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HOROSZKÓP

MMiitt ííggéérr nneekk aa ccssiill llaa ggookk 22000011.. mmáájjuuss hhóó nnaapp rraa??
Az aszt ro ló gia vé del mé ben fon tos nak tar tom el mon da ni, hogy egy em ber sor sát csak a sze mé lyes ho rosz kóp já ból le het ki ol vas ni. Ab ban

tíz égi test hely ze te az irány adó, még en nél a prog nó zis nál csak a Na pot tud juk fi gye lem be ven ni. Ezért ér zi né ha úgy, hogy nem an  nyi ra
pas  szol Ön re a le írás, még is ér de mes el ol vas ni, mert rá irá nyít ja a fi gyel mét az adott idõ szak fon tos ten den ci á i ra.

Sze mé lyes ho rosz kóp ké szí tés, ta nács adás: 06-28-496-153 Csí kos Lil la

KOS (már ci us 21 - áp ri lis 20.) Ön ebben a hónapban is a csillagok kegyeltje! Használja ki ezeket a kozmikus lendítõerõket,
és bátran kezdeményezzen az élet minden területén. A szerelem, vállalkozás, kereskedelem, kommunikáció, külföldi
kapcsolatok terén sikerre és baráti, protektori segítségre számíthat.

BI KA (áp ri lis 21 - má jus 20.) A májusi Bikáknak boldog születésnapot kívánok! A Szaturnusz csak 28 év múlva tér vissza az
Ön jegyébe. Most minden új lendületet vesz, kedélye, körülményei sokat változnak pozitív irányba. Hivatásában akadályok
merülhetnek fel, esetleg némi vita a fõnökével. Pénzügyeit megfontoltan intézze, legyen takarékos, és ne költekezzen
feleslegesen! Májusban nem várt bevétele lehet, ha módjában áll, tartalékolja nehezebb idõkre.

IK REK (má jus 21 - jú ni us 21.) Isten éltesse a májusi Ikreket! Sajnos a Szaturnusz az Ön jegyébe lépett, és 2003 júniusáig ebben
a jegyben folytatja égi útját. Ez kissé megnehezíti ezt az idõszakot, úgy érzi az élete nem halad elõre, minden területen akadályokba
ütközik. Maradjon higgadt és nyugodt, körültekintõen, kapkodás nélkül intézze a dolgait. Komolyabbá és megfontoltabbá válik, ami
elõnyös változás egy Ikrek szülöttnél. Társával ok nélkül ne vitatkozzon, legyen kedves és megértõ..

RÁK (jú ni us 22- jú li us 22.) A sok munka tölti ki mindennapjait, de ez elõmenetelt és anyagi elismerést is hoz. Igaz, az irigyei
is kicsit megszaporodnak, de ha nem dicsekvõ, és csak szûk családi körben vitatja meg a dolgait, nincs mirõl beszélniük.
Fárasztó hétköznapjai után egy jó kis pecázás, vízparti elvonulás csodákat tesz. Vigye magával a családját is!

OROSZ LÁN (jú li us 23 - au gusz tus 23.) A hónap elsõ napjaiban a Hold az Ön jegyében lesz, az otthon, a család fontossága
elsõdlegessé válik. Kedveskedjen édesanyjának, lepje meg a feleségét. Ha építkezésen, felújításon gondolkodik, ez a hónap sok
jót és gyors haladást ígér ezen a területen. Vonja be barátait, rokonait a munkába, mert Önnek a hivatása is mozgalmas napokat
tartogat. Ha nagyon elfáradt, és megengedheti magának, utazzon el, és pihenje ki magát, így kellemes és szép élményekkel
gazdagodhat. Gyermekei is sok örömet okoznak.

SZÛZ (au gusz tus 24 - szep tem ber 23.) Ötleteivel sziporkázik, fõleg kollégáit kápráztatja el jobbnál jobb megoldásaival.
Egyébként is kitûnõ idõszak a kereskedelem, kommunikáció területén. Fõnökei felfigyelnek Önre, és munkahelyén felpezsdül
az élete, elárasztják testhezálló megbízásokkal. A tanulás is fontos szerepet kaphat életében, és a sikeres vizsgáknak is most
van itt az ideje.

MÉR LEG (szep tem ber 24 - ok tó ber 23.) A nyilvánosság elismeréssel tekint Önre, természetes bája, kedvessége sokakat
elkápráztat. Határozottságával, lendületével párját is magával ragadja, kapcsolatukban a szerelemre helyezõdik a hangsúly.
Együtt sikeres vállalkozásba kezdhetnek, mely hosszútávú és anyagi biztonságot jelentõ. Jogi ügyeit most intézze el.

SKOR PIÓ (ok tó ber 24 - no vem ber 22.) Mindennapi munkájában kiélheti alkotókedvét, szépérzékét. Fõnöke elismeri,
egzisztenciális stabilitást, népszerûséget érhet el. Mindez örömmel tölti el, és az anyagi megbecsülés sem jön rosszkor. Anyagi
természetû probléma vitákat okozhat a családjában, párjával. Ne felejtsék el: a pénz nem minden, a szeretet és az összetartozás
mindennél többet ér.

NYI LAS ( no vem ber 23 - de cem ber 21.) A Nyilas jegyében tartózkodó Mars energikussá teszi, ugyanakkor fokozza
vitatkozókedvét is. A házassága is kissé meginog ennek hatására, de a sok õszinte beszélgetés feloldja a feszültségeket.
Otthonuk szépítésére fordítsák inkább energiájukat, mert annak is itt van az ideje. A gyerekek is sok örömet hoznak az életébe,
velük is töltsön több idõt, szükségük van Önre. Túláradó energiáját a mindennapi munkában eredményesen vezetheti le.

BAK (de cem ber 22 - ja nu ár 20.) Most sok a munkája, tervezhet, alkothat, anyagilag gyarapodhat. Pénzét családjára,
otthonára költi, amivel szeretteinek nagy örömet okoz. Meg is érdemlik, mert nagy szeretettel veszik Önt körül. Vállalkozása új
lendületet vehet, amit érdemes kihasználni. A szerelem is élete részévé vált, és esetleg egy szerzõdéssel is megpecsételi
érzelmeit, és házasságra lép a nagy Õ-vel.

VÍZ ÖN TÕ (ja nu ár 21 - feb ru ár 19.) Magnetikus kisugárzása szerelmet ébreszthet valakiben, és ennek hatására felpezsdül az
élete. Vidám és boldog, mindenkihez van egy kedves szava. Kereskedelmi tevékenységgel anyagi haszonra tehet szert. A
családban valamilyen hirtelen döntése heves vitákat válthat ki. Beszéljen meg mindent partnerével, ne lepje meg Õt váratlan
dolgokkal.

HA LAK (feb ru ár 20 - már ci us 20.) Nagy a nyüzsgés az otthonában. Nagy családi találkozásokat tartanak, ott van mindenki,
de az is lehet, hogy otthont vált, vagy munkálatokat végeznek családi összefogással. Ezeknek a tevékenységeknek kedvez ez a
hónap, sõt anyagi helyzete is kedvezõen alakul.

Ös  sze ál lí tot ta: Csí kos Lil la
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A
nap tá rak ugyan nem ki emelt ün -
nep ként je lö lik, még is van egy nap,
mely év ti ze dek óta mind an  nyi unk

szá má ra ugyan azt je len ti. Tar tal ma és ér tel -
me zé se nem vál to zott a rend szer vál tá sok -
kal sem. Nem is vál toz ha tott. Hi szen nincs
olyan kor, nincs olyan rend szer, nincs
olyan nem zet és egyén, aki nek mást je len -
te ne a szó: édes anya. Egy cso dá la to san
zen gõ, na pon ta ész re vét le nül is több ször
ki mon dott szó: édes anya. És mond hat juk:
anya, anyu ka, anyu ci, ma ma, ma mi, vagy
akár más né pek nyel vén, szá munk ra a szó
egyet je lent. Egy fá rad ha tat lan, ön zet len,
ag gó dó, ál do zat kész as  szonyt. Az anyák
ön zet len sé ge és ál do za ta a leg sze mély te le -

nebb. A hi val kod va ho zott ál do za tok is
meg ha tó ak, mert ál do za tok. Ám a leg iga -
zibb ál do za tok azok, ame lyek tõl meg ha -
tód ni sem tu dunk, mert ész re sem ves  szük
õket… vagy még is? Az év egy nap ján tu -
da to san akar juk ész re ven ni, és egy rö vid ke
idõ re meg áll va, há lán kat ki fe jez ni irán tuk.
Ez a nap má jus el sõ va sár nap ja, az édes -
anyák, nagy ma mák nap ja.
Gyer me ke ink kel mi is már he tek óta ké -
szü lünk nagy-nagy ti tok tar tás sal, iz ga lom -
mal és öröm mel er re az ün nep re.
Egy kis gyer mek szá má ra meg fo gal maz ha -
tat lan, amit édes any ja je lent szá má ra. Sza -
va i val ta lán csak tes ti szük ség le te i nek ki -
elé gí tõ jét tud ja meg fo gal maz ni. De a so rok

kö zött rej tet ten meg bú vik az a mér he tet len
sze re tet és há la, amit az anyák iránt érez -
nek. Sa ját sza va ik he lyett az ün ne pen is in -
kább a köl tõk be szél nek. Hi szen ez az õ
fel ada tuk. Mi pe dig, akik nek még le he tõ -
sé gük van édes anyát ün ne pel ni, le gyünk
ezért na gyon há lá sak, és sze re te tün ket hét -
köz na pi tet te ink ben bi zo nyít suk!

„Nincs a földön szentebb vallomás
Zengje a szívünk ….. mintha hallanám,
Egyszer mindenki megvallja a szót:
Nincs drágább senki, mint az én anyám!”

Di mit rov Ju dit
ta ní tó

„„AAkkii aa lleeggddrráággáábbbb nneekkeemm......””

K
ed ves Ol va só! Fo gad ja sze re tet tel a kis el sõ osz tá lyo sok
val lo má sa it.  Alig hogy meg ta nul ták a be tû ve tés tu do má -
nyát, még aka doz va jár kis ke zük. Nagy igye ke zet tel és

sze re tet tel ké szí tet ték el el sõ fo gal ma zá su kat anyák nap já ra,
me lyek mind egyi ke õszin te sze re te tet su gá roz. Né há nyat kö zü -
lük meg osz tunk Önök kel.

Fá bi án An na
Na gyon sze re tem, hogy olyan okos és
ara nyos és ked ves. Szép és sze re tem.
Drá ga anya! Sze re tem, ami kor va la mit
hoz, és azt is, hogy sze líd. Sze re tem,
ami kor saj nál, sze re tem, ami kor se gít.

Jankovics Fran cis ka
Na gyon so kat se gít ne kem. Õt én sen ki ért
nem cse rél ném el. Jó szí vû, és so ha se ha -
zu dik ne kem. Na gyon sze re tem. Ha õ
nem len ne, én se len nék. Sze re tem az
anyu ká mat, köl csön se ad nám sen ki nek,
és nem cse rél ném el.

Orosz Zsó fi
Ara nyos, jó szí vû, igaz sá gos, szeretet-
gazdag, pa ko ló ked vû.  A ma mi jó szí vû,
szor gal mas, nem cse rél ném én el sen ki re.
Õ az én édes anyám, bol dog va gyok mi at ta.

Oros Ger gõ
Fõz, te rít, se gít a lec ké ben, reg ge lit csi -
nál. El megy a bolt ba, hoz cso kit, meg für -
det, le fek tet, rend be hoz za a tás kát. Ad
gyógy szert, ha be teg va gyok, tesz a tás -
kám ba en ni va lót, meg ta nít az órá ra.

Nádasi Krisz ti na
Az én anyu ká mat azért sze re tem, mert
se gít ne kem a ta nu lás ban. Azért is sze re -
tem, mert min dig el kí sér az is ko lá ba. Az
én anyu kám na gyon ara nyos. Ha bá na -
tom van, min dig meg kér de zi, ha szü net
van, min dig ját szik ve lem. Sen ki mást
nem fo gad nék el anyu kám nak. Az én
anyu kám min dig süt ne kem va la mi fi no -

mat. Né ha el me gyünk sé tál ni és vá sá rol ni.

Már kus Csen ge
Az én édes anyám olyan ked ves, min dig
se gít a há zi fel adat ban, anya min dig se gít,
ha el akad tam. Es tén ként min dig éne kel,
még me sél ni is szo kott. Min dig át visz az
is ko lá ba. Õt sen ki vel se le het ös  sze cse rél -
ni. Ha be teg va gyok, ki ven né meg ne kem
a gyógy sze re ket?

Bobály Or so lya
Na gyon szép. Ha nem len ne anyu kám,
min dig ilyen anyu kát sze ret tem vol na.
Na gyon sze re tem. Õ a leg jobb anya.
Min dig se gít. Min dig me sél, ját szik ve -
lem. Én ne kem õ a leg ked ve sebb. Min dig
se gít, ha be teg va gyok. Fi no ma kat fõz.
Min dent meg en ged ne kem.

Kõ vá ri Im re
Azért sze re tem az anyu ká mat, mert se -
gít a lec kém ben. El sem tud nám kép zel -
ni, ha nem len ne az éle tem ben. Azért
sze re tem, mert na gyon ked ves, ol vas
me sét, és meg vesz min dent. El visz az
is ko lá ba. Ha be teg va gyok, ak kor meg -
csi nál min dent. Olyan ked ves, nem bánt
sen kit. Meg en ge di, hogy ott alud jak a
szo bá juk ban, és fá ra más  szak, és hogy a
mamáméknál alud jak.

KÖSZÖNTŐ
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A FÕBER Rt. ve ze tõ ter ve zõ je
Szenczi Ot tó meg be szé lés re hív ta meg
a péceli ci vil szer ve ze te ket 2001. áp ri -
lis 24-re a Mû ve lõ dé si Ház ba. A péceli
te le pü lés szer ke ze ti és sza bá lyo zá si terv
el ké szí té sé vel meg bí zott in gat lan fej -
lesz tõ és mér nö ki cég azért tar tot ta ezt
a meg be szé lést, hogy már az elõ ké szí tõ
sza kasz ban meg is mer jék az itt la kók el -
kép ze lé se it, ja vas la ta it, vé le mé nyét.
Az Új te lep fö löt ti ré szen kor sze rû, ta -

nya sze rû gaz dál ko dó te rü le tet kí ván nak
lét re hoz ni a ter ve zõk. A Ke lõ-dû lõ ben
la kó te rü let ki ala kí tá sát kép zel ték el,
önál ló in téz mé nyi el lá tás sal, a vas út in -
nen sõ ol da lán pe dig a már meg lé võ
ipa ri te rü le tet kí ván ják nö vel ni. A
Maglódi út fe let ti domb há ton ide gen -
for gal mi és sza bad idõ par kot sze ret né -
nek ki ala kí ta ni. Az Apá ca-domb mel -
let ti te rü let is be épí tés re ke rül majd.
A ter vek kel kap cso lat ban Szenczi úr

hang sú lyoz ta, hogy fo ko za to san ke rül -

né nek meg va ló sí tás ra. A ter ve zés a fej -
lesz té sek, a bel te rü let be vo ná sok üte -
mét is meg ha tá roz ná. A cél juk, hogy a
vá ros ban la kók élet mi nõ sé gét ja vít sák,
va la mint az, hogy a be fek te tõk szá má ra
von zób bá te gyék Pécelt. 
A ter ve zõk kér dé sei cím sza vak ban:
- A te le pü lés ked ve zõ adott sá gai
- Te le pü lés fej lesz té si el vá rá sok, meg 
ol dás ra vá ró fel ada tok
- kör nye zet vé del mi prob lé mák
- köz mû szol gál ta tá sok
- te le pü lés kép
- táj vé de lem
- te le pü lés szer ke ze ti meg ha tá ro zott ság 
- te lek struk tú ra
- köz te rü le tek
- te le pü lés funk ci ók hi á nya, 
elég te len sé ge
- zöld te rü le tek

Te le pü lé si és la kos sá gi igé nyek
- fej lesz té si cé lok
- kör nye zet vé de lem 

- in téz mény rend szer
- zöld te rü let
- gaz da sá gi élet
- köz le ke dés
- köz mû el lá tás

Pécel Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
április havi ülései

Idõpont: 2001. április 2. 17.00 óra
Helyszín: Zeneiskola hangversenyterme
Napirendi javaslat:
1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti
idõszakról
elõadó: Márkus János polgármester
2. A Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság
elõterjesztései:
2/1. Topolyosban lévõ Önkormányzati földterület
hasznosítása
2/2. Kastély vendéglõ pályázatának elbírálása
2/3. KHVM-tõl elnyert 79,6 millió Ft felosztásáról
szóló beszámoló megtárgyalása
2/4. A Péceli KHT-nak az önkormányzati
ingatlanok kezelésére vonatkozó szerzõdéstervezet
megtárgyalása
2/5. Péceli KHT. Felügyelõ bizottságába tag
delegálása
2/6. Csatornatársulásra vonatkozó Képviselõ-
testületi határozatok visszavonása
2/7. ÁFA visszaigénylése a Vízmû Kft-nél
2/8. Vízmû Kft. ügyvezetõjének illetmény emelése
2/9. Önkormányzati bérlemények bérleti díjának
kérdése
2/10. Kovács Péter és Kovács Mihály
területvásárlási kérelme.
2/11. Hodosy 3236/3 hrsz-ú ingatlan részletre
történõ megvásárlásának ügye.
2/12. 3,2 Ak megvásárlása
2/13. Közbeszerzési eljárásra pályáztat
2/14. 65 év feletti péceli polgárok
hulladékelszállítási ügye
elõadó: Klász László Pénzügyi és
Városgazdálkodási Bizottság elnöke
3. A Mûszaki Bizottság elõterjesztései:
3/1. Polgármesteri Hivatal II. számú épületének
továbbépítése, tervezési árajánlat elfogadása.
3/2. 13 ha-os ipari park lakótelkekké történõ
átminõsítésének kérdése
3/3. Nagy László - Török Sándor Petõfi utcai
társasházaknál lévõ út felújítási kérelme.
3!4. Gyalogos átkelõhelyek tervezési árajánlatok
elbírálása.

3/5. Hegyi Pálné és társai külterületi ingatlanok
belterületbe vonási kérelmének megtárgyalása.
3/6. Paziczki Lajosné belterületbe vonási kérelme.
3/7. ifj. Szûcs Géza és társa külterületi ingatlan
vásárlás iránti kérelme
3/8. Gyüre Pál kérelme.
3/9. Lukács Jenõ toldaléképítéséhez tulajdonosi
hozzájárulási kérelme.
3/10. Petõfi iskola kazánházának felújítása,
korszerûsítése.
3/11. Zeneiskola tetõfelújítása
3/12. Rákóczi út folytatása
3/13. Gelencsér Jánossal kötendõ területfejlesztési
szerzõdés
3/14. Rét utcai felszíni csapadékvíz elvezetése
3/15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának
kialakítása
elõadó: Bors Pál Mûszaki Bizottság elnöke
4. Oktatási Bizottság elõterjesztései
4/1. Nevelési Tanácsadó szerzõdése
4/2. Városi ünnepségek megrendezése
Elõadó: Lestyán Péter az Oktatási Bizottság
elnöke
5. Pécel Fejlõdéséért közalapítvány Alapító
okiratának módosítása
Elõadó: Kiss József alpolgármester, kuratórium
elnöke
6. Pécel fejlõdéséért közalapítvány kuratóriumi
tagok díjazása
elõadó: Márkus János polgármester és Bors Pál
képviselõ, a kuratórium FEB. elnöke
7. Oktatási Bizottság külsõs tagjának lemondása
miatt új tag választása
elõadó: Márkus János polgármester
8. ESE kérelme
9. Bérleti szerzõdés megkötése 3154 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozóan
elõadó: Márkus János polgármester
10. Talapa Jánosné kérelme tulajdonosi
hozzájárulás megadása
elõadó: Márkus János polgármester

Idõpont: 2001. április 19. 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. Az Önkormányzat 2000. Évi
Zárszámadásának megtárgyalása
2/2. ÖNHIKI támogatásra pályázat beadása
2/3. Orvosi mûszerek beszerzésére pályázat
benyújtása
2/4. Péceli Zeneiskola tetõelújítására pályázat
benyújtása
2/5. Fáy András Mezõgazdasági Szakközépiskola
tetõfelújítására pályázat benyújtása
2/6. Petõfi Sándor Általános Iskola emelet
ráépítésére pályázat benyújtása
2/7. Szennyvízcsatornázásra pályázat benyújtása
2/8. Megállapodás a Purátor Kft-vel
2/9. Szemétszállítási díj kompenzálása
2/10. Talapa János bérleti szerzõdés hosszabbítási
kérelme
2/11. Frigyesi Sándor területvásárlási kérelme
2/12. Kastély vendéglõ bérbeadására pályázat
2/13. Pécel Kishársasban hulladéklerakó
rekultivációs tervének árajánlata (közös
elõterjesztés a Mûszaki bizottsággal)
2/14. ESE kérelme
2/15. Pécel Piactéri bérlemények felmondása és új
bérlõ részére történõ kiadása 
2/16. Borsos Zsoltné telekvásárlási kérelme
elõadó: Klász László Pénzügyi és
Városgazdálkodási Bizottság elnöke
3. A Mûszaki Bizottság elõterjesztései:
3/1. Maglódi u. 7. Szám alatti szennyvízcsatorna
építésére Vízmû Kft. ajánlata
3/2. Suzuki gépkocsi cseréje
3/3. Bérlakás építési program
3/4. Csatornabekötések az Árpád és Faiskola
utcákban
3/5. Várhegy utcában út és árok karbantartása
elõadó: Bors Pál a Mûszaki Bizottság elnöke
4. A helyi önkormányzati képviselõk és
tisztségviselõk tiszteletdíjáról és egyéb
juttatásairól szóló rendelet módosítása
elõadó: Márkus János polgármester

Tervezik Pécelt

Azt sze ret nénk, hogy a péceliek mi nél
szé le sebb kö re is mer je meg a ké szü lő
ter ve ket, ezért ös  sze jö ve telt szer ve -
zünk 2001. má jus 14-én 17 órá ra az
ESE Te réz anya ter mé be. A meg hí vot -
tak kö zött van nak: a FŐBER Rt. mun -
ka tár sai, Pol gár mes te ri Hi va tal, Csá -
vás Fe renc (ÉKE el nö ke), Várady Ist -
ván (ter ve ző), Szombathy Már ta (Ma -
dár fi ó ka Egye sü let), Pan non hal mi Zsu -
zsan na (Péceli Par nas  szus Ala pít -
vány), Jeney Istvánné, Tö rök Mi hály,
Ju hász Je nő, Cser Lász ló. Vá runk min -
den ér dek lő dő, a vá ros fej lő dé sé ért
ten ni aka ró péceli la kost.
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E
gy te le pü lés éves költ ség ve tés ének szá mai tör té ne tek rõl,
cse lek vé si ter vek rõl, kö te le zett sé gek rõl és a le he tõ sé gek -
rõl szól nak. Kön  nyû hely zet ben van az ol va só a szá mok

és az ezek hez kap cso ló dó cse lek vé si hang súly ok ér tel me zé sé -
nél, hi szen a szá mok mö göt ti tar ta lom ön ma gá ért be szél.
Az ön kor mány zat köz fel ada tot, te le pü lés re sza bott ál la mi fel -

ada tot lát el, ezért az ál lam 2001-ben 502.949 eFt-ot ad
Pécelnek. Pécel vá ro sa sa ját be vé te le ket is ter vez 350.700 eFt
összeg ben.
Az ön kor mány zat le he tõ sé get ka pott he lyi adók be sze dé sé re,

bír sá gok ki ve té sé re, kö zös sé gi szol gál ta tá sok be ve ze té sé re, és
eze ket 2001. év re 154.037 eFt ér ték ben ter vez te. Ab ból, hogy
284.832 eFt ér ték ben hi tel fel vé telt ter ve zett a vá ros, sejt he tõ,
hogy je len tõs fej lesz té si ter vei van nak. Ezt a ter ve zett be ru há -
zá sok 439.249 eFt brut tó ös  sze ge is meg erõ sí ti. Az idei és a kö -
vet ke zõ évek be ru há zá sa i hoz ter ve ket kell ké szí te ni. Az ön kor -
mány zat több mint 45 mil lió Ft-ot épí tett be a ter vek el ké szí té -
sé re.
A Ma gyar Köz löny bõl ér te sül het tünk, hogy a csa tor na pá lyá -

za tot 59.675 eFt ér ték ben Pécel vá ros el nyer te, így a 2001. év re
ter ve zett csa tor na épí tés el kez dõd het.
Tud ja-e Ön ked ves ol va só, hogy az ön kor mány za ti in téz mé -

nyek 2001. évi költ ség ve té se 447.921 eFt? És hogy az in téz mé -
nyek ben 244 fõ dol go zik a köz szol gá la tá ban al kal ma zott ként,
gyó gyí tó ként, ta ní tó ként, se gí tõ ként? 
Hogy a Pol gár mes te ri Hi va tal ban a köz szol gá la ti fel ada tok ban

dol go zó 54 fõ és kép vi se lõ-tes tü le ti mun ká hoz  szük sé ges sze -
mé lyi ki adá sok 171.937 eFt-ot tesz nek ki?
A rész le tes 2001. évi költ ség ve tés ki adá si szá mai, a szo ci á lis

ki adá sok ala ku lá sá nak ten den ci á ja mu tat ja azo kat a cse lek vé si
le he tõ sé get, ke re te ket, ter ve ket, me lyet a vá ros ve ze té se ez év -
ben meg ha tá ro zott.

