak egy képviselõ fogadta el
meghívásunkat. Az adományozók közül is
kevesen jöttek el õszinte sajnálatunkra.
Visszatérve a cikk elején említett gondolat-
körhöz (hisz ünnep közeledik a cikkírás
idején is) azt hiszem a közönség vélemé-
nyét is megfogalmazom, amikor erre az
estre gondolva olyan emlékek idézõdnek
fel, hogy nagyon jó, felemelõ program volt.
Olyan est, mely segít könnyebbé és elvisel-
hetõbbé tenni a sokszor nagyon nehéz
hétköznapokat.

igazgatóKovács Ernõné -

inden ember életében kellenek az
ünnepek, még akkor is, ha sokan
nem érzik fontosnak, hogy meg-

álljanak a mindennapi robot közben ünne-
pelni. A lelkünknek, testünknek új energiát
ad egy-egy ilyen alkalom. A zeneiskola ta-
nárai és növendékei is szeretnek ünnepelni.
Ebben a tanévben már volt egy ünnepi ren-
dezvénysorozatunk. Az ünnepi hét esemé-
nyei közben váratlan lehetõség adódott az
iskola történetében, és ekkor lelkes szülõi
felhívásra – kis túlzással mondom – meg-
mozdult a város. Ennek a fantasztikus
együttmûködésnek az eredménye zeneis-
kolánk új orgonája. Október 7-én ugyan

zongora-orgonamûvész
megszólaltatta a hangszert, de úgy gondol-
tuk, hogy egy olyan orgonaest keretében
szeretnénk „átadni a városnak” a hangszert,
melynek egyetlen fõszereplõje az orgona.
Erre az avató hangversenyre december 3-án
vasárnap 19 órakor került sor. Az idõpont
advent elsõ vasárnapjára esett. Tudtuk,
hogy nem a legszerencsésebb a dátum, de

orgonamûvész csak ekkor
tudta szabaddá tenni a napját és estjét. A
mûvész neve sokaknak ismeretlennek tûnt,
énekhangja (mert énekmûvész is) viszont
ismerõsen csengett azoknak, akik a Deák
téri evangélikus templom oratóriumestjein
– akárcsak egyszer is – részt vettek. A
választás azért esett pont

Király Csaba

Marosvári Péter

Marosvári Péter-

December az ünnepek hónapja
M

a Mikulás!
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tõség nyíljon, kidolgozott egy mély lelki-
ségû és minden gyakorlati részre is kiter-
jedõ anyagot háziáldoztatók számára. A
lebonyolított 3 kurzus résztvevõibõl szá-
mosan hasznosítják püspöki engedéllyel
a Tõle tanultakat.
Az utóbbi évtized kiemelkedõ eseménye
a Katolikus Alkoholmentõ Szolgálat
(„Szomjazom” Alapítvány) tevékenysé-
ge. Az évi 6 alkalommal Máriabesnyõn
tartott 3 napos lelkigyakorlatai, s az azok-
hoz kapcsolódó „Gamma GT” önsegítõ
csoportok lélekmentõ munkája sok száz
egyén és család életének visszarendezõ-
dését eredményezte. Budapestet nem
számítva, az ország 75 településérõl ér-
keznek gyógyulni vágyók. Sokuk bi-
zonyságtétele a „neked is sikerül!” címû
könyvecskében olvasható.
Úgy hiszem, mindnyájunk számára nyil-
vánvaló, hogy aktív élet a é.
Örülhetünk, ha legalább csak egy-egy
részletben sikerül követõjévé válnunk.
És a passzív karizmáról még nem is szól-
tam. Arról, hogy szelíd, hogy békesség-
szerzõ, hogy egész életével sikerült hite-
lesítenie saját ars poeticáját, mi szerint:
„Kevesebb lesz a szenvedés, ha én nem
okozok senkinek soha!”

vallomását hitelessé teszi
a gondoskodás. Munkatársaival úgy vi-
gyázzák fáradó, tétova lép-

Bandi bácsi

Mailáth Edina

Halász Endre

bõl futja emellett még arra is, hogy rend-
szeres találkozások alkalmával lelki-
szellemi feltöltõdést biztosítson a Betá-
nia kis munkatársi csoportjának.
1984-ben ismertem meg Õt, egy mentál-
higiénés képzésen, amelynek akkor szer-
vezõje voltam. A közös bemutatkozáson
szerényen azzal indokolta részvételét,
hogy õ eddig csak „Dávid parittyájával”
dolgozott, és szükségét érezi az e terü-
leten való szakismeretek megszerzésé-
nek is. Ma, 2000-ben jól látjuk, hogy az õ
„parittyás” módszere milyen sok ember-
nek, családnak oldotta meg krízishelyze-
tét.Az õ parittyája ugyanis nem sorolható
a fegyverek arzenáljába, hiszen kavics
helyett szeretetet lõdözött vele, s a Gó-
liátoknak nem a homlokát, hanem a szí-
vét találta el.
A Betániát Pécel és Szada mellett har-
madik közösségét 1989-ben indítottuk
el. Közös munkánkból ezúttal csak két
egészen kiemelkedõ tevékenységét sze-
retném kiemelni.
Betegekkel, idõsekkel foglalkozó kari-
tászmunkatársak számára keresztény eti-
kai anyagot állított össze, amelyet 10,
esetenként 2-2 intenzív hétvégét felölelõ
találkozáson adott elõ. A hallgatóság
Budapestrõl, Debrecenbõl, Karcagról,
Nagyivánból tevõdött össze, a végzettek
száma meghaladja a 100 fõt.
S hogy a lakásaikat elhagyni nem tudók
számára lelki vigasz nyújtására is lehe-t.

