


Az asztrológia védelmében fontosnak tartom elmondani, hogy egy ember sorsát csak a személyes horoszkópjából lehet kiolvasni.
Abban tíz égitest helyzete az irányadó, még ennél a prognózisnál csak a Napot tudjuk figyelembe venni. Ezért érzi néha úgy, hogy
nem annyira passzol Önre a leírás, mégis érdemes elolvasni, mert ráirányítja a figyelmét az adott idõszak fontos tendenciáira.

Személyes horoszkópkészítés, tanácsadás: 06-28-496-153 Csíkos Lilla

KOS (március 21 - április 20.) Boldog születésnapot! A NAP és a Vénusz a Kos jegyében jár, ettõl energikus, kezde-
ményezõ és szerelmes. Az elkövetkezõ egy évét is hasonló jók jellemzik. Az élet minden területén sikerre számíthat:
munka, vállalkozás, szerelem, itt Ön csak gyõztes lehet, sõt pénzügyei is kiválóan alakulnak. A közlekedésben viszont
óvatosságra intem, vegyen vissza a tempóból, és legyen körültekintõ.

BIKA (április 21 - május 20.) Boldog születésnapot az áprilisi Bikáknak is, 21-e után a Nap és a Merkúr a Bika jegyé-
ben folytatja égi útját. Megélénkül Ön körül a kommunikáció, elõnyösen tárgyal, és a kereskedelemben is jó haszonnal
kecsegtetõ üzleteket köthet. A szerelmi élete is új lendületet vesz. A Szaturnusz végre két év után elhagyja a Bika jegyét,
ettõl fellélegzik, szinte újjászületik, minden életterületén a rég várt haladást tapasztalja.

IKREK (május 21 - június 21.) A Jupiter, a nagy szerencse bolygója tartózkodik az Ikrek jegyében. Joggal, törvénnyel,
tanulmányokkal, külfölddel, utazással kapcsolatos dolgai jól alakulnak. Tulajdonképpen minden becsületes, egyenes tet-
tét segíti ez a bolygó. Kicsivel több energiát kell mindenbe fektetnie, de higgye el megéri, mert a boldog aratás idõszaka
következik. Nézegesse az utazási és esküvõi katalógusokat, ha házas az elsõre, ha még nem mindkettõre szüksége lehet.

RÁK (június 22- július 22.) Uralkodó bolygója a Hold éppen saját jegyében, a Rákban tartózkodik a hónap elején. Et-
tõl érzékenyebb lesz, hangulatai változhatnak, erõsebben kötõdik a családjához. Most nehezebben mozdul ki otthonról,
nagyon jól érzi magát szerettei körében. Szívesen fõz nekik, gondoskodik róluk. Tetteit elsõsorban az érzelmei irányít-
ják. Pénzügyeivel kapcsolatban figyeljen oda és az ész tanácsát kövesse, akkor nem éri anyagi veszteség.

OROSZLÁN (július 23 - augusztus 23.) Mindent felkavaró szerelem lehet a láthatáron, ha szabad, ragadja meg az al-
kalmat, még életre szóló is lehet ez a kapcsolat. Akinek már van párja, vele éli meg ezeket a szerelmes napokat. De ne
andalodjon el teljesen, hiszen a karrierje is megköveteli Öntõl az aktív részvételt, és siker, megbecsülés lehet a jutalma.
Sok szeretetet és segítséget kaphat.

SZÛZ (augusztus 24 - szeptember 23.) Itt az idõ, mikor az Ön által kedvelt járt utat a sors járatlanra cseréli. Ne féljen,
változtasson bátran! Most költözhet, vagy adhat, vehet ingatlant, esetleg felújíthat, átalakíthat. Az eredmény kedvére va-
ló lesz, örömmel tölti el. Munkahelyet is válthat, egy jobb helyet találhat, vagy a meglévõn nevezik ki, ami persze anya-
gi gyarapodással is jár. Ezek az események sok energiájába kerülnek. Táplálkozzon egészségesen, és mindig szakítson
idõt a pihenésre, feltöltõdésre párjával együtt.

MÉRLEG (szeptember 24 - október 23.) Most egy szép, romantikus szerelmet élhet át, amibõl házasság is lehet, ha már
van párja, szerelme minden jelével elhalmozza Önt. A vállalkozása, munkája is sikerrel járhat, a világ elismeréssel tekint
Önre. Ha kedvet érez hozzá, most érdemes tanulni, tanítani, utazni, esetleg külföldi kapcsolatot létesíteni, vagy a régit fel-
eleveníteni, ezek mind hasznára válhatnak. A sok munka miatt ne hanyagolja el párját, mutassa ki, mennyire szereti.

SKORPIÓ (október 24 - november 22.) Ebben az idõszakban szinte ki sem látszik a munkából, rengeteget dolgozik és
a sok feladat örömmel tölti el. Jókedvét fokozza munkájának jelentõs anyagi eredménye. Otthonára is költhet, felújíthat-
ja vagy modernizálhatja, kedve és lehetõsége szerint. Ha mindezzel megvan, még egy távoli utazást is betervezhet.

NYILAS ( november 23 - december 21.) Kifogyhatatlan energiával rendelkezik, ez munkájában komoly eredmények
elérésére sarkallja. Energiáit a szerelemben hasznosítja, hódít, flörtöl, udvarol párjának, de ha egyedülálló, nagy sikerei
lehetnek a másik nemnél. Bátran közeledjen, most biztos a gyõzelem. Optimizmusa és magabiztossága irigylésre méltó.

BAK (december 22 - január 20.) Energiáit otthona szépítésére, gyarapítására fordítja, idõt, energiát és pénzt nem saj-
nálva. Az eredmény nagy örömmel és elégedettséggel tölti el. Remek munkalehetõség is kínálkozik, jó anyagi feltételek-
kel. Társa Ön mellett áll és mindenben támogatja.

VÍZÖNTÕ (január 21 - február 19.) Titokzatos és tele van eredeti ötletekkel. Környezetét sokszor ámulatba ejti. Ön-
zetlenül segít bajbajutott embertársain, sokszor önfeláldozóan. Most életében fontos szerephez jut a kommunikáció, a
kereskedelem, a hírközlés, szomszédok, rokonok, testvérek. Vállalkozást indíthat, vagy vállalkozása nagyon kedvezõ
fordulatot vesz. Ha még nincs párja, lehetõsége lehet egy komoly kapcsolat kialakítására.

HALAK (február 20 - március 20.) Magasabb beosztásba kerülhet, egzisztenciálisan elõbbre léphet, kinevezhetik, és
közmegbecsülésnek örvendhet. Ennek anyagi vonzata is van, több pénzt kereshet, mint eddig. Otthonában béke és szere-
tet várja, csak sajnos az új pozíció miatt rengeteget dolgozik. Ne hanyagolja el családját a munkája miatt, szakítson idõt
rájuk is, és egy meglepetéssel szerezzen nekik örömet.

Összeállította: Csíkos Lilla
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TARTALOM

Egy dda rrab kka ssza llag
A ke zem ben fo gok egy da rab ka sza la got. Elõ ve szem a tût és a

cér nát. Né hány öl tés, és kész a ko kár da. 
Ez alatt a rö vid ke idõ alatt em lék ké pek je len nek meg elõt tem.
Haj da nán, kis is ko lás ként, mi lyen mér he tet len nyûg nek érez tem

a már ci us 15-i meg em lé ke zést. Kö te le zõ volt a rész vé tel az is ko -
lai ün nep sé gen. A vá ro si ün nep sé gen is kö te le zõ volt részt ven ni.
Nem ér tet tem, mi ért kell egy táb la alá olyan sok ko szo rú... Nem
ér tet tem, mi ért mon da nak vég te len hos  szú be szé de ket... 

Az tán kol lé gi um ba ke rül tem. A szo ba tár sam, Anke ke let-né met
lány volt. Ele in te még ne he zen ér tet tük meg egy mást, de ta vasz  -
szal már ki vá ló an be szélt ma gya rul. Na gyon jó ba rát nõk let tünk. 

Egyik hó nap a má sik után sza ladt, és meg ér ke zett a már ci us.
Már ci us 15-e. És si ke rült meg úsz nom az ün nep sé get. 

Úgy em lék szem, büsz ke vol tam ma gam ra, ám csak ad dig, míg
Anke ha za nem ér ke zett. Na gyon lel ke sen szá molt be ró la, hogy
mi lyen fel eme lõ ér zés volt szá má ra a Nem ze ti Mú ze um elõtt
együtt ün ne pel ni a ha tal mas tö meg gel. Mi lyen nagy sze rû ne -
künk, ma gya rok nak, hogy ilyen ki vá ló em be rek re em lé kez he -
tünk, hogy ilyen szép esz mé ket idéz he tünk fel. És el mond ta,
hogy na gyon ne he zen tu dott sze rez ni ma gá nak egy ko kár dát. 

Elõ ször nem ér tet tem, mi ért volt szük sé ge a ko kár dá ra, de el -
ma gya ráz ta. Azért kel lett ne ki, mert õ is em lé ke zett 1848-ra. Az
ese mé nyek re, az esz mék re, a hõ sök re. Fon tos volt szá má ra, hogy
ezt tud ja min den ki, lás sa. És ek kor én el szé gyell tem ma gam. És
õ lel ke sen mond ta, mond ta... Mi lyen jó ne künk, ma gya rok nak.
Mi lyen jó, hogy van nem ze ti ün ne pünk. Mi lyen jó ne künk, hogy
a for ra dal mi esz mék rõl be szél he tünk. Saj nál ta, hogy az NDK-
ban ez nem így van. Ott nem le het sza bad ság ról, egyen lõ ség rõl
és még sok min den más ról sem be szél ni. 

Meg döb ben tem. És éle tem ben elõ ször ér tet tem meg, mi rõl is

szól ez a nap. Pont egy kül föl di ta ní tott meg át érez ni a nem ze ti
ün ne pet! 

Mond ják, az idõ meg szé pí ti a múl tat. Már nem szé gyel lem ma -
gam. Az el múlt húsz év már más ként lát tat ja a ré gi dol go kat. Ma
már örü lök an nak, hogy Anke meg ta nult ma gya rul. Volt kö zös
nyel vünk, meg ér tet tük egy mást. Ugyan mes  szi rõl ér ke zett kö -
zénk, más nor mák kö zött ne vel ke dett. Azon ban le het, hogy ép -
pen ezért kel lett meg ma gya ráz nom ne ki sok ap ró sá got, je len ték -
te len dol got is, me lyek mel lett kön  nye dén el men tem az elõtt. Hát
gen, a meg szo kás, a be ideg zõ dés. 

Ta valy nyá ron is mét ta lál koz tunk. Ba rát nõm ma gyar tu dá sa egy
ici pi cit meg ko pott. Ért he tõ, hisz nem hasz nál ja évek óta. A kí -
ván csi sá ga, ér dek lõ dé se azon ban meg ma radt. Nagy sze rû volt is -
mét be szél get ni, fel idéz ni ese mé nye ket, me sél ni ma gunk ról. 
A ta lál ko zás után gaz da gabb nak érez tem ma gam. 

Ta lán ne ki is kö szön he tem, hogy sze re tek be szé lõ-be szél ge tõ
em be re ket fi gyel ni. Ott hon, ba rá ti tár sa ság ban, munkahelyen…
Ilyen kor min den ki egy nyel vet be szél. A gon do la tok fel rep pen -
nek, ide-oda száll nak.  

Elõ for dul azon ban, hogy bá be li zûr za var te lep szik a tár sa ság ra.
Leg alább ugyan olyan zûr za vart tud ugyan is okoz ni, ha a be szé -
lõk csak a sa ját gon do la ta i kat szaj kóz zák, csak a sa ját iga zu kat
bi zony gat ják. 

Az egy nyel vet be szé lõk sem ér tik meg min dig egy mást. Nap
mint nap ta pasz tal hat juk mind an  nyi an. Csa lá di per pat var, éles vi -
ták, ha ra gos szó csa ták, szit ko zó dás, bí ró sá gi feljelentések…. 

Pe dig le het, hogy ele gen dõ len ne job ban oda fi gyel ni egy más ra.
Le het, hogy pusz tán meg hall gat va egy mást, sok bos  szú ság nak
ele jét ve het nénk. Né hány pil la nat, egy-két perc fi gye lem és el ke -
rül het jük a ma ra ko dást.

Egy nagy sze rû ér zés sel már gaz da gabb let tem. Re mé lem még
szám ta lan al kal mam lesz a kör nye ze tem ben élõk tõl ta nul ni. Fi -
gyel ni fo gok.

Apróné Orosz Mar git

NEM ZZE TTI  ÜÜN NNEP
- PPécel, 22001. mmár cci uus 115.

Az 1848. már ci us 15-i for ra da lom és
sza bad ság harc em lé ké re ren de zett
ün nep sé get a nap sü tés si mo ga tó me -
le ge is be ara nyoz ta az egész or szág -
ban. Már ci us 15-e egyik leg na gyobb
nem ze ti ün ne pünk. Pécelen, a Kos -
suth té ren tar tott meg em lé ke zé sen a
Szemere Pál Ál ta lá nos Is ko la di ák jai
csen gõ han gon, lel ke sen és jól fel ké -
szül ten tisz te leg tek a hõ sök em lé ké -
nek. Meg le pe tés és cso dál ko zás ült az
ar co kon, ami kor a lo vas hu szá rok, a
Fáy And rás Me zõ gaz da sá gi Szak kö -
zép Is ko la kép vi se le té ben be vo nul tak a tér re, idéz ve a ré gi ko rok di csõ sé gét.

Mikola Ist ván egész ség ügyi mi nisz ter úr ün ne pi be szé dé ben a for ra da lom és sza bad -
ság harc nem ze tet és vi lá got, „eget, föl det meg rá zó” di csõ ma gyar gyõ zel met mél tat ta.
Meg mu tat ta e ma rok nyi nép ere jét, iga zi ha za fi ak szí vé bõl a sza bad ság vá gyát. A harc

nem volt hi á ba va ló.
„Béke-szabadság-egyetér tés-

egyenlõség-testvériség” ez ol vas ha tó
a ti zen két pont ele jén és vé gén. A ti -
zen két pont örök ér vé nyû.

Va jon meg hall juk-e most is már ci -
us 15-e üze ne tét? Pol gá rok, vá ros
ve ze tõk, if jú ság tö ké le tes, s
csdálatos a har mó nia. Csak a ha mu
alatt iz zik a pa rázs - le gyen bé ke,
egyen lõ ség, egyet ér tés!

Ugi-Rácz Er zsé bet

Következõ sszámunk ttartalmából:
– Interjú PPannonhalmi ZZsuzsával 

3. rrész
– Tájvédelmi kkörzet PPécelen
– Pécel vváros kköltségvetése 22. rrész
– A vvolt oorosz llaktanya ssorsa
– Jaj, aa ddrog!
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A ta vasz ér ke zé sé vel nem csak az er dõk, me zõk lesz nek
han go sab bak a ma dár dal tól, ha nem az utak és a ját szó te rek
is a gye re kek zsi va já tól. A ta vasz jöt té vel min den ki a sza bad -
ba és a nap sü tés re vá gyik. Az utak for gal ma meg nõ, elõ ke -
rül nek a ke rék pár ok, mo tor ke rék pár ok.

Sze ret ném fel hív ni a fi gyel met ez zel a ta va szi zson gás sal
kap cso la tos ve szé lyek re!

Gyer me ke ink és a fel nõt tek is ki sza ba dul va a té li be zárt -
ság ból fel sza ba dul tab bak, és meg gon do lat la nab bul vi sel ked -
nek. Meg nõ a bal eset ve szély.

Fi gyel jünk job ban egy más biz ton sá gá ra!
A köz te rü le te ken ne tü rel met len ked jünk, ha egy gyer mek

ke rék pá ro zik, in kább job ban fi gyel jünk rá a bal ese tek el ke -
rü lé se vé gett.

Itt a ta va szi mun kák ide je, min den ki igyek szik csi no sí ta ni
kör nye ze tét, az út men ti fá kat met szik, tisz tít ják az ár ko kat,
jár dá kat, ez zel né ha aka dá lyoz zák a köz le ke dést. Le gyünk
meg ér tõb bek, ne künk is jobb tisz ta kör nye zet ben él ni.

A ta va szi nagy moz go ló dás ban job ban fi gyel jünk oda az
ide ge nek re kör nye ze tünk ben! Pél dá ul az erõ sza ko san vi sel -
ke dõ há za lók ra. A ra fi nált, su nyi mó don dol go zó kö szö rû -
sök re, akik több eset ben is ko moly pénz ös  sze ge ket kér tek,
csal tak ki az el nem vég zett mun ká ért. Több pol gár tár sunk
bán ja már a ve lük va ló ta lál ko zást.

Saj nos gya ko ri je len ség, hogy ezt a ta va szi zson gást rossz
szán dé kú em be rek ki hasz nál ják.

Há zunk kö rül a ker tek ben te vé keny ked ve ne hagy juk nyit va
la ká sun kat, ka pun kat, mert kel le met len meg le pe tés ér het
ben nün ket: amíg mi ja va in kat pró bál juk meg te rem te ni, ad dig
ko moly ér té ke ink tõl sza ba dít hat nak meg.

Na gyon gyen ge ki fo gás, hogy csak egy perc re men tem a
kert be, mert a jó gaz da sze me ten ni va lót ta lál, és az egy perc -
bõl egy-két óra lesz. Bát ran kér dez zük meg az ut cán gya nú san
vi sel ke dõ ide ge ne ket, hogy kit vagy mit ke res nek. Fi gyel jünk
szom szé da ink biz ton sá gá ra is, mert ma ná la jár tak il le ték te len
sze mé lyek, meg ká ro sít va õt, de hol nap le het, hogy min ket lá -
to gat nak meg, és ne künk okoz nak anya gi vesz te sé get.

Bát ran ír juk fel a gya nú san moz gó gép ko csi rend szá mát, ha
tud juk, tí pu sát, szí nét is. Egy eset le ge sen elõ for du ló be tö rés -

kor nagy ban se gí ti a rend õri szer vek mun ká ját. És ne fe led -
jék, bát ran for dul hat nak a rend õr ség hez, ahol a szük sé ges
be je len té se ket meg te he tik.

Na gyon szép a ta vasz, vi rág ba bo rult fák kal, nap sü tés sel,
ne hagy juk, hogy ezt a nap sü tést be ár nyé kol ják.

Te hát ne fe led jük: szom szé dok egy má sért!
Gyön gyi Fe renc 

r. fhdgy
Õrs pa rancs nok

Óvatos üzenetek érkeztek szerkesztõségünkbe.
Aggodalmaskodó olvasóink, elõfizetõink féltik az ESE
Híradót a helyi politika útvesztõitõl.
E félelmek alaptalanok. A közcélú információkhoz való
hozzáférés állampolgári kötelesség, a kötelesség
teljesítésének segítése pedig misszió.
Tisztelni kell, védeni és segíteni a magánszférát az
információhoz való hozzáférésben.
A minap telefonon kértük a Polgármesteri Hivataltól
Pécel város 2001. évi költségvetési tevét.
Azt mondták, 10 forintba kerül egy oldal. Nem sok végül
is. Még szerencse, hogy a tûzijátékot ingyen nézhettük.

Némethy Mária

Képviselõ-testület ülései
Idõpont: 2001. február 27. 16.30 óra
Helyszín: a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Napirendi javaslat:
1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idõszakról
Elõadó: Márkus János polgármester
2. 391/2000. sz. határozat módosítása, külterületi
vízszolgáltatás biztosításáról határozat meghozatala
Elõadó: Márkus János polgármester
3. Környezetvédelmi Bizottság jegyzõkönyve
Elõadó: Jelenik Tibor Mezõgazdasági Környezetvédelmi Város-
, Közterületgondozási Bizottság elnöke
4. Gyógyszertár eladásáról döntés
Elõadó: Márkus János polgármester
5. 2/2001. (II.20.) sz. a helyi kommunális szemét elszállításáról
szóló rendelet módosítása
Elõadó: Márkus János polgármester
6. Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei
Elõadó: Szabó Zoltánné jegyzõ
7. Nevelési tanácsadó szerzõdésének jóváhagyása
Elõadó: Szabó Zoltánné jegyzõ

Idõpont: 2001. március 29. 17.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Napirendi javaslat:
1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idõszakról
elõadó: Márkus János polgármester
2. A Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság elõterjesztései:
2/1. Egészségügyi céltámogatás önrészének bevállalása
2/2. Csatornaépítésre céltámogatás önrészének bevállalása
2/3. A Ráday Pál Gimnázium és a Fáy András Mezõgazdasági
Szakiskola összevonásának kérdése
2/4. Pályázat kiírása a költségvetésben elõirányzott támogatási
összeg felosztására
elõadó: Klász László Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság
elnöke
3. Oktatási Bizottság elõterjesztései
2001/2002. Nevelési illetve tanévi óvodai és iskolai
beiratkozások idõpontjának meghatározása
elõadó: Lestyán Péter az Oktatási Bizottság elnöke
4. Behajtani tilos tábla elhelyezése
elõadó: Márkus János polgármester

Be kö szönt a ta vasz

Nem félünk a
farkastól

Gra tu lá lunk!
„Az Ön kor mány zat tá mo gat ta Gyön gyi Fe renc rend õr had -

nagy ki ne ve zé sét 2001. feb ru ár 1-i ha tál  lyal a péceli Rend -
õr õrs õrs pa rancs no ki be osz tá sá ba.” (Ön kor mány za ti hí rek
2001. I. ne gyed év)

Gyön gyi úr, gra tu lá lunk! To váb bi mun ká já hoz sok si kert
kí vá nunk!

a szer kesz tõ ség
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An  nyi ra el ide ge ned tünk a vá ros ön kor mány za ti, köz éle ti
ügye i tõl, hogy a tá vol ság tar tás le küz dé sé vel, kö te les ség tu dat -
ból fog lal juk ös  sze Pécel vá ros ön kor mány za tá nak 2001. évi
költ ség ve té si ter vét „a jó tud ni, vagy nem jó tud ni, ami kor
be fo lyá sol ni úgy sem le het” ener vált sá gá val.

Ki vo nat a Pécel Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let -
ének 3/2001. (II.21.) ren de le té bõl:

1.§.
A ren de let ha tá lya

A ren de let ha tá lya a kép vi se lõ-tes tü let re és an nak bi zott sá -
ga i ra a pol gár mes te ri hi va tal ra, és az ön kor mány zat fel ügye -
le te alá tar to zó in téz mé nyek re ter jed ki.

2.§.
A költ ség ve tés be vé te lei és ki adá sai

A kép vi se lõ-tes tü let a pol gár mes te ri hi va tal és az in téz mé -
nyek együt tes 2001. évi költ ség ve tés ének be vé te li és ki adá si
fõ ös  sze gét 1.345.490.000 fo rint ban ál la pít ja meg. (1. és 2.
szá mú mel lék let)

14.§.
(1) A kép vi se lõ tes tü let a köz tiszt vi se lõk il let mény alap -

ját a 2001. év re 30.600,- Ft-ban ha tá roz za meg.
(2) Az ön kor mány zat hi va ta lá nak át la gos ál lo má nyi lét -

szá ma 2001-ben 54 fõ.
16.§.