Az ön kor mány za ti in téz mé nyek ben el lá tot tak szá ma:
Böl csõ de: 37 gyer mek
Óvo dai ne ve lés: 371 gyer mek
Is ko lai ok ta tás: 987 ta nu ló
Ze ne is ko la: 289 ta nu ló
Nap kö zis fog lal ko zás: 326 ta nu ló

Ha ma rad nak kér dé sek a költ ség ve té si té te lek vo nat ko zá sá -
ban, kér jük, ír ják meg szer kesz tõ sé günk nek. Meg ígér jük, hogy
utá na já runk.

Némethy Má ria

A pénz beszél II. rész
Költségvetési kiadások ezer forintban

Rendszeres pénzbeni és természetbeni 
szociális ellátások
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2001. áp ri lis 7-én a Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko lá ban im -
már ne gye dik al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a vá ro si
egész ség nap. A vá ros pol gá ra it  10 óra kor a Péceli Ze ne is ko la
fú vó sa i nak ün ne pi meg nyi tó ja után Tánczos Vilmosné igaz ga -
tó kö szön töt te. Az Amarilis tánc cso port 70 nö ven dé ke, va la -
mint Du dás Ti bor és part ne re szín vo na las tánc be mu ta tó ja után
kez de tét ve het te az egész ség nap ren dez vény so ro za ta. 
A fel nõt tek nek szánt prog ra mok  kö zül ki emel ke dõ en si ke -

res volt a csontritkulásmérés, amely re  több mint 30 negy ven
év fe let ti hölgy je lent ke zett. Igen nép sze rû nek bi zo nyult az
IRISZ OP TI KA tel jes kö rû szem vizs gá la ta, va la mint Fa ra gó
Sza bolcs gyógy-masszázs- sza lon ja, me lyek nek a zá rás után is
vol tak ér dek lõ dõi. A lúd talp mé rést 150, a vér nyo más mé rést
350, a vér cu kor mé rést 100, a ko lesz te rin mé rést 75, a
triglicerinmérést 50 vá ros la kó ve het te igény be.  A nap fo lya -
mán 3  kü lön bö zõ té má ban hall hat tunk elõ adást: a cu kor be teg
gyer me kek ét rend jé rõl Balla Ág nes, a szív- és ér rend sze ri
meg be te ge dé sek rõl Hor váth Lász ló pro fes  szor tá jé koz ta tott. A
har ma dik elõ adás a biokertészetrõl és a sze lek tív hul la dék -
gyûj tés rõl szólt. 
Az is ko la au lá já ban min den ki ked ve sze rint vá lo gat ha tott

ZEPTER ter mé kek, AVON koz me ti ku mok, gyógy ital ok,
köny vek kö zött. A gye re kek kö ré ben igen nép sze rû volt a ti ni
koz me ti ka a Ma gyar Vö rös ke reszt tá mo ga tá sá val, a fog ápo lá si
ta nács adásdr. Tö rök Jo lán irá nyí tá sá val, va la mint az arc fes tés
AVON  ter mé kek kel.
A gye re kek sza bad ide jé nek hasz nos el töl té sét szol gál ta a tor -

na te rem ben fel ál lí tott mászófal, Milassin Ló ránd ta nár úr öt -
pró bá ja, a négy for du lós egész ség ügyi TO TÓ K ripner
Györgyné ta nár nõ kér dé se i vel, va la mint az ud va ron meg ren -
de zett aszfaltrajzverseny Belláné Jenei Sá ra ta nár nõ irá nyí tá -
sá val. Szin tén az ud va ron te kint het tük meg a ka ra te, a kickbox
va la mint a step ae ro bic be mu ta tó kat.  
Szom jun kat Mitró Ilo na és Se bõk Gáborné gyógy te á i val, éh -

sé gün ket EISBERG sa lá ták kal és a KNORR sa lá ta ön te te i vel
csil la pí tot tuk.
A nap vé gén, 14 óra kor Belláné Jenei Sá ra dí jaz ta a vá ros is -

ko lái kö zött elõ re meg hir de tett fo tó- és rajz pá lyá zat leg ered -
mé nye sebb al ko tó it, akik nek a mun ká i ból nyílt ki ál lí tást az is -

ko la au lá já ban le het meg te kin te ni. Zá rás ként az is ko la ak ro ba -
ti kus tánc cso port já nak pro duk ci ó ját te kint het tük meg.
A nap prog ram jai nem le het tek vol na in gye ne sek,  a Péceli

Ön kor mány zat, a Péceli Ta ka rék szö vet ke zet, az FMH BT, a
Pécel If jú sá gá ért Ala pít vány, a Péceli Pos ta hi va tal, a GB-
GANZ, a TRI TON TE LE COM RT, a HJ Investment KFT, a
Kiss Gu mi KFT,  a Gé pész KFT, a BITUSPÉC KFT, a Ma -
gyar Kö zös sé gi Is ko lák Szö vet sé ge, a SUKI KFT,   Burián
Gyu la, Tesánszki Já nos, Szol ga La jos anya gi tá mo ga tá sa, va -
la mint a Ma gyar Vö rös ke reszt, a Gom bai és Tóth BT, a Péceli
Egy mást  Se gí tõ Egye sü let, a Szent Ko ro na Gyógy szer tár, a
Chió, a Schöller, a Tarcsai pék ség, a Ba logh hús bolt, a
Danone, Badics Jó zsef, a Pharmavit RT és a Péceli Gaz da bolt
ado má nyai nél kül.
Vé ge ze tül meg kö szö nöm  a Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la

pe da gó gu sa i nak, tech ni kai dol go zó i nak és ta nu ló i nak ál do zat -
kész mun ká ját, akik nek ös  sze fo gá sa nél kül a Vá ro si Egész -
ség nap nem jö he tett vol na lét re. 

Kóródi Má ria

EGÉSZSÉGNAP 2001

Kéz és láb tö rés nél kül
Ez a vi dám kis csa pat áp ri lis 6-15. kö zött volt Fran -

cia or szág ban, Poraloupon sí el ni. Az idõ ked ve zõ, a hó -
vi szony ok meg le he tõ sek vol tak. Úgy ter ve zik, hogy
jö võ re feb ru ár ele jén Olasz or szág ba szer vez né nek egy
tú rát. A cél Borenio Livigno. Akit ér de kel az öt let, ne -
tán sze ret ne részt ven ni, ér dek lõd jön Há mo ri Já nos nál
a 453-381 te le fon szá mon. Ta lál ko zunk a sí pá lyá kon!

A csa pat ne vé ben: Bózsváriné Gö bö lyös Esz ter
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Egy kiállítás kapcsán…
... Nem is olyan túl ré gen egy nagy sze rû ren dez vény so ro zat
ke re té ben kor társ kép zõ mû vé szek al ko tá sa it lát hat tuk a Rá -
day-kas tély ban. A ki ál lí tás meg nyi tó ján is mer ked tem meg
Da rá nyi Ka ta lin gra fi kus sal. Ka ta lin ak kor el mond ta ne kem,
hogy nagy ter vet me len get a szí vé ben: fes tõ mû vész nagy ap -
ja szü le té sé nek
100. év for du ló ja
tisz te le té re 2001-
ben em lék ki ál lí tást
sze ret ne ren dez ni.
A tár lat hely szí ne -
ként töb ben a Ze -
ne is ko la hang ver -
seny ter mét ja va sol -
ták a ren de zõk nek.
Ak kor en  nyi ben

ma rad tunk.
Né hány hó nap pal

ké sõbb a Ze ne is ko -
lá ban ta lál koz tunk,
majd ja nu ár ban a
Da rá nyi há zas pár
meg hí vott ott ho ná -
ba, hogy meg mu -
tat has sa a ki ál lí tan dó ké pek egy ré szét. Már ak kor rá cso dál -
koz tam a fest mé nyek re. Az él mény ké sõbb sem lett ki sebb,
mi kor a hang ver seny ter münk ben szem lél tem a ki ál lí tott
mes ter mû ve ket.
Ka ti ka fan tasz ti kus ér zék kel he lyez te el a ké pe ket té ma kö -

rök sze rint a fa la kon. Nem va gyok mû vé szet tör té nész, sõt
rajz te het ség gel sem ál dat tam meg, még is sok min den eszem -
be ju tott a lát vány kap csán. 
Az aj tó val szem köz ti fal ról Lingauer Ist ván ké pe és rö vid

élet raj zi is mer te tõ je kö szön töt te a be lé põt. Az el sõ fal sza -
kasz ra a szá zad ele ji Pécelrõl ké szült ké pek, a szem köz ti ol -
dal ra pe dig ma gyar tá jak és ma gyar élet ké pek ke rül tek.  
Itt kel le ne egy pil la nat ra el idõz nünk. Mind a péceli, mind a

ma gyar tá jak és élet ké pek szín tó nu sai sö té tek, szin te ko mo -
rak. Mint ha a ma gyar ság lel ki vi lá gát is be le fes tet te vol na!
Ta lán azért hasz nált sö tét színt a ma gyar élet ér zés ki fe je zé -
sé re, mert ma ga is át él te a sze gény sé get, a nél kü lö zést. 
Kül föl di uta zá sa i nak em lé ke it vis  sza idé zõ ké pei vi lá go sak,

de rû sek, és ki csit hi de gek. Hi de gek, mert õ min dig ma gyar
ma radt lel ké ben, és nem csá bí tot ta sem a kön  nyebb kül föl di
élet, sem az eset le ges kül ho ni kar ri er. 
Min den fest mény iga zi „cse me ge”, mely elõtt órá kig le he -

tett áll ni és gyö nyör köd ni,  de azt hi szem min den ki re leg na -
gyobb ha tás sal „A vi hart le csen de sí tõ Krisz tus” c. kép volt. 
Krisz tus sze me i be olyan tü zet és erõt va rá zsolt a mû vész,

mely Jé zus ar cá ról szin te nem en ge di le ven ni az em be ri te -
kin te tet. A hí võ em ber alá za ta és a Meg vál tó irán ti cso dá la ta
sej lik át az al ko tá son.  
A ki ál lí tás hoz mél tó meg nyi tó ün ne pélyt is szer ve zett az

uno ka. Ka ta lin a há zi gaz da tisz té re és a be széd meg tar tá sá ra
Ju hász Je nõ ma gyar-la tin sza kos gim ná zi u mi ta nárt, hely tör -
té nészt kér te fel. A ta nár úr a tõ le meg szo kott nagy sze rû fel -
ké szült ség gel és szép ma gyar be széd del mu tat ta be Lingauer
Ist vánt és Da rá nyi Ka ta lint az ér dek lõ dõk nek. Lingauer Pé -
ter, a fes tõ mû vész fia is be szélt édes ap ja éle té rõl, és mél tat ta
mû vé szi mun kás sá gát. Az em lé ke zõ gon do la tok kö zött né -
hány ze ne is ko lás nö ven dék (név sze rint: Szil ágyi An na -
hegedû, Várady Tí mea -csembaló, Szil va Or so lya -fuvola)
hang szer já té ká val tet te még szí ne seb bé ezt az al kal mat. 

A cikk vé gén né hány na gyon sze mé lyes él ményt is sze ret -
nék meg osz ta ni az ol va sók kal. 
Tu da to san nem ír tam ed dig ar ról, hogy nem csak a 100 éves

mes ter ké pe it lát hat tuk, ha nem a szel le mi örök ség gel bí ró
gra fi kus uno ká ét, Da rá nyi Ka ta li nét is. 

Tet tem mind ezt
azért, mert bár va ló -
ban sze ré nyen, csak
né hány sa ját ké pet
ál lí tott ki Ka ti ka,
na gyon nagy él -
ményt je len tet tek az
õ al ko tá sai is. Gyö -
nyö rû pasz tell szí -
ne i vel lé gi es vi lág -
ba vi szi a né zõt.
Ter mé sze te sen más
a mû vé szi stí lu sa,
mint a nagy apáé,
hisz Ka ta lin egy
má sik kor ban él és
al kot. 
Meg kell em lí te -

nem azt is, hogy ezt
a ren ge teg mun kát a Da rá nyi há zas pár olyan sze re tet tel és
ta pin tat tal vé gez te, hogy a ki ál lí tás be ren de zé si és le bon tá si
mun ká la tai sem okoz tak sem mi fé le gon dot vagy fenn aka dást
a ze ne is ko la min den na pi mun ka me net ében. 
Vé gül sze ret ném meg kö szön ni Da rá nyi Ka ta lin nak és fér -

jé nek, Ig nác nak, hogy Ze ne is ko lán kat meg tisz tel ték sze re te -
tük kel, és el hoz ták hoz zánk kin cse i ket, em lé ke i ket. 
Na gyon sze ret tük ezt a ki ál lí tást, gyö nyö rû volt! 

Ko vács Ernõné



– Ne ked szót fo gad min den anyag, az
üveg, az agyag, a por ce lán?
– Sok ku darc ér, több hét mun ká ja me -

het tönk re pil la nat alatt, ami kor az
anyag nem fo gad szót, vagy én nem fo -
ga dok szót ne ki. A fe gyel me zet len sé get
nem vi se li el az agyag. Ha pél dá ul ke rá -
mia fa lat csi nálsz, ki kell  nyúj ta nod a
ké pet, 2 cm-nél vas ta gabb agyag nem
le het, mert a ke men cé ben szét rob ban.
Az et rusz kok ál tal hasz nált tech ni kát
vá lasz tot tam, váz rend szert kell épí te ni,
ki kell ta lál ni a sta ti ká ját. A váz rend -
szert vo nom be ke rá mi á val. Fér jem, Gál
Ist ván al ko tó tár sam lett egy sváj ci mun -
ka után. (1982. Bassersdorf, 6 db
faliplasztika.) Nem kis rá be szé lés kel -
lett, hogy egyé ni si ke res mér nö ki mun -
ká ját fel ad ja. Nél kü le már nem tud nék
dol goz ni.
– A ke ra mi ku sok zárt vi lág ban él nek?
– Vi szony lag zárt a vi lág. Száz je lent -

ke zõ fi a tal ból hár mat vesz nek fel a fõ -
is ko lá ra. Pro fes  szi o ná lis ke ra mi kus kb.
200 él Ma gyar or szá gon. 1952 óta van
fõ is ko lai szin tû kép zé se. 
– Te mi kor jöt tél di vat ba mint ke ra -

mi kus?
– Én nem jöt tem di vat ba. Nem hi -

szem, hogy ér de mes di vat ban len ni.
Na gyon sze ret nék egy tisz tes sé ges
mun ka so ro za tot ma gam mö gött hagy ni.
Re mé lem, hogy si ke rül.
– Te meg szó lí tod mun ká id dal a vi lá -

got, és a vi lág vis  sza szól Ne ked, így
tör té nik egy új mun ká ra va ló fel ké rés?
– Le het, hogy így. A ki ál lí tá sa i mon

min dig tör té nik va la mi, meg ren de lé se -

ket ka pok. Nem vál la lok el min dent,
csak ami meg ejt. Per sze az és  sze rû ség
ha tá ra in be lül vá lo ga tok, hi szen él nünk
kell, fi zi kai lé nyünk szük ség le te is be -

fo lyá sol. Na gyon sok
min den tõl függ, hogy el -
vál la lok va la mit. Tu laj -
don kép pen mil li omo sok
le het nénk, ha fi a ta labb
kor ban el vál lal tam vol na
tö meg tár gyak gyár tá sát.
De nem érez tem fel ada -
tom nak ezt. Így hát sza -
bad lel kû le he tek, per sze
ez nem ki fi ze tõ dõ anya gi -
lag. Az ér de mes ügye kért
moz du lok.
– A Pe tõ fi Sán dor Ál ta -

lá nos Is ko la dom bor mû -
ve is egy ilyen ér de mes
ügy volt?
– Még nem járt a kis lá -

nyom is ko lá ba, ami kor
meg ke re sett Tóth Ist ván
ta nács el nök. Nem is mer -
tük egy mást, de meg ked -
vel tem, ahogy a kis mo tor -
ral jár ta a fa lut, ér zõ dött,
hogy ked ves ne ki Pécel. nyenSzó ba
ele gye dett az em be rek kel. Szí ve sen
moz dul tam a ké ré sé re. Az tán ahogy
An csa is ko lá ba ke rült, Dér Jut ka lett a
ta ní tó ja. Két évet ta ní tot ta, és ez a két
év meg ha tá ro zó volt a gye re kem éle té -
ben. Jó, hogy ilyen em ber rel ös  sze hoz
a sors, plá ne a gye rek ta ní tó ja ként!
Könnyen moz dul tam hát az is ko lá ért,
már csak Dér Jut ká ért is. A Pe tõ fi ut cai
rét hez is ér zel mek fûz tek, tu laj don kép -
pen e-zért a ré tért köl töz tünk Pécelre.
Vé gül is is ko la épült a he lyén, de ab ba
a kép be be le ál mod tam a ré ten ját szó

gye rek se re get is.
Má ra már több
sé rü lé se van a
fal nak, gon dol -
tam már ar ra,
hogy ér de mes
kész te tés re ki
kel le ne ja ví ta -
nom.
– Sze retsz most

is Pécelen lak ni?
– A mik ro kör -

nye ze tem nem
tet szik, na gyon
sok prob lé mát lá -
tok a köz éle ti vi -
szo nyok ban, az
ér ték rend szín vo -
na lá ban. Az itt
élõk te szik ilyen -

né, eb ben per sze én is ben ne va gyok.
– A kul tu rá lis élet Pécelen?
– Na gyon sok szép meg moz du lás van

a Ze ne is ko lá ban, vagy a Kas tély ban.

Sok em ber moz dult meg pél dá ul a kas -
tély könyv ki ál lí tá sán. A ma ga sabb
igény szint nép sze rû sí té se ne héz, hi szen
min dig min de nütt ugyan azok az em be -
rek jön nek ös  sze. Va la mi rémísztõ is
van ezen a te le pü lé sen.
– Ezt ér zem én is. A kul tú ra, a mû vé -

szet köz kinc  csé vá lá sá hoz egy olyan
köz éle ti igény szint, ér ték rend szük sé -
ges, amely al ko tás ra kész te ti az em be -
re ket, a ta ní tó kat, az ér tel mi sé get, a
mû vé sze ket. Kul tu rá lis for ra da lom kel -
le ne Pécelen, mert kü lön ben el kell
men ni in nen, de ki tud na ezért iga zán
ten ni va la mit?
– Pécelnek két ar ca van. Az al vó agg -

lo me rá ci ós te le pü lé sek re jel lem zõ en két
egy más tól el vá ló ré teg él itt. Az em be -
rek el hú zód nak sa ját fa la ik mö gé. Pécel
gyö nyö rû vi dé ken van. Cso dá la tos a tör -
té nel me, na gyon sok olyan em ber él itt,
aki a jó ra haj lan dó vol na, de eb ben a kö -
zeg ben nem ér vé nye sül a jó. A köz élet
nem gyûj ti ma ga kö ré a gon dol ko dó, al -
ko tó em be re ket. Bu da pest kö zel van. Itt
ma rad az al vó vá ros. Ho gyan tud nánk
ten ni va la mit? Va ló szí nû leg sok al ko tó
em ber kü lön-kü lön hi szi azt, hogy nincs
mit ten ni, de ezt meg sem be szé lik egy -
más sal. Így ala kul ki a pe ri fé ri á ra jel -
lem zõ en az igény szin tek el vá lá sa.
– A kul tú rá nak, a mû vé szet nek út mu -

ta tó és ér ték köz ve tí tõ sze re pe van. Tár -
sa dal munk meg tud fe lel ni en nek ma?
– Anya gi ér ték ren dû vi lág ban a las sú

üz le tek, mint az ok ta tás, a kul tú ra, a
mû vé szet nem tûn nek ki fi ze tõ dõ nek,
ezért ke vés bé nép sze rû sí tik a pénz kö -

A KINCSEKET FEL KELL TÁRNI
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A KINCSEKET FEL KELL TÁRNI 
rül for gó ve ze tõk.
– A Zámbó Jimmy je len ség ho gyan

ala kul hat ki a tár sa da lom ban?
– Óri á si üz let van e je len ség mö gött,

gyor san meg té rü lõ, tõ ke erõs üz let. Be -
jött. Az üz let nek van kö ze eh hez, nem a
mû vé szet nek.
– A mû vé szet, a kul tú ra ma ga sabb

ren dû meg kö ze lí té se mö gött el ide ge ne -
dés is van a tö meg tõl. Nem le het sé ges
ez?
– Ta lán az ilyen fel fu val ko dó je len ség

mö gött is üz let van, a ki vált sá gos ok nak
szol gál ta tott "mû vé szet" is két ség te le -
nül lé te zõ. Az alá za tos ság is je len va ló a
mû vé szet ben és a kul tú rá ban, de mi vel
nem gyors üz le te az em be ri ség nek,
ezért csend ben mû kö dik, ke vés a hír ve -
rés kö rü löt te. 
– A mil len ni um mi att most több esély

van a hír ve rés re, a nép sze rû sí tés re?
– Az or szá gos po li ti ka tá mo ga tá sa

két ség te le nül le he tõ sé get ad a te le pü lé -
sek nek a kul tu rá lis és mû vé sze ti ér té -
kek õr zé sé re, be mu ta tá sá ra. Ez zel kü -
lön bö zõ mó don le het él ni. Ha va la ki
pél dá ul Bárczy Ist ván em lék ira ta it el ol -
vas sa, rá érez het, ho gyan le het más kép -
pen. 
– Vá la sza id ból sok szor érez tem, hogy

Pécelrõl, tör té nel mé rõl so kat tudsz.
Ma áp ri lis 24-e van, a Mû ve lõ dé si
Ház ból jöt tél, ahol Pécel vá ros ál ta lá -
nos ren de zé si ter ve i nek elõ ze tes meg -
be szé lé se volt. Pécel jö võ jé nek lát ké pe
ké szül a ren de zé si terv vel. Mit látsz
be lõ le, vagy mit sze ret nél lát ni?
– Két dol got kér dez tél. Kez de ném az -

zal, hogy mi a volt a mai meg be szé lé -
sen. Ami a leg na gyobb vál to zást je len -
ti, gaz da sá gi lag, te le pü lés szer ke ze ti leg
az az M0-ás ter ve zett nyom vo na la Rá -
kos csa ba és Pécel kö zött. A be épít he tõ
te rü let bõ ví tés ijesz tõ en nagy nak tû nik.