ökéletesen illik rá Izaiás próféta
szava: „…akik az Úrban bíznak,
új erõre kapnak, szárnyra kel-

nek, mint a sasok. Futnak, de nem fárad-
nak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak
el.” Egy emberöltõn át volt Pécel plébá-
nosa. Nagy és kifelé sugárzó szeretettel,
igazi szolgálatra elkötelezetten, minden
jó irányba nyitottan élt 33 évig hívei kö-
zött. S hogy ezek az évtizedek nem ha-
szontalanul teltek, arra eleven bizonyíték
az a sok péceli barátunk, akinek másokról
gondoskodó szeretete egyre többek szá-
mára teszi elviselhetõbbé az élet terheit.
Azután 1983-ban sajnálatos rendelkezés
folytán, „nyugdíjazás” címén egyház-
községét el kellett hagynia.Azóta Szadán
él, és mindenki papja lett. Természetesen
elsõsorban a falu népét látja el, akik hálá-
san fogadták be az elárvult plébániára, és
hamarosan felismerték, hogy mennyit
gazdagodtak a jelenléte által. De számít-
hatnak derûs lényére, biztató szavára a
szenvedélybetegek is, akiket barátai ön-
zetlen segítségével vett pártfogásba jó
néhány esztendeje. És jól beosztott idejé-

Szelídek fogják bírni a földet
4. befejezõ rész

T

Halász Endre

Bogláryné Mailáth Edina

most Budapesten
él. A Betania munkatársai segítik
mindennapi életében, az Élõ
Nemzeti Kincsnek kijáró tisztelet-
tel. a Be-
tania vezetõje vallott róla az Élõ
Nemzeti Kincs díjkiosztó ünnep-
ségén:

1997. augusztus 26. Göncz Árpád Köztársasági Elnöki Arany Emlékérmet adományozott
Halász Endre Nyugalmazott plébánosnak életútja személyes elismeréseként.
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teit, mint akiket felkértek a Nemzeti
Kincs Õrzõjének. gyöngü-
lõ életenergiájában az a belsõ fény sugá-
roz, amely elõtt gyermekként hajtunk fe-
jet. Áldás legyen a fényt õrzõ gondosko-
dó kezeken.

életmûvének bemutatása
esendõ vállalkozásunk volt, hiszen lelki

Halász Endre

Halász Endre

H„Ha az élet sokféle gondját, baját feltérképeznénk,
azok nagy részét az emberi vadságra, szeretetlenségre
lehetne visszavezetni.
De ha segítenénk egymásnak!? Egy perzsa közmondás
szerint azért van annyi magányos ember, mert falakat
építünk és nem hidakat! Nincsen olyan ember a vilá-
gon, aki ha körülnéz, ne találna az emberek között ma-
gánál nemcsak jobb körülmények között élõt, hanem
magánál szegényebbet, rászorulóbbat is.
Az emberek általában fölfelé sandítanak irigykedve,
pedig nézhetnénk lefelé is segítõkész szeretettel. Hall-
gassák meg testvéreim ezt a példabeszédet: Egy ember
egyszer az erdõben járt. Útközben látott egy rókát. A
róka elvesztette a lábait. Az ember csodálkozott. Hogy
maradhatott életben ez a róka? Ekkor meglátott egy
tigrist. Egy széttépett vad volt nála. Mivel már teleette

Halász Endre szavai:

birodalomban gyûjtött kincseket csak a
szívével láthatja meg az ember.A szívben
vetített film legtöbb esetben némafilm.
Talán a visszaemlékezések hangulatától,
felidézett tekintetének melegítõ simoga-
tásától egy-egy pillanatra kitisztulhat a
kép a szívünkben. Érezhetjük az ember
szépvágyó hitét, és akkor, abban a pilla-

natban a szeretet jóvá varázsol minket, és
embertársainkat is jónak láthatjuk.

a jóság magvetõjeként
lélektõl-lélekig szelídített szavaival. Ol-
vassuk el üzenetét sze-
münkkel, és õrizzük meg, amit szívünk-
kel megláttunk belõle.

Halász Endre

Halász Endre

Némethy Mária

magát, a maradékot meghagyta a rókának. Másnap
ismét a tigris maradékából lakott jól a róka. Az ember
elámult. »Milyen jó az Isten! Magam is így teszek.
Letelepszem egy sarokba, Isten majd engem is ellát
azzal, amire szükségem van« – gondolta magában. Jó
pár napon át semmi sem történt. Már-már éhhalál
kerülgette a szerencsétlent, amikor hangot hallott:
»Ide figyelj, te ember! A tigris példáját kövesd, ne a
nyomorék róka legyen a példaképed!«

Egy másik példázat szerint valaki találkozott az utcán
egy fagyoskodó kislánnyal. Dühösen azt mondta az
Istennek: »Hogyan engedheted ezt meg? Miért nem
teszel ez ellen valamit?« Egy éjjel emberünk meghal-
lotta a választ: »Igenis tettem ellene valamit. Megte-
remtettelek téged!« – válaszolta az Isten."
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nálatuk meggátolható. A megmaradt állo-
mányokat ún. magterületekként kell kezel-
ni, közöttük lehetôség szerint ökológiai fo-
lyosókat kell fenntartani, vagy kialakítani.
Ma még találhatók Pécel környékén – és a
Gödöllõi dombvidéken másutt is – olyan
tájrészletek, ahol jelen vannak az eredeti
növénytakaró maradványai. A korábban
megôrzôdött, közel eredeti fajösszetétellel
jellemezhetô vegetációtöredékek láthatják
el a magforrás szerepét, innen indulhatnak
el a helyreállás folyamatai. Ezek a terület
legértékesebb részei, a védelem erôit is
elsôsorban ezekre kell koncentrálni.
Sorozatunk elsõ részében a Péceltõl dél-
keletre, az ún. Bajtemetés környékén talál-
ható Erdey-dûlõ növénytani értékeirõl szó-
lunk. A faluból délkeleti irányban, a piros
jelzésen haladva, mintegy 2,5 km-es távol-
ságban találjuk a lösz kõzetbe mélyen be-
vágódott hasadékvölgyet. Szomszédságá-
ban korábban katonai bázis mûködött, ez is
hozzájárulhatott növénytakarója viszony-
lagos háborítatlanságához.
Az erdõfoltok itt ma már mind tájidegen fa-
jokkal (fõként akáccal) telepített állomá-
nyok, az eredeti fás növényzetet csak a
löszvölgy aljának szántói között fennma-
radt, néhány idôs példány képvi-
seli. A fátlan területeket korábban több-
nyire legeltették, így a terület legnagyobb
részét különbözô mértékben erodált lösz-
legelôk teszik ki. Ennek ellenére egyes
gyepfoltok még õrzik az eredeti gyepek fa-
jait, a gyakoribbak mellett számos ritka-
ságot.
A péceli Erdey-dûlô legjobb állapotban
fennmaradt gyepjei az északias kitettségû
lejtôk, valamint az eróziós mélyedések
jobb vízellátottságú oldalain található