Zá ró ren del ke zé sek
(1) Ez a ren de let ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, de

ren del ke zé se it 2001. ja nu ár já tól kell al kal maz ni.
(2) A ren de let ki hir de té sé rõl a jegy zõ gon dos ko dik a

hely ben szo ká sos mó don.

2001 évi tervezett beruházások ezer forintban

A pénz beszél

a következõ számban folytatjuk

Költségvetési bevételek ezer forintban
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Idén már ci us 7-én a Szi vár vány Óvo da ki ál lí tá si prog ram já nak ke re tén be -
lül bõr szak kö rünk is be mu tat koz ha tott.

A ki csik, az óvónénik és da dák, né hány ked ves szü lõ, a szép, tisz ta, jószagú
óvo da, a nap sü tés va rázs la tos han gu la tot köl csön zött az ese mény nek. 

A 101 mun ka da rab úgy fe szí tett a fa lon, mint ha min dig ott lett vol na. Eri ka
né ni ked ve sen meg nyi tot ta a ki ál lí tást, Pi ros ka né ni fény ké pe zõ gép pel rög zí -
tet te az ese mé nye ket. Er dõs Mar ci szin te ti zá tor já té ka na gyon szép volt.

Pró bál tuk úgy cso por to sí ta ni a tár gya kat, hogy a pi cik szí ve sen né ze ges sék.
A ka rá csony és hús vét, a te rí tett asz tal kel lé kei és egyéb hasz ná la ti tár gyak,
bõr ék sze rek ke rül tek be mu ta tás ra. Iga zi kö zön ség ta lál ko zó ke re ke dett, jó po -
fa kér dé sek kel.

Az al ko tók bol do gan nyug táz ták a si kert. Szak kö rün ket 13 gye rek kép vi sel -
te, aki ket nagy-nagy sze re tet tel lát tak ven dé gül és aján dé koz tak meg az ap ró -
sá gok és ne ve lõ ik. A gyö nyö rû dél elõtt biz tos em lé ke ze tes ma rad szá muk ra.

A bõr szak kör egy „önál ló in téz mény”. Min den ér dek lõ dõt be fo ga dunk. A
rész vé te li díj mi ni má lis, is ko lánk ugyan is so kat se gít. Zsí ros ke nye ret
eszünk, te át ké szí tünk. Ész re sem ves  szük, hogy szü net nél kül dol go zunk. A
hos  szas mun ka vé gén sen ki sem si et ha za.

Egy sze rû hasz ná la ti tár gya kat ké szí tünk pl. fe nyõ dísz, toll tar tó, tü kör stb. 
A te vé keny sé günk ki tar tást, tü rel met igé nyel, íz lést fej leszt. Szó val ked ves és
hasz nos hob bi - de sok gye rek ta nult már to vább en nek ha tá sá ra.

Ti zen egy éve az in du lás nál és éve kig utá na is Prisztai Gyu la bá csi se gí tett
ben nün ket. A bõ rös mes ter ség tit ka it én is tõ le ta nul tam. Okos szó val, jó ta -
ná csok kal és sok-sok hul la dék bõr rel pat ro nál ta szak kö rün ket. Ez úton is kö -
szön jük ezt, és to váb bi jó egész sé get kí vá nunk ne ki.

Fitosné Bozó Éva
szakkörvezetõ 

a Szemere Pál Általános Iskola tanára

Egy kedves hobbi ürügyén

2001. feb ru ár 23-án ti zen ket te dik al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a Zrí nyi Ilo na ma te ma ti ka ver seny. Is ko lánk 64 ta nu -
ló já nak az aszó di Csengey Gusz táv Ál ta lá nos Is ko lá ban kel lett szá mot ad ni tu dá suk ról.

A ver seny fel ada tai nem kön  nyû ek. Itt azok ér het nek el ered ményt, akik nem csak te het sé ge sek, de ki tar tó mun ká val, cél -
irá nyo san ké szül nek er re a teszt ver seny re.

Szá munk ra min den év ben fon tos, va jon ki lesz az, aki a ver seny nap ján a leg töb bet tel je sí ti. Iz gal munk nem hi á ba va ló,
hisz az ed di gi évek ben szép si ke re ket ér tek el is ko lánk ta nu lói, akik kö zül Po gá csás Éva, Kopfer Már ton, Po gá csás Ist ván,
Beretka Ta más és Maksa Zsolt ne ve em lí tés re mél tó. Po gá csás Éva és Kopfer Már ton el ju tot tak az or szá gos dön tõ ig - en nek
fel té te le a me gyei el sõ he lye zés. A töb bi ek az el sõ húsz hely va la me lyi kén vé gez tek, így me gyei szin ten vol tak a ju tal ma -
zot tak lis tá ján.

Idén sze ré nyebb ered mé nyek szü let tek, de em lí tés re mél tó Somogyvári Csa ba 8. osz tá lyos ta nu ló 72. és Be ne dek Má té 4.
osz tá lyos ta nu ló 73. he lye zé se. Az egyes év fo lyam okon in du ló hat-nyolc száz ta nu ló kö zött ez szép ered mény nek szá mít.

A részt ve võ di á kok és fel ké szí tõ ik mun ká ját meg kö szön ve gra tu lá lunk az ered mé nyek hez, ab ban a re mény ben, hogy egy re
több ta nu ló vé le mé nye lesz: a ma te ma ti ka a tu do má nyok ki rály nõ je.

Kóródi Má ria

Petõfisek sikerei az országos matematika versenyen



Akik feb ru ár 24-én es te a Szemere Pál Ál ta lá nos Is ko la jó -
té kony sá gi bál ján vet tek részt, jól vá lasz tot tak. Re mek mu -
lat ság ban volt ré szük, és mi köz ben szó ra koz tak, az is ko lát
se gí tet ték, az az az is ko lá ba já ró kö zel 700 gye re ket, akik nek
a ja vá ra szer ve zõ dött ez az est. A ren dez vény be vé te le tisz -
tán 512.400,- fo rint volt.

Ez nem túl nagy ös  szeg, de a ki tû zött célt ta lán si ke rül
meg va ló sí ta ni be lõ le. Ez az idén az is ko la ud var be ren de zé se,
kü lön fé le ker ti esz kö zök kel (hin ta, má szó ka, asz tal, pad
stb.), me lyek kel a szü ne tek ben, il let ve dél után a gye re kek
játsz hat nak, vagy amik re jó idõ ben ki ül het nek a le ve gõ re ol -
vas ni, be szél get ni, egy sze rû en csak ücsö rög ni. 

Mint tud juk, ta -
valy elõtt egy fény -
má so ló ra volt szük -
sé ge az is ko lá nak.
Si ke rült, meg van,
mû kö dik.

Ta valy a szá mí tó -
gé pes ter met sze ret -
ték vol na lét re hoz -
ni, a ma kö ve tel mé -
nye i nek meg fe le lõ -
en, kor sze rû, inter-
netre csat la ko zó
gép park kal. Ez is
si ke rült. Az es ten
bár ki meg gyõ zõd -
he tett ró la. Vé gig

nyit va állt a te rem, ki le he tett pró bál ni a gé pe ket, ját sza ni vagy
internetezni le he tett ve lük.

Alig egy év alatt hoz ták lét re, hi szen szep tem ber ben már
in dult a szá mí tás tech ni ka-ok ta tás az új te rem ben.

És most itt az új cél, az új ki hí vás.
A pénz már

ös  sze jött, in dul -
hat a mun ka!

Kö szö net min -
den köz re mû kö -
dõ nek, a pe da -
gó gu sok nak (kü -
lö nö sen a
gyógy -pe da gó gi -
án dol go zók -
nak), a sze rep lõ
gye  re  kek  nek ,
min den k i  nek ,
aki va la mi vel
hoz zá já rult az est si ke ré hez !

A mi kis is ko lánk min den ben szû köl kö dik, csak két do log -
nak nincs hí ján: jól kép zett, lel kes pe da gó gu sok nak és ha -
son ló an lel kes szü lõk nek, akik szor gal ma san dol goz nak az
is ko lá ért.

A nem is oly tá vo li jö võ ta lán azt is meg hoz za majd, hogy
gyer me ke ink ne ide ig le nes fel vo nu lá si épü let bõl át ala kí tott
ter mek ben, ha nem is ko lá nak épült, kor sze rû in téz mény ben
ta nul hat nak.

Bózsváriné Gö bö lyös Esz ter
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Ma már ci us 13-a van,
és már erõ sen ké szü lök
az áp ri lis 22-e, az az a
„Föld Nap ja” al kal má -
ból meg ren de zés re ke rü -
lõ ki ál lí tás ra. Ha gyo -
mán  nyá kezd vál ni ez a
ki ál lí tás, hi szen idén
lesz ne gye dik éve, hogy
meg ren dez zük.

Egyéb ként a moz ga -
lom már vagy har minc
éves, hi szen l97l-ben in -
dult az Egye sült Ál la -
mok ból. Az óta a kör nye -
zet vé del me mind na -
gyobb hang súlyt kap.
Most a fõ té mánk: a ta -
ka ré kos ság és az új ra -

hasz no sí tás lesz.
Min den nel ta ka ré kos kod nunk kell: az ener gi á val, a víz zel,

a nyers anyag ok kal stb.
Az pe dig re mek len ne, ha min dent új ra le het ne hasz no sí ta ni.
Ter mé sze te sen ez nem egy nagy je len tõ sé gû or szá gos ki ál -

lí tás, hi szen itt az is ko lá ban csi nál juk, is ko lá sok nak, még is
na gyon fon tos, mert a mos ta ni di á kok ból lesz nek a jö ven dõ
kör nye zet vé dõ szak em be rei. A ki ál lí tást az egész vá ros lát -

hat ja, hi szen  áp ri lis 23-tól 26-ig reg gel 8-tól dél után 6-ig
nyit va áll az ér dek lõ dõk elõtt, a Szemere Pál Ál ta lá nos Is ko -
lá ban.

Sõt mi több, a tech ni ka te rem ben dél utá non ként vi de o fel vé -
te le ket is meg te kint het nek a lá to ga tók Ho mo ki Nagy Ist ván
film je i bõl, Gerald Durrelrõl, Cousteau ka pi tány ról és még
sok más ról is. 

Ter mé sze te sen egy ilyen ki ál lí tás meg szer ve zé se költ sé gek kel
jár. Azt gon dol tam,
hogy eh hez nem
kell Phare pá lyá zat
vagy UNESCO tá -
mo ga tás, ha-nem a
he lyi ve ze tés majd
se gí ti, de nem így
tör tént.

Saj nos a ja nu ár
24-én le adott ké -
rel mem re még
nem kap tam vá -
laszt.

No de se baj, a
ki ál lí tást így is ös  sze fog juk hoz-ni, ahogy ed dig is, ön erõ bõl.
Vá runk min den kit, kér jük, néz zék meg kör nye ze tünk, élet te -
rünk vé del mé re fel hí vó, öt le te ket, meg ol dá so kat kí ná ló ki ál -
lí tá sun kat!

Bózsváriné Gö bö lyös Esz ter

Beszámoló a  Szemere Pál Általános Iskola
jótékonysági estjérõl

Beharangozó környezetvédelmi kiállításról



Má so dik le ütés: a csend
Már a nap pa li ba be lép ve érez tem – az

ott lé võ tár gyak ki hí vó ér de kes sé ge
szin te meg bé ní tott – , hogy egy eled dig
is me ret len szen tély ka pu ja tá rult fel. Az
ide gen ve ze tõ be lé põ je gyet sem kért.
Kér dé se ket még min dig ma gam nak tet -
tem fel. Mú ze um, mû te rem, vagy ott -
hon? Édes anya, fe le ség, mû vész? Az
al ko tó élet tel jes sé gét iga zán csak pil la -
na tok tük röz he tik. Meg kell ra gad ni a
pil la na tot. A tel jes ség pil la na tá nak fó -
ku szá ból sze ret ném lát tat ni Pan non hal -
mi Zsu zsa ke ra mi kus mû vészt. Eh hez
hall ha tó vá kell ten ni a csen det, sza vak -
kal lát ha tó vá kell fes te ni a tér ben Szent
Er zsé bet mo so lyát. 

Gyü möl csé rõl is mer szik meg a fa.
Csak hát elõ ször va la kik, va la hol el ve -
tik a fa mag ját. A mag ne ve lé sé rõl, nö -
ve ke dé sé rõl szü lõk és ne ve lõk so kat
tud ná nak me sél ni. De most hall gas suk
to vább ide gen ve ze tõn ket, hát ha meg ér -
tünk va la mit a fák ter mé sze té rõl.

A tûz dal la mot éget, er rõl vall Pan -
non hal mi Zsu zsa:

– Az em be ri ség ne me si le ve le a ke rá -
mia. Nem csak szép mon dás, de igaz is.
Mind nyá jan ta lál koz tunk föld del, sár -
ral. A ki csit kö töt tebb föld, ma ga az
agyag. Csak ki kell éget ni. A hasz ná la ti
tár gya it az em ber az õs idõk óta ké szí ti
agyag ból. Az el sõ tár gyak a kéz for mát

vet ték fel, a te nyér alak ját. A tég la, 
a te tõ cse rép ma guk is ke rá mi ák. 
A hasz nos ság tár gya i ba be ége tett szép -
ség meg ele ve ne dé se a ke rá mia mû vé -
szet tör té ne te.

Egy pil la nat kel lett, hogy a szük ség -
let bõl mû vé szet le gyen. Az et rusz kok -
nál pél dá ul a te tõ cse rép egy dí szí tõ or -

na men ti ka lett, és
nem csak az esõ
le ve ze té sé re szol -
gá ló tárgy.

Az em ber min -
dig sze ret te a szé -
pet. A ke rá mia az
ön ki fe je zés egyik
for má ja lett az
em ber hez köz vet -
le nül tar to zó tár -
gyak vi lá gá ban.
Ma még in kább
igaz a ré gi mon -
dás a ne me si le -
vél rõl, hi szen a
ke rá mi ák hasz ná -
la ti ér té ke a mo -

dern anya gok meg-
je le né sé vel csök -
kent. A mû vé sze -
tek nek a mis  szi ó ja: az em be ri szel le met,
ér zel me ket az ösz tön rab sá gá ból át ve -
zet ni, és meg tar ta ni a szép ség, a tel jes -
ség di men zi ó já ban.

A ke rá mia a tûz õsi rí tu sá val va rá zsol.
Al ko tó tár sad a tûz. A for má ló dó a-
gyag tárgy el nye li al ko tó ját, a lel két, a
gon do la tát, az aka ra tát, de még min dig
csak tárgy ról be szé lünk, amely ha nem
kap na tü zet, el pusz tul na. A ke ra mi kus
az agyag tár gyát ál do zat tal fel ajánl ja a
tûz nek. A tûz nem pusz tít, ha nem örök -

ké va ló vá te szi az
agyag tár gya kat a
lel ked del együtt.
A ke ra mi kus ki
van szol gál tat va a
tûz nek, ezért meg
kell is mer nie a
tûz ter mé sze tét. A
ke rá mia mû vé szet
a kép zõ mû vé sze -
ten be lül nem csak
tech ni ka i lag önál -
ló mû vé sze ti ág,
ha nem más ként
ele ve ní ti meg a
szép sé get az em -
ber szá má ra.

Tûz és mo soly
Ked ves Ol va só!

A már ci u si ESE Hír adó cím lap ján Pan -
non hal mi Zsu zsa Árpádházi Szent Er -
zsé bet szob rá nak egy rész le te lát ha tó.
Va gyis olyan csak , mint egy ró zsa szi -
rom a ró zsa szál ból. A mo soly ban még -
is min den vi rág szép sé ge lát ha tó, és be -
lül rõl hall ha tó a sze re tet ze né je. Min -
den szü lõ nek és ta ní tó nak lát ha tó vá és

hall ha tó vá kel le ne ten nie a gye re kek
szá má ra a szép ség pil la na ta it! Kö szö -
net a dal la mért, a mo so lyért! 

Ez zel a só haj tás sal az is me ret len
szen tély el tûnt. A men  nye ze ti lám pa
hét köz na pi tár gya kat vi lá gí tott meg,
me lyek kö zött a nap pa li ét ke zõ asz ta lá -
nál ülõk hét köz na pi dol gok ról be szél -
get nek. A kér dé sek is egy sze rû ek.

– Ho gyan ké szülsz egy fel adat ra?
– Min dig más ként. Ha a Ze ne is ko lát

né zem, an nak van egy lép té ke, funk ci ó -
ja. Em be rek mo zog nak, zon go rát to lo -
gat nak. Nem le het erõ tel jes plasz ti ka,
leg in kább a re ne szánsz tex ti lek re asz  -
szo ci ál tam, mi kor azt a te ret meg lát -
tam. Fran cia or szág ban vol tak ilyen go -
be lin fa lak. Ez ra ga dott meg az üres fal
elõtt.

Az esz kö zö ket, a min tá kat meg kell
ta nul ni. A kerámiamívességnek van nak
szor gal mi fel ada tai. Az in tu í ció, ami az
em ber ben ben ne van, tel je sen egyén hez
kö tõ dõ en in dít ja el a kép ze let bõl, a
gon do la tok ból, az õszin te ér ze lem böl -
csõ jé bõl azt a ké pet, amely for má ló dik,
ele ve ne dik, tár gyi a sul a ke rá mi á ban.
Az agyag gá for má ló dó gon do lat ból a
gon do lat nak kell gyõz nie. A tech ni ka
csak szol ga.

– Egye nes volt az utad a vá lasz tá sod -
ban? 

– Olyan ter mé sze te sen ala kult 16 éves
ko rom óta a mun kám, a fel ada tom, mint
ahogy le ve gõt ve szek. Azt kez dem érez -
ni, hogy min den min den nel ös  sze függ.
Hadd mond jak el egy tör té ne tet er rõl.
Mattioni Esz ter el sõ al ka lom mal egy
kö zön sé ges 10x20-as tég lát adott ne -
kem. Volt fes ték, és én rá raj zol tam a tég -
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Egy marék agyag

Készül a Táborhegyen kompozíció

Mûvészet magas hõfokon
Interjú Pannonhalmi Zsuzsa keramikus mûvésszel II. rész
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lá ra a Regnum Marianumot. Vis  sza ad ta,
és azt mond ta: Ide fi gyelj, te gye rek,
amit csi nálsz, ar ra oda írd a  ne ved! Rá ír -
tam. Ta valy no vem ber ben, ami kor az
Er zsé bet-szo bor és -oltár át adá sa volt,
egy Regõczi Ist ván ne vû pap fel hí vott
te le fo non, hogy lát ta az Er zsé bet szob -
rot, lát ta az ol tárt is, és õne ki van egy
mun ká ja tõ lem, egy tég la. Hi tet len ke dé -
sem re ar ra kért, hogy men jek el a Kút -
völ gyi Ká pol ná hoz, ahol most õ plé bá -
nos. Meg mu tat ta ne kem a 16 éves ko -
rom ban „ké szí tett” tég lát, ame lyet a ká -
pol na ol tá rá nál he lyez tek el. A Kút völ -
gyi Ká pol na mel let ti Tá bor he gyen van a
Za rán dok ház, amely né hány éve épült.
A ház nak van egy te ra sza, amely re sze -
ret né nek va la mit tõ lem. Kért, hogy néz -
zem meg az épü le tet. Így ké szült el a
Tá bor he gyen c. kom po zí ció, mely Jé zus
szí ne vál to zá sát, Hu nya di Já nost, a Nán -
dor fe hér vá ri üt kö ze tet lényegíti. Le gen -
dák sze rint eb ben a dön tõ üt kö zet ben
Hu nya di Já nos nak, Kapisztrán Já nos nak
meg je lent a meg di csõ ült Krisz tus, és így
gyõz het tünk a tö rök fe lett. A kom po zí -
ció 13 m hos  szú, 1,2 m szé les. Fan tasz -
ti kus fel adat volt meg for mál ni, meg fo -
gal maz ni. Így il lesz ke dett ös  sze a ré gi
tör té net a ma ese mé nye i vel.

– Hol él tél? Nem tu dok Ró lad sem -
mit.

– Új pes ten szü let tem. Szü le té sem
évé ben csa tol ták Új pes tet Nagy Bu da -
pest hez. Az egész csa lá dunk lé nye gé -
ben Új pes ten élt. Apám test vé re 1938-

1963-ig Új pest
épí té sze volt.
Ott jár tam gim -
ná zi um ba is.

– Pécelre mi -
kor köl töz te -
tek?

– Dip lo ma
után, 1975-ben.
So kat ki rán dul -
tunk Gö döl lõ
és kör nyé kén.
Na gyon meg -
tet szett a hely.
Er re a ház ra, itt
a Pe tõ fi ut cá -
ban ki volt ír va:
el adó. Ist ván
ak kor ka pott egy mun ká já ért, a hû tõ el -
já rá si sza ba dal má ért mi nisz té ri u mi dí -
jat, amely nek ös  sze ge ép pen egye zett a
ház árá val. Itt egy 36 m2-es kis ház
állt. Köz mû ve sí tet tük, mû ter met épí tet -
tünk és be köl töz tünk.

– Mek ko ra tér kell a mun kád hoz?
– Már na gyon szû kös a he lyem, hi -

szen van úgy, hogy 70 m2-es a mun -
kám. A nap pa li ban raj zo lok.

– De hát itt a van csa lád is, a köny vek,
az éne kes ma da rak, két ku tya til ta ko zik
min den szo kat lan hang ra és moz gás ra.
Nem za var nak a raj zo lás ban?

– De, hogy ne. A mû te rem 36 négy zet -
mé te re is szûk. A szû kös ség, a kö rül -
mé nyek ér de kes össz já té ka ins pi rá ló is
le het – te szi hoz zá ne vet ve.

– Elõ ször raj zolsz, vagy
ho gyan kez ded el a ter ve -
zett mun kát?

– A fe jem bõl aka rom
rög zí te ni, hogy mit lá tok.
Az, hogy ke rá mi á ban fog
meg va ló sul ni, má sod la gos
do log. 

– Szob rász is le het tél
vol na ak kor?

– Tu laj don kép pen igen.
De nem bír tam a kö vet
meg fa rag ni. Fájt a csuk -
lóm. Ide gen volt a kõ, mint
anyag. Nem fo ga dott szót
ne kem, nem ott tört, ahol
akar tam. Az agyag! Az
egé szen más. Rend kí vül
gyor san for má ló dik ne -
kem! A fe jem ben ab szo lút
rend van, ami kor agyag hoz
nyú lok. Az idõ ah hoz kell,
hogy a fej ben rend le gyen.
Ak kor gyor san mû kö dünk
együtt az agyag gal. Per sze
nem min dig si ke rül, de az
fel is me rõ dik. Jó lel ki ál la -
pot kell – nem ne vez ném
ih let nek -, ami kor si ke rül -
het. A Ze ne is ko la ké pe
volt va la mi fan tasz ti ku san

gyors mun ka, ki per ge tett a kép, a fe lü -
let. Ist ván nak gyor san kel lett ké szí te ni
a táb lá kat, mint ha éhez nék a kö vet ke -
zõ re. Egy szer re  kb. 1 négy zet mé te res
fe lü le tet tu dok be ha jol ni, bics ka tar tás -
ban kell min táz ni. Per sze fá rasz tó fi zi -
ka i lag is. A mun ka a gon do lat tal kez dõ -
dik, majd pa pír és azu tán az agyag, a
szí nek kö vet kez nek. 