A Bu da pest kö ze li agg lo me rá ció nyu -
ga ti ré sze be telt. Most az M0-ás ap ro -
pó ján a ke le ti rész re ke rül ne a sor. Na -
gyon fogy a zöld te rü let Bu da pest kö -
rül. A Fõber ré szé rõl jó in du la tú kez de -
mé nye zés volt ez a fó rum, meg pró bál -
ták a la kos sá got is be von ni a ter ve zé si
sza kasz elõtt. Föl ké szül ten jöt tek a ter -
ve zõk a fó rum ra. Egy év szük sé ges a
ter vek el ké szí té sé hez. Ér dek lõ dés, ta -
nács ké rés szint jén folyt a részt ve võk
köl csö nös is mer ke dé se a té má ban.
Pécel je len le gi te rü le te meg dup lá zód -

na, majd nem min den irány ban, de vál -
to zó te le pü lés szer ke zet ben, be épí tés -
ben. A rész ve võk el kép ze lé se a túl zott
bõ ví tés iránt erõ tel je sen meg nyil vá nult. 
– Rész le te sen fo gunk ír ni a ren de zé si

kon cep ci ó ról. Te mit sze ret nél, mi lyen
le gyen Pécel ar cu la ta, egy ál ta lán le -
het va la mi jel lem zõ egye di sé ge, ami tõl
rá is mer a vi lág: igen, ez Pécel?
– Fog lal koz ta tás, meg gaz da sá gi

szem pont ból Pécel al vó vá ros ma rad na,
ahol di csõ al ta tó da lok és tör té nel mi re -
gék vi gyáz zák az itt la kók ál ma it.
Pécelnek lel ke van, az ide gen szel le mi -
ség tõl óv ni kell. Ak kor tud Pécel fej -
lõd ni, ha meg ke re si sa ját tör té nel mét,
és eh hez iga zít ja a jö võt. Pécel egy Ár -
pád ko ri te le pü lés. A Fáy kas tély, a
Pekári vil la, a Rá day kas tély, a Szem -
ere-ház, az Erdei-Grúz vil la a te le pü lé -
sen egy töm böt, egy tör té nel mi vá ros -
részt je lent, amit egy sze rû en csak hasz -
nál ni kel le ne, és ne künk min den kép pen
vé de ni kell, a vas úton tú li vil la sor ok kal
együtt. Per sze, az In di á ban már több
épü let szen ve dett je len tõs kárt, de nem
hely re hoz ha tat lant. Va ló szí nû a pénz te -
len ség okoz ta, hogy nem vol tak je len -
tõs „mo dern” be avat ko zá sok a tör té nel -
mi épü le tek nél. Sze ren csé sek is va -
gyunk. A Rá day kas tély nak jó gaz dá ja

volt. A 60-as
évek ben a kór ház
fõ or vo sa a dísz ter -
met is res ta u rál tat -
ta. Szép pél dák
van nak a Ze ne is -
ko la épü le té nek
meg õr zé sé ben is.
Vathy Zsu zsa
mond ta egy szer
Pá pán egy ün nep -
sé gen, hogy Ma -
gyar or szá gon a kis
vá ro sok épí té sze ti
meg õr zé sé ben a
meg men tõ sok szor
a pénz te len ség
volt: nem volt
pénz bul dó ze rek -
re.
Pécelen ezen túl

is sze ren csés volt,
hi szen a tör té nel -
mi épü le tek ben
mû kö dõ in téz mé -

nyek ben min dig volt va la ki, aki fel fe -
dez te és vi gyáz ta az épí té sze ti örök sé -
get is.
– A vá ros ren de zé si ter vé nek ké szí tõi

sok szem pon tot vesz nek fi gye lem be.
At tól, hogy a je len gaz da sá gi ér de kek
erõ tel je sek és az M0-ás, vagy a te rü -
let el adá sok be vé te le na gyon iz ga tó le -
het pár év re vo nat ko zó an, még nem
kö vet kez nék az, hogy a ter ve zõk nem
lát nák meg a múlt szá za dok ból ka pott
egye te mes ér té kek „be fek te té si” le he -
tõ sé gét a táv la tok ra. Van re mé nyünk,
hogy a ter vek ben Pécel vá ros tör té nel -
mi ar cu la ta meg for má lód jon? 
– Na gyon meg nye rõ a ter ve zõk nyi -

tott, min dent meg is mer ni vá gyó hoz zá -
ál lá sa. A töb bi raj tunk mú lik,
pécelieken. Még a gon do lat tal el ját sza -
ni is fel eme lõ: a pa tak par tok tól in du ló
sé ta té ren pa dok, fák, vi rá gok övez te
kör nye zet ben gya lo go san be tér ni a Rá -
day kas tély ká vé zó já ba! A töb bi rõl
majd ott beszélgetünk…
(foly tat juk) Némethy Má ria

Műterem

Tűzoszlop



A csont is mét lõ dõ fi zi kai igény be vé tel ha tá sá ra át épül és
erõ seb bé vá lik. Ez for dít va is igaz: a moz gás hi ány csont vesz -
tést ered mé nyez. A gyors csont vesz tést csu pán meg fe le lõ ét -
rend del, táp anyag-ki egé szí tõk kel, il let ve gyógy sze rek kel ki vé -
de ni nem le het. A test moz gás te hát két ség te le nül kulcs fon tos -
sá gú sze re pet ját szik a csont rit ku lás meg elõ zé sé ben. Ha nem
moz gat juk az iz ma in kat (pl. be gip sze lés ese tén), ak kor vi ha ros
gyor sa ság gal el vé ko nyod nak, nem cso da, hogy a csont ja ink is
el sat nyul nak, ha nem hasz nál juk õket ar ra, ami re alap ve tõ en
szol gál nak, az az a test alap vá zá nak a meg tar tá sá ra moz gás és
fi zi kai igény be vé tel ese tén.
A nõk, akik el kez de nek rend sze re sen tor náz ni, meg tud ják

elõz ni a vál to zó ko ri csont vesz tést, il let ve vis  sza tud ják sze rez -
ni az el vesz tett csont tö me get. Op ti má lis egész sé gi ál la pot ra
ak kor szá mít ha tunk, ha a tor na gya kor la to kat ko rai élet kor ban
el kezd jük, és idõs kor ban is foly tat juk.
A csont rit ku lás meg elõ zé sé re a fi a ta lab bak nak a súly ter he lé -

ses gya kor la to kat ja vas lom, ami ha té ko nyan nö ve li a csont tö -
me get. Eb be a ka te gó ri á ba tar to zik a gya log lás, a fu tás, az ug -
ró kö te le zés, te ni sze zés, ke rék pá ro zás. Az ilyen in ten zív gya -
kor la tok ese tén azon ban a sé rü lés koc ká za ta is na gyobb, ezért

min den ki nek ér de mes elõt te mér le gel ni az elõ nyö ket és a ve -
szé lye ket. Az úszás nem nö ve li olyan mér ték ben a csont tö me -
get, mint a súly ter he lé ses gya kor la tok, de kí mé le tes, nem jár
ízü le ti sé rü lé sek kel, és ha té ko nyan erõ sí ti az izom- és csont -
rend szert.
Ma már a tor na el vég zé sé hez szak sze rû gyógy tor na ka zet ták

áll nak a ren del ke zés re. A gya kor lat sor ös  sze ál lí tá sá nál a leg -
jobb, ha egyén re sza bott gya kor lat so ro kat vá lasz tunk, fi gye -
lem be vé ve más sé rü lé se ket és be teg sé ge ket, mint pl. ízü le ti
gyul la dás, ma gas vér nyo más stb. A moz gás prog ram ki vá lasz -
tá sa kor a he lyes test tar tás, a ge rinc moz gá sok hely re ál lí tá sa,
meg tar tá sa és a hát izom zat erõ sí té se a fõ szem pont. Szük ség
ese tén ér de mes ki kér ni a gyógy tor nász ta ná csát.
A leg fon to sabb, hogy va la mi lyen faj ta rend sze res test moz gást

min den kép pen kezd jünk el, he ti 3-4 al ka lom mal kb. 30 perc -
nyit tor náz zunk. A rend sze res test moz gás nem csak a csont tö -
me get nö ve li, ha nem bi zo nyí tot tan a szív be teg ség, a cu kor baj,
a rák, a ma gas vér nyo más, a fá radt ság, a de pres  szió, a szo ron -
gás, az al vás za var és más gya ko ri prob lé mák ki ala ku lá sá nak
va ló szí nû sé gét csök ken ti.

Szén ége tõ Vik tó ria

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
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A testmozgás és a csontritkulás

GYÓGY TOR NA GYA KOR LA TOK

Egy pár gya kor la tot ja va so lok, ami a csont rit ku lás ban szen ve dõ be te gek min -
den na pi tor ná já nál ala pul szol gál hat. Te her men te sí tõ hely zet ben, fek ve vé gez zük
a gya kor la to kat! Fi gyel jünk a lég zés tech ni ká ra, hogy min den moz gást las san, 
a vég hely ze tig vé gez zünk, és ott tart suk meg! Nem len dü let bõl dol go zunk, a tem -
pót a lég zés rit mu sa dik tál ja.
Ezek a gya kor la tok se gí te nek a ge rinc he lyes tar tá sá nak a meg ér zé sé ben, és erõ -

sí tik a hát iz mo kat.

1. Ki in du ló hely zet: hátonfekvésben va gyunk, két lá bunk kis ter pesz be nyújt va,
két kar a test mel lett, és szá jon át a le ve gõt ki fúj juk. 
Gya kor lat: Föl emel jük a két kart egész a fej mel lé, meg nyúj tó zunk két kéz zel és
két sa rok kal, mély le ve gõt ve szünk or ron át. Majd a két kart vis  sza en ged jük a test
mel lé, és ki fúj juk a le ve gõt. Tíz szer meg is mé tel jük.
2. Ki in du ló hely zet: hátonfekvésben va gyunk, két lá bunk tal pon, két ke zünk

vál lun kon. 
Gya kor lat: a két kö nyö köt érint jük, fe jet fel emel jük, és ki fúj juk a le ve gõt, majd
ol dal ra vis  szük a két kart, fe jet le tes  szük, kö nyö kö ket be le szo rít juk a ta laj ba, és
mély le ve gõt ve szünk, majd megint érint a kö nyök. Tíz szer is mé tel jük.
3. Ki in du ló hely zet: hasonfekvésben va gyunk, hom lo kun kon tá masz ko dunk,

lá bun kat zár juk, két kar a test mel lett te nyé ren tá masz kod va.
Gya kor lat: la poc kát zár juk, vál lun kat meg emel jük, majd hoz zá emel jük a fe jün -
ket (le fe le né zünk) és mell ka sun kat, mély le ve gõt ve szünk, majd vis  sza la zán le -
fek szünk, és ki fúj juk a le ve gõt. Tíz szer meg is mé tel jük.

Ked ves egész sé gük re!
Szén ége tõ Vik tó ria

A képek az ESE fizioterápiás 
rendelõjében készültek. 

A gyakorlatokat Szénégetõ
Viktória mutatta be.
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2

3

Hát- és de rék fá jás (ge rinc sérv),
ser dü lõ ko ri ge rinc fej lõ dé si rend el le -
nes sé gek (ge rinc fer dü lés),
ízü le ti fáj dal mak, pa na szok,
bal ese ti sé rü lé sek, tö ré sek,
bé nu lá sos tü ne tek

és más gyer mek-, fel nõtt- és idõs ko ri
moz gás szer vi prob lé má val for dul jon
bi za lom mal Szén ége tõ Vik tó ria okl.
gyógy tor nász hoz.

Te le fon: 06-20-916 0044
Vá rom je lent ke zé sét!

GYÓGYTORNA OTTHON
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Péceli Gyógyítók
Or vo sa ink kö zül dr. Grozner
Ist ván a leg fi a ta labb, há rom
éve dol go zik vá ro sunk ban. Fi a -
ta los len dü let tel, lel ke sen lát ja
el a be te ge ket. So ro za tunk kö -
vet ke zõ ré szé ben ve le be szél ge -
tünk.
– Bi zo nyá ra so kan nem is me rik

még a dok tor urat, kér jük, hogy
mu tat koz zon be az ol va sók nak!
– Bu da pes ten szü let tem 1964-

ben, ott vé gez tem az or vo si egye -
te met, és je len leg is ott élek
gyógy tor nász fe le sé gem mel és
két kis fi am mal. Egy elõ re Bu da -
pest rõl já rok ki Pécelre. Na gyon
meg tet szett ez a dim bes-dom bos
kis vá ros, ter ve im kö zött sze re pel,
hogy ide köl tö zök, amint le he tõ -
sé gem lesz rá.
Az egye te met 11 év vel ez elõtt vé gez -

tem el, majd a MÁV Kór ház ban kezd -
tem el dol goz ni. Kez det tõl fog va ér dek -
lõd tem a háziorvoslás iránt, úgy ér zem,
hogy ez sok kal kö ze lebb áll a hoz zám,
mint a kór há zi mun ka. Elõ ször a MÁV
Kór ház Re ha bi li tá ci ós Osz tá lyán dol -
goz tam egy évig, majd egy év ka to na ság
kö vet ke zett. Ezt kö ve tõ en több, el té rõ
pro fi lú bel gyó gyá sza ti osz tá lyon nyílt al -
kal mam ta pasz ta la to kat sze rez ni. A kór -
há zi mun ka mel lett több bu da pes ti ke rü -
let ben is rend sze re sen ügyel tem. 1997-
ben tet tem le a bel gyó gyász szak vizs gát.
– Mi ó ta dol go zik Pécelen?
– 1997 nya rán még a MÁV Kór ház

péceli osz tá lyá ra ki ren delt ügye le tes ként
tet szett meg elõbb az ódon Rá day-kas -
tély, majd a vá ros. A szak vizs ga le té te le
után, 1998 ja nu ár já tól ve szek részt a
péceli ügye le ti mun ká ban. 1998. ok tó ber
1-tõl az ügye le tek mel lett né hány hó na -
pig Benkõ dok tor nõt – ta nul má nyai ide je
alatt –  he lyet te sí tet tem. Ez zel egyidõben
let tem az Ady End re úti szo ci á lis ott hon
in té ze ti or vo sa.  1999 má ju sá tól kö zö sen
lát juk el Var ga fõ or vos úr ral pra xi sát, az -
zal a nem tit kolt szán dék kal, hogy ha a
fõ or vos úr be fe je zi ak tív há zi or vo si te vé -
keny sé gét, ak kor majd  át ve gyem a kör -
ze tét.
– Ho gyan ér zi ma gát vá ro sunk ban?
– Na gyon tet szik itt. Je len le gi la kó he -

lyem, Zug ló is a zöld öve zet hez tar to zik,
csa lá di há zas kör nye zet tel, de Pécelen
sok kal na gyobb a csend és a nyu ga lom.
Ked ves, fa lu si as han gu la ta van, amely
na gyon meg nyug ta tó. Ba rát sá go sak az
em be rek, na gyon sze re tem az egy sze rû,
õszin te, bölcs idõ se ket, él mény ve lük be -
szél get ni.
– Mi lyen a kap cso la ta a kol lé gák kal?

– Ez is egy na gyon fon tos té nye zõ volt,
ami itt tar tott Pécelen. A kór há zi lég kör
után itt a ren de lõ ben szin te pa ra di cso mi
ál la po to kat ta lál tam. Na gyon jó a kol lek -
tí va, az as  szisz tens nõk rõl csak jó kat
mond ha tok, mi vel al kal mam volt már
va la men  nyi ük kel együtt dol goz ni. Az or -
vo sok kö zött nincs ri va li zá lás, ha kell ki -
se gít jük egy mást. Per sze, „ki fe lé” saj nos
nem tu dunk min den ki nek meg fe lel ni.  
– Kór há zi or vos ként vagy há zi or vos -

ként kön  nyebb el lát ni a be te ge ket?
– A kór ház ban a jobb esz köz fel sze relt -

ség mel lett   le he tõ ség van ar ra, hogy
meg be szél jük a prob lé más ese te ket a
kol lé gák kal. Há zi or vos ként egye dül kell
dön te nünk a be teg sor sá ról. Ha tá roz ni
kell ar ról, hogy hely ben el tud juk–e lát ni
a be te get, vagy eset leg kór ház ba kell
utal nunk. Saj nos az esz kö ze ink (pl.
EKG) sem olyan jók, mint a kór há zak -
ban. Ko ráb ban egy-egy la bor vizs gá la tot
is ne héz volt meg szer vez ni, fõ leg a fek -
võ be te gek nél. Var ga fõ or vos úr nak kö -
szön he tõ en az idén már ci us tól ez a prob -
lé ma meg ol dó dott Pécelen, mert már itt
hely ben is le het la bor vizs gá la tot kér ni.
Egy hé ten két szer, hét fõn és csü tör tö kön
szál lít ják el a le vett vért a kerepestarcsai
Flór Fe renc Kór ház la bor já ba.
– Mos ta ná ban sok em ber for dul a ter -

mé sze tes gyógy mód ok fe lé, ott pró bál
meg ol dást ke res ni a be teg sé gé re. Mi a
vé le mé nye er rõl?
– Én min dent el hi szek, amit ta pasz ta -

lok. Azt sze re tem, ha az ered mé nyek bi -
zo nyít ha tó ak és nem csak szó be szé den
ala pul nak. Nyi tott va gyok min den új
mód szer re, de ki csit szkep ti ku san kö ze lí -
tek az újabb és újabb „cso da sze rek hez”.
El fo ga dom, hogy van nak hasz nos mód -
sze rek, mint pél dá ul az aku punk tú ra,

amely sok eset ben va ló ban
hasz nál a be te gek nek, de ezek
sem min den re jó el já rá sok, és
iga zán ko moly be teg sé gek ese -
tén rend sze rint elég te len nek
bi zo nyul nak. Rá adá sul a ter -
mé sze tes gyógy mód ok leg -
több ször na gyon sok pénz be
ke rül nek, úgy ér zem, sok eset -
ben csak ki hasz nál ják azo kat
az em be re ket, akik a be teg sé -
gük mi att két ség beesés ük ben
sok min dent el hisz nek. A ter -
mé szet gyógy ászok, ugyan ak -
kor ál ta lá ban sem mi fé le ga ran -
ci át nem nyúj ta nak a drá ga ke -
ze lé sek re. 
– A mun ká ja so rán ak kor ta -

lál ko zik az em be rek kel, ami -
kor azok be te gek, ki szol gál ta -

tot tak, fáj dal ma ik van nak, eset leg gyó -
gyít ha tat lan be teg ség ben szen ved nek.
Ho gyan tud ja ezt fel dol goz ni?
– Úgy gon do lom, egy or vos nak a rend -

kí vül fon tos em pá tia, együtt ér zés mel -
lett, meg kell ta nul nia va la me lyest emo -
ci o ná li san kí vül ma rad nia az ese mé nye -
ken, mert csak így tud ob jek tí ven, jól
dön te ni, és meg fe le lõ pszi chés tá mo ga -
tást nyúj ta ni a be teg csa lád já nak is. Kü -
lö nö sen ne héz meg él ni azo kat a hely ze -
te ket, ami kor évek óta már szin te jó is -
me rõs ként hoz zánk já ró be te ge ink vál -
nak sú lyos, eset leg gyó gyít ha tat lan be -
teg gé. De, aki kö zü lünk ezt nem ké pes
ön ma gá ban va la mi képp fel dol goz ni, az
nem tud ja ezt a hi va tást gya ko rol ni.
– Mi lyen ter vei van nak szak mai té ren

és ma gán em ber ként?
– Egy részt idõ vel Var ga fõ or vos úr pra -

xi sát sze ret ném fo lya ma to san át ven ni.
Hos  szú tá vú ter ve im kö zött sze re pel a
ren de lõ mû sze re zett sé gé nek ja ví tá sa, a
szá mí tó gép park fel újí tá sa, internetes
hoz zá fé rés biz to sí tá sa. Fon tos nak tar tom
az egész sé günk meg õr zé sé vel kap cso la -
tos ha té ko nyabb fel vi lá go sí tó mun kát, a
szû rõ vizs gá lat ok nép sze rû sí té sét, hogy
mi nél több péceli ve gyen részt a ko rá -
nak, ne mé nek meg fe le lõ szû ré se ken: pl.
vér nyo más- és ko lesz te rin szint-mé ré sen,
a höl gyek a rend sze res nõ gyógy ásza ti
vizs gá la ton stb.
Pécel na gyon meg tet szett, sze ret nék

csa lá dom mal a jö võ ben ide köl töz ni. Két
fi a mat sze ret ném egész ség ben fel ne vel -
ni. Nyu godt, csa lád cent ri kus em ber nek
tar tom ma gam. Az idõm túl nyo mó ré szét
a mun kám és a csa lá dom töl ti ki. 
– Kö szön jük a be szél ge tést, to váb bi

mun ká já hoz jó erõt kí vá nunk!
Bohácsné Vilimek Ág nes
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Épületek, építmények
ÉRTÉKŐRZŐ

Cser Lász ló nyu gal ma zott kö zép is ko lai
ta nár, a péceli Rá day Gim ná zi um ala pí -
tó igaz ga tó ja, tisz te let be li épí tõ mes ter
eb ben az év ben lép éle té nek nyolc va na -
dik esz ten de jé be. Mun kás sá ga alap ja i -
ban ha tá roz ta meg te le pü lé sünk XX.
szá za di tör té ne tét. Pe da gó gus ként ha -
tár ta lan tisz te let öve zi mind ré gi kol lé -
gái, mind haj da ni ta nít vá nyai kö ré ben.
Õ a GIM NÁ ZI UM ÉPÍ TÕ.
Nyu gal má ról, hig gadt sá gá ról vagy

akár em ber sé gé rõl, hi va tás sze re te té rõl
ma is le gen dá kat me sél nek. Pá lyá ja,
éle te szol gál jon pél da ként.