. A
sûrû gyepjében elõfordul a sárga

virágú, védett , a gombos, sö-
tétvörös virágzatú és az
õsszel virágzó, Pécel környékén meglehe-

fehér fûz

pusztai csenkeszes sztyepprétek pusztai
csenkesz

tavaszi hérics
bunkós hagyma

tôsen szórványos . A
tölgyesek egykori jelenlétére utal a domb-
vidéken ritka ,

és a
. Megtalálható itt a Gödöllõi-

dombvidék cserjeritkasága, az erõsen
mirigyes és illatos .
A délies kitettségû lejtõk löszgyepjeit

szürkés ördögszem

sátorozó margitvirág a ke-
reklevelû harangvirág közönséges
borkóró

kisvirágú rózsa
ko-

rábban legeltették, itt legnagyobb részt
különbözô mértékben degradált lösz-
lege-lôket találunk. Ezek ma változó
mértékben cserjésednek. A ritkás cser-
jéseket itt fôként az ,
a és a alkotja. A dé-
lies kitettségû völgyoldalakon, a legszá-
razabb termôhelyeken fõként a

, és
alkotta, foltokban felnyíló száraz

gyepek találhatóak. Jellemzô fajaik a za-
varást és a szárazságot egyaránt tûrõ nö-
vényfajok, így a , a

, a és a
Ezen zavarástûrõ növények

mellett megvannak az eredeti löszgyep
jellemzô fajai is: ,

, , és
. Itt is elõfordul a

száraz löszgyepek több jellemzô, védett
faja: a sötétrózsaszín virágú, Magyaror-
szágon benszülött és a vilá-
gítóan liláskék, nagyméretû virágait nyá-
ron fejlesztõ Különleges rit-
kaság a Gödöllôi-dombvidék területén
eddig csak itt, Pécel mellett megtalált dé-
lies elterjedésû, apró termetû
állománya.
Megemlítendõ még, hogy a területen
fészkel a költõüregeit a talajba, löszfalak-
ba vájó, trópusi színekben pompázó ma-
dár, a is.

Az értékek rövid számbavétele után érde-
mes szólni a terület veszélyeztetettségé-
rõl és a lehetséges természetvédelmi ke-
zelések módjáról is. A legeltetést az
egész területen korlátozni kellene. Kü-
lönleges érték az északi kitettségû olda-
lak jó állapotú

ennek legeltetését, égetését
meg kellene szüntetni. Az egyéb állomá-
nyok kevésbé jó állapotúak, de sehol sem
gyomosak. Itt korlátozott mértékû legel-
tetés engedélyezhetô lenne. Feltétlenül
szükséges volna figyelemmel kísérni a
hatásos védelem nyomán beinduló rege-
nerációs folyamatokat. Amennyiben a
késõbbiekben szükséges, a védett fajok-
ban gazdag gyepekben a cserjésedés
folyamatát szabályozni kell.

egybibés galagonya
kökény gyepûrózsa

sovány
csenkesz kunkorgó árvalányhaj fe-
nyérfû

magyar cickafark far-
kas kutyatej mezei iringó vajszínû
ördögszem.

zászlós csûdfû magyar
kutyatej berki zsálya kései pitypang
macskafarkú veronika

budai imola

borzas len.

sárga iglice

gyurgyalag

pusztai csenkeszes
sztyepprétje,

(MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót)

Kun András

écel környéke, hazánk más tájai-
hoz hasonlóan, õsidõk óta az em-
ber által lakott és használt terület.

Az állattartás és legeltetés a nomadizált
vándornépek, így a honfoglaló magyarság
egyik fõ megélhetési forrása volt. Bizonyít-
ható, hogy már a letelepedés elõtt is irtot-
ták, legeltették az erdõfoltokat is.A szállás-
helyek környékén, majd a falvak kialaku-
lása után mind nagyobb területeken megin-
duló földmûvelõ mezõgazdálkodás azután
olyan intenzív tájhasználatot jelentett,
amely mára jórészt eltüntette az eredeti
dombvidéki gyep- és erdõvegetációt. En-
nek a következménye, hogy a növénytakaró
máig fennmaradt természetközeli állapotú
töredékei a természetvédelem kiemelt fon-
tosságú objektumai.
A Gödöllôi-dombság eredeti növényzete, a
földrajzi és éghajlati viszonyoknak meg-
felelôen, az erdôs középhegység és az er-
dôs-ligetes alföld növénytakarójának jelle-
geit egyaránt hordozta. Ez az ún. erdõs-
pusztai vagy erdôssztyepp növényzet mára
csak egészen töredékes formában maradt
fenn. Az erdôk ma szinte kizárólag telepí-
tett vagy származékállományok (akácosok,
fenyvesek, nyárasok), a fátlan növénytársu-
lások jó állapotú állományai általában kis
területûek, és egymástól elszigeteltek.
A természetes növényzet maradványai
hosszú távon csak akkor ôrizhetôk meg, ha
a további feldarabolódásuk és túlzott hasz-

A most induló cikksorozatban rövid
ismertetések keretében szeretnénk
bemutatni a Pécel környékén
található növénytani értékeket. Az
ismertetések célja, hogy felhívják a
figyelmet a növénytani szempont-
ból értékes helyszínekre, ezzel is
megteremtve a késõbbi védelem
lehetõségét.