– In nen tõl kezd ve fes tõ is le het nél?
– Igen. Már gon dol tam ar ra, hogy ha

öre gebb le szek, és nem bí rom a fi zi kai
ter he lést, meg ál lok a rajz nál. In kább a
gra fi ka fe lé men nék, gon do lat vi lá gom -
ban a kon tú rok el sõd le ge sek. A ke rá mi -
á nál na gyon ne héz színt el ér ni, mert
hõ fok-kri ti kus a szí ne. A friss agyag
szép, de a hõ so rán be dög lik, szür ke
lesz. A tûz ben tisz tul majd szí nek re, fé -
nyes ség re. Az agyag tu laj don kép pen
fém oxid, ka o lin nak ne ve zik.

–  Az agya got ho za tod va la hon nan?
– Ter mé sze te sen az agya got tisz tí tott

for má ban ho za tom. Na gyon sok fé lét
hasz ná lok. A kert ben, meg ahol he lyet
ta lá lok, min den hol agyag van.

– Meg fogsz egy ma rék agya got és
meg for má lod? Így kez ded a mun kát?

– Van nak ilyen va rázs la tos pil la na tok –
mond ja ne vet ve – , ami kor fogsz egy
ma rék agya got, és fe lülsz a ko rong hoz,
hi szen a moz gás ból cso dá la tos dol gok
szü let het nek, de nem ez a szo ká sos fo -
lya mat. Azt is ke ra mi ku sok mond ták,
hogy elõ ször volt a ko rong, és az tán a
ko csi ke rék! Csí kok ból is le het épí te ni. A
gö rö gök az em ber nél is na gyobb am fo -
rá kat csí kok ból épí tet ték. A ke rá mi á ban
a tech no ló gia mér he tet le nül sok fé le, az
agya gok is sok fé lék. A ha gyo má nyos
agyag olyan, mint a gyur ma, szó fo ga dó,
lágy. A por ce lán is szót fo gad, de na -
gyon ké nyes, ele gáns. Én mos ta ná ban
üveg gel fo gok dol goz ni  Egy olyan
mun kát kap tam, ahol a fén  nyel sze ret -
nék fo gal maz ni, eh hez kell az üveg,
mint anyag. Ez egy kép lesz, ahol az ég -
bolt üveg bõl ké szül.

(folytatjuk) Némethy Mária

A művésznő nappalija

Agyag és őre az udvaron



A csont rit ku lás a tö ré sek elõtt is fel is -
mer he tõ és ke zel he tõ. A vizs gá lat biz -
ton sá gos, fáj da lom men tes, és csu pán 5-
12 per cig tart. A vizs gá la tok olyan test -
tá jon vé gez he tõk el, ahol a lágy rész vas -
tag sá ga mi ni má lis (pl. al kar, sa rok, láb -
szár csont). A vizs gált test tá jé kot víz für -
dõ be he lye zik a cson tok kö rül el he lyez -
ke dõ lágy ré szek ki egyen lí té se cél já ból.
Az al kar cson to kat ös  sze mér ve ha tá roz -
zák meg a csont sû rû sé get, és eb bõl kö -
vet kez tet nek a comb nyak és a csi go lyák
sû rû sé gé re (me lyek nek a tö ré se a leg -
gya ko ribb). A csont vesz tés té nyét és
mér té két csak két, egy mást leg alább 1
év táv la tá ból kö ve tõ mé rés alap ján ha tá -
roz hat juk meg (ami azo nos ké szü lé ken
és azo nos mé ré si pon ton tör té nik). Ezek
a mé ré si ered mé nyek ön ma guk ban még
nem ele gen dõk a di ag nó zis fel ál lí tá sá -
hoz, szük ség van ki egé szí tõ la bo ra tó ri u -
mi vizs gá la tok ra is. Pél dá ul a csont szö -
vet be be épül ni nem tu dó kálcium vi ze -
let tel ki ürü lõ men  nyi sé gé nek mé ré sé re.

Csont sû rû ség mé ré sé nek ja val la tát ké -
pe zõ ri zi kó fak to rok:

– a hor mon ház tar tás egyen sú lyá nak 
meg bom lá sa,

– anyai ágon örö költ csont rit ku lás,
– csont vesz tés re haj la mo sí tó be teg ség,
– sigolyadeformitás, fo ko zó dó há ti 

gör bü let,
– csont tö rés,
– test ma gas ság csök ke né se.

A csont rit ku lás ke ze lé se
Egy re el ter jed tebb az a szem lé let,

hogy a be teg sé gek ki ala ku lá sá nak meg -

elõ zé sé re kell for dí ta ni a fi gyel met.
A meg elõ zés sel na gyobb si ke re ket ér -

he tünk el, mint a be teg ség ke ze lé sé vel. 
Bár ge ne ti kai té nye zõk nagy mér ték -

ben meg ha tá roz zák a be teg ség re va ló
haj la mot, meg fe le lõ élet mód dal még is
so kat te he tünk a meg elõ zés ér de ké ben.

El sõ sor ban azt ja vas lom, hogy pró bál -
ják „meg tisz tí ta ni” ét rend jü ket, te hát
fo gyas  sza nak több tel jes ér té kû ga bo na
szár ma zé kot, gyü möl csöt, zöld sé get, di -
ót, mo gyo rót, man du lát, csí ráz ta tott
mag va kat, ba bot és más nyers, ke ze let -
len ételt.

Ezt a ta ná csot meg fo gad va az egész sé -
gi ál la pot va la mi lyen vo nat ko zás ban
meg ja vul, pl. több lesz az ener gi á juk,
ke vés bé lesz nek de pres  szi ó sak és fe -
szül tek, sok kal ak tí vab bak, moz gé ko -
nyab bak lesz nek. Egyes be teg sé gek
ugyan csak eny hül nek vagy meg szûn nek
ezen ál ta lá nos ét ren di vál to zá sok ha tá sá -
ra (pl. aszt ma, gyo mor- és nyom bél fe -
kély, pat ta ná sos bõr, szív pa na szok stb.).

A csont rit ku lás ese té ben a meg elõ zés
cél ja egy ér tel mû en az, hogy csök kent -
sük a csont ban le zaj ló élet fo lya ma tot,
és se gít sük a  csont épí tõ me cha niz must.
Hogy a csont épí tés meg fe le lõ mó don
men jen vég be, alap ve tõ a kálcium, en -
nek be épü lé sét D-vi ta min adá sá val se -
gít het jük. 

A hor mon sza bá lyo zás is sze re pet ját -
szik. A fér fi ne mi hor mon a csont épí tés
mû kö dé sét se gí ti, a nõi hor mo nok a
kálciumleadást gá tol ják. A csont épí tés -
hez szük sé ges fe hér je, a kol la gén biz to -
sít ja a csont alap vá zá nak ki ala ku lá sát.

A rend sze res moz gás elõ se gí ti, hogy a

ke rin gés bõl a csont épí tés hez szük sé ges
ás vá nyi anya gok, vi ta mi nok el jus sa nak
és be épül je nek a csont ba. Tor na, sé ta
köz ben a cson tok ter he lõd nek, és ez ál -
tal a csont szer ke ze te át ala kul, meg erõ -
sö dik, és a te her bí rá sa is nõ.

Te hát a cél a csont sû rû sé gé nek fenn -
tar tá sa és nö ve lé se.

A meg elõ zést és a ke ze lést há rom fõ
irány ból kell meg kö ze lí te ni.

1. Vi ta mi no kat (el sõ sor ban D-vi ta -
mint), ás vá nyi anya go kat (kálcium stb.)
meg fe le lõ men  nyi ség ben kell fo gyasz -
ta ni.

2. Moz gás prog ram, gyógy tor na rend -
sze res vég zé se.

3. Nõk ese té ben hor mon pót ló gyógy -
sze rek sze dé se.

Mind há rom szem pont ra egy for ma
hang súlyt kell fek tet ni. 

A csont rit ku lás ról, tü ne te i rõl, szö võd -
mé nye i rõl re mé lem si ke rült át fo gó in -
for má ci ót nyúj ta ni. Kér dé se i vel for dul -
jon há zi or vo sá hoz, ha az ed dig le ír tak -
kal kap cso lat ban kér dé se van, azt ír ja
meg szer kesz tõ sé günk nek. Az ol va sói
le ve lek re ké sõb bi szá ma ink ban igyek -
szünk vá la szol ni.

A csont rit ku lás meg elõ zé sé rõl és a fel -
lé põ szö võd mé nyek rõl a kö vet ke zõ
szám ban ol vas hat nak.

Szén ége tõ Vik tó ria
okl. gyógy tor nász
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10 OLDAL

Csontsûrûség
meghatározása, mérése

CCsont rit ku lás mmé rés éés uult ra han gos sszû rés
Pécelen!

2001. áp ri lis 28-án, szom ba ton csont rit ku lás mé -
rést és ult ra han gos szû rést szer ve zünk. Az ult ra -
han gos vizs gá lat pajzs mi rigy, em lõ, has, kis me -

den cei (fér fi ak nák prosz ta ta) szû rést je lent.
A szû ré sek ára: csont rit ku lás mé rés 1200 Ft, 

ult ra han gos vizs gá lat 1200 Ft.
A szû rés hez in gye nes zsír tö meg és vér nyo más -

mé rés kap cso ló dik. 
A szû rés hely szí ne a gyer mek or vo si ren de lõ:

Pécel, Pes ti u. 6. 
Idõ pont-egyez te tés sze mé lye sen: Vé dõ nõi Szol -
gá lat Pécel, Pes ti u. 6., vagy a 453-773 te le fon -
szá mon reg gel 8 és 9 óra kö zött. Bõ vebb fel vi lá -

go sí tást a vé dõ nõk ad nak: Jakots Er zsé bet,
Kerpen Lászlóné, Szabadkainé Csépe Ka ta lin,

Tö rök Sándorné.

MEG ELÕ ZÉS SEL AZ EGÉSZ SÉ GÉRT

Az ESE nõ vér ké i vel az el múlt év ben ha vi rend sze res -
ség gel ta lál koz hat tak egész ség ne ve lõ, fel vi lá go sí tó
prog ra mun kon az ÁBC áru ház elõtt. Meg mér ték az
ér dek lõ dõk vér nyo má sát, el mond ták, ho gyan ja vít hat -
nak ál la po tu kon, élet mód ju kon, akik va la mi lyen kró -
ni kus be teg ség ben szen ved nek.
A si ke res fo gad ta tás ar ra bá to rí tott ben nün ket, hogy
ez év ben meg is mé tel jük az egész ség ne ve lõ ak ci ót.

En nek ke re té ben, ha nem esik az esõ 
2001. áp ri lis 7-én,

szom ba ton 8 órá tól 11-ig
a Rá day té ren az ABC Áru ház elõtt

tar tunk vér nyo más mé rést, min den ér dek lõ dõ ré szé re.
Tö rõd jünk egy más sal!

Bilász Il di kó



PÉCELI GYÓGYÍTÓK
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Péceli Gyógyítók
Dr. Hor váth Má ria gyer mek or vos 19

éve él és dol go zik Pécelen. So ro za tunk
ha to dik ré szé ben ve le be szél get tünk.

– Ho gyan ke rült Pécelre gyer mek or -
vos nak?

– Bu da pes ten szü let tem, ott is ne vel -
ked tem. Az egye tem el vég zé se után Kar -
cag ra ke rül tem, az ot ta ni kór ház gyer -
mek osz tá lyán dol goz tam öt évet, s ott ta -
nul tam meg a szak mát.

A kór há zi mun ka, a sok ügye let ren ge -
teg idõt el vett a csa lád tól. Ek kor már két
gyer me ket ne vel tünk, s mi at tuk volt
szük ség a pá lya mó do sí tás ra. Így ke rül -
tem 1982-ben Pécelre kör ze ti gyer mek -
or vos nak. 1982 ok tó be ré ben köl töz tünk
a fa lu ba, és én öt-hat évig gon dol kod tam
azon, hogy péceli ma ra dok-e? Ennyi idõ
kel lett ah hoz, hogy az it te ni kö tõ dé se im
ki ala kul ja nak, s most már vég le ge sen
pécelinek val lom ma gam.

– A vá ros két óvo dá já ban és a Szemere
Pál Ál ta lá nos Is ko lá ban tart rend sze re -
sen szû rõ vizs gá la tot, így szin te min den
gye re ket is mer. Mi lyen a péceli gye re kek
egész sé gi ál la po ta?

– Át la gos vagy an nál va la mi vel jobb.
Van nak bi zo nyos elõ nye ink a nagy vá ros -
ok kal és az ipa ri te le pü lé sek kel szem ben. 

– Pécelen is csök kent a szü le té sek szá -
ma?

– Igen, tel je sen kö vet jük az or szá gos
irá nyo kat. Négy-öt év vel ez elõtt 150-160
gye rek szü le tett, 2000-ben 123.

– Vá ro sunk le ve gõ je a nö vek võ for ga -
lom mi att egy re szen  nye zet tebb. A te le -
pü lé sen és kör nyé kén sok az el ha nya -
golt, gon do zat lan te rü let, te le gyom nö -
vé nyek kel, par lag fû vel. Men  nyi re vi se li
ez meg a gye re kek egész sé gét?

– Az al ler gi ás meg be te ge dé sek sza po -
rod nak. Az em ber nek az az ér zé se, hogy
Ma gyar or szá gon két fé le em ber van: aki
már al ler gi ás, és aki majd lesz. Min den -
ki nek rend ben kel le ne tar ta nia a sa ját
por tá ját. A köz te rü le te ket vá ro si in téz ke -
dés sel, gé pe sí tett meg ol dás sal kel le ne
rend ben tar ta ni. En nek óri á si hasz na len -
ne a ké sõb bi ek ben. Én nem saj nál nám rá
a pénzt, ha vá ro si ve ze tõ len nék.

– Dok tor nõ rend sze re sen tart elõ adá -
so kat a Szemere Pál Mû ve lõ dé si Ház -
ban és az ál ta lá nos is ko lá ban is. Mi rõl
szól nak ezek az elõ adá sok?

– A mû ve lõ dé si ház ban már 4 éve mû -
kö dik a Ba ba-ma ma klub, ezt a GYES-
en lé võ kis ma mák nak ta lál tuk ki egy kis
tár sa sá gi élet mi att. Eze ket a ren dez vé -
nye ket a vé dõ nõk szer ve zik, én csak
idõnként,mint meg hí vott elõ adó va gyok
je len. Kü lön fé le té má ban van nak elõ adá -
sok, mint pél dá ul a vé dõ ol tás ok, a cse -

cse mõ táp lá lás, gyer mek ne ve lés, jo gi ta -
nács adás.

Az ál ta lá nos is ko la fel sõ ta go za tos di -
ák ja i nak is rend sze re sen tar tunk elõ adá -
so kat. Az 5. és 6. osz tály ban a do hány -
zás ról és az al ko hol fo gyasz tás ról be szél -
get nek ve lük a vé dõ nõk. A 7. osz tály ban
a ká bí tó szer, majd a 8. osz tály ban a sze -
re lem, a pár kap cso lat és az AIDS a té ma.
Re mé lem, hogy az egész ség ne ve lés ha -
ma ro san be fog épül ni az ok ta tás ba, mert
ez a né hány osz tály fõ nö ki óra ke vés.

– Je len van a péceli gye re kek kö ré ben
a ká bí tó szer?

– Igen, je len van. Ke mény drog gal én
még nem ta lál koz tam, le het, hogy azért,
mert 18 éves ko ru kig a fi a ta lok még nem
fut ják be a drog kar ri ert, ké sõbb pe dig
már ki ke rül nek a gyer mek el lá tás lá tó kö -
ré bõl. Fü ves ci ga ret tát biz to san szív nak,
nem kis szám ban, és az úgy ne ve zett
disco dro go kat is hasz nál ják. Er rõl na -
gyon so kat kel le ne be szél ni.

– A mai gye re kek ko rán ér nek, a sze -
xu á lis éle tet is sok szor meg gon do lat la -
nul ko rán kez dik. Mit te het az or vos, a
csa lád ér tük?

– Min dig ar ra biz ta tom a gye re ke ket,
hogy nem kell ezt el kap kod ni. Ha egy
gye rek nek van cél ja, dol ga, ta nul ni va ló -
ja, nor má lis sza bad idõs el fog lalt sá ga,
sze re tik ott hon, ak kor nincs ho va ro han -
nia. Az a gye rek ro han a szex hez, a ká bí -
tó szer hez, aki va la mit hi á nyol, va la mit
ki pó tol ve le, amit ott hon nem kap meg.
A szü lõ nek na pi kap cso lat ban kell len nie
gye re ké vel. A cse cse mõk kel ez nem
prob lé ma, õket min den ki sze re ti. Ahogy
nõ a gye rek, egy re több a prob lé ma ve le.
A szü lõ nek is gya ra pod nak a gond jai a
mun ka he lyén, a pár já val, és egy re ke ve -
sebb ide je jut a gye re ké re. Ész re sem ve -
szi, és már nincs na pi kap cso lat ban ve le. 

És a ka masz el ma gá nyo so dik. At tól,
hogy szem te len, nagy szá jú, vis  sza uta sí -
tó, még a lel ke mé lyén ugyan úgy igény li
a sze re te tet, mint egy kis gyer mek. Ha
egy szer a szü lõ a fo na lat el ve szí ti, ak kor
már na gyon ne héz új ra meg ta lál ni. 

– Ho gyan le het se gí te ni a ka masz ko rú
fi a ta lo kon?

– Úgy gon do lom, hogy nem elég azt
mon da ni a gye re kek nek, hogy mit nem
sza bad csi nál ni, ha nem va la mit fel kell
kí nál ni he lyet te. Az én leg na gyobb ba -
jom a vi lág gal az, hogy a ka masz ko rú
gye re ke ket sza ba don hagy ják a szü lõk.
So kat lá tom es tén ként eze ket a cso por to -
kat lé zen ge ni a vá ros ban, és min dig
rossz ér zé sem van emi att.  Ami kor a ti -
né dzse rek lé zen ge nek, az egy po ten ci á lis
ve szély for rás. Eb bõl elõbb-utóbb nem jó

do log sül ki. Meg van nak a fo ko za tai:
elõ ször be szél get nek, ci ga ret táz nak, al -
ko holt isz nak, azu tán va la ki be hoz za a
dro got, s ez el me het egé szen a bûn cse -
lek mény el kö ve té sé ig. Úgy gon do lom,
hogy pon to san ab ban a fá zis ban kell be -
lép nünk, ami kor még nem tör tént sem mi
baj. Ez az iga zi pre ven ció, meg elõ zés.
Az zal a szü lõ vel, aki nek nem hi ány zik
ott hon es te 10 óra kor sem a gye re ke, az -
zal már nem so kat le het be szél ni. Én in -
kább a gye re kek fe lõl kö ze lí te ném meg a
dol got. Évek óta ál mo dom ar ról, hogy
leg alább hét vé gé re, pén tek, szom bat es -
té re-éj sza ká ra kel le ne ezek nek a gye re -
kek nek szó ra ko zá si le he tõ sé get biz to sí -
ta ni. Eh hez al kal mas hely és leg alább
húsz lel kes szü lõ kel le ne, aki fel ügye li
eze ket az éj sza ká kat. Ta lán a Szemere is -
ko la tor na ter me al kal mas len ne er re a
cél ra, ahol le het ne be szél get ni, ping pon -
goz ni, ko sa raz ni. Min den kép pen in gye -
ne sen kel le ne ezt biz to sí ta ni, hogy a rá -
szo rult gye re kek is el tud ja nak jön ni.

– Az el múlt húsz év ben meg vál to zott a
csa lá dok éle te. Fel gyor sult a vi lág kö rü -
löt tünk, az em be rek túl haj szol tak, ke vés
ide jük jut egy más ra. Men  nyi re vi se li ez
meg a gye re ke ket?

– Az el fog lalt szü lõ pénzt ad a gye re ké -
nek tí zó ra i ra, mert nincs ide je meg ken ni
a ke nye ret, és nincs ide je utá na néz ni,
hogy hol töl ti az ide jét. Ez leg alább any  -
nyi ra rossz, mint a le csú szó ré teg, aki az
al ko hol füg gõ ség irá nyá ba megy el, és
kép te len a gye re ké re oda fi gyel ni.

– Sok ve szé lyez te tett gye rek él
Pécelen?

– Igen, van nak ve szé lyez te tett gye re -
kek. A rend szer vál tás után a kö zép osz -
tály al só ré te ge el sze gé nye dett, s õk bõ -
ven ter me lik új ra sa ját sze ren csét len éle -
tü ket és nyo mo rú sá gu kat. Ez egy óri á si
prob lé ma, a XXI. szá zad ban fel nõ nek
olyan gye re kek, akik nek nem lesz meg a
8 osz tá lyuk, s így re mény te len lesz a
helyzetük a munkaerõpiacon.

– Mivel tölti szabadidejét, milyen
tervei, álmai vannak?

– A családom és a hivatásom tölti ki
az éltemet. Szerencsés vagyok, mert
nagyszerû családom, remek, jó gyere-
keim vannak. Hálás is vagyok a sorsnak
ezért. Nagyon büszke vagyok rájuk.

Az álmom az, hogy a péceli kallódó
gyerekeknek fel tudjunk valamit kínálni.
Ha ez megvalósulna, az nagyszerû dolog
lenne.

– Õszintén kívánjuk, hogy ez sike-
rüljön. Köszönjük a beszélgetést.

Bohácsné Vilimek Ágnes
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Drá ga Bernd!

A nagy tör té ne tek rõl utó lag min dig ki de rül, hogy egé szen
je len ték te len, vé let len sem mi sé gek bõl szü let nek. Még is élõ vé
és le gen dá vá vál nak. Úgy, mint ahogy a szél ve ti a je ge nye -
nyár ap rócs ka mag ját a vi lág ba, és ahogy egy rög ben vé let le -
nül meg fo gan.

A tör té net el kez dõ dik Jossgrundban
Az 1980. már ci u sá ban meg ala kult Jossgrundi Mál tai Sze re -

tet szol gá lat lel kes cso port ja gyûj ti, gon doz za és kül di a se -
gély szál lít má nyo kat Len gyel or szág ba, Bra zí li á ba, Ro má ni á -
ba, Ma gyar or szág ra. A gon do san ös  sze ké szí tett ru ha ne mûs
do bo zok mind egyi ké be ta ka ró ként el küld ték egy pa pí ron pos -
ta cí mü ket. A sok év alatt több ezer do bozt küld tek a vi lág ba
cí mük kel. Ala pí tó ve ze tõ jük: Berndt Kleespies.

A tör té net el kez dõ dik Pécelen
Az 1989. jú ni u sá ban meg ala kult ESE lel kes cso port ja gyûj -

tö get, ki lin csel és pá lyá zik, hogy nagy ter ve i bõl va la mit meg -
va ló sít has son.

1989. szep tem ber ben 30 db ba ná nos do boz ru ha ne mût ka -
pott a Nagy csa lá dos ok Bu da pes ti Szer ve ze té tõl. Min den do -
boz ban ta ka ró ként egy pos ta cím mel el lá tott pa pír lap volt. 

Ér ke zik egy kö szö nõ le vél Jossgrundba 1989. szep tem ber
29-i dá tum mal Pécelrõl.