Fun da men tum (1922-1945)

Nem szí ve sen vál lal koz tam er re a be -
szél ge tés re. Elõ ször ar ra gon dol tam,
hogy van nak ná lam ér de me sebb em be -
rek is, má sod szor pe dig ar ra, hogy elég
sze ren csé sen ala kult az éle tem, és ha azt
el me sé lem, ta lán di csek vés nek tû nik.
Pszi cho ló gu sok szok ták mon da ni, hogy

a gyer mek ko ri él mé nyek dön tõ en be fo -
lyá sol ják a leg több em ber éle tét, én is
így ér zem. Úgy ala kult, hogy há rom do -
log kö vet te vé gig éle tem. Ezek a ta ní tás,
a me zõ gaz da sá gi mun kák és az épí tés.
Ne ves, nagy em be rek gyak ran ír ják élet -
raj zuk ban, hogy ne héz gyer mek ko ruk
volt. Ma gam nem tar to zom a nagy em -
be rek kö zé, de bi zony el mond ha tom én
is, hogy igen ne héz gyer mek ko rom volt.
Édes apám nak, hí res la ka tos mes ter ként

Bu da pes ten, a Garai ut cá ban volt szép
nagy mû he lye. 1929-ben, a gaz da sá gi
vál ság ide jén tönk re ment. Nem csak a
mû helyt ve szí tet te el, de hos  szú éve kig
el he lyez ked ni sem tu dott. Al kal mi mun -
kák ból tar tot ta el csa lád ját, há rom is ko -
lás gyer me két. 
Így az tán hi á ba jött el a ne gye dik ele mi

be fe je zé se után vi téz Cserey Jó zsef igaz -
ga tó-ta ní tó úr a szü le im hez, hogy íras sa -
nak en gem gim ná zi um ba, nem tud ták
meg ten ni, mert ak ko ri ban csak a be irat -
ko zá si díj is húsz pen gõ volt - óri á si
pénz. Így ke rül tem pol gá ri is ko lá ba itt
Pécelen. Tu laj don kép pen eb bõl is sze -
ren csés do log fa kadt, még pe dig azért,
mert a ta ná rok ha mar fel is mer ték, hogy
szor gal mas, jól ta nu ló gye rek va gyok.
Azt is tud ták, mi lyen ne héz kö rül mé -
nyek kö zött élünk. Ja va sol ták, hogy fo -
gad jak ta nít vá nyo kat év fo lyam tár sa im és
a ki sebb gye re kek kö zül, fel is vál lal tam
két-há rom „sa ját di á kot”. Há rom vagy öt
pen gõt kap tam egy hó nap ra, így már én
is tud tam szü le im nek se gí te ni. Köz ben
per sze szor gal ma san ta nul tam. Har ma -
dik osz tály ban én kap tam meg a leg jobb

har ma di kos nak já ró ezüst Csengeri Ér -
met, ne gye dik év vé gén pe dig az arany
Csengeri Ér met, mint az is ko la leg jobb
ta nu ló ja. 
Egyéb ként meg jegy zem, hogy az ösz  -

szes is ko lát, az egye te met is be le ért ve ki -
tû nõ en vé gez tem. Ezt nem di csek vés bõl
mon dom, ha nem csu pán azért, mert ké -
sõbb, már is ko la igaz ga tó ként volt er köl -
csi ala pom ar ra, hogy azo kat a kol lé gá i -
mat, akik csak a ki vá ló ta nu ló kat di csõ í -
tet ték – ezt én úgy hív tam, hogy jegy fe ti -
siz mus –, be fo lyá sol has sam, hi szen sok -
szor elõ for dult, hogy a ke vés bé jó ta nu -
lók az élet ben na gyon jól meg áll ták a he -
lyü ket, és for dít va.
Így csöp pen tem gyer mek ként a ta ní tás -

ba. Mezõgazdaság… Sze ret tem na gyon
az ál la to kat. Szü le im meg en ged ték, hogy
a ta ní tá si ke re se tem bõl ve gyek ma gam -
nak egy kis ma la cot. A szom szé dok ad -
tak étel ma ra dé kot, a kert be ku ko ri cát ül -
tet tem. Mi re fel ne vel get tem és le vá gás ra
ke rült, na gyon szo mor kod tam mi at ta, de
öröm is volt, mert a csa lád nak tud tam se -
gí te ni.
Az idõs úr nak – ahol lak tunk – óri á si

kert je volt, ben ne nagy lu gas, ta lán több
száz mé ter hos  szan. Meg ta ní tott a szõ lõt
kö töz ni, ke zel ni, te te jez ni. Tíz fil lér óra -
bért kap tam tõ le, így a szõ lõ vel is na -
gyon ko rán kap cso lat ba ke rül tem.
A pol gá ri is ko la el vég zé se után szü le im

még min dig nem tud tak kö zép is ko lá ba
írat ni. Egy év re itt hon ma rad tam. Ta nít -
gat tam és épí té sen kezd tem dol goz ni se -
géd mun kás ként. Ak kor épült a lel ki gya -
kor la tos ház – ké sõbb szo ci á lis ott hon
lett – a mai Köz tár sa ság té ren. Tet tek ve -
lem egy kis erõ pró bát: tég la hor dás, mal -
ter hor dás és egye bek. Te hát al kal maz tak.
Meg fi gyel tem, ho gyan dol goz nak a
szak em be rek. Ké sõbb egy épí tõ mes ter -
hez sze gõd tem, aki meg ta ní tott a fon to -
sabb fo gá sok ra, a ki sebb ja ví tá sok ra, va -
ko lás ra, egy sze rûbb fa la zá so kat is vé -
gez tem. Így ke rül tem kö zel az épí tés hez. 
Ami ke vés pénzt gyûj töt tem, az zal már

be le mer tem vág ni a kö zép is ko lá ba, sze -
ren csé re szü le im is ki csit jobb anya gi
hely zet be ke rül tek. Pes ten vé gez tem, és
érett sé gi után el ha tá roz tam, hogy to vább
ta nu lok. Ad dig ra erõ sen ki ala kult ben -
nem, hogy ta nár sze ret nék len ni. Szü le -
im nem tud tak se gí te ni ab ban, hogy fel -
sõ fo kú ta nul má nyok ba fog jak, újabb egy
esz ten dõ re el he lyez ked tem, ma gán tiszt -
vi se lõ ként dol goz tam. Az ös  sze gyûj tött
pénz zel be irat koz tam az egye tem re. Az
el sõ év el vég zé se után be hív tak ka to ná -
nak. Nyír egy ház ára, a IV. Hon véd Hu -
szár ez red hez vo nul tam, és a tisz ti is ko la

el vég zé se után ki vit tek min ket a front ra.
Megint csak sze ren csés vol tam, mert én,
ha le he tett, a fel de rí tést vál lal tam, így a
köz vet len har cok ban nem igen kel lett
részt ven nem, a nagy üt kö ze tek bõl lé -
nye gé ben ki ma rad tam. Ké sõbb, mi kor
vis  sza von ták a csa pa tot a Pripjaty-
mocsarak mel let ti csa ták ból, egy ma jor -
ság ba ke rül tünk. Itt egy ez red ün ne pély
al kal má val, tá bor tûz mel lett el mond tam
egy ma gam ír ta ver se ze tet, mely ben tré -
fá san, de nem bán tó an el me sél tem a ve -
lünk tör tén te ket. Ott volt egy ma gas-ran -
gú tiszt, egy ve zér ka ri ez re des, aki vé -
gig hall gat ta a ver sem. Mi u tán elé ve zet -
tek, azt mond ta ne kem: – Ide fi gyelj!
Kár ne ked itt meg dög le ni – mert ilyen
ka to ná san fo gal ma zott –, ha aka rod, ha -
za ve zé nyel lek egy ka to nai ké pes ség vizs -
gá ló is ko lá ba, se géd tan erõ nek.
Így elõbb ha za, ké sõbb a há bo rús ese -

mé nyek elõ re ha lad tá val Né met or szág ba
ke rül tem. A há bo rú vé gén önál ló sí tot tam
ma gam, és a ve zény lé sek tõl füg get le nül
ár kon-bok ron, he gye ken át – so ha nem
fõ uta kon – szé pen ha za jöt tem. Ahogy 
át lép tem a ma gyar ha tárt, sze rez tem
mind járt ci vil ru hát, meg tu da kol tam, hol
van ka to na fiú, ott hagy tam a kincs tá ri
sze re lést.

Fa la zat, szer ke zet (1945-1987)

Mi kor ha za ke rül tem meg tud tam, hogy
sze gény öcsém itt, a fa lu ha tá rá ban egy
fel rob ba nó ak ná tól meg halt. Szü le i met
na gyon rossz lel ki ál la pot ban ta lál tam.
Te téz te ezt a há bo rú utá ni nyo mor, az
éhín ség, to vább ta nu lás ról per sze szó sem
le he tett. Megintcsak me zõ gaz da sá gi
mun ká kat vé gez tem.
Úgy ala kult sze ren csé re, hogy ak ko ri -

ban elég nagy pe da gó gus hi ány volt, és
ala pí tot tak egy olyan ta ní tó kép zõt, mely
tel jes tan anyag gal, de dél utá ni ok ta tás sal
mû kö dött, a dol go zók is részt ve het tek a
kép zés ben. Ezt el vé gez tem, így 1947
szep tem be ré ben már itt, a ka to li kus is ko -
lá ban tud tam ta ní ta ni. On nan át ke rül tem
az Isaszegi út ra, ahol már nem ele mi, ha -
nem ál ta lá nos is ko la mû kö dött. 1950 ta -
va szá ig dol goz tam itt. Csak azért ad dig,
mert ak ko ri ban volt a Mind szenthy per,
és min ket, pe da gó gu so kat elég erõ sen
kész tet tek ar ra, hogy a fõ pap el le ni til ta -
ko zó ira tot ír juk alá. Én ezt nem tet tem.
To váb bá nem men tem tsz-t szer vez ni,
mert az agi tá ci ó ra is be fog tak min ket.
Gyûl tek a rossz pont ja im, vé gül a zak la -
tá sok mi att ki lép tem.
Megint csak a me zõ gaz da ság ma radt.

Föl de ket bé rel tem, és el kezd tem



gazdálkod ni. Rend sze re sen ol vas tam a
szak köny ve ket, ké pez tem ma gam, úgy -
hogy ha ma ro san egész ügyes min ta gaz -
da ság ke re ke dett a „bir to kom ból”. Te -
nyész bi kát ne vel tem, nagy pénzt – egy
ház árát - ad tak ér te azok ban az idõk ben.
Részt vet tem a péceli ex port pa ra di csom-
ter mesz tés szer ve zé sé ben. Fe les ben,
mert egye dül nem gyõz tem vol na, diny  -
nyét is ter mel tem. Ab ból is sok pénz
volt. Na gyon jól ment a gaz dál ko dás, an -
nak el le né re hogy ak kor még le adá si, be -
szol gál ta tá si idõk vol tak. Gon do san
meg ter mel tem, be gyûj töt tem a ta kar -
mányt. Sok szor an  nyi volt, hogy még az
ál la mi gaz da ság is hoz zám jött, ha szû -
köl köd tek.         

Az 1956-os õszön már le he tett érez ni
a vál to zá so kat, új idõk új sze lei fúj tak.
Ben nem fel éledt a ré gi vágy és hi va tás -
ér zet. Je lent kez tem új ra pe da gó gus nak,
de Lehoczky End re igaz ga tó úr mond ta,
hogy most Pécelen nincs sza bad stá tus.
El ke rül tem Ikladra – Aszód mel lé –, és
ott dol goz tam két évig. Köz ben be irat -
koz tam az eg ri fõ is ko la ma te ma ti ka-fi zi -
ka sza ká ra. Két esz ten dõ múl tá val ha za -
ke rül tem Pécelre, s mi u tán be fe jez tem a
fõ is ko lát, rö vi de sen igaz ga tó he lyet tes
let tem. Ki ala kí tot tuk az ál ta lá nos is ko lá -
val kö zös igaz ga tá sú gim ná zi u mot. Mi u -
tán Lehoczky Ban di bá csit Gö döl lõ re he -
lyez ték osz tály ve ze tõ nek, én kö vet tem õt
az igaz ga tói posz ton. Ké sõbb, mi kor
vissza jött, és a két in téz mény szét vált, én
a gim ná zi um ve ze tõ je let tem, Ban di bá -
csi ra gasz ko dott az ál ta lá nos is ko lá hoz.
Az épü let ak ko ri ban ret ten tõ en le rom -

lott ál la pot ban volt. Egyet len elõ nye az
volt, hogy na gyon jó, mond hat ni op ti má -
lis he lyen volt, ahogy mai na pig is jó he -
lyen fek szik. A di á kok kal, szü lõk kel kö -
zö sen tol doz gat ni, ala kít gat ni kezd tük
kö zös sé gi, tár sa dal mi mun ká ban, vé gül
si ke rült el vi sel he tõ vé, az ok ta tá si fel ada -
tok el lá tá sá ra, még ha mi ni má li san is, de
al kal mas sá ten ni. Vé gül 1971-72-ben
tel je sen át épí tet tük és – em lék szem –
pont az öt ve ne dik szü le tés na po mon,
1972. au gusz tus 26-án avat tuk ezt a
mos ta ni, a ré gi hez ké pest új nak szá mí tó
is ko lát. Na gyon örül tem. Azu tán ott volt
még egy nagy mun ka. 1974 tel jes nya rán
ta nu lók kal el hord tuk az ud va ron a
domb ol dalt, és le lá tók kal, es ti vi lá gí tás -
sal ren del ke zõ szép sport pá lyát épí tet -
tünk, amely a mai na pig üze mel.
Ké sõbb a me gyei mû ve lõ dé si osz tály

ve ze tõi ar ra kér tek, hogy vál lal jam el az
aszó di gim ná zi um ve ze té sét. Je lez ték,
hogy az ot ta ni épü let igen rossz ál la pot -
ban van, még a há bo rús ká rok tól súj tot -
tan áll. Aszód ra utaz tam, egy na pot rá -
szán tam, kö rül néz tem, és bi zo nyos gon -
dol ko dás után el vál lal tam a fel ada tot.

Pon to san ti zen egy évig tar tott – amíg

ott dol goz tam –,
mi re min dent
meg csi  nál  tunk.
Ki cse rél tük a te -
tõt, a fa la kon be lül
esz té ti ka i lag és
m û  s z a  k i  l a g
rendbehoztuk a
ter me ket, lak ha tó -
vá és sze ret he tõ vé
for mál tuk a gim -
ná zi u mot. Egy
saj ná la tos ese -
mény okán ha tá -
roz tam el, hogy
fe dett uszo da épí -
té sé be fo gunk. Az
egyik gö döl lõi is ko la ba la to ni tá bo rá ban
egy kis lány a tó ba ful ladt. Nem tu dott
úsz ni sze gény. Meg ren dí tõ volt. Be le -
gon dol tam, hogy mi nem tu dunk a víz -
zel, mint fon tos kö zeg gel együtt él ni,
egy sze rû en azért, mert nincs hol úsz ni
ta ní ta ni a gyer me ke ket. Így dön töt tem el,
hogy ha tö rik, ha sza kad épí tünk Aszó -
don egy tan uszo dát. Volt egy mér nök ba -
rá tom, aki meg ter vez te a lé te sít ményt, én
vol tam az épí tés ve ze tõ. So kat dol goz -
tunk a ta nu lók kal, a ta ná rok kal, a szü -
lõk kel. Vé gül si ke rült át ad ni az igen kor -
sze rû, víz for ga tó val is el lá tott, na gyon
szép fe dett uszo dát. Ma ga az épí tés négy
nyá ron át tar tott, és pon to san ak kor lett
ké szen, mi kor nyug díj ba men tem, 1987.
au gusz tus 20-án avat tuk fel.
Köz ben még vol tak mun ká ban töl tött

nya rak. A Thö köly ut cá ban, ahol la kom,
Riedigel Bé la ba rá tom mal meg szer vez -
tük a csa tor na épí tést. Õ, mint szak em ber
a mun kák irá nyí tá sát is vé gez te. A kö -
vet ke zõ nyá ron pe dig mû utat épí tet tünk
az ut cánk ban. Ez egyet len fil lér jé be se
ke rült az ak ko ri ta nács nak. Ha ezt ma
kel le ne meg csi nál tat ni, hoz zá ve tõ le ge sen
húsz mil lió fo rint ból le het ne ki vi te lez ni.
A la kos sá gi ös  sze fo gás ere jét hir de ti a
Vá sár té ri ÁFÉSZ ABC fa lán ta lál ha tó
már vány táb la. Ti zen öt olyan nya rat tud -
nék számbavenni, mi kor is ko la- és óvo -
da épí té si mun kák ban vet tem részt.

Te tõ szer ke zet, cse re pek (1987-

Hat van öt éve sen nyug díj ba men tem, is -
mét ha za ke rül tem. Az óta is ak tív éle tet
élek im már csa lá dom ja vá ra is. A lá nya -
im nak ad tam azo kat a tel ke ket, me lye ket
mun kás éve im so rán vá sá rol tam. Az
egyi ken, itt a Pihenõ ut cá ban van egy kis
szõ lõ, azt mû ve lem, jó bort ter me lek,
bor ver se nyen el sõ dí jat nyer tem. Rend -
sze re sen ol va sok és íro ga tok új ság cik ke -
ket, el sõ sor ban hely tör té ne ti vo nat ko zá -
sú a kat. Nagy fáj dal mam az, hogy itt
Pécelen a mai na pig nem si ke rült ki ala -
kí ta ni egy hely tör té ne ti gyûj te ményt,

ahol a Var ga-fé le ér té ke ket meg fe le lõ en
ki egé szít ve ki ál lít hat nánk. Ezen a té ren
év ti ze des ké sés ben va gyunk, de bí zom
ab ban, hogy egy szer akad meg fe le lõ
hely er re.
Még ma is he ten te egy szer el já rok a ba -

rá ta im mal hor gász ni. Sze ren csés va -
gyok, mert je len leg jó egész sé gi ál la po -
tom van. Ma gam nak fõ zök, de köz ben
még el lá tom tel je sen vak nõ vé re met, õt
is én gon do zom.
Va ló já ban sok me sél ni va lóm vol na

még. Nem be szél tem 1956 péceli ese mé -
nye i rõl, nem szól tam az ESE-építkezés-
rõl, a sok-sok vér adás ról, azok szer ve zé -
sé rõl, nem em lí tet tem Baczonyhoz va ló
kö tõ dé se met, nem nyi lat koz tam a sok
ezer adag ál ta lam épít ke zé se ken meg fõ -
zött pör költ rõl, pap ri kás krump li ról …,
majd egy más al ka lom mal. 
Most, hogy idén nyolc va na dik élet -

évem be lé pek, azt tar tom, hogy le gyen
az em ber olyan õs a csa lád já ban, aki re az
utó dok bát ran vis  sza te kint het nek. Igye -
kez tem be tar ta ni a tör vé nye ket, de leg -
alább ilyen fon tos nak tar tot tam a sa ját
ér ték ren de met is. Most, ha szám ve tést
ké szí tek éle tem rõl, úgy ér zem el mond -
ha tom, meg cse le ked tem, amit a ha za
meg kö ve telt.          

Le je gyez te: Dalocsa Vil mos

Cser Lász ló: 
A pil lan gó kér dé se

Csil lo gó szí nes szár nyam ha leb ben
a fény re szom jas fá tyo los éj ben,
per zse lõ vá gyam le het-e szeb ben
tûz ben ol da ni, örök ve szély ben
kö röz ve bát ran, bû völ ten egy re
ön fe ledt cél lal, nem vár va kegy re,
me zõk hí vó il la tát fe led ve,
egy per cig bol do gan, s láng ba zu han va,
unt bar na ho mály ból fé nyes bé ke,
szál lok a fény be, ha lál ba su han va
s ne szán ja tok, hogy sze gény nek vé ge!

xxx
Ó em be rek, csak az vol na böl csebb,
hogy éle tem há ló tok ban tölt sem?
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Az ESE Hír adó ja nu á ri szá má ban tá -
jé koz tat tuk ol va só in kat ar ról, hogy a
Nem ze ti Au tó pá lya Rt. ígé re te sze rint
még az id én el kez dõ dik az M0-ás au tó -
pá lya ke le ti sza ka szá nak épí té se. A hír -
adás ok ban az óta is ér te sü lünk egy-egy
ki sebb ese mény rõl. Garádi Ist vánt, a
Pest Me gyei Ön kor mány zat köz le ke dé si
ta nács no kát kér tük meg, fog lal ja ös  sze
az el múlt né hány hó nap tör té né se it,
ecse tel je a to váb bi ter ve ket, lé pé se ket.
Az el múlt egy hó nap ban fon tos ese mé -

nyek tör tén tek. Volt egy hos  szabb tár -
gya lá som a Nem ze ti Au tó pá lya Rt. kap -
cso la ti igaz ga tó já val, dr. Ba ko nyi Ist ván
úr ral, akit egé szen a szlo vén ha tá rig kí -
sér tem. Ott volt egy autó-pályafórum,
Lendván, az M70-es au tó pá lyá val kap -
cso lat ban. El sõ sor ban te hát a Za la me -
gyét érin tõ és az M7-es so mo gyi sza ka -
szá val va la mint a ha tá ron tú li utak kal
kap cso lat ban, de az al kal mat meg ra gad -
tam ar ra, hogy meg gyõz zem a kap cso la -
ti igaz ga tó urat il let ve a Nem ze ti Au tó -
pá lya Rt.-t, hogy mi is jó iga zán a mi
tér sé günk nek. Ter mé sze te sen ezt a meg -
gyõ zést nem a sa ját kút fe jem bõl me rí -
tet tem, ha nem pol gár mes te rek kel, me -
gyei ve ze tõk kel tár gyal va ju tot tunk ar ra
a kö vet kez te tés re, hogy két dol got kell
na gyon-na gyon szor gal maz ni. 
Az egyik az, hogy az M0-ás au tó pá lya

Gyáltól a 31-esig épül jön meg elõ ször,
ne pe dig az 51-es és Gyál kö zöt ti sza ka -
sza, hi szen ma is le he tõ ség van ar ra,
hogy az M0-ás je len le gi cso mó pont ján
il let ve az M5-ös au tó pá lyán ke resz tül
el jus sunk Gyálig. Eh hez ugyan egy há -
rom szög két be fo gó ján kell je len leg ha -
lad ni. Az át fo gó ra bi zony szük ség van,
le vág va ezt a nagy ke rü lõt. Je len pil la -
nat ban is gyors for gal mi út há ló za ti kap -
cso lat van egé szen Gyálig, ezért a 4-es
út fe lé tör té nõ épí tést tart juk szük sé ges -
nek. Ezt a kap cso la ti igaz ga tó úr tel je -
sen meg ér tet te, sõt tá mo gat ta. A kb. 10
nap pal ez elõtt Gyálon ren de zett ta lál ko -
zón, ahol a péceli pol gár mes ter úr is je -
len volt, a Nem ze ti Au tó pá lya Rt. igaz -
ga tó ja el is mond ta, hogy eb ben az
ütem ben vég zik majd az épí tést. A 4-es
út tól kis sé észak ra, Vecsés és Ül lõ tér sé -
gé ben, tu laj don kép pen ül lõi te rü le ten a
ré gé sze ti fel tá rás már meg in dult. Ez a
MOL vecsési gáz áta dó ál lo má sá tól kis sé
észak ke let re van. 
Eb bõl négy irány ba in dul meg az épít -

ke zés. Észak ke let fe lé és dél nyu gat fe lé
az M0-ásnak, észak nyu gat és dél ke let
irá nyá ba pe dig a 4-es el ke rü lõ út nak az
épí té se rész ben Vecsés, rész ben Ül lõ fe lé. 
A má sik na gyon nagy do log, amit a