Az Erdey-dûlô növényzete

P

Pécel környékének növénytani értékei
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érintett települések között. Ha a kérdéses
nyomvonal egyeztetése nem történik meg
rövid idõn belül, félõ, hogy a kormány át-
csoportosítja a meglévõ pénzt, és más kör-
zetek fejlesztésére fordítja.
Ezért is nagy a december 12-i tanácskozás
jelentõsége. A jelenlévõk a megállapodás-
ban kölcsönösen biztosítják egymást, hogy
együttmûködnek a tervezésben, engedélye-
zésben, kölcsönösen és folyamatosan tájé-
koztatják egymást. Megállapodtak abban
is, hogy eddig a lakosság tájékoztatása nem
volt megfelelõ, amit a jövõben információs
központok létrehozásával kívánnak javíta-
ni. A négy információs iroda Gyálon,
Monoron, Ecseren és Csömörön fog mû-
ködni, az önkormányzatok által biztosított
helyiségekben. Itt az NA Rt. munkatársai-
tól kaphat részletekbe menõ tájékoztatást a
lakosság. Az irodák várhatóan a tavasszal
kezdik el munkájukat.
A tárgyalás során minden hozzászólásból
kiérzõdött a legfõbb közös akarat: épüljön
tovább az M0-ás. Világossá vált azonban az
is, hogy a helyi közösségekben egyedi gon-
dok merülnek fel.

arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a
31-es útnál megáll az építés, ez a XVII.
kerületben konfliktust okoz, mivel a tovább
már nem terhelhetõ Pesti útra még nagyobb
forgalom zúdulna. Ezzel egyetértett a min-
ket, pécelieket képviselõ úr,
aki megerõsítette, hogy Pécelen is hasonló

Devánszkiné Dr. Molnár
Katalin

Jakots Lajos

helyzet kialakulása várható.
Teljesen más az igény az üllõi, vecsési terü-
leteken. Ott a tervekben szereplõ 4-es elke-
rülõ út mielõbbi megépítését szorgalmaz-
zák. A maglódiak új lehajtót szeretnének,
olyat, ami a jelenlegi Ecsert, Maglódot,
Gyömrõt összekötõ földutat váltaná ki.
Az NA Rt. vezérigazgató-helyettese,

a felvetõdõ gondokat meg-
értette, sõt kérte a jelenlévõket, hogy a jö-
võben felmerülõ problémákat, igényeket
folyamatosan, lehetõleg írásban jelezzék a
polgármesterek. Õk ezeket igyekeznek fi-
gyelembe venni, hiszen egy-egy térség sa-
játosságait mindig az ott lakók ismerik a
legjobban. A 45 kilométer autópálya építé-
sét a hossza miatt kénytelenek szakaszokra
bontani. Csak olyan szakaszokban gondol-
kodnak, ami nem növeli a kellemetlensége-
ket egyetlen térségben sem. Természetesen
õk is azt szeretnék, ha az összes csatlakozó
fejlesztés megvalósításával együtt készülne
el az M0-ás.
A rákoskerti és az ecseri civil szervezetek
képviselõi arra kérték a szakembereket,
hogy a környezet védelme érdekében min-
den lehetséges eszközzel mérsékeljék az
autópálya káros hatásait.
Bízunk benne, hogy vezetõink megállapo-
dása nyomán felgyorsulnak az események,
és Pécel-Rákoscsaba között is mielõbb
megkezdik a munkálatokat.

Szilá-
gyi András

Apróné Orosz Margit

2000. december 12-i megbeszé-
lést a Nemzeti Autópálya Rt.
budapesti központjában tartották

meg.Az érintett húsz település önkormány-
zata közül tizennégy képviseltette magát.
Nem vett részt a tanácskozáson Gyömrõ,
Monor, Nagytarcsa, Kistarcsa Felsõpakony
és Mogyoród képviselõje. A térség polgár-
mesterein kívül a tárgyaláson jelen voltak a
NemzetiAutópálya Rt. vezetõi, valamint az
UNITEF Rt munkatársai, akik az M0-ás
tervezését végzik. A tanácskozást

, a Nemzeti Autópálya Rt.
kapcsolati igazgatója vezette.
A résztvevõk rövid bemutatása után

, a Pest Megyei Önkormány-
zat közlekedési tanácsnoka, a rendezvény
fõ szervezõje kapott szót. Hangsúlyozta,
hogy az M0-ás körgyûrûnek tovább kell
épülnie. Budapest külsõ kerületeiben és az
agglomerációban jelenleg már elviselhetet-
len a közlekedési káosz.
A térség számára különösen jelentõs az
M0-ás azért is, mert ezzel kapcsolódhat-
nánk a Magyarországot átszelõ európai
közlekedési folyosókhoz. Ezt a gondolatot
erõsítette meg , a Monor-
tel vezetõje, aki a tapasztalatokra hivatkoz-
va emlékeztette a résztvevõket arra, hogy
minden útépítés gazdaságélénkítõ hatású:
az autópálya-beruházás a meglévõ ipari
létesítmények teljesítményét megöt-
szörözi.
A szakemberek az M0 keleti szektorát két
szakaszként emlegették: enyhén konfliktu-
sos az 51-es és a 31-es utak közötti, problé-
más a 31-es út és az M3-as autópálya
közötti szakasz és a Pécel-Gödöllõ átkötés.
A NA Rt. vezetõi kiemelték az egybegyûl-
tek számára, hogy szinte példátlan esettel
állnak szemben. Az építéshez szükség pénz
a rendelkezésükre áll, a nyomvonalat pedig
nem sikerült még egyeztetni. A beruházás
csak abban az esetben valósulhat meg, ha
teljes az egyetértés a szakemberek és az