A tör té net foly ta tó dik Jossgrundban
A Jossgrundi cso port lel ke se dé se óri á si. Majd 10 éves mun -

ká juk el sõ kö szö nõ le ve lét a kör ze ti saj tó is le köz li. Kik azok
ott Pécelen? Hol van Pécel? Men jünk el, néz zük meg õket!

A tör té net foly ta tó dik Pécelen
Egy táv ira tot hoz a pos ta Jossgrundból: „Hár man ér ke zünk

Pécelre a Kál vin tér 5-be ok tó ber (1989.) 24-én a dé li órák -
ban – Bernd Kleespies.”

A pon to san ér ke zõ ka mi on ne héz ke sen par kol a Kál vin tér
5. elõtt. Az út irány a Deb re ce ni Mál tai Sze re tet szol gá lat volt,
de hát a kí ván csi ság – va jon kik õk Pécelen -, egy kis ki té rõt
ta lán meg ér! Bernd Kleespies ki tárt kar jai, ne ve té se a vi lág
min den tá ján ugyan azt je len tik. Nem vol tak nyel vi ne héz sé -
gek, ér tel me zé si vagy plá ne ér ték ren di za va rok.

Tör té ne tünk foly ta tó dik
Az én mon dom és te el hi szed, a te mon dod és én el hi szem

bi zal mát az Is ten te rem tet te meg, és az em ber vesz te ge ti el,
ha nem áll õrt a be csü let. Ez a vi lág min den tá ján ugyan ezt
je len ti. A két szer ve zet szer zõ dést kö tött. Az ESE ház épí té -
sé nek tör té ne tét már kö zö sen ír juk Jossgrunddal. Ho gyan le -
he tett el kez de ni 37 ezer Ft-ból 1991-ben az épí tést? Hit tel. A
hi tet a nem ma radsz egye dül, se gí tünk bi zal ma anya tej ként
táp lál ja.

Val lo más
Több mint 10 év vel a tör té net kez de te után meg gyõ zõ dés sel

val lom, hogy be le sem mer tünk vol na kez de ni az ESE ház
épí té sé be 1991 má ju sá ban, ha nem is mer tem vol na Bernd
Kleespiest. El kezd tük. És jöt tek má sok, küld ték õket. Az an -
gya lok?  Van der Ven úr Hol lan di á ból, Pitti Ka ta lin Ma gyar -
or szág ról, Komaniczky Edit Ma gyar or szág ról, Wolfhard v.
Boeselager Né met or szág ból, dr. Bo bok Be á ta Ma gyar or szág -
ról, Dr. Lovassy Ta más Ma gyar or szág ról, Dr. Elisabeth Fessl
de Alemany Eu ró pá ból, Luc Dulles Hol lan di á ból, Walter
Veirs az USA-ból, Mol nár Györgyné Ma gyar or szág ról. Pécel
sincs az ESÉ-hez mes  sze, in nen is ér kez tek: Várady Ist ván,
Cser Lász ló, Csá vás Fe renc és per sze az ön kén te sek rõl és a
mun ka tár sak ról sem fe led kez he tünk meg. 

Lieber Bernd!
Über die grossen Ereignisse stellt sich später oft heraus, dass

sie aus einer unbedeutenden, zufälligem Nichts entstanden sind.
Un doch sind sie zu etwas Lebendiges, ja fast zu einer Legende
geworden. So, wie der Wind die winzigen Samen einer Pappel in
der weiten Welt zerstreut, und in einer Handvoll Erde zufällig
ein Empfängnis stattfindet.

Die Geschichte in Jossgrund beginnt
Im März 1980 wird mit begeisterten Mitgliedern die

Maltesergruppe in Jossgrund gegründet, die Hilfstransporte nach
Polen, Brasilien, Rumänien und Ungarn organisiert. In die mit
Sorgfalt zusammengestellten Kleiderkartons wird ein Deckblatt
mit ihrer Name und Adresse eingelegt. Während den Jahren wer-
den Tausende von Kartons in alle Welt gesandt, immer mit der
Adresse der Malteser in Jossgrund. Ihr Gründer und Leiter ist
Bernd Kleespies.

Die Geschichte in Pécel beginnt
Im Juni 1989 fängt ESE an mit einer begeisterten Mannschaft,

die sammeln, anklopfen, Bewerbungen schreiben, um aus ihren
grossen Plänen etwas verwirklichen zu können.

Im September 1989 kommen 30 Bananenkartons mit Kleidern
vom Budapester Verein der Grossfamilien. In jedem Karton liegt
ein Deckblatt mit einer Postanschrift. Mit Datum 29. September
1989 wird ein Dankesbrief aus Pécel nach Jossgrund auf die Post
gegeben.

Die Geschichte in Jossgrund
geht weiter

Gross ist die Freude der
Malteser in Jossgrund. Seit fast
zehn Jahren Bemühungen ist dies
das erste Dankesschreiben, das
sogar auch in der lokalen Presse
erscheint. Wer sind wohl diese
Leute in Pécel? Wo ist Pécel über-
haupt? Lasst uns hingehen und
sie kennenlernen!

Die Geschichte in Pécel geht
weiter

Die Post bringt ein Telegramm aus Jossgrund: „24. Oktober
(1989) kommen wir mit 3 Personen in Pécel, Kálvin tér 5 in den
Mittagsstunden an. Bernd Kleespies”

Der grosse LkW kommt ist pünktlich da, und hat Mühe vor
dem Haus Nr. 5 am Kálvin Platz zu parken. Reiseziel ist
eigentlich der Malteser Hilfsdienst in Debrecen, um aber her-
auszufinden, wer diese Menschen in Pécel sind, lohnt es sich,
diesen kleinen Umweg zu machen. Die ausgebreiteten Arme
und das Lächeln von Bernd Kleespies vermitteln überall in der
Welt dasselbe. Es gibt keine Sprachbarriere und keine Gefahr
von Fehldeutungen, noch weniger Wertsystemdiskrepanzen.

Unsere Geschichte geht weiter
Es ist ein von Gott geschafftes Vertrauen, wenn wir dem

Versprechen des anderen glauben können. Nur der Mensch
kann das untermauern, wenn die Ehrlichkeit keine Wache hält.
Vertrauen heisst in allen Ecken der Welt dasselbe. 

Die beiden Vereine haben einen Bund geschlossen: die
Geschichte des Aufbauens des 

ESE-Hauses wird gemeinsam geschrieben. Wie konnte man
im Jahre 1991 einen Bau mit nur 37.000.– Forint anfangen?
Allein mit Glauben. Der Glaube wird mit der Muttermilk des
Vertrauens gestärkt, wenn die Botschaft ist: „Du bleibst nicht
allein, wir stehen dir bei.".

KKöözzööss úúttoonn   JJoossssggrruunndd-- 
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1993. az el sõ lá to ga tá sunk Jossgrundban
Jossgrund-Oberndorf, ahol a tör té net kez dõ dött, Frank furt tól

62 km-re le võ cso dá la tos domb vi dé ken te rül el. Jossgrundnak
egy te rü le tet ne ve zünk, amely 4 te le pü lés bõl: Burgjoß,
Oberndorf, Pfaffenhausen és Lettgenbrunn áll, ös  sze sen mint -
egy 4.000 lé lek szá mú. Obendorfban 1450-en él nek, köz tük
Bernd Kleespies és csa lád ja a Frank fur ter Strasse 9. szám alat ti
ház ban. Nagy csa lád él itt együtt. Bernd szü lei, Josef és Mar ta,
test vé re, a cso dá la tos orgona– és zon go ra mû vész Udo. Fe le sé -
ge, Monika és 6 gye re kük: Samuel idén már 16 éves lesz,
Rebecca 15, Sa ra 13, David 10, Eva-Maria 6, a kis An nács ka 2
éves lesz – együtt él nek a ház ban. 

1993-ban még négy Kleespies cse me te és mint egy 200 ven -
dég lá tó fo gad ta  a pécelieket a Jossgrundi Kö zös sé gi Ház ban
(ott is van, sõt kö zös sé gi park is!). Jossgrund pol gár mes te re
Robert Ruppel úr ün ne pi be szé det mon dott tisz te le tünk re, és
oda ad ta a vá ros aján dé kát. A kó rus gi tár kí sé ret tel éne kel te MA -
GYA RUL az „Az a szép, az a szép, aki nek a sze me kék” c. dalt.

Val lo más
Ha egy szer meg kö szön het né Pécel Jossgrundnak, Bernd

Kleespiesnek a se gít sé get!
A kö szö net ví zi ó já ban Pan non hal mi Zsu zsa Szent Er zsé bet

szob rá nak mo so lyát ál mod hat nám lel kem bõl, mint egyet len
péceli mél tó sá gát a fõ haj tás nak.

1996. már ci us 15. ESE Ház I. ütem, ava tás ün nep
Jossgrund min de nütt. Az ágyak, a bú to rok, füg gö nyök, szé -

kek, asz ta lok, lám pák – kön  nyû volt hát az épí tés.
1996. au gusz tus, má so dik lá to ga tás Jossgrundban

Gelnhausenben a Mál tai Sze re tet szol gá la ti kon fe ren cia ven -
dé gei vol tunk. Jó volt ol vas ni az ot ta ni új sá gok ban Pécelrõl, az
ESÉ-rõl. Büsz ke ség gel szá mol tunk be ar ról, hogy a Jossgrundi
Mál tai cso port se gít sé gé vel fel épült ESE Szo ci á lis Köz pont ban
mi lyen te vé keny ség fo lyik. A mu ta tó ba ki vitt ESE szõ nye ge ket
a részt ve võk ha mar meg vá sá rol ták. Az uta zást a Jossgrundtól
aján dék ba ka pott VW kis bus  szal kön  nyen bo nyo lí tot tuk.

Épí tünk min dig, mert épí te ni kell!
A tör té net nek nincs vé ge.

Némethy Má ria

Persönlich
Nach mehr als 10 Jahren kann ich bestätigen, dass wir im Mai

1991 uns nicht getraut hätten, den ESE-Bau anzufangen, hätte
ich Bernd Kleespies nicht begegnet. Es ging aber los. 

Und dann kamen auch andere zu. Sie wurden gesandt.
Vielleicht von den Engeln? 

Herr Van der Veen aus Holland, Katalin Pitti aus Ungarn, Edit
Komaniczky aus Ungarn, Wolfhard v. Boeselager aus
Deutschland, Dr. Beáta Bobok aus Ungarn, Dr. Tamás Lovassy
aus Ungarn, Dr. Elisabeth Fessl de Alemany aus Europa, Luc
Dulles aus Holland, Walter Veirs aus den USA, Molnár
Györgyné aus Ungarn. Auch von Pécel sind Menschen gekom-
men: István Várady, László Cser, Ferenc Csávás – und nicht
zuletzt unsere freiwilligen Helfer und die Mitarbeiter.

1993. Erster Besuch in Jossgrund
Jossgrund Oberndorf, wo die Geschichte ihren Anfang nahm,

liegt 62 km von Frankfurt am Main entfernt, auf einem wunder-
schönen, hügeligen Gebiet. Jossgrund besteht aus 4 Siedlungen:
Burgjoss, Oberndorf, Pfaffenhausen und Lettgenbrunn, mit ins-
gesamt 4000 Einwohnern.

In Oberndorf leben 1450 Menschen. Hier, unter Frankfurter
Strasse 9 wohnt Bernd Kleespies mit seiner Familie. Es ist eine
richtige Grossfamilie, die in einem Haus zusammen wohnt: 

die Eltern von Bernd, Josef und Martha, sein Bruder Udo, der
ein wunderbarer Orgel– und Klavierkünstler ist, Ehefrau Monika
und ihre 6 Kinder. Samuel wird bald 16, Rebecca ist 15, Sarah
13, David 10, Eva-Maria 6 und die kleine Anne wird 2 Jahre alt.

In 1993 wurden die Besucher aus Pécel von nur noch 4
Kleespis-Sprösslingen und etwa 200 Freunden im Jossgrunder
Gemeindehaus empfangen (es gibt dort sogar einen
Gemeindepark!). Der Bürgermeister von Jossgrund, Herr Robert
Ruppel hielt eine Festrede und übergab uns ein Geschenk der
Stadt. Der Chor sang mit Gitarrenbegleitung: „Az a szép, az a
szép, akinek a szeme kék” (Die ist schön, die blaue Augen hat)
IN UNGARISCH!

Persönlich
Wenn Pécel einmal Jossgrund und Bernd Kleespies sich für die

Hilfe bedanken könnte! 
In der Vision des Dankens kann ich mir nur das Lächeln des

Skulpturs St. Elisabeth von Zsuzsa Panonhalmi als würdigen
Ausdruck der Dankbarkeit vorstellen.
15. März 1996 Einweihungsfest des ESE-Hauses Etappe I.

Jossgrund überall. Die Bette, die Stühle, die Tische, die
Vorhänge, die Lampen – so war das Bauen leicht gemacht.

August 1996: Zweiter Besuch in Jossgrund
In Gelnhausen waren wir Gäste an der Konferenz des Malteser

Hilfsdienstes. Es war ein gutes Gefühl, in den dortigen Zeitungen
über Pécel und ESE zu lesen. Stolz haben wir über die
Tätigkeiten im mit Hilfe der Maltesergruppe gebauten ESE-
Sozialzentrum berichtet. 

Die als Muster mitgebrachten ESE Teppiche fanden unter den
Teilnehmern schnell Absatz. Die Fahrt mit dem aus Jossgrund
geschenkten VW Kleinbus war bequem.

Wir bauen ständig, denn bauen ist notwending.
Die Geschichte hat kein Ende.

Mária Némethy

PPéécceell   GGeemmeeiinnssaammeerr WWeegg  

ESE Teréz Anya díj (Preise)
Ezüst (Silber)
Bernd Kleespies- Malteser Hilfsdienst, Jossgrund
Bronz (Bronze)
Tekla und Ernst Bacher - Malteser Hilfsdienst, Jossgrund
Monika Korn - Malteser Hilfsdienst, Jossgrund
Gisela Alcolea-Noll - Malteser Hilfsdienst, Jossgrund
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Bernd Kleespies Bernd Kleespies 
Szü le tett: Gelnhausen, 1960. szep tem ber 26.
A kö zép is ko la el vég zé se után a Jossgrundi Ön kor mány zat nál kez di el hi va -

ta li pá lya fu tá sát, pénz ügyi, gaz da sá gi té ren. A 2000. év tõl a Jossgrundi Ön -
kor mány zat Pénz ügyi Osz tá lyát ve ze ti.

Na gyon fi a ta lon ala pít ja meg 1980-ban a Jossgrundi Mál tai Sze re tet cso por -
tot, amely nek az óta ve ze tõ je. Mé lyen hisz Is ten ben és az em ber ben is. Ró -
mai ka to li kus val lá sát a se gí tõ cse lek võ sze re tet ben is gya ko rol ja. A fuldai
egy ház me gyei Mál tai Szeretszolgálat Kör ze ti Ta ná csá nak tag ja és a joss-
grundiak kép vi se lõ je.

1984 ok tó be ré ben ala pí tott csa lá dot Monica Blech-vel. Hat gye re kük van. 
Bernd Kleespies ön kén tes se gí tõ, ön kén tes ügy ve ze tõ je, szer ve zõ je a Szo -

ci á lis Ál lo más nak Jossgrundban, amely ott ho ni be teg ápo lást, ét kez te tést, há -
zi se gít ség nyúj tást vé gez.

Épí ti 1996 óta Jossgrundban a Mál tai Sze re tet szol gá lat Há zat. A be fe je zés
2001 nya rá ra vár ha tó. Az épít ke zés ado má nyok ból, tár sa dal mi mun ká ból és
tá mo ga tás ból tör té nik. El mon dá sa sze rint Pécelen kön  nyebb épí te ni, mint
Jossgrundban. Ez igaz. Hívj és se gí tünk!

A Kleespies csa ládA Kleespies csa lád
Monica, a fe le ség és az édes anya csen des, szo lid as  szony. Tü rel me sen, se -

gí tõ en fá rad ha tat lan, nem csak a há zi as  szo nyi, édes anyai te en dõk ben, de társ
a se gí tõ mun ká ban is. Ho gyan csi nál ja? Nem si ke rült a tit kot el les nem. 

Egy kép a Kleespies csa lád ét ke zõ kony há já ban. Az asz tal nál tí zen ülünk.
1998. jú ni us.

A köl ni kéz mû ves vá sár ról vis  sza fe lé hár man top pan tunk Jossgrundba
péceliek. 

A reg ge li hez va ló tá la lás ész re vét le nül tör té nik. Min den ki min dent tud.
Sen ki nem nyúl az étel hez. Bernd ke resz tet vet, és ál dást kér az itt ülõk re. A
na gyobb gye re kek a kis test vé re i ket Davidot, Eva-Mariát és min ket kí nál nak.
Monica fel áll, és uzson ná kat ké szít, né gyet. A gye re kek csók kal bú csúz nak
az is ko lá ba. Eva-Maria ma rad ve lünk. Le száll a szék rõl, és a mo so ga tó ba vi -
szi egyen ként a bög ré ket.

Arany Já nos Csa lá di kö ré nek han gu la ta Jossgrundban? Monica Kleespies
da lo kat ta nít gye re ké nek gi tá ron és fu ru lyán. Szó val in nen csen dül nek a rí -
mek!

Josef és Mar ta, Bernd szü le i nek se gít sé ge nél kül sem a Farkfurter Strasse
9. szám alat ti még min dig épü lõ csa lá di ház, sem pe dig a Mál tai Se gí tõ Ház
nem len ne. Udo Kleespies, Bernd öc  cse még nem ala pí tott csa lá dot, de nem
ma gá nyos, tár sa min den na pi mun ká ja mel lett a ze ne. Az oberndorfi temp lom
or go ná ját úgy szó lal tat ta meg, hogy az óta is hal lik Pécelre a zen gé se. Da la i -
val könnyen ért he tõ vé te szi a hat gyer mek szá má ra is az élet fon tos dol ga it.

A Kleespies csa lád Obendorfban egy sze rû en él. Pécelen is él nek ilyen csa -
lá dok, né pe sek, 

se gí tõk és da lo lók. Ezt az írást is egy ilyen öt gye re kes csa lád anya fog ja for -
dí ta ni, hogy a hat gye re kes csa lád ott, Jossgrundban meg ért se. Ilyen egy sze -
rû az élet, ha hall ha tó ak a da lok több nyel ven.

Az 1998. március 15-

i ünnepély résztvevői

Első találkozás 1989. október 
Pécel, Kálvin tér Brend Kleespries

A1998. augusztus 
gulyás patry Isaszegen

Adomány érkezik 1990. május

Pécel, Kálvin tér

Danke für alles

Danke für alles

1997. nyár Pécelen az ESE házban

ESE Teréz anya díj, ezüst
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Bernd KleespiesBernd Kleespies
Geboren: in Gelnhausen, 26. September 1960.
Nach Abschluss der Realschule tritt er seine Beamtenlaufbahn bei der Gemeinde

Jossgrund, auf dem Gebiet Wirtschaft und Finanzen an. Seit 2000 ist er Leiter der
Finanzabteilung.

Er ist noch ganz jung, als er 1980 die Malteser Gruppe in Jossgrund gründet, deren
Ortsbeauftragter er seither ist. Er hat einen tiefen Glauben an Gott und auch an den
Mensch. Seine römisch katholische Religion übt er in helfender, tätiger Liebe aus. Er
ist Diözesen-delegierter der Jossgrunder Malteser in der Diözese Fulda und
Bundesdelegierter der Helferschaft der Diözese Fulda, sowie Mitglied im Bezirksrat
der Malteser Hilfsdients GmbH.

Im Oktober 1984 gründet er mit Monika Blech Familie. Heute haben sie sechs
Kinder.

Bernd Kleespies ist ein freiwilliger Helfer der Sozialstation in Joss-
grund/Flörsbachtal, die u.a. mit ambulanter Krankenpflege, Essen auf Rädern,
Hausnotruf dient.

Seit 1966 baut er das Maltesergebäude in Jossgrund. Voraussichtlicher Bauabschluss
ist im Sommer 2001. Der Bau wird aus Spenden, Eigenleistung und Unterstützungen
finanziert. Nach seiner Aussage ist es in Pécel leichter zu bauen als in Jossgrund. Das
stimmt. Es reicht ein Ruf, und wir sind schon unterwegs zu helfen!

Die Familie KleespiesDie Familie Kleespies
Monika, die Ehefrau und Mutter hat ein ruhiges, stilles Wesen. Sie kommt ihren

Pflichten nicht nur als Hausfrau und Familienmutter, sondern auch als Gehilfin im
freiwilligen Dienst unermüdlich und geduldig nach. Wie ist sie imstande zu all
diesem? Es ist mir nicht gelungen, dieses Geheimnis zu erforschen.

Ein Bild in der Essküche der Familie Kleespies. Um den Tisch sitzen wir zu zehnt.
Juni 1998. Auf dem Rückweg von der Kölner Handwerksmesse machen 3 von uns aus
Pécel einen Sprung nach Jossgrund. Die Vorbereitungen zum Frühstück werden
unmerklich gemacht und auf einmal ist es serviert. Niemand greift noch aber zu.
Bernd macht ein Kreuz und bittet um Segen über die Anwesenden. Die älteren Kinder
bieten den jüngeren und den Gästen das Essen an. Monika steht auf und macht Brote
für vier. Die Kinder verabschieden sich mit Küssen und gehen zur Schule. Nur Eva-
Maria bleibt mit uns. Sie steigt von ihrer Stuhl herab und bringt die Becher, einen nach
dem anderen, in den Geschirrspüler.

Stimmung des ungarischen Gedichtes „Familienkreis” von János Arany in
Jossgrund? 

Monika Kleespies spielt ihrem Kind.auf Gitarre und Flöte Lieder vor. Hier werden
also die Reime geboren! 

Ohne die Hilfe von Josef und Martha  Bernd's Eltern  wäre weder das noch immer
im Bau stehende Einfamilienhaus unter Frankfurter Strasse 9, noch das
Maltesergebäude vorstellbar. Udo Kleespies, der Bruder von Bernd hat noch keine
eigene Familie. Er ist aber nicht einsam, denn neben seiner täglichen Arbeit ist die
Musik sein bester Freund. Die Orgel der Kirche von Orberndorf hat er so ertönen
lassen, dass wir ihre Resonanz auch noch in Pécel in den Ohren haben. Seine Lieder
machen die wichtigen Werte des Lebens für die sechs Kinder verständlich.

Die Familie Kleespies in Oberndorf lebt einfach. Auch in Pécel leben solche
Familien, die kinderreich, helfend und singend sind. Dieses Schriftstück wird z.B.
durch eine Mutter von fünf Kindern ins Deutsche übersetzt, damit die Familie mit
sechs Kindern dort in Jossgrund es verstehen kann. So einfach ist das Leben, wenn
die Lieder in mehreren Sprachen erschallen.

1993. az első látogatás Jossgrundban 

1996 Oberndorf főtér

1996. Jossgrund Robert Ruppel

polgármesteri hivatalában

Tagok a segítő csoportból 1993.