Nem ze ti Au tó pá lya Rt. szin tén a ma gá é -
vá tett, hogy a 4-es el ke rü lõ út Ül lõ ig
au tó pá lya ként fog meg épül ni. Az ere de ti
el kép ze lés sze rint a Fe ri hegy 2 be já ra tá -
nál lé võ Shell kút tól Vecsést észak ról
meg ke rül ve a már em lí tett új cso mó pon -
tig (ahol a ré gé sze ti mun ka már meg -
kez dõ dött) tar tott vol na ez pá lya, in nen
2x1 sáv ban ment vol na to vább. Ké ré -
sünk re a Nem ze ti Au tó pá lya RT. úgy
dön tött, hogy a to váb bi ré szen, egé szen
Ül lõ észak ke le ti csücs ké ig szin tén 2x2
sáv ban épül meg a 4-es au tó pá lya. Ez
azért lé nye ges, mert itt Gyömrõ fe lé
kap cso lat épül ki az zal az út tal, mely a
31-es út irá nyá ból – a Jász ság ból – biz -
to sít kap cso la tot. Így nem fog ja a je len -
le gi nagy át me nõ for ga lom érin te ni Ül lõ
nagy köz sé get. 
Ül lõ tõl ke let re a 4-es el ke rü lõ egy vas -

úti fe lül já ró után éri el a mai 4-es utat. 
Mint ahogy ez a két ki emelt té ma is

jel zi, a Nem ze ti Au tó pá lya Rt. mind ve -
lem, mint me gyei köz le ke dé si ta nács -
nok kal, mind a pol gár mes te rek kel rend -
kí vül kor rekt kap cso la tot tart fenn, és
min den ké ré sün ket, el kép ze lé sün ket
igyek szik meg va ló sí ta ni. 
Fon tos kér dés, hogy mi kor jut a 31-

esen to vább ez az M0-ás. Je len leg er rõl
ta nul mány terv ké szül, a ki vi te li ter vek
még nem ké szül tek el. Két irány ba ha -
lad majd út a 31-es cso mó pont ból. Pécel

után el ága zik rész ben Gö döl lõ fe lé,
rész ben pe dig foly tat ja út ját a fõ vá ros
ha tá rát kö vet ve a Du na fe lé. Ez a nyom -
vo nal a ter vek sze rint a Pécel és Rá kos -
csa ba kö zöt ti nagy táv ve ze ték Bu da pest
fe lõ li ol da lán fog ve zet ni. A péceli pol -
gár mes ter úr ral tár gyal va szó ba ke rült az
is, ho gyan ké szül jön el itt a cso mó pont.
Olyan cso mó pon tot sze ret nénk el ér ni,
amely Pécel vá ros nak a vas út mind két
ol da lán lé võ te rü le tét ki szol gál ja. Te hát
egy pár hu za mos út épül ne az M0-ással,
amely a fel ve ze tést és a le ve ze tést mind
a két irány ba, a vas úton tú li és a vas út tól
dél re lé võ te rü let re is meg tud ja ol da ni. 
Ami nagy prob lé ma, hogy a XVI. ke -

rü let ben még min dig nincs egyez ség.  A
XVI. ke rü le ti or szág gyû lé si kép vi se lõ
egy Csö mört kí vül rõl meg ke rü lõ nyom -
vo na lat tá mo gat. Je len pil la nat ban a me -
gye szá má ra in kább a Csö mör és Ár pád -
föld kö zöt ti nyom vo nal az el fo gad ha -
tóbb. Mind a ket tõ re vo nat ko zó an egy
na gyon kor rekt kör nye zet vé del mi ha tás -
ta nul mány ké szült, amit la kos sá gi fó ru -
mon be is mu tat tak. Ezen je len vol tam.
Egy ér tel mû volt, hogy a XVI. ke rü le ti
Vi dám vá sár, Os to ros, és Szlo vák úton
la kó pol gá rok szor gal maz zák, hogy
épül jön meg az M0-ás. Az át me nõ for -
ga lom – ott ép pen úgy, mint Pécelen –
kezd el vi sel he tet len né vál ni. 
Vis  sza tér ve az M0-ásra, meg erõ sí tem,

Az igények és a lehetõségek találkozása
az M0-ásnál
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hogy az el sõ ütem a 31-es útig fog el jut -
ni. A pécelieknek ez is je len tõs se gít ség
lesz. Egy elõ re még nem fog ja meg ol da -
ni a je len le gi prob lé má kat, hi szen 2003
ok tó be ré ben kí ván ják az M0-ás M5 és
31-es út kö zöt ti sza ka szát át ad ni a 4-es
el ke rü lõ vel együtt. Ez meg va ló sul hat,
még ak kor is, ha köz mû prob lé ma, eset -
le ge sen ré gé sze ti gon dok me rül nek fel.
Egy pél dát hadd em lít sek! A gyáli cso -
mó pont ban, ahol az M5-ös au tó pá lya és
az M0-ás ta lál ko zik há rom óri á si táv ve -
ze ték is ke resz te zi az M5-ös au tó pá lyát,
ami nek az osz lo pa it eb bõl a cso mó pont -
ból el kell vin ni. Szó volt ar ról is, hogy
az au tó pá lyát vi szik ki csit na gyobb ív -
ben, de en nek a költ sé ge sok kal na -
gyobb, mint a há rom táv ve ze ték át he -
lye zé se. Gon do lom, hogy ilyen prob lé -
mák bár hol fel ve tõd het nek. Ér de kes
egyéb ként, hogy ez a nyom vo nal na -
gyon sok he lyen a táv ve ze ték mel lett
ha lad. (Pécelnél is köz vet len a táv ve ze -
ték Rákocsaba fe lõ li ol da lán).  
A má sik té ma, ami szin tén ér de kes do -

log, hogy Ül lõ nagy köz ség ér de ké ben
si ke rült meg ál la pod ni egy rö vid kis el -
ke rü lõ sza kasz ról. Ez az ún. 4603-as út
je len pil la nat ban ko moly só der szál lí tó
for gal mat bo nyo lít le. Az  Ócsa  és Bu -
gyi kör nyé ki só der bá nyák ból vi szik a
Jász ság irá nyá ba a só dert ezen az úton
ke resz tül. Ül lõ nagy köz ség kö ze pén,
pon to san a köz ség há za kö ze lé ben van
egy cso mó pont ja a 4-es és a 4603-as út -
nak. Itt min den na pos a tor ló dás, óri á si a
for ga lom. A te le pü lés ret te ne te sen szen -
ved, rész ben a 4-es út át me nõ, rész ben a
4603-as út ka mi on és só der szál lí tó for -
gal má tól. Ezt sze ret nénk kor ri gál ni egy
rö vid, 2 km-es sza kasz meg épí té sé vel.
Köz vet len Ül lõ déli-délnyugai ha tá rá tól
a dél ke le ti ig a te le pü lést el le het majd
kerülni. Az M4-es illetve a 4-es elkerülõ
út pedig majd északról fogja elkerülni a
települést. Ezt április közepén ismer-
tettem az üllõi képviselõ-testülettel, õk
ezt elfogadták, és köszönetüket fejezték
ki ezért. Úgy gondolom, hogy hasonló
módon kell majd lobbizni a további
kiviteli tervek készítésekor Pécel város

és a többi település érdekében is. 
Mi ért mon dom a töb bi te le pü lést? Hi -

szen Ecsertõl dél re is van egy au tó pá -
lya-cso mó pont az M0-áson, ami bõl egy
egé szen rö vid, nyúl fark nyi út ve zet
észak nyu gat irány ba (a 3101-es) a
Vecsés-Ecser ös  sze kö tõ út ra. Vaj da Pál
fõ pol gár mes ter-he lyet tes úr nál jár tam
hús vét elõtt rö vid del. Meg em lí tet tem
ne ki, hogy Mag lód nak, Ecsernek, a
XVII. ke rü let nek van egy olyan igé nye,
hogy a már na gyon túl ter helt 31-es út tól
dél re egy újabb be ve ze tést csi nál junk a
fõ vá ros ba. A fõ pol gár mes ter-he lyet tes
úr öröm mel tá jé koz ta tott, hogy
tuladonképpen nyílt ka pu kat dön ge tünk.
A fõ vá ros de cem ber ben meg ren del te és
el ké szí tet te a 31-es tõl dél re ve ze tõ új
vá ro si út nak  a ta nul mány ter vét, amit a
Köz le ke dés Fõ vá ro si Ter ve zõ Iro da Kft.
el is ké szí tett. Ez an  nyi ban ér de kes,
hogy je len tõs mér ték ben fog ja a Pes ti
utat te her men te sí te ni. Min den ki is me ri
ezt a péceliek kö zül, hi szen aki be ér ke -
zik Rá kos ke reszt úr au tó busz vég-ál lo -
más hoz, a Fe ri he gyi út hoz, on nan csúcs -
for ga lom ban csak rend kí vül las san tud
ha lad ni a fõ vá ros irá nyá ba. Ezért en nek
a Rákoshegyet dél rõl el ke rü lõ út nak
igen nagy je len tõ sé ge lesz. A
pécelieknek azért, mert sok kal ki sebb
lesz a for ga lom a Pes ti úton, il let ve a
31-es úton. Az M0-ás au tó pá lyá nak a
már em lí tett ecseri cso mó pont já tól nyu -
gat fe lé ha lad va, a Fe ri he gyi re pü lõ tér
má so dik  ki fu tó pá lyá já tól észak ra, köz -
vet len amel lett (a Merzse mo csár tól dél -
re) egy 2x2 sá vos vá ro si au tó pá lya épül,
több cso mó-pont tal. Az el sõ cso mó pont
a már em lí tett 3101-es út nál lesz. A má -
so dik cso mó pont a rá kos ke reszt úri Ösz  -
sze kö tõ út tal biz to sít kap cso la tot (ez
Rákoskerttõl nyu gat ra van). A kö vet ke -
zõ cso mó pont a Fe ri he gyi út nál lesz,
tulaj-donképpen a Fe ri he gyi út meg -
hosszab bí tá sát je len ti Rákoshegy mel -
lett. Utá na a He li kop ter út ra fog rá ve zet -
ni ez a vá ro si au tó pá lya, és úgy biz to sít
kap cso la tot rész ben a maj da ni Kõ ér ut -
cai, és a Kül sõ ke rü le ti kör út tal, ame -
lyek ma még szin tén csak a ter ve zõ asz -

ta lon lé tez nek. 
Azt hi szem, hogy je len tõs fej lõ dés vár -

ha tó eb ben a tér ség ben, és az egész tér -
ség fel ér té ke lõ dik, ha ezek az utak meg -
épül nek. Lé nye ge sen job bá vá lik a for -
ga lom. Bíz zunk ben ne, hogy ez nem
csak pa pí ron ma rad meg, ha nem a va ló -
ság ban is lét re fog jön ni.
A  meg va ló sí tás ér de ké ben tár su lást

ho zott lét re Gyömrõ, Mag lód, Ecser, a
XVII. ke rü let, a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
és Pest Me gye Ön kor mány za ta, hogy a
ki vi te li-en ge dé lye zé si ter ve it is meg csi -
nál tas suk en nek a vá ro si au tó pá lya-há -
ló zat nak, és hogy foly tas suk ezt az M0
után Mag lód tól, Gyömrõtõl dél re  a 31-
esig. 
Ez zel még Gyömrõ elõtt le kap csol -

nánk a 31-es út for gal mát a Pes ti és a
Jász be ré nyi út ról. Ilyen mó don a Pes ti
út fel lé le gez het ne. En nek a tár su lás nak a
ve ze tõ je az ecseri pol gár mes ter lett.
Had nagy Zsolt me gyei al el nök úr, mint
a tér ség la kó ja rend kí vü li mó don tá mo -
gat ja a ter ve ket. Az er re vo nat ko zó ön -
kor mány za ti ha tá ro za tok má jus hó nap -
ban fog nak el ké szül ni. Utá na pe dig
nem zet kö zi  és ha zai pá lyá za to kon sze -
ret nénk for rást sze rez ni a ter vek el ké szí -
té sé re, majd pe dig a meg va ló sí tá sá ra. 
Hang sú lyo zom, hogy ezen kap cso ló dó

utak  ter ve it a Nem ze ti Au tó pá lya Rt.
köz vet le nül, anya gi lag nem tá mo gat ja.
Ter mé sze te sen min den fé le se gít sé get
meg ad nak, hogy kap cso la tot ta lál junk a
köz le ke dé si tár ca azon fõ osz tá lyai fe lé,
akik eb ben az or szá gos köz út há ló zat ré -
sze ként fe le lõ sek, és a fej lesz té sek rõl
hos  szú tá von gon dos kod nak. 
Garádi Ist ván ta nács nok úr igen 

rész le tes, ös  sze fog la ló be szá mo ló ja sze -
rint a tér ség fej lõ dé se re mél he tõ en
nagy lép tek ben meg in dul. Ígé re tet kap -
tunk, hogy a to váb bi ak ban is tá jé koz -
tat ja az ESE Hír adó ol va só it a köz le ke -
dés sel kap cso la tos lé pé sek rõl, fej lesz té -
sek rõl, ter vek rõl. Garádi úr, na gyon kö -
szön jük!

Apróné Orosz Margit

AZ ÚJ BEVEZTÔ ÚT TERVE
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Hír: Ha lász End re plé bá nos úr nak
Keszt he lyi Fe renc vá ci me gyés püs -
pök úr a Pro Dioecesi Vaciensi ki tün -
te tést ad ja át 2001. áp ri lis 1-jén. 

A Pe tõ fi ut cai vi rág bolt ba lép ve egy
ég szín kék be bo rult vi rág bok rot pil lan -
tot tam meg. A bol dog ság kék vi rá ga? 
A szép ség az ég bolt szí né vel ta ka ró zik?
A ter ve zett egy szál fe hér szeg fû aján -

dék he lyett gon dol ko dás nél kül ha jol -
tam a száz nál is több kék csil lag vi rá got
bon tó cse ré pért. Azt mon dom majd Ha -
lász atyá nak, hogy Pécel kül di a kék
ne fe lej csek csil lag ja it.
Péceltõl alig fél óra au tó val a Re zsõ

té ri temp lom mel let ti ma gas föld szin ti
szür ke ház tömb, aho vá Ha lász End rét
be fo gad ták, és ahol, mint a hír ben ol -
vas hat tuk, éle té nek el sõ egy há zi ki tün -
te té sét át fog ja ven ni.
A fél óra au tó út egy is mert út vo na lon

sok gon do lat fel ve té sé re ad le he tõ sé get.
Az élet bo nyo lult do log. Csak ar ra

kel le ne rá jön ni, hogy ma ga az em ber,
vagy a ter mé szet, vagy a sors ku szál ja
meg old ha tat lan ná, ki lá tás ta lan ná
egyen ként az em be ri lé tet, az em bert
kö rül ve võ kis vi lá go kat.
Ezek ben a sok szor ért he tet len, ér de -

kek fe szí tet te ku sza éle tek ben egyen -
ként az em ber nek meg ta lál ni a böl csek
kö vét, az egyet len iga zat, kö vet ve az
egyet len egy el ren delt vagy a vá lasz tott
utat –, nem le het.
Egyen ként az em ber nek nem.
A tech ni ka, a tu do mány nem se gít eb -

ben. Az em be ri tu dás gyer me ke a tech -
ni ka, a gép há lát lan gyer mek ként kö ve -
tel újabb és újabb szü lõi ál do za tot, míg

vé gül ál do zat tá vá lik ma ga az em ber 
a gé pei kö zött. Öreg sé gé re el hagy ják a
ko ráb ban nél kü löz he tet len in dí tó kul -
csok, fe les le ges lesz a gép, mert ka -
pasz kod ni nem le het ben ne.
A Kõ bá nyai út va sár nap reg ge li, nem -

zet kö zi leg is is mert gya lo gos- és te her -
for gal ma az itt ha la dó au tó sok tól nagy
fi gyel met kí ván. A Hol is va gyunk?
Ho vá is tar tunk? sors kér dé sei he lyett a
kis ko csit to ló, a szí nes szaty ro kat ci pe -
lõ, köz le ke dé si lám pák jel zé se it nem
el is me rõ for ga tag tisz te let ben tar tá sá -
hoz a húsz év elõt ti va sár na pok reg ge li

sze líd sé gét idé zem fel. A péceli nagy -
temp lom or go ná ja és or go nis tá ja lé lek -
be sí ró „Óh, Uram, nem va gyok én
mél tó” – da lá val hív ta a gye re ke ket az
ál do zás ra. A sze líd ség gye rek ké tesz! -
is mer tem fel tit kát a ré gi péceli va sár -
na pi mi sék nek.
Van hát eb ben az óri á si so ka da lom ban

és for ga tag ban va la mi örök egy sze rû -
ség, amely ben a Te rem tõ arc vo ná sai
tük rö zõd nek!
A meg rá zó esz mé let pil la na tai tisz ták.

„A sze líd ség gye rek ké tesz” – ti tok fel -
is me ré sén ér zett egy sze rû öröm ben
par kol tam a Bláthy Ot tó u. 10. sz. elõtt.
Egy nagy, sö tét kék au tó és a ben ne ülõ
so fõr sze mé lye ér zé kel tet te, hogy mél -
tó ság tel jes lá to ga tói van nak en nek a
ház nak.
A kék csil lag vi rá gú bok rot az elõ szo -

ba asz tal ra tet tem le, és be lép tem.
Ha lász atya re ve ren dá ban, sze líd egy -

sze rû ség gel, egye nes tar tás sal ült egy
ka ros szék ben. A díj áta dó egy há zi mél -
tó sá gok és a ven dé gek ti zen ket ten vol -
tak. Igen, ép pen ti zen ket ten.
A mél ta tó be széd alatt nem vet tem le

te kin te te met Ha lász atya ar cá ról. A díj -
át vé tel hez szük sé ges fel ál lás hoz Maj-
láth Edi na se gít sé ge kel lett, mint ahogy
a min den na pi moz du la ta i hoz is. De
azu tán szál fa egye nes ge rinc tar tás sal
vet te el el sõ egy há zi ki tün te té sét. Kö -
szö nöm! – mond ta sze lí den. A „sze líd -
ség gyer mek ké tesz” tit kát Ha lász End -
re a böl csõ be kap ta pó lyá nak, és el vi szi
a ko por só ba szem fe dõ nek. Mert bár az

A kitüntetés átadása

„Szelídek fogják bírni a Földet!”

Halász Endre, Fazekas Ottó és Sánta János
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öröm fé nye te kin te té nek kék jé ben csil -
lag vi rá go kat sej te tett, még sem volt sen -
ki ott a je len lé võ föl di ha lan dó kö zött,
ki e csil lag fény bõl az ég be lá tott vol na.
85 év nagy idõ, még az ég bolt ok tör té -
ne té ben is.
Eszem be ju tott, amit kis lá nyom több

mint húsz éve mon dott Ha lász atyá ról:
„Anyu, én azt hit tem, hogy õ a Jé zus -
ka.” A gyer me ki lá to má sok örö kí té se a
kö ve tõ sze lí dek fel ada ta lesz?
Ha lász atya szót la nul ült. A vis  sza em -

lé ke zõ fel szó la lá sok nál sze me és mo so -
lya je lez te, hogy em lé kei idé zõd nek.
Meszlényi Lász ló az el sõ ta lál ko zá suk -
ról me sélt.
„Ha lász End re az el sõ pap volt, aki vel

ta lál koz tam. 15 év vel ez elõtt tör tént.
Hal lot tam ar ról, hogy van egy pap, aki
…! El jöt tem ide, a Betániába. Az el sõ
ké rés re azon nal fo ga dott. El me sél tem
Ha lász atyá nak az éle te met. Rá néz tem
az ar cá ra. Lát tam, hogy a sze mé bõl
kön  nyek foly nak. Sírt. Az együtt ér zé se
vál toz tat ta meg az éle te met. Az óta hét
ön se gí tõ cso port ala kult.”  Ja kos Ot tó
pap tár sa el té vedt pász tor ként ta lál ta
meg Ha lász atyát, és most õ vi szi to -
vább a mis  szi ót, a fel té tel nél kü li sze re -
tet cse lek võ mis  szi ó ját az al ko hol be te -
gek gyó gyí tá sá ban.
A díj áta dó ün nep ség las san be fe je zõ -

dött. Át ad tam a kék vi rá got. 
– A péceliek küld ték – is mé tel te Ha -

lász atya. Edi na, kér lek, tedd az író asz -
ta lom ra! - és kö vet te a kék csil la go kat
te kin te té vel. 
Mi ért sze ret te en  nyi re Pécelt Ha lász

End re?  – gon dol tam ma gam ban. De
még is a ki tün te tés rõl kér dez tem in -
kább, ar ról, hogy mit ér zett, ami kor át -
vet te az el sõ egy há zi el is me rést.
– Nem tu dom, mit il lik ilyen kor
érez ni. Min den eset re kö szö nöm, amit
kap tam. Sze ret nék va la mi ér de mest

ten ni ér te. Pécelt saj nos elég gé el -
hagy tam – né zett rám, majd foly tat ta:
Sze ret nék még va la mi ér de met sze -
rez ni Pécelen is, de nem tu dom, lesz-
e er re al ka lom.
– Mit üzensz a péceli fi a ta lok nak, 

a pécelieknek?
– Hoz za nak di csõ sé get Pécelre! – fe -

lel te egy sze rû en, és alig erõl köd ve fel -
állt a kar szék bõl.
Az író asz ta lá hoz ment. Le ült. A vi rá -

got néz te. Majláth Edi na kér lel te:
– Pi hen ned kell, fe küdj le. - Ha lász

End rét az ap ró szo bács ka ágyá ra fek -
tet ték. Sze me it be huny ta. A sze líd ség
ti tok za tos kék sé ge már csak be lül rõl
lát ha tó. Az em ber ren del te té sé nek egy -
szer vé ge van, de a sze lí dek fog ják bír -
ni a Föl det, az em be ri ség vé ge ze té ig.