Dr.
Bakonyi István

Garádi István

Dr. Steiner Péter

Pécelen és környékén a forgalom
borzasztó méretûre növekedett az
elmúlt években. Mi, péceliek sokat
bosszankodtunk már emiatt. Az
átmenõ forgalom növekedését az
M0-ás keleti szektorának megépí-
tése csökkenthetné csak. Vajon
mikor épül tovább az 51-es útnál
abbamaradt körgyûrû? Az érintett
önkormányzatok valamint a Nem-
zeti Autópálya Rt. képviselõi 2000.
december 12-én együttmûködési
megállapodást írtak alá. Az idén
végre megindulhat az M0-ás keleti
szektorának építése.

A múlt század tervei végre megvalósulnak
Az idén folytatódik az M0-ás építése

A
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lenti, hogy az állami támogatás maxi-
málisan 24000 Ft lesz évente. További lé-
nyeges változás az, hogy eddig 4 év elõta-
karékosság után lehetett kedvezményes
kamatozású hitelt felvenni, az új szabá-
lyozás szerint ez már 3 év elteltével is le-
hetséges. A lakáscélú befizetett megtaka-
rításokat az ügyfél bármely lakáscélú ter-
ve (pl. új lakás építése, bõvítés, felújítás,
közmûvesítés) megvalósítására fordít-
hatja. Jelenleg minimum 4 év meg-
takarítási idõszak után kedvezményes hi-
telt is kaphat az idõszak végén, ha hitel-
képessége megvan. A felvehetõ hitel
összege a saját befizetések összegétõl, a
megtakarítási idõszaktól is függ.
Telefonon felhívtuk a Lakáskassza Rt.
képviselõjét, hogy tájékoztatást kérjünk,
milyen hitelkamatokkal számolnak a
visszafizetésnél. Vagyis az ún. teljes hi-
teldíj mutatóról (THM) érdeklõdtünk.
Sajnos erre nem kaptunk telefonon vá-
laszt. Utánajártunk és megtudtuk, hogy a
101 hó megtakarítási idõszak módozatá-
ba tartozó hitel felvételnél jelenleg a
THM 7,13 %.
Más formában ad az állam támogatást, ha
a magánszemély a közmûhálózat fejlesz-
téséhez pénzbeli befizetéssel járul hozzá
(a továbbiakban: közmûfejlesztési hoz-
zájárulás). A központi költségvetés az e
célra befizetett összeg 15%át visszatéríti
(73/1999. (V.21.) Korm. rendelet).

az a be-
fizetési kötelezettségként megállapított
pénzösszeg, amelynek nagyságát

a várható kivite-
lezési érték alapján, a közmû által kiszol-
gálandó ingatlanokra számított ki.
A társulat által felvett bankkölcsönhöz
kamattámogatás vehetõ igénybe (lásd ké-
sõbb). (Kamattámogatás nem kérhetõ a
lakás-elõtakarékossági szerzõdés alapján
folyósított alacsony, rögzített kamatozá-
sú lakáskölcsönökre.)

Az önerõs lakossági kezdeményezések a

Közmûfejlesztési hozzájárulás:

a beru-
házás kezdeményezõje

Ki lehet a beruházás kezdeményezõje?

magas építési költségek miatt ma már
nem gyakoriak, de Pécelen szép számmal
akad-nak utcák, ahol ilyen módon fogtak
össze az ott lakók önerõs csatorna, út, jár-
da, gáz-, villany- vagy vízvezeték épí-
tésre.
Pécelen nagy múltja van a közmû társulat
létrehozásának is, az egész település köz-
mûfejlesztését mérnök úr
fogta össze, és lett Pécel az 1970-es évek-
re Pest megye talán legfejlettebb nagy-
községe.
A 1980-as években is voltak közmûépíté-
sek. A beruházó szerepét a Nagyközségi
Tanács VB. vállalta fel. A közmûvel kié-
pített ingatlanok tulajdonosainak kötele-
zõ volt a közmûfejlesztési hozzájárulás
befizetése. Az 1990-es években az
önkormányzat volt a beruházó. Ekkor a
lakosságnak nem kellett hozzájárulni.
Az új lakótelkek kialakításánál az alap-
közmûvek kiépítésének költségeit általá-
ban a telek ára tartalmazta. Mert ugye víz
és elektromos hálózat nélkül építeni sem
lehet!
Nem egységes tehát a gyakorlat a köz-
mûvek kiépítésében.Vannak olyan utcák,
ahol az ott lakók saját költségükön épí-
tették ki a közmûvek jelentõs részét, és
persze vannak olyan utcák, ahol az ingat-
lantulajdonosok szerencsésebbek voltak.
Akad olyan utca is Pécelen, ahol emlék-
tábla hirdeti, hogy az itt lakók összefogá-
sából épültek meg a közmûvek. Ez az
összefogás nagyon nagy értéket jelentett
és jelent ma is.
Tudomásul kell venni, hogy közmûvet
csak közösség tud építeni. Nevezzük el
az építõközösséget KÖZMÛTÁRSU-
LATNAK. Ez akkor jöhet létre, ha az
adott utcában az ingatlantulajdonosok
legalább 60%-a egy akaraton van, és
együttesen hajlandóak a szükséges
költségek vállalására.
Érdemes a társulást megalakítani, hisz tá-
mogatásként kedvezményes hitelt vehet
fel: Pénzforrás 2000/4. szám. (1. ábra)