Gelnhausen

Gelnhausen



Mi ért mets  szük gyü mölcs fá in kat?
– Hogy a kí vánt ko ro na for ma ki ala kul jon, és a fa mi e lõbb ter -

mõ re for dul jon,
– mert a nö ve ke dés és az egyen le tes ter més kö zöt ti egyen súlyt

így le het meg tar ta ni,
– mert ele gen dõ nap fényt kell jut tat ni a fák lomb ja i nak bel se -

jé be, hogy ott egész sé ge sebb mik ro klí ma ala kul jon ki; így ke -
vés bé ter jed nek a gom ba be teg sé gek, nem csak a szé le ken te rem -
nek szép, za ma tos gyü möl csök, és min de nütt ki ala kul hat nak a
kö vet ke zõ évi ter mést biz to sí tó ter mõ rü gyek.

A leg fon to sabb alap elv, hogy min den fát úgy ül tes sünk, és
min den ves  szõt, gallyat úgy mets  szünk, hogy le gyen elég élet te -
rük.

Új fa ül te té se után csak négy-öt meg fe le lõ ál lá sú ol dal ágát
hagy juk meg, vág juk eze ket nagy já ból egy ma gas ság ban vis  sza,
a törzs foly ta tá sát je len tõ kö zép sõ ve zér ágat pe dig kb. egy
arasszal vág juk ma ga sabb ra.

Ala kí tó met szés nél és ké sõbb is az iker haj tá so kat, a ke resz te zõ
és be fe lé nö võ ága kat ki kell vág ni. Aki bát ran és tu da to san
hasz nál ja a kis és kön  nyen gyógy uló se be ket ej tõ met szõ ol lót,
an nak ké sõbb rit kán kell vég re haj ta ni na gyobb, fû ré sze lés sel és
ne he zen gyógy uló se bek kel já ró „ope rá ci ót”.

Két na gyon alap ve tõ is me re tet kell fel tét le nül meg je gyez ni:
– leg ter mé ke nyeb bek azok a gal  lyak és ves  szõk, ame lyek ál lá -

sa a víz szin tes és 45 fok kö zé esik,
– rö vid re met szés nél (ha kb. a ves  szõ két har ma dát vagy töb bet

vá gunk le) erõs nö ve ke dést, hos  szú ra met szés nél (ha egy har mad
részt vagy ke ve seb bet tá vo lí tunk el) gyen ge nö ve ke dést ala kí -
tunk ki.

Ter mõ fák met szé sé nél ar ra kell tö re ked ni, hogy mi nél több
meg fe le lõ szög ál lá sú gal  lyunk, il let ve ves  szõnk le gyen. Ré gen
azt ta ní tot ták, hogy min dig kül sõ rügy re kell met sze ni. Ez zel
szem ben ma gyar ker tész mér nö kök nek az egész vi lá gon el ter je dõ
el já rá sa sze rint a me re dek ál lá sú ves  szõ ket bel sõ rügy re kell
met sze ni. En nek az az oka,   a meg ha gyott bel sõ (leg fel sõ) rügy -
bõl ugyan egy erõs, is mét me re dek ves  szõ fa kad, de az alat ta lé -
võ kül sõ rügy bõl szá munk ra meg fe le lõ ál lá sú ves  szõ fej lõ dik. 
A kö vet ke zõ évi met szés nél el tá vo lít juk az em lí tett fel sõ rügy bõl
fa kadt me re dek ves  szõt, a kül sõ rügy bõl jö võ jó ál lá sút meg tart -
juk, ez ha mar ter mõ re for dul, és a fa is szé pen te re bé lye se dik.

Az itt le írt met szés mó dot el sõ sor ban az al má nál és a kör té nél
kell al kal maz ni. A di ó nál, cse resz nyé nél, meggy nél és a man du -
lá nál az ala kí tó met szés után csu pán né mi rit kí tást, a tört galy  -
lyak el tá vo lí tá sát kell el vé gez ni.

A met szés re a leg igé nye sebb az õszi ba rack. Leg job ban be vált
az úgy ne ve zett „kat lan” alak. Ezt úgy ala kít juk ki, hogy a kö -
zép sõ ve zér ágát a meg ha gyott ol dal ves  szõk fe lett tõ bõl ki metsz  -
szük, és ké sõbb is a be fe lé nö võ gal  lya kat, ves  szõ ket el tá vo lít -
juk.

Alap ve tõ sza bály, hogy a ter mõ ves  szõ ket bát ran meg kell kur -
tí ta ni (ne hogy a fa ha mar „tönk re te rem je” ma gát. A má sik fon -
tos kö ve tel mény, hogy le he tõ leg min den ter mõ ves  szõ kö ze lé ben
(még ter mõ rü gyek kel be ra kó dott ves  szõ rö vid re vá gá sá val is!)
egy-két rü gyes csa pot kell hagy ni, ame lyek bõl új ter mõ ves  szõk
lesz nek és el ke rül jük a fa fel ko pa szo dá sát. 

Ha el ke rül he tet len na gyobb fa-seb ki ala ku lá sa, gon dol junk a
meg fe le lõ seb ke ze lés re.

Szin te min den ker tes ház nál van szõ lõ lu gas, ezek met szé sé vel
kap cso lat ban is je gyez zünk meg egy fõ sza bályt. Mi vel a leg -
több mai szõ lõ faj ta 4-6 rü gyes hos  szú csa pon te rem, ezért min -
den hosszú csap kö ze lé ben egy két rü gyes rö vid csa pot kell met -
sze ni. A kö vet ke zõ év ben a ter mett hos  szú csa pot tõ bõl el tá vo lít -
juk, majd a rö vid csap ból ke let ke zett két ves  szõ kö zül a bel sõt
hos  szú ra, az al sót rö vid re vág juk. Ez zel el ke rül het jük a több -
éves ré szek fel nyur gu lá sát, a tõ ke fel ko pa szo dá sát, és meg fe le lõ
ter mõ egyen súly ban tart hat juk szõ lõn ket.

Ter mé sze te sen egy ilyen cikk ke re té ben min den szak is me re tet
nem le het el mon da ni, de aki a fel so rolt alap el ve ket szem elõtt
tart ja, az nagy hi bát már nem igen kö vet el.

Nagy öröm min den ki szá má ra a házikertben meg ter mett szép,
friss gyü mölcs, de a jól gon do zott gyü mölcs fa és szõ lõ a kert
esz té ti kai ér té két is eme li. Nem csak a meg ter mett gyü mölcs pi -
a ci ér té két kell fi gye lem be ven ni, az al ko tó mun ka is az öröm
for rá sa le het. Ezért ér de mes bõ vebb is me re te ket is sze rez ni, pl.
Czáka Sa rol ta és Val ló Lász ló „A met szés ábé cé je” c. köny vé -
bõl. Az alap is me re tek kel fel vér tez ve bát ran lát ha tunk mun ká -
hoz, és az egy re bõ vü lõ gya kor la ti ta pasz ta lat se gít sé gé vel bi zo -
nyá ra nem ma rad el a várt si ker.

Cser Lász ló
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Pazar szórakoztatás
(„Komoly zene”, „könnyû zene”… – milyen szerencsétlen kifejezések

…! A „komoly” nem ellentétpárja a „könnyû”-nek, ugyanakkor a
„könnyû” mûfajban is igen nehéz kiválót alkotni.)

Dr Ray Péter – a városi Zeneiskolát is „beindítva” idehozta azt a
nagyszerû együttest, aki önmagát így mutatja be dekoratív leporellóján:

„A Budapest Ragtime Band 1980-ban alakult fõiskolát végzett jazz-
és klasszikus muzsikusokból, akik a hagyományos ragtime
zongorajátékot merész ötletekkel és újszerû hangszereléssel ültették át
egyedülálló zenei hangzássá. Késõbb mûsorukba jazz- és dixilend-
örökzöldek, a világon egyedülálló zenei paródiák, ismert slágerek és
operák humoros feldolgozásai is kerültek. A zenekarnak tánczenei
programja is van. 1984-ben készült el a „Ragtime”, a zenekar elsõ
önálló hanglemeze, amelyet egy hollandiai és egy újabb magyar
követett. A zenekarnak 1990 óta öt CD-je jelent meg. A zenekar számos
stúdiófelvétel mellett rendszeresen turnézik Európa országaiban,
Amerikában és a Kanári-szigeteken. Résztvevõje rangos fesztiváloknak
a világ minden részén. Fellép a Berlini Filharmóniában, rendszeres
szereplõje a magyar, német, az amerikai a svájci stb. televíziók

szórakoztató mûsorainak. A Budapest Ragtime Band-nek nemcsak a
ragtime muzsika ápolása és megszerettetése a célja, hanem a közönség -
amelynek soraiban minden korosztály megtalálható – mindenkori
magas színvonalú szórakoztatása.”

Zeneiskolai hivatásunk-küldetésünk döntõen nem e mûfajra szól (bár
egyre gyakrabban próbálkozunk…). A Budapest Ragtime Band mégis
motivál minket: tanítványainkkal együtt kívánjuk az értékes muzsikát
az övékhez hasonló fölényesen biztos hangszertudással, belsõ
meggyõzõdéssel, érzelmi töltéssel, jól érzékelhetõ felszabadult
örömmel megszólaltatni.

Bálint József

A gyümölcsfák és a szõlõ metszése

A Budapest Ragtime Band Pécelen
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Dr. Il lés Zol tán or szág gyû lé si
kép vi se lõ, az or szág gyû lés Kör -
nye zet vé del mi Bi zott sá gá nak
el nö ke, a FI DESZ al el nö ke tar -
tott elõ adást a Rá day Klub ban.

A péceli Szemere Pál Mû ve -
lõ dé si Ház, 2001. már ci us 13-a,
kedd. A Rá day Klub ös  sze jö ve -
te le. A meg hir de tett elõ adás cí -
me: Konf lik tu sok. Es te fél hét.
Mint egy 45-50 em ber meg je -
lent. Vár juk az elõ adót, Dr. Il lés
Zol tánt. Fél hét el múlt. Te le fo -

non ér ke zik a hír, Il lés úr már úton van, kés ni fog. A vá ra ko zás
per cei sza lad nak. Köz ben még egy-két ké sõn jö võ is meg ér ke zik.

Vég re itt az elõ adó. Heltai Mik lós üd vöz lõ sza vai után Dr. Il lés
Zol tán len dü le te sen, szív bõl jö võ, ba rát sá gos sza vak kal üd vöz li
az egy be gyûl te ket. 

Pe reg nek sza vai, újabb és újabb gon do la ta it mond ja, ma gya ráz -
za. A hall ga tó ság együtt érez ve le, gon dol ko dik, he lye sel, vagy el -
ítél. Át fo gó elõ adá sa ren ge teg té mát érint. A „hi va ta los ál lás pon -
tot” és sa ját vé le mé nyét egy aránt be le fû zi mon da ta i ba.  

El mond ja, nagy szív fáj da lom szá má ra, hogy a kör nye zet vé de -
lem nek, a ter mé szet vé de lem nek nincs ma pri o ri tá sa Ma gyar or -
szá gon. A po li ti ku sok a túl ki csi prob lé mák kal nem fog lal koz nak.
Öt-tíz-hat van em ber ér de ké ért nem ér de mes ten ni ük. A túl nagy
prob lé má val pe dig azért nem fog lal koz nak, mert azt úgy sem tud -
ják meg ol da ni. Így tör té nik ez rég óta, és nap ja ink ban is. A ren del -
ke zés re ál ló ál la mi pén zek ma el sõ sor ban az ok ta tá si, az egész -
ség ügyi fel ada tok ra for dí tód nak, a ki sebb lyu ka kat tö mik be ve le. 

A kör nye zet vé de lem po li ti kai és gaz da sá gi ügy. 
Po li ti kai, hi szen az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zá sunk mú lik

raj ta. Majd to vább fû zi ezt a gon do la tot, és meg tud hat juk, ha a
po li ti kai ér dek cso por tok úgy kí ván ják, so kad ran gú kér dés sé is
vál hat a kör nye zet vé de lem. 

Gaz da sá gi ügy, hi szen egyes mul ti na ci o ná lis cé gek nek ér de ke
le het Ma gyar or szág csat la ko zá sa, de má sok épp hát rál tat ni sze ret -
nék a fo lya ma tot. Uni ós csat la ko zá sunk at tól is függ, va jon me -

lyik „multi” lob bi zik ügye seb ben ér de ke i ért. A csat la ko zás után
min den képp még fo ko zot tab ban ke rül majd elõ tér be a kör nye zet -
vé de lem. Ta lán majd több pénz is lesz rá.

Ma Ma gyar or szá gon (és a vi lág ban más hol is) a pénz ér de ké ben
so kak ra bol ják ki a ter mé sze tet, zsi ge re lik ki a föl de ket. A szeny  -
nye zés, a pusz tí tás el sõ sor ban az ön zés bõl fa kad. Il lés úr vé le mé -
nye sze rint alá zat tal kel le ne vi sel tet nünk kör nye ze tünk kel szem -
ben. Szem lé le te sen ér zé kel tet te a je len lé võk szá má ra az ön zés fo -
gal mát. Pél dá nak a fõ vá ro si ön kor mány zat ál tal kez de mé nye zett
mo ra tó ri u mot em lí tet te, amely el len a péceli ön kor mány zat el sõ -
ként til ta ko zott. Az agg lo me rá ci ó ban a kép vi se lõk nö ve lik a te le -
pü lé sek bel te rü let ét a zöld te rü le tek ro vá sá ra. Majd a pol gár mes te -
rek el kó tya ve tyé lik az el adá sok kal meg szer zett pénzt.

En nek kap csán em lé kez te tett Il lés úr ar ra, hogy min den ki sa ját
ma ga dön ti el, mi kor, mit csi nál. Vá lasz ta ni kell! A vá lasz tás ar ról
szól, így aka rom to vább vagy más képp. El kell dön te ni pél dá ul,
me lyik ter mé ket fo gyaszt juk. El kell dön te nünk azt is, me lyik po -
li ti kust vá laszt juk.

Fél ki lenc kö rül jár az idõ. Heltai Mik lós meg kö szö ni az elõ -
adást. Ám min den ki ül ve ma rad. A fel tett kér dé sek és a vá la szok
ma rasz tal ják az egy be gyûl te ket. „A kör nye zet szennye zés ön zés -
bõl fa kad. De nem csak a fi zi kai sze mét, ha nem a szel le mi
szennye zés is." Ha za fe lé ez a gon do lat mo tosz kál a fe jem ben.

Apróné Orosz Mar git  

Szenvedéllyel, elhivatottsággal 
a környezetvédelemért

Mi le het egyet len Föl dünk jö võ je? Bí zunk ben ne, hogy nem a
rom bo ló, szen  nye zõ, pusz tí tó, a ter mé sze ti kin cse ket ro ha mo san
ki ak ná zó erõk fog nak gyõz ni. Ez nem le het jö võ, hi szen ak kor az

em be ri ség a Föld del
együtt ön ma gát is ki -
pusz tít ja.

Aki csak egyet len egy -
szer is meg cso dál ta
Pécelt, a ben nün ket ö-
ve zõ tá jat, azt a le nyû -
gö zõ pa no rá mát, ami a
ma gas la ti pon tok nál e-
lénk tá rul, fe lejt he tet len
él mén  nyel lesz gaz da -
gabb. Szí vé be zár ja ezt

a vá rost, szü lõ hely ét vagy vá lasz tott ott ho nát. 
A kis her ceg nek azt mond ta a ró ka: „Jól csak a szí vé vel lát az

em ber. A lé nyeg so ha sem lát ha tó. Fe le lõs ség gel tar to zol, ha szá -
mít rád egy hû ba rát.” A szí vünk fel erõ sí ti az ér zel mi kö tõ dést,
re mél jük, hogy így lesz ez ve lünk is. Ba rá tunk a ter mé szet. Ha
vi gyá zunk rá, so ha nem hagy el. Min dig meg újul és él tet. Le -
gyünk ön zet le nek, fog junk ös  sze, te gyünk még most meg min -
dent kör nye ze tün kért.

Tisz telt péceli la kó tár sak, fog junk ös  sze kör nye ze tünk vé del -
mé ben!

Érez zük ma gun ké nak vá ro sun kat, amely nagy múlt ra te kint
vis  sza, és ál ta lunk szép jö võ elé néz het, ha mi, em be rek e vi lág -
nak okos õr zõi le szünk.

Ugi-Rácz Er zsé bet

A FÖLD NAPJA: április 22.

Dr. Il lés Zol tán 1961-ben szü le tett Sza bad kán. 
A Bu da pes ti Mû sza ki Egye tem Ve gyész mér nö ki Ka rán és az

EL TE bi o ló gus sza kán szer zett egye te mi vég zett sé get. 1987-
ben dok to ri fo ko za tot ka pott a Bu da pes ti Mû sza ki Egye te men.
Je len leg is több egye te men ta nít. 1989-ben a Kör nye zet gaz dál -
ko dá si In té zet ben dol go zott, 1990-ben a Kör nye zet vé del mi és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um ban he lyet tes ál lam tit kár volt. Az
Eu ró pai Unió bu da pes ti nagy kö vet sé gén fõ ta ná csos, a nagy kö -
vet kör nye zet vé del mi ta nács adó ja, majd az 1994-es vá lasz tá sok
után lett a párt al el nö ke. Tag ja a Fõ vá ros Vá ros fej lesz té si és Vá -
ros kép vé del mi Bi zott sá gá nak. 

1998 óta par la men ti kép vi se lõ, a Kör nye zet vé del mi Bi zott ság
el nö ke. 

Nõs, egy gyer me ke van. 
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Szükség van iskolabuszra Pécelen?

I
dén eny he te lünk volt. Már feb ru ár ele jén meg
mer tünk koc káz tat ni egy na gyobb ki rán du lást
Pécel kül te rü le té re, az is ko lák tól 4-6-8- km-re

la kó csa lá dok hoz. Au tó val in dul tunk el, hogy mi nél
több ér de kelt tel tud junk be szél ni. Gya log ta lán ér de -
me sebb lett vol na, ugyan is a sár sok szor ten ge lyig
ért. Egy-egy el aka dás köz ben a tré fa se gí tett: 
„Leg alább friss le ve gõn va gyunk” – biz tat tuk  egy -
mást.

A prob lé mák fel tá rá sát a Pécel köz pont já tól leg tá -
vo labb esõ he lyen, a péceliek ál tal Má so dik Völgy -
nek ne ve zett te rü le ten és a Mák-ta nyán élõ csa lá dok -
nál kezd tük. Itt a leg na gyobb prob lé mát a reg ge li 30-
40 per ces gya log lás okoz za. A szü lõk fél tik gyer me -
kü ket, akik a té li idõ ben sok szor még sö tét ben in dul -
nak el az is ko lá ba. A 12-14 éves gye re kek már nagy -
já ból önál ló an, de az al só ta go zat ba já rók, 7-10 éve -
sek még fél ve, egye dül vagy a na gyob bak hoz csa -
pód va kez dik ko rai „ sé tá ju kat”. 

Reg gel 6.30-kor kell ki lép ni a ka pun, hogy 7.30-ra be ér je -
nek, dél után  15.45-re ér nek ha za a ne bu lók. A ké sé sek nem
túl gya ko ri ak, a hi ány zá sok vi szont az idõ já rás tól függ nek.
Nagy hó esés kor vagy bo ká ig érõ sár, esõ zé sek ese tén a gye re -
kek 1-2 hé tig ki ma rad nak az is ko lá ból. Ezt a szü lõk meg be -
szé lik a pe da gó gu sok kal, akik kény te le nek ezt a hi ány zást el -
fo gad ni. Nagy pró ba té tel az el ma radt tan anyag pót lá sa di ák -
nak, ta ní tó nak, szü lõ nek egy aránt. 

Az itt la kók szé gyel lik, hogy a gye re kek gyak ran sá ro san,
pisz kos tás ká val ér nek be az is ko lá ba. A hos  szú út so rán el es -
het nek, tás ká ju kat le te he tik a föld re, ci põ jük fo lya ma to san a
sa rat, ha vat, ho mo kot da gaszt ja. A szü lõk el mon dá sa sze rint a
ki sebb, óvo dás ko rú gye re ke i ket is sze ret nék kö zös ség be hor -
da ni. Kér dé sem re, hogy mi ért olyan fon tos az óvo dá ba já ra tás
ilyen mes  szi rõl, „Az én gye re kem nek is be kell szok ni az is -
ko lá ba, és hogy il le met ta nul jon.” – volt a vá lasz. 

Érez he tõ a szü lõk hoz zá ál lá sá ból, hogy az ok ta tást, a kö zös -
sé gi éle tet fon tos nak tart ják. A jö võ nem ze dék sor sát a to -
vább ta nu lás job bít hat ja. Az esély egyen lõ sé get nö ve li az ál ta lá -
nos is ko lá ba já rás rend sze res sé ge és kö rül mé nyei ja ví tá sá nak
biz to sí tá sa.  

Mind egyik csa lád tól meg kér dez tem, mi vol na a se gít ség a
gye re kek is ko lá ba já rá si prob lé má já nak meg ol dá sá ra. Min -
den ki egy is ko la busz be in dí tá sá ban lát ná a meg ol dást. A rész -
le tek rõl is gon dol kod tak már.  

– A meg be szélt idõ pont ra oda men né nek a gye re kek a völgy
be já ra tá hoz, ahol a busz még meg is tud na for dul ni. Leg alább
nem ér kez né nek olyan fá rad tan a ta ní tás ra. Ilyen kor az óvo dá -
ba vagy az is ko la-elõ ké szí tõ be já ró gye re ke ket is el tud nánk
vin ni. Leg alább reg gel jár na ez a busz! Na gyon nagy se gít ség
len ne! – mond ják a szü lõk.

Az Új te lep „ele jén” ( 4-6 szám alatt la kók tól ) is ez az igény,
ez a se gít ség ké rés  vissz hang zik.

Az ese ten ként meg ren de zett dél utá ni is ko lai ren dez vé nye ken
– far sang, klub dél után– szí ve sen vesz nek részt a gye re kek. A
szü lõk ilyen kor el men nek a szó ra ko zó cse me ték elé, hogy a
sö tét ben biz ton sá go san ha za ér je nek. 

Ugyan ezt te szik a Fáy-tanyán la kó fel nõt tek is. In nen 30
perc a gya log lá si idõ, de ha kör be kell men ni a 31-es fõ úton -
ez rossz idõ ese tén for dul elõ-, ak kor 50 per cet is gya lo gol hat
a kis di ák a busz vég ál lo má sá ig. Mi re dél után ha za ér nek a
gye re kek, majd nem 5 óra van, ilyen kor fá rad tak, éhe sek, ke -
ve set tud nak már ta nul ni. Van aki nek le he tõ sé ge van sze mély -

au tó val hor da ni a gye re ke ket, de ez anya gi lag meg erõl te tõ
egy sok gyer me kes csa lád nak, így, ha üzem anyag ra nincs
pénz, ma rad a gya log lás. Az is ko la busz be in dí tá sát õk re -
mény te len nek tart ják, mi vel er rõl a kör nyék rõl 3-4 sze mély
szál lí tá sá ról vol na szó. 

Ha son ló gon dok kal küsz köd nek a Kis-Hársasban, a Wes se -
lé nyi út vé gén, a mész ége tõn túl, az Isaszegi út vé gén la kó
csa lá dok is. 

Ha az is ko la busz a BKV-busz tól el té rõ en egy az is ko lá sok
ál tal jól ki hasz nál ha tó út vo na lon ha lad na, min den mes  szi rõl
já ró di ák kü lö nö sebb fá rad ság nél kül idõ ben és min dig el jut na
a péceli is ko lák ba.