Némethy Má ria

Az ün ne pi be széd, 
a ki tün te tés át adá sa

Ha lász End re c. ny. plé bá nos 1915. ok -
tó ber 19-én szü le tett Bu da pes ten. A pap -
szen te lés ke gyel mé be Vá cott ré sze sült
1939. jú ni us 29-én. El sõ ál lo más he lyei
vol tak: Pe reg, Lajosmizse és Kecs ke -
mét, majd 1974-tõl 1951-ig kar káp lán
volt a vá ci szé kes egy ház nál. 1951-ben
lett plé bá nos Pécelen, ahol több mint há -
rom év ti ze det töl tött lel ki pász tor ként,
egé szen 1983-ig. Ez idõ alatt olyan plé -
bá ni ai éle tet ala kí tott ki, amely nek hí re
sok fe lé el ju tott. Ki tû nõ szer ve zõ kész sé -
gé vel, von zó pa pi egyé ni sé gé vel so ka kat
ál lí tott Is ten út já ra, és a ké sõb bi pa pi ge -
ne rá ci ó nak is több tag ja volt mel let te
káp lán ként, akik lel ki pász to ri ta pasz ta la -
ta i ból me rí tet tek. Ha lász End re atya
1985-ben in dí tot ta el a ké sõbb or szá gos
je len tõ sé gû vé nõtt ka to li kus al ko ho lis ta -
men tõ moz gal mat Ez hosszú éve ken át
ma gán ház nál mû kö dött, majd 1986-tól
kezd ve a máriabesnyõi lel ki gya kor la tos
ház ban ta lált ott hon ra. A moz ga lom is ten
ál dot ta ha tá sá ra mi sem jel lem zõbb, mint
az, hogy azok kö zül is ki ke rül tek mun ka -
tár sak, akik ma guk is szen ve dély be te gek
vol tak ko ráb ban. Az al ko ho lis ta men tõ
moz ga lom je len leg éven te 6 al ka lom mal
tart ös  sze jö ve telt és lel ki gya kor la tot
Máriabesnyõn, és a mun ka tár sa i nak Ha -
lász atya már át tud ta ad ni a ne mes és
rop pant ne héz szol gá lat foly ta tá sát.

Mind ezen ér de me i nek el is me ré sé ül
Keszt he lyi Fe renc vá ci me gyés püs pök
úr Ha lász End re atyá nak a Pro Dioecesi
Vaciensi ki tün te tést ado má nyoz ta.

A ki tün te tést Sán ta Já nos, a Me gyei
Püs pö ki Iro da igaz ga tó ja ad ta át, Keszt -
he lyi Fe renc me gyés püs pök úr je len lé-
t ében.

Keszthelyi Ferenc püspök úr és kísérete

„Hozzanak dicsőséget Pécelre!”
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Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

A Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le te péceli Ma dár fi ó ka
cso port ját 10 csa lád ala pí tot ta meg 1997 ok tó be ré ben. Az el -
ért ered mé nyek és a jö võ ben el lá tan dó új te vé keny sé gek vál -
la lá sa szük sé ges sé tet te, hogy a kö zös ség – jo gi lag és gaz da -
sá gi lag – önál ló he lyi egye sü let té ala kul jon. Ez 1999 ok tó be -
ré ben meg tör tént, az egye sü let je len le gi tag sá ga 130 csa lád,
kö zel 700 fõ (eb bõl 500 gyer mek és fi a tal). Min den fel ada tot
a tag ság so ra i ból ön kén te sek lát nak el.

A több gyer me ket tu da to san el fo ga dó nagy csa lád ok a nem -
zet szá má ra pó tol ha tat lan ér té ket hor doz nak, ugyan ak kor sú -
lyos anya gi gon dok kal küz de nek. En nek az el lent mon dás nak
az eny hí té sé re szer vez zük prog ram ja in kat. A rend sze res ta -
lál ko zá sok so rán al ka lom nyí lik egy más gond ja i nak meg is -
me ré sé re, a le het sé ges meg ol dá si mó dok meg be szé lé sé re, 
a több ge ne rá ci ós ta pasz ta la tok cse ré jé re. Át ad juk egy más nak
öt le te in ket az egy sze rû prak ti kák tól kezd ve (ház tar tás, bar ká -
cso lás, kert mû ve lés stb.), a gyer mek ne ve lé sen, a hi va ta li út -
vesz tõk ben va ló el iga zo dá son át, egé szen a mun ka- és jö ve -
de lem szer zé si le he tõ sé gek fel ku ta tá sá ig.

Ta pasz ta la tunk sze rint ma a gye re kek egy re ki sebb há nya da
ke rül olyan kö zös ség be, cso port ba, ahol a tan órán és a min -
den na pi tan ter vi kö te le zett sé ge ken túl együtt le het kor tár sa i -
val. Fon tos nak tart juk olyan he lyek, hely szí nek, ne ve lé si
szín te rek lét re ho zá sát, ahol sen ki nem akar sem mi fé le ide o -
ló gi át, tan ter vet, is me ret anya got rá kény sze rí te ni a gyer me -
kek re, ugyan ak kor ér té kes és von zó élet min tá kat kí vá nunk
elé jük tár ni. 

Szû kös anya gi le he tõ sé ge ink el le né re te vé keny sé günk szer -
te ága zó:
– Elõ adá sok, be szél ge té sek a csa lá dok hely ze té rõl, jö võ jé -

rõl, le he tõ sé ge i rõl, túl élé si stra té gi á i ról.
– Fo lya ma to san kez de mé nyez zük a he lyi ön kor mány zat tal

az együtt mû kö dést a csa lá do kat érin tõ te rü le te ken.
– Rend sze re sen meg em lé ke zünk nem ze ti tör té nel münk je -

les ese mé nye i rõl.
– Ked vez mé nyes ak ci ó kat szer ve zünk, ado má nyo kat gyûj -

tünk.

– Mun ka le he tõ sé gek fel ku ta tá sá val igyek -
szünk eny hí te ni az anya gi gon do kon.
– Kul tu rá lis ér té kek köz ve tí té se (mú ze u -

mok, hang ver se nyek lá to ga tá sa).
– Kö zö sen részt ve szünk a NOE or szá gos

ren dez vé nye in.
– Ha gyo mányt te rem tet tünk a csa lá di na pok

év sza kon kén ti meg ren de zé sé vel.
– Ki rán du lá so kat szer ve zünk.
– El in dí tot tunk egy kör nye ze ti ne ve lé si

prog ra mot, köz vet len kör nye ze tünk meg óvá -
sa és gyer me ke ink egész sé ges kör nye zet hez
va ló jo gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben.
– Meg je len tet tünk egy vá ro sunk múlt ját be -

mu ta tó hely tör té ne ti ki ad ványt.

Prog ram ja in kat meg ha tá roz zák az egye sü let
alap sza bá lyá ban meg fo gal ma zott cél sze rin ti
fel ada tok.
A szer ve zés so rán kü lö nös te kin tet tel va -

gyunk ar ra, hogy:
– a csa lá dok min den tag ja je len le hes sen,

mert a csa lá di kör nye zet ben szer zett be nyo má sok sok kal erõ -
seb ben hat nak, és a pél da mu ta tás is meg ha tá ro zó (szü lõ
gyer mek nek, gyer mek szü lõ nek, csa lá dok egy más kö zött),
– a csa lá dok (gye re kek, szü lõk, nagy szü lõk) nem szak em -

be rek, ezért kü lö nö sen fi gyel ni kell a köz ért he tõ ség re, az
egy sze rû en be fo gad ha tó for mák ra,
– a csa lá dok anya gi le he tõ sé ge ik tõl füg get le nül, mi nél na -

gyobb szám ban be kap cso lód has sa nak a kö zös te vé keny sé -
gek be.

Köz hasz nú egye sü le tünk fo lya ma tos mû kö dé sé hez a tag dí -
jak ból be fo lyó szûk ke ret nem ele gen dõ, prog ram ja in kat kü -
lön bö zõ pá lyá za to kon nyert tá mo ga tá sok ból és ado má nyok -
ból tud juk meg va ló sí ta ni.

Ab ban bí zunk, hogy ha az egye sü let rend sze res sé és fo lya -
ma tos sá tud ja ten ni prog ram ja it, ak kor ki ala kul kör nye ze -
tünk ben egy olyan csa lád mo dell és kö zös sé gi mo dell, ami
hos  szú tá von ja vít ja a te le pü lés köz ér zet ét és köz élet ét, hoz -
zá já rul az esély egyen lõ ség ki ala kí tá sá hoz és a he lyi de mok -
rá cia erõ sí té sé hez.

Szombathy Márta
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Já ró Ist ván ven dég lõ je az 1920-as
évek tõl ked velt szó ra ko zó he lye volt
a péceli pol gár ság nak. Va dász tár sa -

ság ok ta lál ko zó he lye, bá lok, ze nés, tán -
cos ren dez vé nyek szín te re volt az ét te -
rem. Bár a hom lok za tá ra a Sport ven dég -
lõ fel irat ke rült, a köz tu dat ban min dig
„Já ró” ma radt. Ér tet le nül me gyünk el
mi, péceliek a pusz tu lás nak in dult épü let
mel lett. Va ko la ta mál lik, aj ta ja, ab la ka
be desz káz va, ud va rát fel ve ri a gaz. Évek
óta ma gá nyo san, be zár va áll. Az, hogy
2001-ig ki nek a tu laj do ná ban, ke ze lé sé -
ben volt az in gat lan, egy kü lön fe je ze tet
ér de mel ne. A lé nyeg az, hogy a Já ró nak
új gaz dá ja lett! Jö võ je nem a pusz tu lás,
ha nem az új já épí tés. A péceli Nagy csa -
lá dos ok Ma dár fi ó ka Egye sü le te gon dolt
egy me ré szet: pá lyá zott, és si ker rel járt.
Az egye sü let ve ze tõ jé vel, Szombathy
Már tá val be szél get tünk az in gat lan sor -
sá ról.
– Ho gyan ke rült a tu laj do no tok ba az in gat lan?
– Ta valy õs  szel írt ki pá lyá za tot az Ál la mi Kincs tá ri Va -

gyon igaz ga tó ság olyan ál la mi tu laj don ban lé võ in gat la nok ra,
ame lyek nek nem volt gaz dá ja, a hasz no sí tá suk nem volt meg -
old va. Ak kor mi is be ad tuk a pá lyá za tun kat. Meg volt az el -
kép ze lé sünk, tud tuk, hogy mit sze ret nénk csi nál ni, volt egy jó
prog ra munk, he lyünk vi szont nem. Így szin te kí nál ta ma gát
ez a le he tõ ség. Az idén feb ru ár ban hoz ták meg a dön tést, és
szó ban már meg kap tuk a tá jé koz ta tást ar ról, hogy nyer tünk.
– Ez nagy sze rû ered mény, de csak az el sõ lé pés, hi szen

még ren ge teg mun ka és pénz kell ah hoz, hogy új ra hasz nál -
ha tó le gyen az épü let. Hon nan lesz for rá so tok eh hez az óri á -
si fel adat hoz?
– Újabb pá lyá za to kat kell be ad nunk. El sõ sor ban a Szo ci á lis

és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um se gít sé gé re szá mí tunk. A tu laj -
don ba adá si szer zõ dést már alá ír tuk, a hi va ta li be jegy zés fo -
lya mat ban van. Ez után kö vet ke zik a mû sza ki fel mé rés, ter ve -
zés.
– Tud já tok már, hogy men  nyi be fog ke rül ni a hely re ál lí tás?
– Iga zá ból nem tud juk men  nyi re rossz az épü let ál la po ta,

mert ed dig még nem me het tünk be. Költ ség ve tést ad dig nem
tu dunk ké szí te ni, amíg a mû sza ki fel mé rés nem tör tént meg.
Csak ez után de rül majd ki, hogy men  nyi pénz re lesz szük sé -
günk. 
– Mi lyen ter ve i tek van nak, mi lyen prog ra mo kat ter vez tek?
– Jó len ne az épü let ré gi han gu la tát vis  sza hoz ni. Azt sze ret -

nénk, ha ez egy kö zös sé gi ház, egy csa lá di ta lál ko zó hely len -
ne. Kul tu rált kör nye ze tet sze ret nénk te rem te ni a kert jé ben,
pa dok kal, aho vá le le het ül ni – ilyen a vá ros ban szin te alig
van. Ját szó te ret fo gunk épí te ni, ahol a ki csik jól érez he tik ma -
gu kat. Szá munk ra a ha gyo mány, a kul tú ra és a kör nye zet tisz -
te le te na gyon fon tos. Ez a ház ad na ott hont a nagy csa lá dos
egye sü let prog ram ja i nak, a tánc ház nak, a ját szó ház nak is.
Prog ra mok ra már ad tunk be pá lyá za to kat, ame lyek kel majd
meg tölt jük a há zat. 
– Nyi tott lesz a ház a vá ros ös  szes csa lád ja szá má ra, vagy

csak a nagy csa lá dos ok nak ad majd ott hont?
– Ter mé sze te sen min den kit sze re tet tel vá runk, fi a talt, nyug -

dí jast, egye dül ál lót és nagy csa lá dost egy aránt.
– Mi kor sze ret né tek bir tok ba ven ni az épü le tet? 

– Jú ni us 10-én ter vez zük a „hon fog la lást”, egy elõ re még
csak a kert ben. Õs  szel sze ret nénk már az épü let ben mû köd ni.
– Mi lesz a ház ne ve?
– Még nem tud juk, ez még a jö võ ze né je. Va ló szí nû pá lyá -

za tot fo gunk ki ír ni, és va la mi na gyon frap páns ne vet vá lasz -
tunk.
– Mi lyen táv la ti ter ve i tek van nak?
– Sze ret nénk a te tõ te ret be épí te ni, ta lán jö võ re si ke rül majd.

Teleházat ter ve zünk ide hoz ni, és azon ke resz tül olyan tan fo -
lya mo kat szer vez nénk, ame lyek szak mát ad ná nak a GYES-en
lé võ kis ma mák nak, mi köz ben a gye re kek re itt hely ben vi -
gyáz nánk. Re mél jük, a Mun ka ügyi Ki ren delt ség jó part ner
lesz eb ben. A péceli fi a ta lok szá má ra kul tu rált szó ra ko zá si le -
he tõ sé get biz to sí ta nánk. Jó len ne, ha a csa lá dok itt együtt töl -
te nék a sza bad ide jü ket, szép kör nye zet ben, jól érez nék ma gu -
kat.
– Ki tõl vár tok se gít sé get a meg va ló sí tás hoz? 
– Min den ki tõl. Biz tos va gyok ab ban, hogy min den péceli

öröm mel se gí ti ezt a szép ügyet.
Vá runk min den kit, mun kák ra és a prog ra mok ra egy aránt.
– Kö szön jük a be szél ge tést, mun ká tok hoz ki tar tást és si kert

kí vá nok. Azt hi szem, min den péceli pol gár öröm mel üd vöz li
ezt a nagy sze rû kez de mé nye zést.

Bohácsné Vilimek Ág nes

Mi lesz veled Járó? 
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TÉNYFELTÁRÁS

A PÉCELI HULLADÉKKEZELÉS TÖRTÉNETE 
TÉNYFELTÁRÓ RIPORT

A Pécel ESE Hír adó meg ala ku lá sa kor
föl vál lal ta, hogy a vá rost érin tõ kér dé sek -
ben konk rét tá jé koz ta tást ad. 

Megkérdeztük Márkus Jánost
La kos sá gi le ve lek és te le fo nok so ka sá -

ga kész te tett ar ra, hogy föl ke res sem
Pécel vá ros pol gár mes ter ét, Már kus Já -
nos urat az egész vá rost érin tõ té má ban, a
hul la dék le ra kó ügyé ben.
– Pol gár mes ter úr, nincs szán dé kunk -

ban új ra in du la to kat ger jesz te ni. Még is
meg kell kér dez nünk Ön tõl, hogy áll ma
Pécel vá ros hul la dék szál lí tá si hely ze te.
Mi a sor sa a hul la dék te lep nek?
– Ah hoz, hogy meg ért sük a mai hely ze -

tet, vis  sza kell men nünk a kez de tek hez.
A hul la dék te lep te rü le te a ma gyar ál lam
tu laj do na, és Pécel vá ros a ke ze lõ je a
0275/2 szá mú tu laj do ni lap be jegy zé se
sze rint. 1986-ban volt a te rü let hasz ná lat -
ba vé te le sze mét le ra kó cél já ra. A le ra kót a
péceli ta nács ill. ké sõbb az ön kor mány zat
ke zel te. 1996-ban lét re jött a Pécel Glob
Kft a sze mét ke ze lés re az Imográf KFT és
a Péceli Ön kor mány zat 50-50% tu laj do -
ná val. Ne kem ak kor mint kép vi se lõ nek, a
pénz ügyi bi zott ság el nö ké nek tu do má sul
kel lett ven nem a tes tü let dön té sét. Az 50-
50%-os Pécel Glob lét re ho zá sá ban nem
tet szett az, hogy az ala pí tó ok irat ban az
áll „Vé lel mi el té rés ese tén a má sik fél nek
van iga za”. Szá mom ra mint Pécel vá ros
lo kál pat ri ó tá já nak ez már ak kor is vis  sza -
ta szí tó volt. Az ak ko ri rossz ér zé se met a
mai ese mé nyek tö ké le te sen iga zol ták.
– Ha ez így van, mi ért bíz ták meg még -

is a Pécel Glob KFT-t a hul la dék szál lí -
tás sal és a te lep ke ze lé sé vel?
– Meg bíz tuk a vál lal ko zót, a Pécel Glob

KFT-t a kom mu ná lis sze mét ke ze lés sel,
mert kö te les sé ge az ön kor mány zat nak a
sze mét szál lí tás ról gon dos kod ni. Ek kor
tör tént a hi ba, ugyan is nem volt pá lyáz ta -
tás a tör vény nek meg fe le lõ en. De ezt a
Köz igaz ga tá si Hi va tal már az tán ad ta
tud tunk ra tör vé nyes sé gi ész re vé te le i vel,
mi kor a szer zõ dés már meg volt köt ve a
sze mét szál lí tás ra a Pécel Globbal.
Farkasné Fu ru lyás Ibo lya ak kor kép vi se -
lõ volt, s mi re meg fo gal maz ták a vég le -
ges szer zõ dést a nyol cas pont já ban ez áll:
„Pécel te rü le té re kí vül rõl kom mu ná lis és
ve szé lyes hul la dék nem szál lít ha tó be”.
Én ezt úgy ér tel mez tem, hogy Pécel te rü -
le té re sem mi lyen ide gen hul la dé kot sem
szál lít hat nak. A szer zõ dést min den ki
más ként ér tel mez te. Az évek so rán ez ko -
moly vi ták oko zó ja volt köz tem és Far kas
úr kö zött, ami kor mint pol gár mes ter nek
tu do má som ra ju tott, hogy ton na szám
szál lít tat be re gi o ná lis hul la dé kot, sit tet és

még ki tud ja mi
min dent.
– Pol gár mes ter úr,

so kunk ban most fel -
me rül a kér dés:
négy hos  szú év telt
el, és a Köz igaz ga -
tá si Hi va tal ha tá ro -
za tá nak nem tud tak
ér vényt sze rez ni?
– Na gyon ne he zen

ju tott el a má so dik
fok ra a tör vé nyes sé -
gi fe lül vizs gá lat. Ez
a Bel ügy mi nisz té ri -
um Köz igaz ga tá si Hi va ta lá ba az ál lam tit -
kár úr hoz, dr. Ka ra Pál hoz ke rült, aki
szin tén le ír ta, hogy tör vény te len a meg ál -
la po dás, nem lett vol na sza bad meg köt ni.
Ek kor ment el a bí ró ság ra a vál lal ko zó,
hogy ér vényt sze rez zen a vál lal ko zá si
szer zõ dés nek. Ez a per folyt hos  szú éve -
ken ke resz tül.
– Le zá rult-e már a per, és ha igen mi

az ered mény?
– A Ma gyar Köz tár sa ság bí ró sá ga a

múlt év kö ze pén meg erõ sí tet te a Köz -
igaz ga tá si Hi va tal ál lás pont ját. A vál lal -
ko zá si szer zõ dés ér vény te len, sem mis.
Ezek után idõ hú zás kép pen új ra fel leb -
bez tek. En nek ered mé nye ként
2001.02.15-én a Leg fel sõbb Bí ró ság
hely ben hagy ta az el sõ fok íté le tét: a szer -
zõ dés ér vény te len, fel leb be zés nek he lye
nincs.
– Ez után tör tént, hogy az ön kor mány -

zat be zá rat ta a hul la dék le ra kót?
– A hul la dék le ra kó be zá rá sá ban az ön -

kor mány za ti tör vény ál tal biz to sí tott jog -
kö röm ben el jár va egye dül dön töt tem. Ez -
után tá jé koz tat tam a kép vi se lõ-tes tü le tet.
Na gyon fon tos nak tar tot tam, hogy a
Pécel Glob ál tal szál lí tott, le ra kott hul la -
dék ös  sze té tel ét meg vizs gál tas sam, eh hez
be kel lett zár ni a te le pet. Az óta sem mit
sem szál lí tott oda sen ki. Át me ne ti leg a
péceli Víz mû KFT. van meg bíz va a hul -
la dék szál lí tás szer ve zé sé vel, aki ezt al -
vál lal ko zó ra bíz ta. Már ci us 11-én ér ke -
zett meg a geo dé zi ai mé ré sek ered mé nye. 
Az ere de ti váz rajz sze rint 1,5 hek tár

te rü let állt ren del ke zés re. 1985-96 kö -
zött 85000 köb mé ter sze me tet szál lí tott
be az ön kor mány zat. A Glob KFT. négy
éves mû kö dé se alatt 121000 köb mé ter
hul la dék ke rült a te lep re. A te rü let je len -
leg 8 ha, 718 négy zet mé ter rel több a
meg en ge dett nél. A te rü let táj vé del mi
kör zet tel ha tá ros. A te rü let meg nö ve lé -
sé vel ne kik kell el szá mol ni a táj vé del mi
kör zet fe lé. Zá ros ha tár idõn be lül le zá rul
a szak ér tõi vizs gá lat a hul la dék te lep pel

kap cso lat ban.
– Pol gár mes ter úr! A 2001. már ci us 7-

én meg je lent al pol gár mes te ri tá jé koz ta -
tó ban ol vas tuk: „A vál lal ko zá si szer zõ -
dés ben fog lalt re kul ti vá ci ós terv és a
hely re ál lí tás nem tör tént meg. A terv ké -
szí tés 5 mil lió, a hely re ál lí tás 30-50 mil -
lió Ft is le het.” Ki fog ja ezt meg fi zet ni?
– A vizs gá lat ki ter jed a ve szé lyes anya -

gok je len lé té re is. Szív bõl re mél jük,
hogy ilyen szen  nye zõ anyag nincs je len
a te le pen. El kép zel he tet len, hogy men  nyi
pénz be ke rül ne on nan el szál lí ta ni. Far -
kas úr nak pén ze, va gyo na fel té te lez he tõ -
en an  nyi nincs, ve le el vi tet ni nem le het.
Ma rad a jog utód, az ön kor mány zat.
2001-ben fel szó lí tot ta a Kör nye zet vé del -
mi Fõ fel ügye lõ ség az ön kor mány za tot a
re kul ti vá ci ós ter vek pót lá sá ra. Meg pá -
lyáz tat ni sem tud juk a sze mét szál lí tást,
amíg nem ké szül el a terv. Az uni ós ter -
vek sze rint ma xi mum 2005-ig tud nak
mû köd ni azok a sze mét le ra kók, ame lyek
meg fe le lõ vé de lem mel nin cse nek el lát -
va. A péceli le ra kó az utób bi négy év ben
tel je sen meg telt, a fe le lõt len rab ló gaz dál -
ko dás nak kö szön he tõ en. Az is le het,
hogy már nem mû köd het, mint kom mu -
ná lis sze mét le ra kó.
– Ha ilyen sú lyos a hely zet, Pécel vá ro -

sa mi ért nem csat la ko zott a tér ség ben
ké szü lõ te le pü lés együt te sek hul la dék ke -
ze lé si kon cep ci ó já hoz?
– Tíz éves szer zõ dés kö tött ben nün ket a

Pécel Globhoz. Egyéb ként meg is kell
vár nunk, hogy a hul la dék le ra kó val mi
lesz. Men  nyi pénzt fog föl emész te ni, és
mi re ma rad még. Hi szen a meg lé võ és a
ne he zen meg te rem tett pénz bõl fej lesz té -
se ket sze ret nénk meg va ló sí ta ni. Ta lán
még nem ké sett el a le he tõ ség, ha ren de -
zõd nek a dol gok csat la koz ha tunk va la -
me lyik prog ram hoz. Re mé lem, hogy
kép vi se lõ tár sa im mal együtt a vá ros jö võ -
jét fi gye lem be ve võ, meg fon tolt dön té se -
ket ho zunk.
– Tud ja Ön, hogy a la kos ság a kom mu -

A hul la dék le ra kó
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ná lis hul la dék el szál lí tás sal meg volt
elé ged ve?
– Igen tu dom. Mint péceli pol gár én is

elé ge dett vol tam. A vá ros ban óra mû pon -
tos ság gal mû kö dött a hul la dék el szál lí tá -
sa. A pol gár mes ter nek és a kép vi se lõk -
nek azon ban en nél to vább kell lát ni uk.
En gem ma xi má lis mér ték ben az nyug ta -
la ní tott, ami az ál ta lam is el fo gad ha tó
kom mu ná lis hul la dék szál lí tás mö gött hú -
zó dott meg: az a na pi több száz köb mé ter
Pécelen kí vül rõl és el len õri zet le nül be -
szál lí tott hul la dék volt, és ezért a 13 ezer
fõs la kos ság ér de ké ben dön töt tem így.
Meg kell nyug tat nom pol gár tár sa i mat,
hogy az ASA, aki át me ne ti leg a fel ada tot
el lát ja, ugyan ilyen pon tos lesz, ha már
kel lõ hely is me ret tel ren del ke zik.
Meg kö szön ve Már kus Já nos pol gár -

mes ter úr szí ves tá jé koz ta tá sát ki csit a
múlt ba sze ret tünk vol na vis  sza te kin te ni. 