Baczoni István

közmûvek fejlesztése közös
ügy, nemcsak egyéni érdekeket,
hanem települési, de mondhat-

juk országos érdekeket szolgál, ezért ter-
mészetes, hogy az állam támogatja a ma-
gánszemélyek, a közmûtársulások, tele-
pülési önkormányzatok közmûépítését.
Sok telefonáló kérését teljesítve utána
jártunk, hogyan is mûködik kiépítéssel
kapcsolatos állami támogatási rendszer.

vagyis a lakástakarékpénztári
befizetések után az állam jelenleg az éves
befizetések 30 %-át, de legfeljebb évi 36
ezer forintot ad támogatásként. Ennek a
támogatási konstrukciónak a megválto-
zására éppen december közepén született
megállapodás a banki érdekképviseleti
szervek és a Gazdasági Minisztérium
lakáspolitikai tanácsadó testülete között.
A megállapodást követõ új szabályozás
leghamarabb 2001. májusában léphet
életbe, de az sem kizárt, hogy szeptem-
berre tolódik. Lényege az, hogy az állami
támogatás 20 %-ra csökken, ami azt je-

A magányszemélyek lakáscélú elõtaka-
rékossága,

Honnan teremthetõ forrás egy
kisváros út, csatorna, közmû fej-
lesztéséhez, a csapadékvíz elve-
zetés kiépítéséhez? Pécel város
Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 2000. november 13-án
határozatot hozott egy olyan köz-
mûfejlesztési konstrukció meg-
szervezésérõl, amelyben a négy
szereplõ (az állami támogatási
rendszer, a Lakáskasssza Rt, Vízi-
közmû társulat, vagyis a lakosság
és az önkormányzat) együttmû-
ködésébõl egy kedvezõ közmû-
építési megoldás születhet. A
négy szereplõ közös szerzõdéses
vállalásából az érintett utcákban
2 éven belül megépülhet a
közcsatorna és úthálózat.

Közmûtársulat

A

Támogatás Jogosult Mire kapható Mértéke Felvehetõ

Kedvezményes hitel

Viziközmû
létesítésének
támogatása

A közmûtársulat Számlavezetõ
bank

A közmû megépí-
téséhez, a kötség
lakossági hozzájá-
rulásából fedezett
részéhez

Teljes futamidõre
a hitelkamat 70%-a,
de a kamat a jegy-
banki alapkamat
1.3-szerese 1. ábra

2000-2002 Pécel
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lõdési és hitelfelvételi gyakorlata. Meg-
kérdeztük Puskás Ferenc képviselõt,
hogy milyen állami támogatásért folya-
modott a közmûfejlesztés érdekében
Pécel Város Önkormányzata. Puskás
Ferenc készségesen elmondta, hogy
2000. november 30-i határidõvel össze-
vont pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat a csatornabõvítés fejlesztésé-
hez, amely a fejlesztés költségének 40 %-
ában céltámogatást és a környezetvédel-
mi alaptól (KAC) 20 % támogatást pályá-
zott meg.
A csatorna fejlesztés tervezett költsége
300 millió Ft, amelynek elõteremtése:

A tervezett csatorna bõvítés hossza 9,5
km és mintegy 800 ingatlant érint.
Az útépítéssel kapcsolatban Puskás
Ferenc képviselõ úrtól a tervezés alapa-
datait kérdeztük meg.A tervezett 17,5 km
(átl. 5 m széles) aszfaltút építési költsége
egymilliárd Forint.
Megköszönve a képviselõ úr tájékoztatá-
sát elgondolkoztunk azon, hogyan lehet
ennyi pénzt az ígért 2 éven belül a fejlesz-
tés elkészüléséhez megszerezni.
Négy szereplõ van, akiknek összesen 1,3
milliárd Ft-ot kell összeadni, támogatás,
hitel, megtakarítás, hozzájárulás formá-

jában 2 év alatt, mert ugye a
akkor kell majd kifizetni.
Remélhetõen az önkormányzat

is jelentõs és eredményes állami pá-
lyázati támogatást kap, hogy a választási
idõszak végén Pécel város út, csapadék-
víz és szennycsatorna hálózatfejlesztése
az ígért kedvezõ lakossági takarékossági
befizetések mellett elkészüljön, összesen
1,3 milliárd Ft értékben.
Az ehhez most még hiányzó többszáz
millió forint elõteremtése városunk leg-
nagyobb kihívása lesz a III. évezred elsõ
két évében. Reménykedjünk.

kivitelezõket

útépítés-
hez

Némethy Mária

Milyen állami támogatások vannak
az önkormányzati közmûfejlesztések-
hez?
– Céltámogatást igényelhet minden tele-
pülési önkormányzat a szennyvízközcsa-
torna-hálózattal még nem rendelkezõ te-
rületek ellátásához. Egy önkormányzat e
célra annyi igényt nyújthat be, ahány köz-
beszerzési eljárást kíván lefolytatni. Az
igényhez csatolni kell az önkormányzat
nyilatkozatát arról, hogy az érintett terü-
letre vonatkozóan az ingatlantulajdono-
sok legalább 60%-a vállalta a bekötést. A
támogatási arány 5.000 fõ feletti állandó
népességû település esetében: 40%.
– Útfenntartási és fejlesztési támogatá-
sok: A pályázatokat a Közlekedési, Hír-
közlési és Vízügyi Minisztérium írja ki,
lebonyolítója az Útgazdálkodási és Koor-
dinációs Igazgatóság.
– Területfejlesztési célelõirányzat
–Vízügyi támogatások (VICE 2001)
– Környezetvédelmi pályázatok (KAC)
Átgondolt, jól elõkészített megvalósítási
tanulmánytervvel, határidõben benyúj-
tott közmûfejlesztési pályázatokkal
jelentõs támogatást lehet elnyerni a be-
ruházáshoz.
Ha a bizalom, az összefogás és az igazsá-
gos teherviselési szándék megvan, a köz-
mûtársulat nagyon kedvezõ szervezeti
forma a beruházásnál. Az önkormányzat
pályázatos állami támogatásainál is
elõnyt jelent a társulással létrehozott köz-
mûfejlesztés.
E tényfeltáró cikk megírásához a hatá-
lyos állami támogatási rendszer, a jog-
szabályok megismerése mellett banki és
önkormányzati szakembereket is meg-
kérdeztünk. Mint megtudtuk, sokféle-
képpen teremthetõ forrás közcélú beru-
házáshoz. Ebben eltérõ a települések fej-