A péceli ál ta lá nos is ko lák pe da gó gu sai in for má ci ó ik kal a
kül te rü le ten la kó gye re kek hely ze té rõl so kat se gí tet tek. 

A Szemere Pál is ko lá ban 51 di á kot érint a gya log tú ra. A
Szent Er zsé bet is ko lá ba 1 ta nu ló, a Pe tõ fi is ko lá ba 11 gye rek
jár mes  szebb rõl. Ez ös  sze sen 63 ta nu ló. Ezek a szá mok az
évek so rán vál toz nak. A gye re kek egy szer csak el hagy ják az
ál ta lá nos is ko lát, de min dig újab bak lép nek a he lyük be. 

A hi ány zá sok, ké sé sek ezek nél a ta nu lók nál nem túl gya ko ri -
ak, né há nyuk nál vi szont tar tós prob lé mát je lent. A pe da gó gu -
sok sze rint ezt nem ki zá ró lag a tá vo li la kó hely okoz za.

A ta ní tók vé le mé nye meg egye zik ab ban, hogy sok gye rek nél
ta pasz tal ha tó a reg ge li fi zi kai fá radt ság, amit a 30-40 per ces
gya log lás is okoz hat. 

Az is ko la busz in dí tá sá nak szük sé ges sé gét nem vi tat ja a szü lõ
és a pe da gó gus. A reg ge li já rat min den kép pen hasz nos len ne.
Az sem vi ta tott, hogy egy ilyen szol gál ta tás nem kis pénz be
ke rül ne, de a cél, ami ért lét re jön ne, meg ér né a szer ve zés fá -
rad sá gát, anya gi rá for dí tá sát.

A cél pe dig az, hogy min den gyer mek ak kor és úgy ér je el a
tu dást, ahogy a több ség nek is meg ada tott. Ha csak né hány
gye rek is ko lá ba jut ta tá sa a gond, azt a kör nye ze te meg old ja.
63 kis di ák nak kö ze lebb hoz ni az is ko lát, er re már ke vés a
szom széd au tó ja és a ke rék pár. A XXI. szá zad ban nem en ged -
he tõ meg, hogy ta nyák ról, kül te rü let rõl az idõ já rás vi szon tag -
sá gai mi att kis gye re kek ne tud ja nak el jut ni az is ko lák ba. 
A jö võ nem ze dék tu dás hoz jut ta tá sa az egyik leg szebb ál la mi
fel adat. Az egyen lõ esé lyek re va ló tö rek vés meg hoz ná a gyü -
möl csét. Em be ribb kö rül mé nyek kö zött vé gez nék a gye re kek
leg fõbb kö te les sé gü ket, a ta nu lást.

Hamvasné Nagy Má ria
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E
n ged je meg a ked -
ves ol va só, hogy be -
v e  z e  t é s  k é p  p e n

Galgóczy Kár oly 1896-
ban meg je lent Ré gi és Új -
ko ri le írá sá ból idéz zek.

„Péczel ki es fek vé se, kö -
zel sé ge a fõ vá ros hoz, vas -
úti jó köz le ke dé se ar ra
utal ják, hogy a fõ vá ros nak
min den te kin tet ben elõ-
községe igye kez zék len ni.
– Kel le mes tért nyit ni a
fõ vá ros kö zön sé ge ne mes
szó ra ko zá si és egész sé gi
üdü lé sé nek. – Egy leg -
alább kö zép sze rû, tisz tes -
sé ges szo bák kal el lá tott
ven dég fo ga dó is na gyon
hi ány zik. – A jö võ szép
ké pe az, amely ezek bõl ki -
bon ta ko zik, elõ re üd vöz let
azok nak, akik en nek lé te -
sí té sé re s ar ra buzgólag köz-
 re mû köd ni fog nak, hogy
köz sé günk, amely egy fél
ez red év nél leg alább is
töb bet élt már édes nem -
ze tünk kel, s az ez red éves nem ze ti ün ne pet má so dik ez red éves
ün ne pe is vi rá goz ni lás sa!”

1896-1996, száz esz ten dõ nem a vi lág, de Pécelen még
min dig nem áll szál lo da, nincs ter mál víz, nincs uszo da.

1964-ben Baczoni Ist ván nagy ál ma volt, Pécelt me gyei
szin tû ér dek lõ dés re számottartó hel  lyé kell emel ni. 1969. már -
ci us 15-én az or szág ban el sõ ként meg ala kí tott gáz mû tár su lás -
nak kö szön he tõ en ki gyul ladt a gáz láng Pécelen. Gyógy für dõt
sze re tett vol na meg va ló sí ta ni a Ko vács la pos te rü le tén, ki hasz -
nál va a te le pü lés föld raj zi adott sá ga it. Pécel tu laj don képp üdü -
lõ köz pont le het ne, hi szen a hor gász tó üdü lõ öve zet. Ezt a ten -
den ci át kö vet ve a vá rost is üdü lõ vá ros sá le het ne épí te ni-szé pí -
te ni, a leg jobb kör nye zet vé dõ prog ram a jó lét elõ moz dí tá sa.

1986-ban ter mál víz-ku ta tás ban ki emelt he lyen a Ko vács la -
pos sze re pelt, amely ter mé sze ti leg a leg szebb he lye Pé-
celnek. A ta nul mány el ké szült, és re ményt kel tõ lett. 1989-
ben az ak ko ri költ ség ve tés ben hasz no sí tá si terv is ké szült,
amely föl vá zol ta a jö võt.

Er köl csi kö te les sé günk, ír ták húsz év vel ez elõtt elõ de ink,
hogy adott sá ga in kat, ter mé szet ad ta le he tõ sé ge in ket ki hasz -
nál juk, fel hasz nál juk, maj dan gyer me ke ink, uno ká ink ne
kár hoz tas sa nak ben nün ket azért, hogy nem tet tünk sem mit.

Ki rán du lók szá má ra ked velt hely a Ko vács la pos. 1990. jú li -
us 15-tõl a Gö döl lõi Táj vé del mi Kör zet ré sze lett. A kör nye -
zõ te le pü lé se ken, pél dá ul Rá kos csa bán még ma is fe led he tet -
len él mény ként em le ge tik az ide szer ve zett ki rán du lá so kat.

A te rü let re 1991-ben ki rán du ló he lyi és tá bor fej lesz té si terv
ké szült. Ak ko ri tu laj do no sa a ma gyar ál lam, ke ze lõ je a Pi li si
Ál la mi Park er dõ gaz da ság volt. A terv nem ke rült jó vá ha gyás ra.

1990-ben Pécelnek több mint 10 év elõ nye volt Baczoni
Ist ván és az itt élõk jó vol tá ból Pest me gye te le pü lé se i hez ké -
pest. 1994-re a kör nye zõ te le pü lé sek le hagy ták a fej lõ dés ben
Pécelt. (Az ak kor itt élõk ku tas sa nak em lé ke ze tük ben, a le -
ma ra dás okát meg ta lál ják.)

Az 1994. év re már meg érett a Pécelért ten ni aka ró em be -
rek ben és a pol gá rok ban az az igény, ami ed dig óhaj volt.
Gyógy- il let ve strand für dõ lé te sí té se, 250 ágyas szál lo da, ki -
szol gá ló épü le tek, kem ping, sport lé te sít mé nyek, par ko ló he -
lyek, utak épí té se. Bi zott ság ala kul, s láss csu dát – Galgóczi
Kár oly vis  sza te kint, s mo so lyog –, egy száz esz ten dõ csip ke -
ró zsi ka álom ból éb red – de vég re éb red Pécel!

A kép vi se lõ tes tü let a Ko vács la pos hasz no sí tá sá hoz anya gi
tá mo ga tást sza vaz meg, ha tár idõ „azon nal”.

„201/1994. szá mú Kép vi se lõ tes tü le ti ha tá ro zat:
Pécel Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te úgy

dönt – mi u tán már dön tött a me leg víz meg fú rá sá ról és a
gyógy für dõ lé te sí té sé rõl - hogy a ki je lölt Ko vács-la pos fe let ti
tu laj don jog meg szer zé sét kö ve tõ en biz to sít a me leg vi zes kút
meg fú rá sá hoz 15 mil lió Ft-ot akár hi tel fel vé te lé vel is a leg -
ked ve zõbb fel té te le ket biz to sí tó bank in té zet tõl 1994-ben is.”

A Bu da pes ti Ter mé szet vé del mi Igaz ga tó ság egy toll vo nás -
sal-toll szú rás sal új ra el al tat ta csipkerózsikát:

„A ter ve zett nagy sza bá sú be ru há zás, mely nagy tö me gek
fo ga dá sá ra al kal mas épü le tek, épít mé nyek, par ko lók és
egyéb mû vi lé te sít mé nyek el he lye zé sét je len ti, a tér ség ter -
mé sze tes, il let ve ter mé szet sze rû ál la po tát meg vál toz tat ná, a
vé dett fa jok élõ he lye it meg szün tet né, il let ve ve szé lyez tet né.
Ilyen mér té kû be avat ko zás e te rü le ten a ter mé szet vé de lem
ér de ke i vel el len té tes, ezért nem kí vá na tos.”

A ké pek ta nú sá ga sze rint a Ko vács la pos és a vé dett nö -
vény fa jok sor sa meg pe csé te lõ dött.

A ta va szi er dõk és a hal dok ló ré ten át su ha nó szel lõ sut to gá -
sá ban vél jük hal la ni tit kos ér de kek ös  sze fo nó dá sát a te rü let
tu laj don jo gá val kap cso lat ban.

Vaj' ki tud ja, a szel lõ sut to gás mi kor erõ sö dik vi ha ros szél -
zú gás sá?!

Ugi-Rácz Er zsé bet

Kié a Kovácslapos?
Múló idõk . . .
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HÚSVÉTI IDŐ

Min den idõ ben, de kü lö nö sen a
hús vé ti idõ ben az ön meg tar tóz ta tás,
a böjt õr zi a tes ti egész sé gün ket is.
A ha gyo má nyok, az egy há zi szo ká -
sok mély tar tal mat hor doz nak az
em ber szá má ra.

Hús vé tot, Jé zus fel tá ma dá sá nak ün ne -
pét a nagy böjt elõ zi meg. Ham va zó -
szer dán kez dõ dik, negy ven na pig tart.
A nagy böjt az imád ság, bûn bá nat és
ön meg tar tóz ta tás ide je.

Ham va zó szer da
Az egy ház e na pon meg áld ja az elõ zõ

év ben meg szen telt bar kák ha mu ját, és
fel szó lít ben nün ket, hogy tart sunk bûn -
bá na tot. A lel ki atya min den elé je já ru ló
hí võ nek ha mut hint a hom lo ká ra, és ezt
mond ja:

„Em lé kez zél em ber, hogy por vagy, és
por rá le szel!”

Ke reszt út
Nagy böjt ben min den pén te ken kö zös

ke reszt utat imád koz nak a hí vek a temp -
lo mok ban vagy a temp lom kert ben, ahol
a ke reszt út 14 ké pe Jé zus szen ve dé sét
áb rá zol ja. 

A nagy böj ti idõ ben a bûn bá nat, a lel -
ki is me ret vizs gá lat és az en gesz te lés
tisz tít ja meg az em be rek lel két egy más
iránt is.

A Nagy hét vi rág va sár nap pal kez dõ -
dik. 

Vi rág va sár nap
Ezen a na pon ün nep li az egy ház Jé zus

be vo nu lá sát Je ru zsá lem be.
Nagy csü tör tök
Az Ol tá ri szent ség ala pí tá sá nak nap ja.
Nagy pén tek
Jé zus szen ve dé sé nek és ha lá lá nak

nap ja.
Nagy szom bat egy há zi szo ká sai:
Hús vé ti gyer tya meg gyúj tá sa.
Krisz tus a vi lág vi lá gos sá ga.
Be vo nu lás a hús vé ti gyer tyá val.
Hús vé ti örö mé nek.
A ke reszt víz meg ál dá sa, ke reszt sé gi

fo ga dás meg újí tá sa.
Ke resz te lés.
A nagy szom ba ti fel tá ma dá si kör me -

net után a ka to li kus hí vek el ének lik a
TE DEUMOT, mely nek lel kü le te a fel -
tá ma dás, a hús vét va sár nap ün ne pé re re -
mény ség gel ve zet el.

1. TÉGED, ISTEN, dicsérünk,
Téged Úrnak ismérünk.
2. Téged, örök Atyaisten,
Mind egész föld áld és tisztel.
3. Téged, minden szép angyalok,
Kerubok és szeráfkarok,
4. Egek és minden hatalmak
Szüntelenül magasztalnak.

5. Szent vagy, szent vagy,
Erõsséges szent Isten vagy!
6. Nagyságoddal telve ég, föld,
Dicsõséged mindent bétölt.
7. Téged dicsér, egek Ura,
Apostolok boldog kara.
8. Dicséretes nagy próféták
Súlyos ajka hirdet és áld.
9. Jeles mártírseregek
Magasztalnak Tégedet.
10.Vall tégedet világszerte
Szentegyházad ezerszerte,
11. Ó Atyánk, Téged
S mérhetetlen nagy fölséged,
12. S azt ki hozzánk tõled jött le,
Atya igaz Egyszülöttje,
13. És áldjuk Veled
Vigasztaló Szentlelkedet,
14. Krisztus, Isten Egyszülöttje,
Király vagy te mindörökre.
15. Mentésünkre közénk szálltál,
Szûzi méhet nem utáltál.
16. Halál mérgét megtiportad,
Mennyországod megnyitottad.
17. Isten jobbján ülsz most széket,
Atyádéval egy fölséged,
8. Onnan leszel eljövendõ,
Mindeneket ítélendõ.
(Most letérdelünk)
19. Téged azért, Uram, kérünk,
Mi megváltónk, maradj vélünk.
20. Szenteidhez végy fel égbe,
Az örökös dicsõségbe.
21. Szabadíts meg, Uram, néped,
Áldd meg a te örökséged.
22. Te kormányozd, te vigasztald,
Mindörökké felmagasztald
(Ismét felállunk)

23. Mindennap dicsérünk téged,
Szent nevedet áldja néped.
24. Bûntõl e nap õrizz minket,
És bocsásd meg vétkeinket.
25. Irgalmazz Uram, irgalmazz,
Híveidhez légy irgalmas,
26. Kegyes szemed legyen rajtunk,
Tebenned van bizodalmunk.
27. Te vagy, Uram, én reményem,
Ne hagyj soha szégyent érnem!

Együtt az egy ház zal KKaa  lleenn   ddáá  rrii   uumm
Szent György ha va - Tavaszhó

Áp ri lis el se je: haj dan sok nép nél év kez dõ nap
volt, a ta va szi nap éj egyen lõ sé get, az új já é le dõ
ter mé sze tet ün ne pel ték. Ami kor a nap tár re form -
mal ja nu ár el se je lett az év el sõ nap ja, áp ri lis el -
sõ nap ja „ko moly ta lan” új év vé vált. Ná lunk a di -
ák ság ter jesz tet te be ug ra tó tré fák nyu ga ti ere de -
tû ek.
Vi rág va sár nap: Hús vét elõt ti va sár nap. Az is ko -
lás gyer me kek ilyen kor bar kát men nek gyûj te ni,
amit a temp lom ban meg szen tel nek. A szen telt
bar kát go nosz ûzõ nek, be teg ség gyó gyí tó nak tart -
ják, el ûzi a jég esõt, meg óv a vil lám csa pás tól. Vi -
rág va sár nap tart ják több pa lóc köz ség ben a ki -
sze haj tást. Fi a tal le á nyok te let jel ké pe zõ, me -
nyecs ke ru há ba öl töz te tett szal ma bá but visz nek
vé gig a fa lun, majd víz be dob ják vagy el ége tik. A
tél te me tés az éb re dõ ter mé szet õsi ün ne pét, a
hús vé tot ve ze ti be. Vi rág va sár nap után kö vet ke zõ
hét a nagy hét.
Nagy pén tek: Jé zus ke reszt ha lá lá nak ün ne pén
tart ják a leg szi go rúbb böj töt. Ál ta lá nos tisz tál ko -
dá si nap: me szel nek, ta ka rí ta nak, nagy mo sást
tar ta nak a pa tak ban, és az ál la to kat is meg fü rösz -
tik. Sok he lyen nagy pén te ken nem gyúj ta nak tü -
zet. 
Nagy szom bat: Es te tart ják Jé zus fel tá ma dá sá -
nak ün ne pét. A tü zet õsi mó don – dör zsö lés sel,
csi szo lás sal – új ra meg gyújt ják, és meg szen te lik.
Az es ti ha rang szó a böjt be fe je zõ dé sét je len ti.
Hús vét va sár nap: A ke resz tény ség egyik leg na -
gyobb ün ne pe a po gány ta vasz kez dõ ün ne pek bõl
szár ma zik. Ezen a na pon tart ják a hús vé ti ha tár -
já rást. Ilyen kor az egész fa lu né pe kör be jár ja
föld je it, ki tisz to gat ja a for rá so kat. Sok he lyen
bált ren dez nek.
Hús vét hét fõ: A leg nép sze rûbb hús vé ti nép szo -
kás ok: a lo cso lás, a hí mes to jás aján dé ko zá sá nak
ide je. Mind ket tõ õsi ter mé keny ség va rázs lás ra
utal. A to jás – ere de ti leg a ha lot ti kul tusz kel lé ke
– Jé zus új já szü le té sét jel ké pe zi.
Fe hér va sár nap: Hús vét utá ni va sár nap a fi a tal
le á nyok „mát kát”, ba rát nõt vá lasz ta nak, vagy ko -
ma tá lat kül de nek egy más nak.
Áp ri lis 14. Ti bor: Ha ilyen kor már szép zöld a
ve tés, ak kor jó lesz a szé na ter més. A ha gyo mány
sze rint ezen a na pon szó lal meg a ka kukk.
Áp ri lis 24. György: Eu ró pa nagy ré szén õsi
pász tor ün nep, az ál la tok el sõ ki haj tá sá nak nap ja.
Go nosz já ró nap, ezért a ke rí tés re, aj tók ra tüs kés
ága kat tûz nek, hogy a bo szor ká nyo kat tá vol tart -
sák. Az ál la to kat – az ár tó szel le mek, a ron tás el -
ke rü lé se vé gett – Szent György na pi tû zön hajt -
ják ke resz tül, hogy a füst tõl meg tisz tul ja nak. E
nap haj na lán le pe dõ vel sze dett har mat tal ke nye -
ret süt nek, vagy kü lön bö zõ má gi kus prak ti ká kat
vé gez nek.
A György-kul tusz a sár kán  nyal (go nos  szal) vi as -
ko dó szent le gen dá já ból szár ma zik.
Áp ri lis 25. Márk: A ku ko ri ca ve tés és a bú za -
szen te lés nap ja. A meg szen telt bú za szá la kat go -
nosz ûzés re hasz nál ják. Ha ezen a na pon pa csir ta,
fürj vagy bé ka szól a bú zá ból, az jó ter mést ígér.
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Édes apám a té li es ték dun na-me le gé ben ver set mon dott.
Min den fá zós es te. Sö tét ben, va gyis könyv nél kül.

Mi re hét éve sen is ko lá ba men tem, több mint száz vers nõtt
ve lem együtt. He lyet csi nál va a fej ben a be tûk nek és a szá -
mok nak. Ak kor még nem tud tam, hogy a szó ról-szó ra me -
mo ri zált szö ve gek a ta nu lá si ké pes ség fej lesz té sé hez nyit -
nak meg a ki csi gyer me ki agy ban – ké sõbb már nem meg -
nyit ha tó – sej te ket. Ezek az aj tó nyi tó ver sek nem fel tét le nül
rí mel tek.

– Mi dõn a szó szék re lé pek hogy, Önö ket fel hív jam: ment -
sék meg a Ha zát, e perc nek ir tó za tos nagy sze rû sé ge szo rít va
hat keb lem re Úgy ér zem ma ga mat, mint ha Is ten ke zem be
ad ta vol na a tá ro ga tót, mely fel ki ált ja a ha lot ta kat hogy ha

vét ke sek vagy gyen gék, örök ha lál ba sül  lyed je nek, ha pe dig
van ben nük élet erõ, örök élet re éled je nek. …önök fel áll tak,
én le bo ru lok a nem zet nagy sá ga elõtt.

Az öt ven éve ta ní tott Kos suth-be széd ma ga is tör té ne lem-
ta ní tó volt. 

Kis lá nyom alig múlt há rom éves, ami kor egy szak szer ve -
ze ti be uta lós csa lá di nya ra lás kul tú rest jén el sõ dí jat ka pott
Arany Já nos Csa lá di kö ré nek hi bát lan el mon dá sá ért.

Em lék szem, hogy kis fi am még nem volt más fél éves, ami -
kor eny hén szól va vi tat ha tó ki ej té se a Nem ze ti dal el sõ vers -
sza ká nak el mon dá sa kor ne ve tést csalt elõ édes apám ból. Az
apám sze me túl sá go san csil lo gó volt.

Ó azok a té li es ték!
Az egye te mek el vég zé sé hez be vált mód szer tit kát tu dós

or vo sok is meg erõ sí tik. Pe tõ fi, Arany Jó zsef At ti la in gyen
van nak, és pén zért so ha nem lesz nek meg vá sá rol ha tó ak.

Némethy Má ria

ÁPRILIS 11.

Szavaimban a szó kivirágzott,
mint télutóban a hóvirág.
Egyenként úgy hordom össze csókolva,
mint ahogy a földrészeken 
a méhbogár bókolva
gyûjti mézzé 
az édesség hímporát.
Pironkodón a föld kaptárába
rejtem õket.
Csinálok a dalízû szókból temetõket. 

A hantok alól minden tavaszon
a szó kiszól
az aranyló méhbogárnak:
zümmögj és hívj,
ha a gyermekek költõkre vágynak!

Némethy Mária

Oly kor ban él tem …

A ja vak új ra el osz tá sá nál az el osz tó ke ze hoz zá ér a ja vak hoz.
Az érin tés sok fé le le het. 
Édes anyám ke resz tet raj zolt a két ki lós ke nyér há tá ra, mi e lõtt a kés -

sel sze le te ket osz tott be lõ le. 
Dr. gróf Motesinszky Kár oly, Far kas rét plé bá no sa gör be uj ja i val

egy szer re si mo gat ta ál dá sát az ol tár nál tér dep lõ szõ ke és fe ke te gye -
rek fe jé re. Bóna Edit Far kas ré ten az egyet len ci gány szár ma zá sú kis -
lány volt az 50-es évek ben. Az Ér di úti ál ta lá nos is ko lá ban, aho vá
együtt jár tunk, csú fol ták, lök dös ték. Ba rát nõm nek vá lasz tot tam. Az
el sõ osz tályt két szer jár ta, de töb bet nem bu kott. 

Csak most tud tam meg, hogy én is új ra el osz tó va gyok. Az ESE
Hír adó 2001. feb ru á ri szá má nak cím lap ján egy ré sze ges, ha lott ci -
gány asszony meg ren dí tõ en esen dõ arc ké pe tük röz te azt a cso dát,
me lyet meg kí ván tam osz ta ni sza va im mal itt Pécelen. A 2001. feb ru -
ár 5-i fo lyó irat ból 40 %-kal ke ve sebb fo gyott el, mint az ed di gi szá -
mok ból.