Megkérdeztük Bagó Istvánt
A je len le gi hul la dék le ra kó ki ala kí tá sá -

ról beszélgettünk Ba gó Ist vánnal. 
– Ba gó úr, ön ta nács tag is volt ab ban

az idõ ben, ami kor a Pe tõ fi út vé gén üze -
melt a sze mét le ra kó. Most a PÉCEL
Épí te ni Kell Egye sü let ben ka ma toz tat ja
ta pasz ta la ta it. Idéz ze fel ké rem, az ak ko -
ri hely ze tet! 
– 1962-tõl ta nács tag ként, majd 1975-tõl

ta nács el nök he lyet tes ként dol goz tam. A
Csú nya te rü let egyik al kal mas sza ka dé -
kát töl töt tük fel ak kor sze mét tel a költ -
ség ve té si üzem ke ze lé sé ben. Lovaskocsik
és egy trak tor gyûj töt te ös  sze a sze me tet,
majd tolólapos trak tor fed te le. Sok pénz
ak kor sem volt, elég fe lü le tes volt a ke ze -
lé se a sze mét nek. Ál lan dó prob lé mát
oko zott az ön gyul la dá sa és az észak nyu -
ga ti szél a köz ség fe lé hoz ta a bûzt és a
füs töt. Tart ha tat lan ál la po tok ural kod tak.
1984-ben már ke res tük a meg ol dást, hol
le het ne sze mét le ra kót lé te sí te ni. A
Maglódi út vé gén lé võ er dõ sáv és la pály
al kal mas nak tûnt. So kunk vé le mé nye
azon ban az volt, hogy ez is kö zel lesz a
köz ség hez. Az ál lás pont, hogy kb. 4 ki lo -
mé ter re le gyen a köz ség tõl, költ ség
szem pont ból lett vol na fon tos. A gyö nyö -
rû ter mé sze tért ak kor Karsai Zsi ga bá csi
és a ter mé szet vé dõk ko mo lyan fel lép tek.
A Csú nya te rü le tét rekultiválták és 1986-
ban vis  sza ad ták a ter mé szet nek. 

Megkérdeztük Csávás Ferencet
A péceli nagy köz ség mû sza ki cso port -

já nak fõ elõ adó ja volt 1979-1989 kö zött
Csá vás Fe renc. Tõ le is meg kér dez tük:
– Csá vás úr, mi lyen volt ak kor a hul la -

dék gaz dál ko dás?
– A költ ség ve té si üzem ke ze lé sé ben lé -

võ hul la dék te lep kö rül mé nye i rõl na gyon
sok pa nasz ér ke zett az ak ko ri ta nács fe lé.
1985-ben jó ma gam és Némethy Má ria
fel adat ként kap tuk meg, mint mû sza ki -

sok, hogy meg fe le lõ he lyet ke res sünk
kül te rü le ten. Több hely szín kö zül a Kis -
hár sas mö göt ti te rü let re esett a vá lasz tás.
A Monori Ál la mi Gaz da ság 1986-ban
meg ad ta az en ge délyt a te rü let hul la dék -
le ra kó ként va ló üze mel te té sé re. Hid ro ló -
gi ai, geo ló gi ai és még sok szak ha tó sá gi
en ge dély re volt szük ség. 
– Ho gyan si ke rült ki épí te ni és ki mû -

köd tet te az új le ra kót?
– Em lék szem, ak kor sem volt pénz és

na gyon ne héz volt. Pá lyá za ti pénz bõl a
ma ka dám út és a be ton út ki épült. A költ -
ség ve té si üzem vál lal ta a ki épí tést, és a
hul la dék te lep mû köd te té sét. 1986-tól a
költ ség ve té si üzem ke ze lé sé ben volt a te -
rü let. A sze mét ke ze lés re sem volt pénz.
Úgy lát tuk, hogy a Kis hár sas nál ki je lölt
te rü let Pécel kom mu ná lis hul la dék ke ze -
lé si gond ját 20 év re meg old ja, ha más te -
le pü lés rõl nem tör té nik be szál lí tás. 
– Pécel hul la dék le ra kó hí re i tõl volt

han gos a saj tó. Mint az Épí te ni Kell
Egye sü let el nö ke hogy lát ja az ese mé -
nye ket?
– Azt, hogy az ön kor mány zat a tör vé -

nyes ség be tar tá sá ra tö rek szik, csak üd -
vö zöl ni tu dom. Jö võt épí te ni csak meg -
fon tolt dön té sek kel, bé kés utat ke res ve,
ös  sze fo gás sal le het. A hul la dék ke ze lés
jö võ jét a re gi o ná lis sze mét ke ze lés ben
lá tom. Csat la koz ni kel le ne a Gö döl lõ
kör nyé ki nyolc te le pü lés kö zös prog -
ram já hoz, ame lyet az ESE Hír adó is be -
mu ta tott.

Megkérdeztük Csáky Pé tert
A szer kesz tõ ség ven dé ge volt Csáky

Pé ter úr, a Gö döl lõi Domb vi dék Táj -

vé del mi Kör ze té nek te rü let-fel ügye lõ je 

– ker tész mér nök. 
- Ké rem, en ged je meg, hogy az al kal -

mat meg ra gad va rö vid tá jé koz ta tást kér -
jek a Hír adó ol va sói szá má ra a péceli
hul la dék le ra kó hely ze té rõl. Mi a ter mé -
szet vé de lem ál lás pont ja? 
- Rö vid vis  sza te kin tés sel kez de ném. 

A péceli sze mét te lep 1986-tól mû kö dik.
Az ak ko ri ügy in té zés nem volt tel jes. Így
1996-ban és 2000-ben a péceli ön kor -
mány zat szá má ra szük sé ges sé vált a te -
lep re vo nat ko zó ira tok elõ vé te le, hogy
leg ali zál ni le hes sen a sze mét te lep mû kö -
dé sét. A te lep 1990 óta vé dett te rü le ten
van. Mû kö dé sé hez szük sé ges vol na a
pon tos te lek le ha tá ro lás és a mû ve lé si ág
vál to zá sá nak be je gyez te té se a föld hi va -
tal nál, ami mind a mai na pig nem tör tént
hi va ta los mó don. Pécel ál ta lá nos ren de -
zé si ter vé nek tár gya lá sa kor (1995-96 fo -
lya mán) már ja va sol tuk az ön kor mány -
zat nak, hogy ala kít son ki hos  szú tá vú
szemételhelyezési stra té gi át, amely nem
szá mol a vé dett te rü le ten lé võ te lep pel.
2001. feb ru ár já ban kint jár tunk a hely szí -
nen. Szo mo rú an ta pasz tal tuk, hogy a te -
lep üze mel te tõ je ön ha tal mú an te rü le tet
bir to kol el a Táj vé del mi Kör zet ro vá sá ra.
A fel töl té si szint ma gas sá ga ugyan ma -
radt, de elõl, há tul és ol dalt meg nö vel ték
a hul la dék le ra kó mé re tét. A Ter mé szet vé -
del mi ha tó ság ál lás pont ja az, hogy re kul -
ti vá ció után vis  sza kell ad ni a ter mé szet -
nek ezt a te rü le tet, va la mint Pécel vá ro sá -
nak meg kell ta lál nia a he lyét a re gi o ná lis
hul la dék ke ze lé si prog ram ban.
- Sze ret nénk Ön tõl még a péceli táj vé -

del mi kör zet rõl is tá jé koz ta tást kér ni a
ké sõb bi ek ben. Ad dig is kö szön jük se gít -
sé gét a tény fel tá rás ban.

Ugi-Rácz Er zsé bet

Felhívás
a tavaszi-nyári száraz időszak szabadtéri tűzeseteinek megelőzésére

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a tavaszi-nyári szárazabb
időszakokban jelentősen megnő a szabadtéri – avar, bozót, nádas, erdő – tűzesetek
száma. Ezek a tüzek jelentős kárt okoznak a természetes növényzetben és a tűz
útjába kerülő épületekben. Sokszor pár négyzetméteres avartűz hátráltatja jelentősen
a tűzoltóság milliós káresetekhez történő vonulását.

E jelentős anyagi és természeti kárral járó tüzek elkerülése érdekében kérjük, hogy az
alábbi – több éves tapasztalatokon alapuló - tanácsainkat fogadják meg.

1. Száraz gazt, növényi hulladékot égetni csak szélcsendes időben szabad, úgy,
hogy a tűzrakás környéke mentes legyen a tűz továbbterjedésére alkalmas
anyagoktól.

2. Az égetés során a tűz oltására alkalmas anyagot, eszközt (víz, lapát) tartsunk
készenlétben.

3. Erdőben nyílt lángot ne használjunk, tüzet csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk.
4. A szabadban rakott tüzet az égés ideje alatt őrizetlenül ne hagyjuk, az égetés

befejezésekor gondoskodjunk a teljes eloltásról (vízzel locsolás, földtakarás).
5. Gépjárművek vagy vonat ablakából égő cigarettavéget, gyufát kidobni nem

szabad.
6. Ha tüzet észlelünk, a tűzoltóság értesítése mellett (tel.: 105) kezdjünk hozzá a tűz

eloltásához az arra alkalmas eszközzel.
7. Hívjuk fel gyermekeink, gondozottaink figyelmét a tűzgyújtás, a tűzzel való játék

veszélyeire.
8. Általános tűzgyújtási tilalom esetén mindennemű tűzgyújtás tilos!

Gödöllői Tűzoltóparancsnokság
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Az ál mok vi lá ga a tu dat alat tink iz gal mas te -
rü le te. Mi ál mo dunk, és van nak akik ezt pró -
bál ják meg fej te ni. Van en nek bib li ai gyö ke re
is, hisz Jó zsef a Fá raó ál mát meg fejt vén
Egyip tom gaz da sá gi ve ze tõ jé vé vált. Mi is ál -
mo dunk, sok szor tit kol juk eze ket, még ta lán
ma gunk elõl is. Ál mo dunk, sõt ál mo do zunk
egy szebb jö võ rõl, egy tisz tes sé ges tár sa da -
lom ról, ahol rend és biz ton ság ural ko dik. Ál -
munk ban nem kell fél nünk a bûn el kö ve tõk -
tõl, mert azok ra le csap az igaz ság szol gál ta tás. 
Mi rõl ál mo dik a péceli rend õr

örsparancsnok? Ar ról, hogy mi nél ke ve sebb
mun ká ja le gyen? De ak kor nem lesz szük ség
en  nyi rend õr re! Gyön gyi Fe renc r. fõ had nagy
örsparancsnok ar ról ál mo dik, hogy egy szer
Pécelen is ka pi tány ság lesz. Ez még ter mé -
sze te sen csak a tá vo li jö võ. De mi most a
hely zet Pécelen?
Kezd jük egy ki csit távolabbról…
A na pok ban meg hí vást ka pott az ESE Hír -

adó Ignácz Ist ván rend õr dan dár tá bor nok,
me gyei fõ ka pi tány úr tól egy tá jé koz ta tó ra,
amely nek té má ja Pest me gye köz biz ton sá gi
és bûn ügyi hely ze te. A ren dez vény re a Te ve
ut cai úgy ne ve zett "Zsa ru pa lo tá ban" ke rült
sor, ahol a me gyei rend õr ka pi tány ság ok ve ze -
tõi, va la mint  or szág gyû lé si kép vi se lõk is je -
len vol tak. Úgy tûnt, egy új fe je zet kez dõ dik
a rend õr ség éle té ben. Ignácz Ist ván sze mé lye,
a sze mé lyes be szél ge té sek ben és a tá jé koz ta -
tón meg nyil vá nu ló em be ri tu laj don sá gai en -
nek ga ran ci ái. A me gyei fõ ka pi tány tel jes
nyi tott ság gal ne vén ne vez te a prob lé má kat,
de nem hall gat ta el az ered mé nye ket sem.
Mert hogy van nak, még ha sa ját bõ rün kön
nem is ér zé kel jük azo kat. Ke vés vi szont a
rend õr. Amíg or szá gos szin ten 384 la kos ra jut
egy rend õr, ad dig a gö döl lõi ka pi tány ság te -
rü le tén 583 la kos ra. A fluk tu á ció meg döb -
ben tõ en ma gas, 24%. Négy rend õr bõl éven te
egy le sze rel.
A fõ ka pi tány nem tit kol ta, hogy a bû nö zõk

vo nat ko zá sá ban bün te tés pár ti. Több nyu ga ti
or szág ban volt ta nul mány úton, és ot ta ni ta -
pasz ta la tai eb ben meg erõ sí tet ték.  Az Egye -

sült Ál la mok ban pél dá ul
az a gya kor lat, hogy ha
va la ki ra bolt, azért 40 év
bör tön bün te tést is ki -
szab hat nak rá. Ha be is -
me rõ val lo mást tesz, ak -
kor „csak” 20 évet. Ez a
mód szer na gyon meg -
kön  nyí ti az ot ta ni se ri fek
mun ká ját. Cél sze rû len -
ne eze ket a mód sze re ket
át ven ni a ten ge ren túl ról.
Ígé ret hang zott el ar ról,

hogy az ilyen jel le gû tá -
jé koz ta tók rend sze res sé
fog nak válni… 

… és úgy tû nik vá ro si szin ten is. 
Gyön gyi Fe renc, a péceli rendõrörs ve ze tõ -

je, egyik leg fon to sabb se gít sé gé nek a nyil vá -
nos sá got ér zi. És nem is ok nél kül. Hisz mi
va gyunk azok, akik ha gya nús je len sé get,
sze mé lye ket ész le lünk, je lez het jük fe lé jük.
Az aláb bi in ter jú ban er rõl is és még sok min -
den rõl szó esik. Meg is mer het jük rendõr-
örsünk prob lé má it, ered mé nye it, köz biz ton -
sá gi hely ze tün ket. És a kilátásokat…
ESE Hír adó: Be jöt tem ide az örspa-

rancsnoki iro dá ba, és mál lik a fal, om lik a va -
ko lat. Ta valy is ha son ló volt a hely zet, úgy
tû nik, nem vál to zott sem mi. Il let ve ta lán
még is. Több ször kell por szí vóz ni a sa lét ro -
mos fal mel lett. 
R: A rend õr ség csak bér li a he lyet az Ön -

kor mány zat tól. A he lyi sé gek rend be té tel éhez
pénz kel le ne.
EH:Men  nyi be ke rül ne az örs fel újí tá sa?
R: Volt költ ség ve té sünk: 300-400 ezer fo -

rint kö zöt ti ös  sze gért az egész örsöt ki fes te -
nék, má zo lás sal együtt. A szer zõ dés sze rint
ezt a bér lõ nek kell biz to sí ta nia, ne künk kell
kar ban tar ta ni a lé te sít ményt.
EH: De ha va la ki be se gít?
R:Az na gyon jó len ne.
EH: Ahogy be jöt tem az örsre, au tó kat lát -

tam a be já rat mel lett. Úgy hal lot tam, hogy
va la me lyik már nem is megy. 
R: Va ló ban van egy La da 1500-as au tónk,

ami ben van 450 ezer km. A tor ka is vé res,
már be sem in dul. Sem új vá sár lá sá ra, sem
fel újí tás ra nincs pénz. Ab ban re mény ke dünk,
hogy hát ha az Ön kor mány zat se gít majd. Van
rá esé lyünk, már be szél get tünk ró la, hogy a
Péceli Ön kor mány zat be se gí te ne a gépko-
csivásárlásba.  Van egy új, Níva au tónk, ami -
ben 10 000 km van. Szuperül megy, csak ép -
pen an  nyit fo gyaszt, mint két Zsi gu li. Egy
má sik au tónk ban 380000 km van, azt most ja -
vít juk föl, és van egy ala pít vá nyi au tónk, ami -
ben van 70 000 km, az ren de sen mû kö dik.
EH: Te hát ak kor ezek sze rint négy au tó ból

há rom üze mel. És ma gán au tó kat is le het
hasz nál ni?

R: Le het hasz nál ni, de nem fi ze tik.
EH: Ezek kel az au tók kal ho gyan le het

utol ér ni egy gyors haj tót?
R: Ha a Nívával kez de nénk ül döz ni, 20 li -

tert fo gyasz ta na, a má sik pe dig szét es ne.  Ha
ez az au tónk el rom lik, iga zá ból nincs má sik,
te hát er re na gyon vi gyáz ni kell.
EH: Mo to ros rend õrt nem lát tam Pécelen.

Nem is lesz? Az azért nö vel né a mo bi li tást.
R: Nincs mo tor. Ha va la me lyik Ön kor -

mány zat, akár a péceli, akár az isaszegi, ven -
ne ne künk mo tort, ak kor le het ne. Vagy  kap -
nánk két se géd mo tort, ak kor is kön  nyebb len -
ne. Sok kal ol csóbb len ne üze mel tet ni.
EH: Be szél tünk az egy év vel ez elõtt ké szült

in ter jú ban ar ról, hogy a pol gá rok han gu la tát
ja vít ja, ha rend sze re sen ta lál koz nak rend õr rel.
Most úgy tu dom, több rend õr van Pécelen,
bár ez nem ér zé kel he tõ a köz te rü le ten. Ta lán
a hát tér mun ka erõ sö dött?
R: Igen, sok kal jobb lett a hát tér mun ka.

Hadd mond jam el, hogy két hely sé günk van:
Pécel és Isaszeg. Eh hez na pon ta 4 rend õr re és
2 gép ko csi ra len ne szük ség, ám csak két fõ
pót lé ka i ra van ke ret. Meg van nak en nek a jo gi
ke re tei, hát te re. Töb bet van nak kint a rend -
õrök, az ál lam pol gár ok is mond ják, hogy
több ször lát ják. Mind a két hely ség ben helyt
kell áll ni. Ha az egyi ket el ha nya gol nám, a
má sik he lyen len ne a há tul ütõ je. Ta valy
Isaszegen több bûn cse lek mény volt, mint
Pécelen. Az idei há rom hó nap ban ez az arány
meg for dult. Olyan he lye ken tör tén tek bûn -
cse lek mé nyek - 4-5 üz let-, kocs ma be tö rés -,
amik be vol tak köt ve egy ri asz tó rend szer be,
még sem  jel zett a rend szer két eset ben, más -
hol a ri asz tó nem szó lalt meg. Ta valy egyet -
len ilyen sem volt.
Kö vet ke zõ szá munk ban az in ter jú foly ta tá sa -

ként ol vas ha tunk ar ról, hogy mit kell ten nünk
a be tö ré sek el len va la mint még sok ér de kes té -
má ról. A REND ÕR-ÁLOM foly ta tó dik.

Durkó Sán dor Lász ló

RREENNDDÕÕRR--ÁÁLLOOMM II..

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.
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Az ESE Hír adó szer kesz tõ sé gé be el ju tott a
hír, hogy a Víz mû Kft. meg sze rez te az MSZ
EN ISO 9001:1996 szab vány sze rin ti mi nõ -
sé gi ta nú sít ványt. Va jon mit je lent ez ne künk,
akik igény be ves  szük a cég szol gál ta tá sát?
Ja vít-e ez az idõn ként fel lé põ víz hi á nyon,
csõ tö ré sen? A Víz mû Kft. ügy ve ze tõ igaz ga -
tó ja, Klász Lász ló fog lal ta össze a mi nõ ség -
ügyi rend szer lé nye gét.
„Ne kem ele jé tõl fog va szív ügyem volt,

hogy a MSZ EN ISO 9001:1996 mi nõ sé gi
szab ványt be ve zes sük a cég nél. A szab vány -
ból fa ka dó elõ nyök két rész re bont ha tók. A
szer ve ze ten be lü li vál to zá sok, elõ nyök és a
szer ve ze ten kí vü li ek. A bel sõ vál to zás alap -
ve tõ en a szol gál ta tás mi nõ sé gét és sta bi li tá sát
cé loz za kü lön bö zõ te rü le te ken. A víz mû a vá -
ros ban ki vi te le zé si mun ká la to kat is vé gez,
hogy egy faj ta vál lal ko zá si te vé keny ség gel a
szol gál ta tás ala csony árá ból adó dó hi ány egy
ré szét fe dez ze. Konk ré tan meg lett ha tá roz va
min den ki nek a fel ada ta, a fe le lõs sé ge és a ha -
tás kö re. Rész le te sen le van nak ír va min den
te vé keny ség nek, tech no ló gi ai fá zis nak a lé -
pé sei. Ez a do ku men tált ság a rend szer lé nye -
ge. 
Ter mé sze te sen ez nem je len ti azt, hogy a

mû sza ki szín vo nal ma ga sabb lett a cég nél. Ez
csak azt je len ti, hogy az adott mû sza ki kö rül -
mé nyek hez ké pest egy bi zo nyos szol gál ta tá si
szin tet tu dunk tar ta ni sta bi lan, min den nap.
Ma gyar or szá gon ma mint egy há rom ezer
ilyen ta nú sít ványt el ért cég lé te zik, te hát egy
igen elõ ke lõ tár sa ság ba ke rül tünk be. Sze ret -
ném, ha ezek kel a le he tõ sé gek kel él ni is tud -
nánk.
Pon to sabb és ud va ri a sabb lesz az ügy fél -

szol gá lat. Ha té ko nyab ban tu dunk a fel lé põ
hi bák ese tén re a gál ni. Azt is je len ti, hogy fo -
lya ma to san igyek szünk fej lesz te ni. Pél dá ul
nem rég vet tünk egy mo dern árok ásó gé pet.
Le cse rél tük a ré gi szervízjármûveket. A ki ter -
mel he tõ víz men  nyi sé gé ért nem so kat tu dunk
ten ni, a ren del ke zés re ál ló kész le tek kel
igyek szünk gaz dál kod ni. Tö rek szünk ar ra,
hogy az adott kö rül mé nyek hez ké pest a szol -
gál ta tást mi nél ma ga sabb szín vo na lon vé gez -
zük, a kel le met len sé ge ket el vi sel he tõb bé te -
gyük.”
Köz tu dot tan egy ilyen ta nú sít vány meg szer -

zé se pénz be ke rül. A rend szer fej lõ dé si le he -
tõ sé gé rõl, a vál toz ta tá sok mód já ról, gaz da sá -
gi hasz ná ról ezt mond ta Klász úr:
„Egy ilyen ta nú sít vány há rom év re szól.