Mibe kerül ma 1 méter közcsatorna megépítése: 1.217 eFt/m

Mibe kerül 1 m aszfaltút (átl. forgalmi közút) megépítése: 7 eFt/m

Mibe kerül 1 m aszfaltjárda megépítése: 3-5 eFt/m

2 2

2 2

céltámogatás 40% 120 millió Ft

KAC pályázat 20 % 60 millió Ft

önrész 40 % 120 millió Ft

ebbõl – 60 millió Ft Önkormányzat
– 60 millió Ft lakosság

Közmûépítés a költségek tükrében (2000. decemberi kivitelezõi tájékoztatási ár)

tervezett szennyvízcsatorna hossza 9,5 km
költsége 300 millió Ft
útépítés hossza 17,5 km
költsége 1.000 millió Ft
Tervezett befejezés 2002

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme sugna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

A fejlesztés terv adatainak összefoglalása

Lakossági hozzájárulások a közmûkiépítéséhez ingatlanonként:

Út és csapadékvíz elvezetés esetén: 1854 Ft/hó - 8 éven át
Csatornaépítés esetén 794 Ft/hó - 8 éven át

Forrás: Önkormányzati tájékoztató 2000. november 13.

Karácsony
Ady Endre

(részlet)
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A rejtvényt Nagy Kornél készítette.
Decemberi számunk megfejtése: „Az az örömöm, ha
jön valaki és segítséget kér.”

Rejtvény
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�MORZEJEL

�

SZAMÁR
BESZÉD
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�
PINOT …;

VÖRÖSBOR

ATOMI TÖ-
MEGEGYSÉG

�

�
ÚJSÁG JEL-,
ZÕJE LEHET

ERDEI
VAD

… LÉNA;
ÉDESVÍZI

EGYSEJTÛ

�

�

FÉRFINÉV

�

�
ÜZEMANYA-

GOT FORGAL-
MAZÓ CÉG

S. Y. D

DUGONICS
ANDRÁS

GÉNYÉ-
CÍM -
LÕJE

RE
NEK SZE

REP

�

�MAGUNK

HA,
ANGOLUL

�

�
EURÓPAI
FÕVÁROS

�

UGYANO-
LYAN

�

�JEGYEZ

ÉLELEM
TARTÓSÍTÁ-
SÁT VÉGZÕ

28) 456-177
(30) 30-10-129
(30) 203-1403
(20) 9-26-15-26
(20) 9-461-765

Telefon/fax:
(

A biztonság házhoz jön…

Tisztelt péceli Polgárok, Vállalkozók!

Szolgáltatásaink:

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás
CASCO
Lakásbiztosítás
Élet- és nyugdíjbiztosítás
Befektetési tanácsadás
Betegségbiztosítás (kórházi ellátás, táppénz)
Utasbiztosítás
Nemzetközi zöldkártya
Önkéntes és magánnyugdíjpénztár
Kárbejelentés

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2000. október 2-án
a Hungária Biztosító Rt. Dél-budapesti Igazgatósága

megnyitotta területi képviseleti irodáját a

szám alatti üzletházban
(az ÁFÉSZ áruház épületében).

Teljes körû biztosítási szolgáltatással állunk
a lakosság és a vállalkozások rendelkezésére.

Pécel, Ráday tér 1.

Megtisztelõ bizalmukat elõre is köszönjük.
Hungária Biztosító Rt.

Dél-budapesti Igazgatóság
Péceli Területi Képviselet

Nyitva tartás:
hétfõ 9-16
kedd 9-16
szerda 9-18
csütörtök 9-16
péntek 9-14
szombat 9-12

Hirdetés felvétel: minden hónap 20-ig.
A lakossági hirdetéseket ingyenesen közöljük.
Vállalkozói hirdetések: 1 egész oldal 60.000 Ft + ÁFA

fél oldal 30.000 Ft + ÁFA
negyed oldal 15.000 Ft + ÁFA
nyolcad oldal 7.500 Ft + ÁFA

3-szorihirdetõnek 10%
6-szori hirdetõnek 20%
9-szori hirdetõnek 30%
12-szori hirdetõnek 40%

kedvezményt adunk

Hirdetési szándékával kérjük, forduljon Bohácsné Vilimek
Ágneshez telefonon: 28-454-076, 28-454-077,
személyesen, postai úton (2119 Pécel Pihenõ u. 2.), vagy e-mail
címen: ese@mail .digitel2002.hu

Visszatérõ hirdetõinknek 10-40% engedményt adunk!

Hirdessen Ön is a

Pécel ESE Híradóban
Új évezred – új kedvezmények
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1. Újév

6.Vízkereszt, Háromkirályok

18. Piroska

20. Fábián és Sebestyén

21.Vince

22. Pál

Az évkezdet minden népnél szerencsevarázsló és gonoszûzõ ün-
nep.Az egész napot vidámság, evés-ivás jellemzi, és természetesen
elmaradhatatlanok az újesztendei jókívánságok. Se szeri, se száma
az újévre vonatkozó különféle idõjóslásoknak. Ízelítõül egy olyat
idézünk, ami gyakran beválik: ha nincs fagy januárban, meghozza
azt majd a március és az április.
Sok jóslás fûzõdik az „elsõhöz”: az elsõ újévi látogató lesz a leány
férje, amivel elõször foglalkozik az ember, azt fogja egész évben
csinálni, stb.