Hoz zá ér tem a leg na gyobb cso dá hoz, az em be ri mél tó ság hoz, hogy
azt meg os  szam. De nem volt a ke zem ben sem mi, leg alább is itt
Pécelen. 

Némethy Má ria

Tit ka im ból



Tisz telt ol va só!

Je len szám ban az örök lé si jog kö ré be
tar to zó öz ve gyi jog gal, an nak kor lá to -
zá sá val és meg vál tá sá val fog lal ko zunk.
Az öz ve gyi jog egy ré gi és spe ci á lis
meg ol dá sa a ma gyar örök lé si jog nak.
Az öz ve gyi jog ki ala ku lá sát be fo lyá so -
ló tár sa dal mi és gaz da sá gi kö rül mé -
nyek azon ban je len tõ sen meg vál toz tak
az évek so rán, sok prob lé mát okoz va
ez zel az örö kö sök nek.

Az öz ve gyi jog ak kor ke let ke zik az
örök lés so rán, ha az örök ha gyó nak
van nak le szár ma zói, gyer me kei. A ma -
gyar örök lé si jog meg tar tot ta mind má -
ig azt az õsi meg ol dást, mi sze rint le -
szár ma zók ese tén a há zas társ nem örö -
köl tu laj don jo got. Az el hunyt utá ni
örök lés bõl va ló ki zá rás, ter mé sze te sen
nem érin ti a há zas sá gi kö zös va gyon -
ból az öz ve gyet il le tõ részt, mi vel ez
egyéb ként is az öz vegy tu laj do nát ké -
pe zi. Azon ban a jog nem zár ja ki az
örök ség bõl az öz ve gyet, ha nem örök -
lés he lyett kor lát lan ha szon él ve ze ti jo -
got biz to sít a ha gya ték ra. Ezt a ha szon -
él ve ze ti jo got ne ve zi a ma gyar jog öz -
ve gyi jog nak. Az öz ve gyi jog va ló di
cél ja, hogy az öz vegy szá má ra biz to sít -
sa azt a kör nye ze tet és élet szín vo na lat,
me lyet az öz vegy az örök ha gyó éle té -
ben meg szo kott. A Ptk. 615. § sze rint
az örök ha gyó há zas tár sa örök li mind -
an nak a va gyon nak a ha szon él ve zet ét,
ame lyet egyéb ként nem õ örö köl. 
A ha szon él ve ze ti jog meg szer zé sé hez
kü lön jog nyi lat ko zat nem szük sé ges,
de elõ fel té tel, hogy az örök ha gyó ha lá -
la kor, az örök ha gyó és a há zas társ kö -
zött há zas sá gi kö te lék áll jon fenn. 
A ha szon él ve ze ti jog az örök ség meg -
nyí lá sá val, va gyis az örök ha gyó ha lá -
lá val kez dõ dik, amit in gat la nok ese té -
ben be je gyez nek az in gat lan-nyil ván -
tar tás ba. 

Ha az örö kös a ha szon él ve zet tel ter -
helt dol got el ad ja, a ha szon él ve zet a
dol gon to vább ra is fenn ma rad. Fon tos
te hát, hogy az el adó (örö kös) a ha szon -
él ve zet fenn ál lá sá ra fi gyel mez tes se a
ve võt, ha ez nem tör té nik meg, az bo -
nyo lult jo gi kö vet kez mé nyek kel jár hat
(lásd Ptk. 369. §). Ma ga a ha szon él ve -
ze ti jog az öz ve gyet ha lá lá ig il le ti meg,
il let ve ad dig, amíg nem köt új ból há zas -
sá got. A Leg fel sõbb Bí ró ság ál lás fog la -
lá sa sze rint az élet tár si vi szony ese tén
nem szû nik meg a ha szon él ve ze ti jog.

A ha szon él ve zet le he tõ sé get ad az öz -

vegy szá má ra, hogy a dol got bir to kol -
ja, hasz nál ja, és a do log ból szár ma zó
hasz not ma gá é nak tud ja. A do log ból
szár ma zó ha szon le het pél dá ul ál la tok
köly kei, a ter mõ föld/gyü mölcs fa ter -
mé se vagy egy ér ték pa pír ho za ma. A
va ló di örö kös csak ak kor vá lik jo go -
sult tá a hasz ná lat ra vagy a ter més re, ha
azt az öz vegy át en ge di, vagy nem él a
jo gá val. A ha szon él ve zõ öz ve gyet
azon ban nem csak jo gok, ha nem kö te -
le zett sé gek is ter he lik. Ilyen te her,
hogy vi sel nie kell a do log fenn tar tá sá -
val já ró köz ter he ket (he lyi adó) és
egyéb ki adá so kat, a rend kí vü li ja ví tá -
sok és hely re ál lí tá sok ki vé te lé vel. Ma -
ga a ha szon él ve ze ti jog nem ru ház ha tó
át és nem is örö köl he tõ, mi vel kö tõ dik
az öz vegy sze mé lyé hez. A ha szon él ve -
zet so rán az öz vegy kö te les be tar ta ni a
ren del te tés sze rû hasz ná lat sza bá lya it
is. A ren del te tés sze rû hasz ná lat sza bá -
lyai ke re té ben be kö vet ke zõ ér ték csök -
ke nés el fo gad ha tó, de azt a kárt, ami a
nem ren del te tés sze rû hasz ná lat ból
szár ma zik, kö te les az öz vegy meg té rí -
te ni az örö kö sök nek. Az örö kö sök bár -
mi kor el len õriz he tik, hogy az öz vegy a
fen ti kö te le zett sé gé nek meg fe le lõ en
ele get tesz-e. 

Míg az öz ve gyi jog tör té nel mi ki ala -
ku lá sa so rán még több nyi re olyan va -
gyon tár gyak vol tak a ha gya ték ban,
me lyek ön ma guk ban is hasz not haj tot -
tak, tar tó sak és idõt ál ló ak vol tak, ad dig
ez má ra je len tõ sen meg vál to zott, ami
két szem pont ból is prob lé mát okoz.
Egy részt a ha szon él ve ze ti jog sok szor
már nem ké pes biz to sí ta ni a túl élõ há -
zas társ tisz tes meg él he té sét, és az ál lag
meg óvá sá nak kö te le zett sé ge is gyak ran
okoz ko moly meg ter he lést az öz vegy
szá má ra, más részt hát rá nyos le het az
ál lag örö kö sök re néz ve is, mi vel a ha -
gya ték gyak ran el hasz ná ló dik, mi re az
örö kö sök höz jut. Jo gász ber kek ben
gyak ran fel me rül, hogy az öz ve gyi ha -
szon él ve zet he lyett az öz ve gyet is tör -
vé nyes örö kös nek kel le ne te kin te ni, le -
szár ma zók ese tén is. Sok nyu gat-eu ró -
pai or szág ban ezt a meg ol dást al kal -
maz zák. 

A jog az em lí tett hát rá nyok mi att ki -
dol go zott két le he tõ sé get, ami vel a vá -
zolt prob lé mák or vo sol ha tó ak. Az
egyik az öz ve gyi ha szon él ve zet kor lá -
to zá sa, a má sik le he tõ ség a ha szon él -
ve zet meg vál tá sa.

Ab ban az eset ben, ha az öz vegy meg -
fe le lõ élet szín vo na lá nak fenn tar tá sá -
hoz nem szük sé ges az örök ség tel jes

egé sze, a Ptk. 616. § le he tõ vé te szi a
le szár ma zók (gye re kek) ré szé re a ha -
szon él ve zet kor lá to zá sá nak ké ré sét. A
ha szon él ve ze ti jog kor lá to zá sá nak bár -
mi kor he lye van, a kor lá to zás azon ban
csak olyan mér té kû le het, hogy a kor -
lá to zott ha szon él ve zet a há zas társ
szük ség le te it to vább ra is biz to sít sa, fi -
gye lem be vé ve az ál ta la örö költ va -
gyon tár gya kat, va la mint sa ját va gyo nát
és mun ká já nak ered mé nyét. A ha szon -
él ve zet kor lá to zá sát a le szár ma zók kü -
lön-kü lön is kér he tik. 

Az öz ve gyi jog kor lá to zá sán túl a
Ptk. le he tõ sé get biz to sít az öz ve gyi ha -
szon él ve ze ti jog meg vál tá sá ra is, amit
már nem csak a le szár ma zók kez de mé -
nyez het nek, ha nem bár mely örö kös,
va la mint ma ga az öz vegy is. A meg vál -
tá si igény nem ter jed het ki a há zas társ
ál tal la kott la kás ra, va la mint az ál ta la
hasz nált be ren de zé si és fel sze re lé si
tár gyak ra fenn ál ló ha szon él ve zet re. Az
öz ve gyi jog meg vál tá sa tör tén het ter -
mé szet ben vagy pénz ben. A jog sza bály
meg ál la pít ja az örö kö sök ál tal fi ze ten -
dõ öz ve gyi ha szon él ve ze ti jog meg vál -
tá sá nak mér té két is, amit a ha gya ték -
ból az egy gyer mek re ju tó ré szé ben ál -
la pít meg. Va gyis, ha 2 örö kös ese tén
az öz vegy az örök ség 1/3 ré szé re tart -
hat igényt.

A ha szon él ve ze ti jog meg vál tá sá nak
ér vé nye sí té sé re a ha gya té ki el já rás so -
rán ke rül het sor. Amen  nyi ben er re nem
ke rül sor, még min dig le he tõ ség van az
igény ér vé nye sí té sé re, az örök ha gyó
ha lá lát kö ve tõ egy éven be lül. A ha -
szon él ve ze ti jog meg vál tá sát az il le té -
kes köz jegy zõ nél kell kez de mé nyez ni.            

Dobrocsi László

HÁZI JOGTANÁCSADÓ
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AZ ÖZVEGYI JOG

MUNKÁT KÍNÁL
Péceli székhelyű 

német vállalat keres 

tiszta – szerelési, stancolási
– munkára ügyeskezű

munkatársakat jó kereseti
lehetőséggel. 

Jelentkezés telefonon: 
(28) 453-770 vagy

személyesen a Weiler Kft-nál. 
Cím: Pécel, Határ út 3.



ÉPÍTENI KELL

23 OLDAL

Ked ves Ol va só! ESE Hír adó már ci u si
szá má ban hí rül ad tuk, hogy meg ala kult
a Pécel Épí te ni Kell Egye sü let, na gyon
sok ré tû, ös  sze tett, szer te ága zó cé lok -
kal. Va jon ho gyan kez di meg az egye -
sü let épí tõ te vé keny sé gét? Mi lyen
irány ba te szik meg el sõ lé pé se i ket? Er -
rõl fag gat tam Csá vás Fe ren cet, az ÉKE
el nö két.

– Mi vel, ho gyan szán dé koz nak el kez -
de ni a mun kát?

– Ter mé sze te sen az el kö vet ke zõ hó na -
pok ra egy rész le tes prog ra mot kell ki -
dol goz nunk. Az ala ku ló ülé sen meg ha -
tá roz tuk a cé lo kat, ami vel fog lal koz ni
aka runk. Ezt kell most le bon ta ni az el -
kö vet ke zen dõ hó na pok ra. Vé le mé nyem
sze rint ezek kö zül az el sõ, a vá ros ren -
de zé si ter vé nek át te kin té se, a vá ros kö -
zép tá vú fej lesz té si prog ram já nak meg -
vi ta tá sa. Ezt a prog ra mot a tes tü let el -
fo gad ta. 

– Ne héz egy át lag em ber nek el kép zel -
ni, ho gyan tör té nik egy vá ros meg ter -
ve zé se. 

– Elõ ször is hos  szú tá vú cé lo kat ha tá -
roz nak meg. Ki je löl nek kü lön bö zõ te -
rü le te ket bel te rü let be vo nás ra, pél dá ul
a Maglódi út fe let ti te rü le tet, az Új te le -
pi részt, a Szé che nyi úti ol da lon lé võ
te rü le tet. A bel te rü let be vont te rü le tek -
re rész le tes ren de zé si ter vet kell ké szí -
te ni an nak meg fe le lõ en, hogy ipa ri te -
rü le tet vagy la kó par kot kí ván nak lét re -
hoz ni. A rész le tes ren de zé si terv ben
konk ré tan sze re pel, hogy hol lesz nek
az utak, mek ko ra par cel lák ke rül nek
fel osz tás ra, míg a vá ros ren de zé si ter -
vé ben csak a szük sé ges te rü le te ket ha -
tá rol ják kö rül.

– Mi ért szük sé ges a bel te rü let nö -
ve lé se?

– Hát én is ezt kér de zem: mi ért kell
ne künk Pécel te rü le tét nö vel ni, a kül te -
rü let ro vá sá ra? Én vi ta tom ezt a célt.
Sze rin tem a vá rost csak olyan lép ték -
ben szük sé ges nö vel ni, hogy a ter mé -
sze tes sza po ru lat szá má ra biz to sít sam a
szük sé ges élet te ret. A né hány száz új
la kó te lek ki ala kí tá sa to váb bi fej lesz té -
sek re kény sze rí ti a vá ros ve ze té sét. Ma
ugyan be vé tel szár ma zik az el adá sok -
ból, de ha pél dá ul öt száz la kó tel ket ala -
kí ta nak ki, ak kor ar ra öt száz csa lád fog
köl töz ni. Ne kik út kell, is ko la kell,
óvo da kell, kü lön bö zõ inf rast ruk tú ra
kell, An nál, amit be vet tem a tel kek el -
adá sá ból, töb bet kell az új csa lá dok
igé nye i re köl te nem.

– Ön sze rint te hát ez tu laj don kép pen
rá fi ze tés sel jár a vá ros szá má ra? 

– Igen, hi szen szá mol junk csak utá na.
Há rom száz vagy öt száz csa lád két-há -
rom ezer em bert je lent. Ha õk ide köl -
töz nek Pécelre, ak kor jo go san lesz nek
ne kik is igé nye ik. Õk is sze ret né nek
pél dá ul olyan uta kat, ahol köz le ked ni
tud nak, sze ret nék a gye re ke i ket mond -
juk óvo dá ba, is ko lá ba já rat ni. A bõ ví tés
szám ta lan prob lé mát hoz ma gá val. Új
utak ra, mun ka he lyek re, szo ci á lis in téz -
mé nyek re lesz szük ség. A te rü le tek el -
adá sá ból szár ma zó be vé tel csak lát szó -
la gos. Egy re újabb, egy re na gyobb ki -
adá so kat ger jeszt. A vá ros pén zét, úgy
gon do lom, a már meg lé võ lé te sít mé -
nyek fenn tar tá sá ra, kar ban tar tás ára és a
még meg nem lé võ lé te sít mé nyek lét re -
ho zá sá ra kell köl te ni.

– Mi re gon dol, mi kor még meg nem
lé võ lé te sít ményt em lít?

– Van pél dá ul ma 3 óvo da Pécelen.
Ezek kö zül egy... il let ve egy sincs, ami
meg fe le lõ mû sza ki szín vo na lú. Még a
Pe tõ fi ut ca i ra is köl te ni kell. A má sik
ket tõ rõl nem is be szé lek. Már ko ráb ban
kel lett vol na gon dos kod ni egy új lé te sí -
té sé rõl. Gon do lok pél dá ul az utak ra, a
víz el ve ze tés re. Az itt élõ em be rek szük -
ség le te it kel le ne el sõ sor ban ki elé gí te ni. 

– Csak a la kó öve ze tek ki ala kí tá sá val
nem ért egyet, vagy az ipa ri par kok ki -
ala kí tá sá val sem?

– Ipa ri park is több fé le lé te zik. Van
olyan, ami nem za va ró a kö ze lé ben
élõk nek. Ha eze ket pél dá ul rak tá ro zás -
ra hasz nál ják. Van en nek ked ve zõ és
ked ve zõt len ha tá sa is. Úgy gon do lom,
ked ve zõ len ne egy olyan ipa ri park,
amely csat la koz na az épü lõ M0-ás au -
tó pá lyá hoz. Ak kor a szál lí tás ból, a for -
ga lom nö ve ke dé sé bõl adó dó kö rül -
mény sem za var ná a vá rost. Mun ka -
hely te rem tõ ha tá sa is ked ve zõ len ne.
Az ipa ri park lé te sí té sé hez le het nek
olyan be ru há zás ré szek, ame lye ket elõ -
ír hat az ön kor mány zat. Gon do lok itt
pél dá ul egy vá ro si út sza kasz meg épí té -
sé re. Ked ve zõt len len ne, ha a vá ro son
ke resz tül le het ne csak meg kö ze lí te ni az
ipa ri te rü le tet. Ak kor a zaj, a por, a
köz le ke dés za var ná a pol gá ro kat. 

– A vá ros ren de zé si ter vén kí vül mi -
vel kí ván nak fog lal koz ni?

– A má sik kér dés az is ko la épí tés. 
A pol gár mes te ri tá jé koz ta tó ban ol vas -
tam, hogy el ké szí tet ték az egy ház zal
kö ten dõ meg ál la po dás ter ve ze tét, te hát
meg fog nak ál la pod ni. Nem tu dom,
hogy van-e en nek va lós alap ja? 

– Ho gyan gon dol ják az in for má ci ók
meg szer zé sét?

– Az ön kor mány zat tal min den kép pen
föl kell ven ni a kap cso la tot. Az in for -
má ci ók egy ré szét tõ lük tud juk meg sze -
rez ni. Va la mi lyen együtt mû kö dést kell
ki épí te ni. Nem konf lik tu so kat sze ret -
nék ger jesz te ni. Tár gyal ni kell a je len -
le gi ön kor mány zat tal, hi szen nem el le -
nük, ha nem a vá ro sért sze ret nénk te vé -
keny ked ni. Ez kö zös cél kell le gyen.
Hogy men  nyi re lesz nek part ne rek?
Egy elõ re nem tu dom. A jó kap cso la -
tok ra fo gunk tö re ked ni komp ro misz  -
szum ké szen, de nem meg al ku vó an. Ez
a két do log lesz az el sõ. Az tán szép
sor já ban jö het a töb bi. Azt hi szem, ez
elég. Nem sza bad egy szer re túl sok do -
log gal fog lal koz ni.

– Az ös  sze jö ve te lek min den hó nap
utol só kedd jén lesz nek. Ki ve het eze -
ken részt?

– Bár ki, aki a fel ada tok ból ma gá ra
tud vál lal ni bár mi lyen ki csit is, és a cé -
lok el éré sé ben tud se gí te ni, csat la koz -
hat hoz zánk. Nem va gyunk el len fe lei
az ön kor mány zat nak. Nem va gyunk
párt. Amit sze ret nénk, azt a vá ro sért
sze ret nénk ten ni.

– Si ke res mun kát kí vá nok, és mind -
annyi unk nak egy szé pü lõ-épü lõ Pécelt.

Apróné Orosz Mar git

Pos tánk ból

Kiss Be ne dek va gyok. Már hó na pok
óta ké szü lök a le vél írás ra. Az ut cánk -
ban nincs csa tor na és út bur ko lat, ezért
min den péceli új sá got meg ve szek,
hogy hírt kap jak ar ról, lesz-e köz mû -
épí tés vagy nem. Az ESE Hír adó is
óva tos ko dik a tá jé koz ta tás ban a köz -
mû rõl.

Sze ret ném meg tud ni kér dé sem re a vá -
laszt, lesz-e 2001-ben az Apá ca he gyen
út- és csa tor na épí tés vagy nem.

A PÉCEL-ÉKE el nö két meg kér ném,
jár jon utá na en nek a nem csak en gem,
de a kör nye ze tem la kó it is ér dek lõ ügy -
ben.

Kö szö net tel: Kiss Be ne dek

PÉCEL-ÉKE ELSÕ LÉPÉSEI
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Pub li ká ci ók
Pub li cis ta, pub li ká ció, publikál… – csak a pub li -

cisz ti ka szó nem sze re pel a Ma gyar Nyelv Ér tel me -
zõ Szó tá rá ban. De a fel so rolt ki fe je zé sek gyö ke re
kö zös: va la men  nyi a la tin publicus – az az: „nyil vá -
nos” szó szár ma zé ka. A la tin szó tár ban sze rep lõ
publico ige je len té se is: köz zé te szek, nyil vá nos ság -
ra ho zok.

Egy meg ha tá ro zás sze rint a pub li cisz ti ka az ér tel -
me zés és meg gyõ zés szán dé ká val for mált, a saj tó -
ban nyil vá nos ság ra ho zott vé le mény. A saj tó mun -
ka tár sa i nak sze mély sze rint is dön te ni ük kell, hogy
a tá jé koz ta tást vagy a vé le mény for má lást vá laszt ják
hi va tá sul.

Akár köz be széd nek, akár nyil vá nos el mél ke dés -
nek vagy egy sze rû en vé le mény nek ne vez zük a pub -
li cisz ti kát, a meg ha tá ro zás az zal foly ta tó dik, hogy
„az ol va sók mi nél szé le sebb kö ré nek meg gyõ zé sé -
re, ese ten ként moz gó sí tá sá ra hi va tott, rend sze rint
köz éle ti töl té sû, gyak ran po li ti kus, ese ten ként po le -
mi kus írás.” Ez a kö zös ne ve zõ elég gé tág ah hoz,
hogy kü lön bö zõ té má jú, ter je del mû, szer ke ze tû és
hang vé te lû pub li cisz ti kai írá sok ra is al kal maz ha tó
le gyen. 

A pub li cisz ti ka klas  szi ku sa i nak dol go za tai azt bi zo -
nyít ják, hogy az idõ sze rû, a tár sa da lom ép pen leg ége -
tõbb gond ja it meg fo gal ma zó, fe szí tõ konf lik tu sa i ban
ál lást fog la ló írá sok a leg ma ra dan dób bak is.

Min den új ság író és ol va só tud ja, jól hat, ha a ve -
zér cik kek ben meg csil lan egy-egy köl tõi kép, jól vá -
lasz tott idé zet. Csak hogy eh hez nem elég a fel hal -
mo zott is me ret anyag. Eh hez az is kell, hogy a ki vá ló
em lé ke zõ te het ség gel meg ál dott pub li cis ta még ki vá -
ló as  szo ci á ci ós kész ség re is tá masz kod has son. Hogy
a cikk írás ro ham mun ká já ban a meg fe le lõ pas  szu sok -
nál a meg fe le lõ idé ze tek jus sa nak eszé be.

A pub li cisz ti ka rang ját gon do la ti ere je és mû vé szi
stí lu sa, il let ve a ket tõ kom bi ná ci ó ja ha tá roz za meg.

A meg ta nul ha tat lan ta nu lá sá nak egyik leg cél ra ve -
ze tõbb mód ja, ha rá szo kunk, hogy a pél da adó
klasszi ku sok kö te te it és a mai új sá got egy aránt új -
ság írói szem mel ol vas suk. Ha a pub li cisz ti kai írá sok
in for má ció tar tal mát, ál lás fog la lá sát és érv kész le tét
ma gun ké vá té ve vagy ép pen vi tat va, a köz lés és kö -
vet kez te tés mód sze ré re is fi gye lünk. A be ve ze tõ
mon da tok frap páns hang üté sé tõl kezd ve nyo mon kö -
vet jük a szer zõk vi ta mód sze rét, lo gi ká ját, az ok fej tés
ta go lá sát. Mér leg re tesszük egy-egy ve zér cikk cí mét:
elég fon tos, elég frap páns-e, ked vet éb reszt-e az el ol -
va sás hoz? S ha igen, ak kor va jon al kal mas-e ar ra,
hogy a szer zõ, il let ve a lap üze ne tét is ös  sze fog lal ja,
cél ba jut tas sa? Ha az ele me i re – be kez dé sek re, mon -
da tok ra – bon tott új ság cikk az elem zés vé gé re tu da -
tunk ban új ra össze áll, va la mi biz tos ránk ra gad a
meg ta nul ha tat lan tud ni va lók ból is. Ha más nem: az
igény a tö ké le tes ség re, a fel is mert és vál lalt igaz ság
mi nél ma ga sabb szín vo na lú egyé ni ki fe je zé sé re.