A karácsonyi ünnep zárónapja, ekkor kezdõdik a Farsang. Ezen a
napon utoljára gyújtják meg a gyertyákat a karácsonyfán, majd
lebontják a fát.
Sok helyen vízkereszt napján tartják a csillagozást, vagy a három-
királyok járását, a három napkeleti bölcs betlehemi látogatásának
emlékére. Megszentelik a házakat vízzel és sóval (gonoszûzõ sze-
rek), és krétával a szemöldökfára írják a G. M. B.-t (Gáspár,
Menyhért, Boldizsár).

„Negyvenes nap”, ami azt jelenti, hogy ennek a napnak az idõjárása
egyezni fog az egy vagy két holdváltozásra bekövetkezõ idõszak
hõmérsékletével, csapadékmennyiségével.

A két vértanú ünnepe az elsõ tavaszébresztõ nap. Ekkortájt kez-
denek a fák mézgásodni, nedvet szívni. Fábián a pestisek,
Sebestyén a nyilasok, puskások védõszentje.

„Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince”. Olvadás esetén jó bor-
termésre lehet számítani.Vince a szõlõsgazdák egyik védõszentje.

Pál fordulása a bibliai Saulus Paulusszá változásának története
alapján a kemény téli idõjárásnak átalakulását jósolták erre a napra:
„Pálfordulás – télfordulás”.

KalendáriumKalendárium
Január – Boldogasszony hava

Dr. Gémesi György a 4. sz. választókörzet országgyûlési
képviselõje személyesen településünkön 2001. januárjá-
ban nem tart fogadóórát.
Munkatársa dr. Máthé Gizella az alábbi idõpontokban
tartandó fogadóórán várja Önöket:

Gödöllõn pedig január hónapban az alábbi idõpontban áll
a képviselõ úr az állampolgárok rendelkezésére:

2001. január 10-én 10.00-12.00, 14.00-16.30 óráig.
Parlamenti látogatás változatlanul lehetséges, Márvány
Miklós parlamenti titkárnál
1. csoportos látogatás 2 hónappal korábban jelzendõ,
2. egyéni látogatás (4-5 fõ, max. 10 fõ) 2-3 nappal koráb-
ban jelzendõ
az alábbi telefonszámokon: 06-20-933 3927, 441-5138
üzenet és fax is.

Üdvözlettel:
Dr. Gémesi György

országgyûlési képviselõ

Pécel, Polgármesteri Hivatal fsz-i helyiségében
január 31-én (szerdán) 16.30-17.30 óráig.

Napirendi javaslat:

elõadó: Márkus János polgármester

2/1. Víz és Csatornaszolgáltatás díjtételeirõl szóló rendelet mó-
dosítása

2/2. Könyvtári díjtételek alkalmazásáról rendeletalkotás
2/3. Fizikoterápia és labor vizsgálatok biztosítása
2/4. Könyvvizsgáló díjazása
2/5. Költségvetési rendelet módosítása
2/6.Vízmû Kft. beszámolójának jóváhagyása 64,5 millió Ft fel-
használásáról elõadó: Klász László Pénzügyi és Városgazdál-
kodási Bizottság elnöke

elõadó: Márkus János polgármester

elõadó: Jelenik Tibor a Mezõgazdasági Környezetvédelmi Vá-
ros Közterületgondozási Bizottság

elõadó: Márkus János polgármester

elõadó: Fürjes Péter képviselõ

elõadó: Fürjes
Péter képviselõ

elõadó: Márkus János polgármester

elõadó: Márkus János polgármester

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idõszakról

2. A Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság elõterjesz-
tései:

3. SzMSz módosítása hatáskör átruházás állattartási
ügyekben
4. Állattartásirendelet módosítása

5. Gyógyszertár létesítésének kérdése a vasúton túli terület
ellátására
6. Péceli KHT. Közhasznú szerzõdése

7. A lakások és helyiségek bérletérõl, valamint elidegení-
tésük szabályairól szóló rendelet módosítása

8. Rábai György kérelme

9. Oktatási Bizottság új elnökének megválasztása

Pécel Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének ülései

Lapzárta után érkezett

Tisztelt péceli állampolgárok!
Kedves Olvasóink!

Címlaptörténetekre várunk javaslatokat!
Õrizzük együtt az emberi értékeket!

Kik azok, akik valamit, valamikor Pécelen vagy Pécelnek
segítettek, és akikre büszkék vagyunk, mert megállták a helyüket

a nagyvilágban?
Kérjük, írják meg szerkesztõségünknek, kikrõl olvasnának
szívesen az új évezred elsõ évében a Pécel ESE Híradóban!

Õrizzük példaképeinket, az emberi erõforrás a legnagyobb érték!

Újra véradás az ESÉ-ben

Karácsonyi ajándékcsomagok

A MagyarVöröskereszt 2000. január 31-én szerdán 8 és 14 óra
között ismét véradást szervez Pécelen. Várunk minden önkén-
test az ESE székhelyén, Pécel Pihenõ u. 2. szám alatt. Remél-
jük újra olyan nagy lesz az érdeklõdés, mint a legutóbbi alka-
lommal, amikor 53 önkéntes véradó jött el.

A Magyar Vöröskereszt Péceli Szervezete minden év kará-
csonyára ajándékcsomagokat készít a rászorult péceli
nagycsaládosok részére.A befizetett tagdíjakból az idén 30 db
tartós élelmiszerekbõl, édességekbõl álló karácsonyi
csomagot készítettünk és juttattunk el a családokhoz. Tudjuk,
hogy a szegénységet, a nincstelenséget ezzel nem lehet
enyhíteni, de reméljük minden családnak sikerült örömöt
szereznünk.