A vé le mé nye zõ mû faj csa lád ba so rol ha tó új ság mû -
faj ok ská lá ja rend kí vül szé les. Már pe dig a vé le -
mény for má lás, a sze mé lyes ál lás fog la lás, il let ve a
lap vé le mény meg fo gal ma zá sa a dön tõ, meg ha tá ro zó
tu laj don sá ga a mû faj csa lád ba tar to zó írá sok nak.

Az új sá gok el sõ vagy har ma dik ol da lán ta lál ha tó a
ve zér cikk. 

A ve zér cikk
A ve zér cikk nem csak szer zõ jé nek, ha nem a cik ket

köz lõ lap nak a ka rak te rét, po li ti kai ál lás fog la lá sát is
ki fe je zi. A ve zér cik kek so ro za ta pe dig – hos  szú tá -
von – meg is ha tá roz za a köz lõ lap ar cu la tát. A la pok
esz mei irá nyult sá ga a saj tó tör té net szá má ra is a név -
vel jegy zett, vagy akár alá írás nél kül kö zölt ve zér cik -
kek bõl raj zo ló dik ki. A ve zér cikk cél ja a meg gyõ zés,
a lap ál tal fel vál lalt po li ti kai, hit éle ti  cél ki tû zé sek
szol gá la ta.

Ve zér cikk tí pu sok cél juk és ren del te té sük sze rint:
1. Be fo lyá so ló. Az ol va só meg gyõ zé se, vé le mé -

nyé nek be fo lyá so lá sa a cél – az elem zés és ér ve lés
út ján -, va la mi lyen konk rét cél vagy po li ti ka ér de ké -
ben. Ügyek és je löl tek tá mo ga tá sa.

2. El ri asz tó. A cikk va la mi lyen ve szély re – pl. ké -
szü lõ rossz tör vény ter ve zet re – hív ja fel az ol va sók
fi gyel mét, eset leg ja vas la tot is kö zöl a fe nye ge tõ
rossz el ke rü lé sé re. A cél el éré sé ben a cikk író szán -
dé ká nál na gyobb sze re pe van a kö zölt tény anyag -
nak.

3. Fel vi lá go sí tó. A ve zér cikk meg ma gya ráz va la -
mit az ut ca em be ré nek, meg vi lá gít ja a vi ta tott je len -
sé get vagy bi zo nyos ös  sze füg gé se ket.

4. Ösz tön zõ. A cikk kam pá nyok, jó té kony cé lú
ak ci ók al kal má ból rész vé tel re, ada ko zás ra buz dít ja
az ol va sót.

5. Kö szön tõ. Di csé ret és gra tu lá ció a cikk cél ja.
6. Szer kesz tõ sé gi es  szé. Va la mi lyen lé nye ges és

idõ sze rû té ma, il let ve konf lik tus elem zé se. Csak
meg fe le lõ in tel lek tu á lis ké pes sé gek kel és von zó sze -
mé lyi ség je gyek kel ren del ke zõ szer zõ ké pes ar ra,
hogy bo nyo lult kér dé sek hez alá zat tal kö ze lít sen. Az
es  szé tí pu sú ve zér cikk nem ér vel, in kább ele mez.

7. Kön  nyed kom men tár. Bár mi lyen té má ban el -
kép zel he tõ. Fon tos csak az, hogy a cikk író kel le mes,
ol dott for má ban – eset leg hu mo ro san – kom men tál ja
a cikk ki in du ló pont já ul szol gá ló hí re ket, ese mé nye -
ket. A lap ban szí ne sí ti az ol dalt, fel old ja a me rev ro -
vat ke re te ket, és ked vet éb reszt az ol va sók ban a ne he -
zebb faj sú lyú ve zér cik kek ol va sá sá hoz.

Va ló szí nû leg nem ve zér cikk írás sal kez di re mény -
tel jes kar ri er jét, aki most is mer ke dik a toll for ga tás
rej tel me i vel, de ha az elõ zõ e ket meg szív lel ve ol vas -
suk a ve zér cik ke ket, ak kor olyan inst ruk ci ó kat kap -
ha tunk, amely ve zér cikk írás ra is ins pi rál hat ben -
nün ket.

A nagy kér dés vi szont még hát ra van: mi le gyen a
ve zér cikk té má ja, mi le gyen a mu ní ció?

„A mu ní ció: a szó, ugyan az a szó, amit teg nap hal -
lot tál, csak most más kép pen ke ver ve, ki sebb vagy
na gyobb lõ tá vol ra be ál lít va, más cél pont ra be lõ ve.”

1. Ha ab ban a sze ren csés hely zet ben va gyunk,
hogy nem kap juk, ha nem vá laszt juk a té mát, gon dol -
junk  kol lé gá ink ra és szom szé da ink ra, a met rón lá tott
uta sok ra: igye kez zünk ar ról ír ni, ami õket ér dek li,
fog lal koz tat ja. Olyan kér dé sek rõl, ame lyek a cikk re -
mény be li ol va só i nak a hú sá ba vág nak.

2. Igye kez zünk mi nél éle seb ben meg fo gal maz ni,
leg alább a kér dé se ket. A vá la szok ös  sze ál lí tá sá nál

már tá gabb te re nyí lik az al ter na tí vák nak. Ne rejt sük
a so rok kö zé az igaz sá got!

3. A ve zér cikk nem az is-is, ha nem a nyíl tan vál -
lalt, egy ér tel mû né ze tek mû fa ja. Mi nél ki éle zet tebb
hely zet ben író dik egy cikk, an nál egyér tel mûbb nek,
har co sabb nak kell len nie. A pub li cis tá nak szá mol nia
kell a le het sé ges el len vé le mé nyek kel is, ezért a leg -
cél sze rûbb, ha ma ga te szi fel a vi tá zó kér dé se ket, és
nyom ban meg is vá la szol ja õket.

4. Tö re ked jünk a cikk írás so rán a vi lá gos vo nal ve -
ze tés re! Nem biz tos, hogy a konk rét eset (pél da) le -
írá sa és az ezt kö ve tõ tár gya lás ból kö vet ke zõ konk lú -
zió le vo ná sa az egyet len le het sé ges szer kesz té si
mód. De tény, hogy so kak nak be vált!

5. A há rom lép csõs, de duk tív szer kesz tés mód
nem csak lo gi kus, de cél ra ve ze tõ is. So kak sze rint a
jó ve zér cikk kép le te meg egye zik a hí ré vel. A be ve -
ze tõ meg fe lel a news story leadjének, csak ép pen
nem va la mi lyen tényt, ha nem té telt tar tal maz. Ez a
le ad rend sze rint va la mi lyen hely zet re uta ló ki je len -
tés vagy érv, amit a ké sõb bi ek ben kell a cikk nek
meg vé de nie. A body – a cikk tes te – az el sõ ál lí tás
ki bon tá sa, a té mát elõbb re vi võ ér ve lés. Ezt kö ve ti
har ma dik ként a rö vid és vi lá gos konkúzió: az ép pen
úgy le het a cikk író cél já nak meg fo gal ma zá sa, mint
a fel ve tett prob lé ma meg ol dá sát szol gá ló ja vas lat
vagy fel hí vás.

6. Igye kez zünk a té mát, a bi zo nyí tan dó vagy cá folt
té telt mi nél több ol dal ról meg vi lá gí ta ni. Az ér vek és
el len ér vek üt köz te té se fe szül teb bé, ér de ke seb bé te szi
a cik ket, hi te le seb bé a bi zo nyí tást.

7. Ah hoz, hogy írá sunk el ér je a cél ját, nem elég,
ha iga zunk van. El en ged he tet len, hogy len dü let tel,
szen ve dél  lyel, vá lasz té kos és él ve ze tes for má ban
kép vi sel jük ezt az igaz sá got.

8. A vi ta he vé ben is õriz zük meg mél tó sá gun kat,
és tart suk tisz te let ben  vi ta part ne rün ket. A  küz del -
mek ide jén se fe led kez zünk meg ar ról, hogy min dig
a szem ben ál ló né ze tek cá fo la ta, le já ra tá sa, szét zú zá -
sa a cél, nem pe dig az azo kat kép vi se lõ em be re ké. 
A pub li cis ta ha tá ro zott sá ga nem el len té te a más ság
tisz te le té nek, a to le ran ci á nak. Nem csak el len fe le in -
ket, ol va só in kat is meg il le ti a tisz te let. Már csak
azért is, mert a kö zön ség nek ab ba a szû kebb, köz vé -
le mény-for má ló ré te gé be tar toz nak, ame lyik nem -
hogy új sá got, de pub li cisz ti kát is ol vas. De meg il le ti
a tisz te le tet azért is, mert idõt, ener gi át for dí tott cik -
künk el ol va sá sá ra.

9. Ke rül jük az üres já ra to kat, a fe les le ges ki té rõ ket
és szó vi rá go kat. A mo dern ve zér cikk szi ká rabb és
cél ra tö rõbb, jó val tö mö rebb is a haj da ni nál. Köz vé le -
mény-ku ta tók ál lít ják, hogy az ol va só csak azt a ve -
zér cik ket ol vas sa vé gig, amely nek el sõ egy-két mon -
da ta fel kel ti az ér dek lõ dé sét, fi gyel mét. És csak ak -
kor nem saj nál ja a ve zér cikk el ol va sá sá ra for dí tott
idõt, ha úgy ér zi, hogy a cikk vé gé re ér ve új in for má -
ci ók és ér vek bir to ká ba ju tott. Olyan ál ta lunk  kép vi -
selt igaz sá got is mer het meg, ame lyek el fo ga dá sa
vagy el ve té se szu ve rén jo ga.

A kö vet ke zõ 1x1 a vé le mény-nyil vá ní tás to váb bi
mû fa ja it elem zi.

Durkó Sán dor Lász ló

ÚJSÁGÍRÓ 1X1ÖTÖDIK
1X1
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A ké zi mun ka ma nap ság ugyan nem tar to zik a leg di va to -
sabb idõ töl té sek kö zé, Pécelen még is so kan vá laszt ják ki -
kap cso ló dás ként. A hím zés ál ta lam leg cso dál tabb vál to za ta a
go be lin ké szí tés, ezért is örü lök, hogy az Eri ka Ga lé ri á ban
áp ri lis vé gé ig gobelinkiállítás lát ha tó. A ki ál lí tott ké pek al -
ko tó já val, Gu lyás Jánosné, Zsu zsá val be szél get tem. 

– Mi kor is mer ked tél meg a go be lin ké szí tés tu do má nyá val?
– Tavaly ja nu ár ban egy sze ren csés ki me ne te lû köz le ke dé si

bal eset tör tént ve lem. A kór ház ban fog tam fel, hogy na gyon
há lás le he tek a sors nak, hogy élet ben ma rad tam. Né hány hé -
tig ágy hoz kö tött vol tam, és a szom szé dom, Ha la si Ferencné,
Gi zi ke gyak ran meg lá -
to ga tott. Ilyen al kal -
mak kor ho zott ma gá val
fi nom gõ zöl gõ le vest és
a go be lin ké pét, amit ép -
pen ak kor ké szí tett (Gi -
zi ke be szél ge tés köz ben
is tud varr ni). Min dig
na gyon sze ret tem vol na
meg ta nul ni go be lint ké -
szí te ni, de bár ki tõl is
kér dez tem a var rás
tech ni ká ját, csak an  nyit
mond tak, hogy  na gyon
bo nyo lult, és hos  szú
idõ be ke rül az el sa já tí -
tá sa. Én el áru lom Ne -
ked a tit kot, ha Te aka -
rod, bár mit meg ta nul -
hatsz, még a fa li kár pit
ké szí té sét is.

– Kön  nyen ment a ta -
nu lás?

– Igen, mert na gyon
akar tam tud ni a tit kot.
Hi szen az is cso da,
hogy Gi zi ke meg mu tat -
ta a tu do má nyát, mert
ez nem szo kás. A go be -
lin ké szí tés is me rõi félt -
ve õr zik tit ka i kat. 

– Az el sõ ké ped ki csit
más, mint ami ket mos -
ta ná ban csi nálsz.

– Igen, ezek már tû go be li nek.
– Ho gyan tör tént a vál tás?
– Az el sõ mû ve i met el vit tem be ke re tez tet ni Mi kes Jó zsef -

hez, Rákosligetre. Õ mu ta tott ne kem egy tû go be lint, meg kér -
dez te, mi ért nem pró bál ko zom ez zel. Na gyon meg tet szett, és
ki pró bál tam. Tû go be lin nel a ki fe je zés le he tõ sé ge lé nye ge sen
na gyobb a ha gyo má nyos fa li kár pit tal szem ben. Az óta ké szí -
tem ez zel a mód szer rel a ké pe i met.

– Mi szük sé ges egy go be lin kép el ké szí té sé hez?
– Az anyag ra rá van fest ve a té ma, ezt kell a meg fe le lõ szí -

nû fo nal lal ki varr ni. Én ál ta lá ban egy-egy szín bõl min den ár -
nya la tot meg ve szek. A fo nal hat szál ból van so dor va, eze ket
hogy még szebb le gyen, ket té sze dem, és két ár nya la tot ösz  -
sze fog va var rok. Ál ta lá ban a fest mé nyek rõl ké szült rep ro -
duk ci ót is be szer zem, mert az anyag ra fes tett kép nem min -
dig tö ké le tes, és ter mé sze te sen én va gyok a har ma dik ös  sze -
te võ, így lesz a dí vá ból ro man ti kus lány, a ko pasz fá ból a

szom szé dom há za elõtt ál ló fa, a gond ter helt lány ból ál mo -
do zó ka masz, és a „ré ten” cí mû ké pem be be ke rült az ab la -
kunk ból lát ha tó domb. 

– Hol szer zed be a szük sé ges anya go kat?
– Bu da pes ten ve szem egy go be lin szak üz let ben. 
– Men  nyi ide ig tart egy kép el ké szí té se?
– Az vál to zó. Ha egész nap itt hon va gyok, ak kor 4 nap, de

ilyen kor mást nem csi ná lok. Elõ for dult, hogy reg gel hat kor
út nak in dí tot tam a fér je met, és le ül tem egy ki csit hí mez ni.
Ami kor úgy érez tem, éhes va gyok, ak kor lát tam, hogy már
dél után ket tõ óra van. Ha dol goz ni já rok, ak kor há rom-négy

hé tig is ké szül egy kép. 
– A fér jed sze re ti az

új hob bi dat?
– Igen. Sõt, na gyon

so kat se gít. Õ ala kí tot ta
át a vi lá gí tást ne kem,
mert több fe lõl kell a
fény nek jön nie, hogy a
szí ne ket es te is pon to -
san lás sam. Ami kor el -
bi zony ta la no dom egy-
egy rész let nél, ak kor ta -
ná csot ké rek a fér jem -
tõl és Gi zi ké tõl, mert
na gyon meg bí zom a
szép ér zék ük ben.

– Ez után már csak a
ke re te zés van hát ra.

– Na gyon meg ha tá -
roz za a go be lin ké pet,
hogy mi lyen ke ret be te -
szik. Sze ren csé re rá ta -
lál tam – kis se gít ség gel
– Mi kes Jó zsef re, aki
rá érez a ké pe im han gu -
la tá ra, és hoz zá ad ja
mun ká im hoz a mû vé -
sze tét, hi szen egy ke ret -
tel ki le het emel ni a szí -
ne ket és a for má kat.
Ami kor el ho zom a ké -
pe ket tõ le, ak kor lesz
tel jes a mun kám.

– A kész mun ká id nak
mi lesz a sor sa?

– Van egy-két ké pem, ami szá mom ra na gyon ked ves, azo -
kat ki tet tem a la kás ban. Na gyon so kat el aján dé koz tam a ba -
rá ta im nak, ro ko na im nak és is me rõ se im nek. Ter mé sze te sen
csak azok nak aján dé ko zom a ké pe i met, akik rõl meg ér zem,
hogy sze re tik.

– Mik a ter ve id a jö võ re?
– Áp ri lis hó nap ban az ECDL szá mí tó gé pes vizs gán sze ret -

nék túl len ni, mert a kö vet ke zõ ter vem a rajz ta nu lá sa, hogy
még sok kal szebb go be lin ké pe ket tud jak ké szí te ni.

Zsu zsá ból árad az ener gia, mi köz ben be szél. Szá mom ra
szin te hi he tet len, hogy egy ilyen ener gi kus as  szony mi ként
ké pes ilyen ap ró lé kos mun ká ra. Min den eset re a vég ered -
mény le nyû gö zõ.

Apróné Orosz Margit

SOK SZÁZ ÖLTÉSBÕL EGY KÉP
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Ven dé günk volt Joanna Messing

Az ame ri kai nonprofit ku ta tói prog ram ér dek lõ dé -

sé re egye sü le tünk ven dé gül lát ta Joanna Messinget. 
A lá to ga tás cél ja a ma gyar or szá gi nonprofit szer ve ze tek fenn -
tart ha tó sá ga, táv la ti mû kö dé se, pénz ügyi-gaz da sá gi át vi lá gí tá -

Durkó baj nok

Az Or szá gos Fedettpályás ju ni or baj nok sá gon, ahol 19 év a
fel sõ kor ha tár, a 17 éves Durkó Eliána Pál ma ki emel ke dõ ered -
ményt ért el. 60 m-es gát fu tás ban esé lyes hez mél tó an, ma ga -
biz to san uta sí tot ta ma ga mö gé el len fe le it. 

(Gö döl lõi Szol gá lat - 2001. feb ru ár 22.)

Durkó Eliána or szá gos csú csa

A Hon véd meg hí vá sos fedettpályás ver se nyén a fu tó fo lyo só
hos  sza le he tõ vé te szi a száz mé te res fu tá sok meg ren de zé sét. 
A ver seny prog ram ban sze re pelt a 100 mé te res gát fu tás is. 
Az egész té li sze zon ban re mek for má ban ver seny zõ Durkó
Eliánának re á lis esé lye volt az or szá gos re kord meg dön té sé re.

Már a be me le gí tés nél ér zõ dött, hogy Eliána meg szok ta a ma -
ga sabb gá tat, mi vel több ször ver seny zett a ju ni o rok kö zött. Né -
hány rá fu tás után si ke rült az át ál lás az ifi gát ma gas ság ra. Bár
nem je len tet ték be a csúcs kí sér le tet, de a hír el ter jedt, és so kan
szo rí tot tak a szim pa ti kus gö döl lõi lány si ke ré ért.

A re mek rajt után het ven mé te rig, klub tár sa Szelecky Xé nia
még együtt fu tott ve le, de utá na már csak a csúcs volt az el len -
fél. A táv utol só ré szét nagy sze rû tech ni ká val és erõs cél ba ér -
ke zés sel tel je sí tet te. – Meg van! – ki ál tott fel a szö vet sé gi ka pi -
tány, aki az elekt ro mos idõ mé rõ be ren de zés mel lett fog lalt he -
lyet. – Hi he tet len – tet te hoz zá.

A hi he tet len az volt, hogy csúcs ja ví tás ok nál ál ta lá ban szá za do -
kat szok tak ja ví ta ni, Eliána pe dig több ti ze det fa ra gott le az or szá -
gos csúcs ból. Benkõ Ákos, Eliána edzõ je, aki a na gyobb si ke rek
ese tén is vis  sza fo gott szo kott len ni, most a kö vet ke zõ ket mond ta:

– Eliána egé szen rend kí vü li tel je sít ményt nyúj tott. Ez az idõ
nem zet kö zi mér cé vel néz ve is ki vá ló. Meg nõtt a fe le lõs sé günk
az if jú sá gi vi lág baj no ki sze rep lés sel kap cso lat ban.

Az if jú sá gi 100 mé te res gát fu tás gyõz te se: Durkó Eliána,
GEAC, 14,22; új or szá gos csúcs (ré gi Ju hász Fanny UTE 14,75).

-es-                        (Göl lõi Szol gá lat - 2001. már ci us 8.)

MEG HÍ VÓ EGÉSZ SÉG NAP RA

Hely szín: Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la, Pécel, Pe tõ fi u. 15.
Idõ pont: 2001. áp ri lis 7. 10-14 órá ig
Prog ra mok:
10.00: Meg nyi tó (Ze ne is ko la fú vós együt te se), akorbatikus

tor na (Amarilis Stú dió), tár sas tánc be mu ta tó
10.30: Gyermekdiabetesz (elõ adó Balla Ág nes)
11.15: Szív- és ér rend sze ri be teg sé gek (elõ adó prof. Hor 

váth Lász ló)
12.00: Biokertészet, sze lek tív hul la dék gyûj tés Pécelen 

(elõ adó Kiss Lászlóné)
Mé ré sek, vizs gá la tok:
Csont rit ku lás, lúd talp, tel jes kö rû szem vizs gá lat (IRISZ Op -
ti ka, Pécel), szem üveg ren de lés, vér nyo más-, vér cu kor-, ko -
lesz te rin szint mé rés, fog ápo lás, kiromasszázs (Fa ra gó Sza -
bolcs ter mé szet gyógy ász), test zsír mé rés
Be mu ta tók:
Knorr sa lá ta ön te tek, Danone, Zepter ter mé kek, gyógy ital ok,
gyógy te ák, sport szer-, könyv vá sár, Richter Ge de on ter mé kek
Moz gás, sport:
Ge rinc tor na, step ae ro bic, ug ró kö te le zés, asz ta li te nisz,
mászófal, karatebemutató, asz falt rajz, egész ség ügyi to tó
Zá rás:
14.00: Ered mény hir de té sek
Ak ro ba ti kus tánc
A nap prog ram jai in gye ne sek.
„Az egész ség a tel jes fi zi kai, szel le mi és szo ci á lis jó lét ál la -
po ta, és nem pusz tán a be teg ség hi á nya.”

A VÉDESE Kht. szociális konyhája

MELEG EBÉDET kínál

akár a hét minden napján, kiszállítással is.

Árak:-helyben fogyasztva (12-14 óráig) 280 Ft/adag,

-kiszállítással 300 Ft/adag.

Rugalmas megrendelés

A havi étlap ismeretében tetszõleges napokra

rendelhet akár naponta változó adagszámot is.

Diétás ebéd

pl. epés, cukros, tej- vagy fehérjementes is rendelhetõ!

Vállaljuk továbbá 50 fõig kisebb

RENDEZVÉNYEK

megtartását is.

További információért

keressék Ugi-Rácz Erzsébet élelmezésvezetõt .

Telefon : (06 28) 453 076, 7-15 óráig.

Címünk: VÉDESE Kht., 2119 Pécel, Pihenõ u. 2.

Fax : (06 28) 453 076, E-mail:ese@mail.digitel2002.hu
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