Éven te fe lül vizs gál ben nün ket a ta nú sí tó tes -
tü let, hogy en nek a szab vány nak meg fe le lõ en
mû kö dünk-e. Azon kí vül ma gunk is tar tunk
úgy ne ve zett bel sõ auditokat, így ma gunk is
el len õriz zük, hogy a rend szer az el kép ze lé -
sek nek meg fe le lõ en mû kö dik-e. Amen  nyi ben
nem, ak kor hi ba ja ví tó te vé keny sé get kell vé -
gez ni.
A ta nú sít vány meg szer zé se ter mé sze te sen

pénz be ke rült. Mi vel a Ma gyar Szab vány ügyi
Tes tü let mi nõ ség ügyi és kör nye zet vé del mi
tes tü le té nek ve ze tõ auditora is va gyok, ezért
lát tam ná lunk már elõbb re tar tó cé gek pél dá -
ját, azo kat az elõ nyö ket, ami ket ez a mû kö dé -
si mód ma gá ban hor doz. Azok nak a vál lal ko -
zá sok nak, ame lyek az EU csat la ko zást túl
akar ják él ni, a szem lé let vál tás kö te le zõ. En -
nek egyik esz kö ze ez a rend szer. Ma már ko -
mo lyabb mun kát, ha egy cég ilyen ta nú sí tás -
sal nem ren del ke zik, nem le het meg kap ni.
Köz be szer zé si pá lyá za to kon sem in dul hat.
Már egyet len mun ká nál meg te rül het te hát az
ára.” 
A Ma gyar Köz löny 39. szá má ban meg je -

lent 49/2001. (IV.3.) kor mány ren de let Pécelt
a nitrátérzékeny te rü le ten lé võ te le pü lé sek
kö zé so rol ja. Ez mit je lent, van-e egy ál ta lán
ve szély és mek ko ra? Dom bi Já nos mû sza ki
és mi nõ sé gi ve ze tõ sza va i ból ki de rül, hogy
men  nyi re fon tos kö rül te kin tõ en bán ni kör -
nye ze tünk kel.
„A nit rát az oxi gént he lyet te sí ti a vér ben,

nagy men  nyi ség ben ve szé lyes.
Ez a nitrátszennyezés va la mi kor a 70-es

évek ben kez dõ dött Ma gyar or szá gon. Oka,
hogy a víz el lá tás meg va ló sult, de a szenny víz -
el ve ze tés nem. En nek az lett a kö vet kez mé -
nye, hogy az ivó vi zet a la kos ság fel hasz nál ta,
be szen  nyez te für dés sel, mo sás sal, és a
szenny vi zet nem volt ho va el ve zet ni. Emész -
tõk be, ku tak ba ve zet ték be, ez zel a ta laj fel sõ
20-30 mé te res ré te gét szen  nyez ve. Az in ten -
zív me zõ gaz da sá gi mû ve lés, a trá gyá zás szin -
tén ezt a föld ré te get szen  nyez te. 
Ez a fel szí ni szen  nye zés be mo só dik a kö -

vet ke zõ, az 50 mé ter alat ti ré te gek be, ahon -
nan a vi zet nyer jük. Pécelen 50, 120, 200 mé -
ter mély sé gû ré te gek re te le pül tek kút ja ink. A
víz mi nõ sé gét fo lya ma to san el len õriz zük. (Ez
is hoz zá tar to zik az ISO mi nõ sí té si rend szer -
hez, ho gyan, ki vel vizs gál tat juk be a víz min -
tát.) A leg fel sõ ré teg ben már mi ni má lis
mennyi ség ben ugyan, de meg je lent a nit rát.
Jó az, hogy a szennye zés nem gyor sul. En nek
az az oka, hogy vi szony lag gyor san tör tént
Pécelen a csa tor ná zás, és egy re töb ben köt -
nek rá a szenny víz csa tor ná ra. 
Pécel 90 %-a csa tor ná zott. Gya kor la ti lag az

új, a 90-es évek ben épült te rü le tek és a te le -
pü lés szé lén, vi szony lag drá gán meg épít he tõ
ré szek csa tor ná zá sa ma radt el. A meg lé võ ut -
cák ban saj nos még nem min den ki, csak a la -
ko sok mint egy 60 szá za lé ka kö tött rá. Re mél -
he tõ en az ön kor mány zat meg ta lál ja a mód ját,
hogy va la hogy rá ve gye a la ko so kat, hogy a
meg lé võ ut cák ban min den ki kös sön rá. Ez
egy részt a költ sé ge in ket csök ken te né, más -
részt a már em lí tett nitrátszennyezés emel ke -
dé sét is gá tol ná.” 
Klász Lász ló ügy ve ze tõ igaz ga tó úr pe dig

hang sú lyoz ta, hogy ha ez a szennye zés nö -
vek szik, ak kor tisz tí ta ni kell a vi zet. Ez pe dig

j e  l e n  t õ  s e n
meg drá gít ja a
víz árát, és
ront ja a mi nõ -
sé gét. Rö vid
idõn be lül az
or szág gyû lés
be fog ja ve -
zet ni a kör nye zet ter he lé si dí jat, amit azok nak
kell majd fi zet ni, akik bár le he tõ sé gük van rá,
még sem ve szik igény be a csa tor nát. Ez az ös  -
szeg vár ha tó an több szö rö se lesz a csa tor na -
díj nak.
A még csa tor ná zat lan ré szek be kap cso lá sá -

ra a múlt év vé gén tár su lást akar tak lét re hoz -
ni, ami vé gül is nem ala kult meg. Klász úr
mint a Pénz ügyi és Vá ros gaz dál ko dá si Bi -
zott ság el nö ke ez ügy ben az aláb bi tá jé koz ta -
tást ad ta la punk nak: 
„Az ön kor mány zat tö rek szik rá, hogy a

még hi ány zó te rü le te ken a csa tor ná zás meg -
tör tén jen. A ter ve zés (bir tok en ge dé lyek, ta laj -
me cha ni kai vizs gá la tok) be fe je zõd tek. Az ön -
kor mány zat meg pró bál for rá so kat te rem te ni
ah hoz, hogy ezek a be ru há zá sok meg is va ló -
sul ja nak. Be nyúj tot ta pá lyá za tát ta valy õs  szel
a kör nye zet vé del mi alap ból el nyer he tõ ösz  -
szeg re, ami mint egy 60 mil lió fo rint. 12 te le -
pü lés nyert az or szág ban, ezért ezt igen szép
ered mény nek le het el köny vel ni. Ta vasszal a
köz pon ti ala pok ból is pá lyá zott az ön kor -
mány zat a ki vi te le zés hez szük sé ges kb. 300
mil lió fo rint ra. Vár ha tó an nyár kö ze pé re ren -
del ke zés re fog áll ni az ös  szeg, és a ki vi te le -
zés is meg tör tén het. Re mé nye ink sze rint az
õsz  szel meg kez dõd het nek a mun ká la tok. 
A ki vi te le zés re pá lyá za tot fog az ön kor -

mány zat ki ír ni. A Víz mû Kft. is pá lyáz ni fog.
Sok hely rõl hal lot tam pe jo ra tív meg jegy zés -
ként, hogy: „per sze ezt is a Víz mû fog ja vé -
gez ni”. An nak a mun ká nak a hasz na, amit a
Víz mû vé gez, a vá ros ban ma rad. És ha mi
hi bá zunk, ak kor sa ját ma gunk nak hi bá zunk,
hi szen ezt a rend szert ne künk kell majd
fenn tar ta ni, rend ben tar ta ni. En nek a vál lal -
ko zói hasz ná ból tu dunk kom pen zál ni ah hoz
a díj hoz, amit a pol gá rok fi zet nek. Ne künk is
ké nyel me sebb len ne csak szol gál tat ni, az el -
vég zett ja ví tá so kért be nyúj ta ni a szám lát az
ön kor mány zat nak vagy a pol gá rok nak. Sze -
ret nénk, ha a ki ala kult pe jo ra tív kép meg vál -
toz na.” 
Ar ról, hogy hol fog ják kez de ni a mun kát,

nem kap tunk fel vi lá go sí tást. Klász úr er rõl
ezt mond ta:
„Sze mély sze rint az Apá ca-he gyen kez dõ dõ

mun kát szor gal ma zom. Az ott la kók szán dé -
koz nak egy út tár su lást meg ala kí ta ni, ez zel
anya gi lag is hoz zá já rul nak sa ját kö rül mé nye -
ik ja ví tá sá hoz. Egyéb ként is ez a leg na gyobb
egy be füg gõ te rü let.”

Apróné Orosz Mar git 

Hírek a Vízmûbõl

Klász Lász ló
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Már ci us ele jén a hír adás ok ban lá tott rom ba dõlt fal vak lát vá nyá -
nak ha tá sá ra so kak ban meg moz dult a se gí te ni aka rás. Kaszap
Mártiék és Szép la ki Erzsikéék kü lön kezd ték a szer ve zést. Az
össze gyûj tött ado má nyo kat Orosz Ist ván nak és Ri tá nak, egy
tiszaújhelyi görögkatolikus csa lád nak ad ta át mind két csa pat. 
Ez a kö zös is me ret ség az oka, hogy együtt tör tént a már ci us 
16-17-i uta zás.
Az uta zó ba rá tok vol tak:
Csire Fe ri, Ta nos Gá bor, Ga lam bos Mi hály egy sze mély au tó val
Szé kes fe hér vár ról,
Kaszap Ist ván és Szép la ki Er zsi ke egy mikrobusszal Pécelrõl,
Far kas Ist ván és Kaszap Már ti egy sze mély au tó val Pécelrõl,
Mik lós Ti bor egy kis mikrobusszal Szé kes fe hér vár ról (Nyír egy -
há zá ig).
Pénz ado mány ok: 
Széklesfehérvárról 155000 Ft 
Garay Andrásék kö zös sé ge 39000 Ft 
Kaszap Ist ván mun ka he lye és kö zös sé ge 145000 Ft 
Bisztraiék 30000 Ft 
Rá day P. Gimn. Pécel 67600 Ft
Bo kor Ha zai Rá szo ru lók Ala pít vány 100000 Ft
Mráz Gusz táv ba rá tai még nem ér ke zett meg, nem tud juk 
a pon tos ös  sze get
Ez ös  sze sen 536600 Ft
Ter mé szet be ni ado má nyok:
Egy mást Se gí tõ Egye sü let, Pécel: 12 do boz ru ha ne mû (Némethy
Má ria szer vez te)
Rá day Pál Gim ná zi um, Pécel: ta ka rók, pár nák, min den fé le ru ha -
ne mû (Tasnádi Ka ta lin szer vez te)
péceli csa lá dok: ru ha ne mût, élel mi szert hoz tak (Bá rány,
Krassovics, Zalatnay).
Szé kes fe hér vár ról ren ge teg ru ha ne mû ér ke zett, a ko or di ná lást
Cseh Andrásék és Ma gyar Laciék szer vez té k,
Pécelrõl Szép la ki Er zsi ke szer ve zé sé vel be kap cso ló dott a gyûj -
tés be, szál lí tás ba, ügy in té zés be Sze ke res Ági és Fityus Zsu zsa.
Sok ru ha ne mû, tisz tí tó szer, pa pír áru, élel mi szer gyûlt ös  sze.
Öcsiék is be kap cso lód tak.
Rákosligetrõl szin tén Szép la ki Er zsi ke szer ve zé sé ben ru ha ne mût,
tisz tí tó szert, pa pír árut, édes sé get kap tunk. Finta Gáborné Már ti
szer ve zé sé ben ren ge teg tisz tí tó szert, pa pír árut kap tunk.
Garay Bandiék kö zös sé ge, Far kas Pistáék, Szép la ki Rózsikáék és
Ilikéék csa lád jai ru ha ne mût, élel mi szert hoz tak, so kat.
Dé vai Zo li és Ma ri ka, Kaszap Ist ván és Már ti, Szép la ki Er zsi ke
az uta zás fel tét ele it ké szí tet ték elõ, töb bek kö zött ren ge teg te le fo -
ná lás sal. Az élel mi szer ki vi tel éhez Ma ri ka meg szer vez te az ál lat -
or vo si ha tó sá gi ki vi te li en ge délyt.

Az ala pít vá nyok ado -
má nya i hoz tar to zó vá -
sár lá so kat Szép la ki Er -
zsi ke és Ró zsi ka, Ka-
szap Gá bor és Már ti in -
téz te.

A se gí tõ út ról
Há rom nap alatt két
mik ro busz nyi áru jött
ös  sze. Cso ma gol tunk,
cím kéz tünk, pa kol tunk
dé lig, és más nap haj nal -
ban in dul tunk. Dél után
négy óra kö rül ér kez -
tünk meg Tiszaújhelyre
az is me rõs csa lád hoz,
ahol el szál lá sol tak ben -
nün ket. Mi he ten vol -
tunk, õk az   öt gye rek kel úgy szin tén. A Nyír ség bõl te le pül tek át
mis  szi ó ba 11 év vel ez elõtt.
A ké sõi ebéd után el vit tük az ado mányt a meg je lölt cím re. De
elõt te még Nagy szõ lõ sön a Vám hi va tal nál vá ra koz tunk, pe csét,
alá írás kel lett, majd ugyan ez még egy szer a Vá ros há zán is. Be sö -
té te dett mi re a hely szín re ér tünk. A ki pa ko lás azu tán már gyor -
san ment, „lánc ban” dol goz tunk. 
Más nap, reg ge li után gu mi csiz má kat húz tunk, kesz tyûk kel, mun -
ka esz kö zök kel fel sze rel kez ve in dul tunk há zat bon ta ni
Feketeardóra. Feketeardóra be ér ve drá mai kép fo ga dott. „Táj kép
csa ta után” vagy mi kor a föld ren gés pusz tít! Volt olyan ré sze a
fa lu nak, ahol ház sor ok tûn tek el. Csak a kõ bõl épült há zak me ne -
kül tek meg az ös  sze om lás tól, de oda is mé te res ma gas sá gig be -
folyt a víz, szét áz tat va min dent.
Szív szag ga tó volt lát ni, hogy a derékbatört, ös  sze ros kadt há zak -
nál ott lak tak a csa lá dok. Nem köl töz tet ték õket ide ig le nes la ká -
sok ba vagy ro ko nok hoz, mint ná lunk, ha nem az épen ma radt
nyárikonyhában vagy suf ni ban hú zód tak meg gye re ke ik kel
együtt.
Sze gény sza gú, drá mai, fe ke te táj - FEKETEARDÓ! „Áll még a
Temp lom és az Iskola”…! Itt tör té nik a mun ka bri gád ok el osz tá -
sa. A ka to nai paracsnok, a pol gár mes ter és más elöl já ró vi tat ja
meg, ki ket ho vá. Ci vi lek is oda se reg le nek, vi ta ke re ke dik, min -
den ki sze ret ne se gít sé get kap ni. Tá bo ri kony hát ál lí tot tak fel, és
õk fõz tek a had se reg ré szé re. 
Mun kánk vé gez té vel egy bá csi el kér te a gu mi csiz mát a lá bam ról,
a kesz tyû ket a ke zünk rõl (amúgy is oda szán tuk). Így sza ba dul -
tunk meg min den fö lös le günk tõl, csak az volt za va ró, hogy sok -
szor kel lett ne met mon da nunk. El ma gya ráz tuk, hogy min ket
nem egy szer ve zet kül dött vagy a kor mány, ha nem csak egy ba -
rá ti kö zös ség va gyunk. 
Jó volt le zu ha nyoz ni, és el fo gyasz ta ni Ri ta fõzt jét. 
Ma gunk kal vis  szük a su gár zó te kin te te ket a bú csúz ko dás nál, a
sza vak nál be szé de sebb kéz szo rí tá so kat. Igen, úgy ér zem, eze kért
a pil la na to kért ér de mes él ni!
Ha za ér ve két na pig mind an  nyi an a ha tá sa alatt vol tunk a lá tot -
tak nak. Plusz ba ne kem még ideg gyul la dás is lett a bal vál lam -
ban, még is azt mon dom: meg ér te!
Nem csak ad tunk, kap tunk is, sok sze re te tet és Is ten ben bí zó új
ba rá to kat. 

Kaszap Már ti és Szép la ki Er zsi ke 
írá sa i ból ál lí tot tuk ös  sze a be szá mo lót. 

PÉCELI SEGÍTSÉG A KÁRPÁTALJAI
ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK

Feketeardó

Farkas Pista, Tanos Gábor és a háziak
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M
á jus 19-e a ma da rak, fák nap ja, eb bõl az al ka lom ból kér -
tük föl a Gö döl lõi Domb vi dék Táj vé del mi Kör ze té nek te -
rü let-fel ügye lõ jét, Csáky Pé ter ker tész mér nök urat a be -

szél ge tés re. Pécel vá ros pe re mén ta lál ha tó egyik leg szebb te rü let a
Ko vács la pos.
–  Csáky úr, Ön mi kor járt ar ra?
–  2001 feb ru ár já ban jár tam kint a te rü le ten.
–  Ak kor bi zo nyá ra lát ta, hogy a ha ló dó ter mé szet se gít sé get

kér?
–  Igen lát tam, hogy sze mét bo rít ja a be já ra tot, az er dõ szé lét, a

völ gyet. A Ko vács la pos ál la mi tu laj don. Ke ze lõ je a Pi li si Park er dõ
Rt. Valkói Er dé sze te. Az Er dé szet fe le lõs az er dõ gaz dál ko dás ért
(fa ki ter me lés és er dõ ne ve lés) a te rü le ten. 1995-ben a Du na-Ipoly
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság pá lyá za tot nyert, ek kor ki tisz tí tot ták a
víz fo lyást, az idõ sza ko san mû kö dõ for rást és a kö rü löt te lé võ te rü -
le tet. A tisz tás ka szál ha tó len ne, ami biz to san meg tör té nik nyá ri
idõ szak ban. Az er dõ vé del mé ben a be já rat hoz so rom pót he lye zett
el az Er dé szet, de so kak szá má ra így sem aka dály, hogy le rak ják a
sze me tet a te rü le ten. Is me rek olyan ön kor mány za tot, ame lyik el -
szál lít tat ja az ilyen sze me tet, és olyat is, ame lyik nem tud meg bir -
kóz ni a fel adat tal. 
Saj nos, ha kör be jár juk a vá ros pe re mét, az er dõ ket, min de nütt

ugyan ezt ta pasz tal juk, min de nütt sok a sze mét. Sok mú lik az itt la -
kó pol gá rok gon dol ko dás mód ján is. A Ko vács la pos hely ze te min -
den kép pen vi tás, hi szen ha a sze mét az úton van az ön kor mány zat,
ha az er dõ ben, ak kor az er dõ gaz da ság a fe le lõs az el szál lít ta tá sá ért. 
–  Ez így patt hely zet. Van meg ol dás?
–  A kör nye zet vé de lem re pénzt kell for dí ta ni. Ma Ma gyar or szá -

gon a kör nye zet vé de lem hát tér be szo rult, pe dig itt leg na gyobb a
gond! Ne ve lõ prog ra mok ra len ne szük ség az if jú ság kö ré ben. Kör -
nye zet ba rát ter mé kek gyár tá sá ra, új ra hasz no sí tá sá ra. Az össze fo gás
tu da to sí tá sá ra kel le ne ne vel ni az em be re ket. A Ko vács la pos jö võ je
is ös  sze fo gá son mú lik. A te rü let hasz no sí tá sá tól a ter mé szet vé del -
mi ha tó ság nem zár kó zik el. Az 1991-ben ké szült ki rán du ló hely és
tá bor meg va ló sí tá sa nem le he tet len, jól át gon dolt ter vek alap ján.
A péceli ön kor mány zat pá lyá za ti pénz bõl sok min dent meg tud na

va ló sí ta ni, és a Nem ze ti Park Igaz ga tó ság is tá mo gat ná az és  sze rû
hasz no sí tást. Gon do lok itt ar ra, hogy mi ni má lis lá to ga tott ság mel -
lett esõ be ál lók és tûz ra kó he lyek lé te sí té se len ne jó, az au tó for ga -
lom tel jes ki zá rá sá val. Ahol az au tó meg je le nik, saj nos sé rül a ter -
mé szet.
–  Te hát gya lo gos tu ris ta for ga lom ra gon dol? 
–  Min den képp az len ne a meg ol dás. Ez az ön kor mány zat szá má -

ra sem okoz na na gyobb be ru há zá si gon dot. Ke rék pá ros, gya lo gos
tu riz mus ra gon do lok. Mi ni má lis men  nyi sé gû pad, egy-két tûz ra kó
hely, sze mét gyûj tõ fel ál lí tá sá ra. Sem mi kép pen sem len ne jó nagy
tö me gek fo ga dá sa, hi szen sé rül ne a ter mé szet, a vé dett és rit ka fa -
jok ká ro sod ná nak, ki pusz tul ná nak.
Ha meg va ló sul na a terv, nem tûn ne úgy, hogy gaz dát lan a Ko -

vács la pos, nem vál na sze mét le ra kó hel  lyé. 
Sok he lyen mû kö dik az or szág ban tu risz ti kai egye sü let. Ilyen

cso port kel le ne Pécelen is, aki kar ban tart ja a tu ris ta uta kat, a tu ris ta -
jel zé se ket át fes te né, s föl lép ne a ter mé szet pusz tí tó i val szem ben.
Meg vé de né a fá kat, az er dõt, a ma da rak és ál la tok ott ho nát.
–  Kö szön jük a be szél ge tést!

Ugi-Rácz  Er zsé bet

SZÓT KÉR A TERMÉSZET    
A KOVÁCSLAPOS JELENE, JÖVÕJE

E
gy hos  szú gya log tú ra so rán az er dei út vé gén szin te sok kolt
az elém tá ru ló lát vány. Olyan, mint egy ha lott in ka vá ros.
Elõ ször nem is mer tem kö ze lebb men ni, csak messzi rõl

cso dál tam a kö rül ve võ táj jal együtt. Mun ka tár sa im tól ér dek lõd tem
és elõ ször ve lük jár tam vé gig az ob jek tum ma rad vá nya it.    
A Baj te me tés a leg ma ga sabb pont ja a ha tár nak, há rom száz mé -

ter ma ga san a ten ger szint fe lett. Alat ta dél re el te rü lõ vi dé ken el -
szórt ap ró fal vak ra gyö nyö rû ki lá tás nyí lik. A te rü let jó fek vé sû,
szép he lyen van. A leg ide á li sabb volt meg fi gye lõ bá zis ki ala kí tá -
sá ra a kí ván csis ko dók nak. 
Ér dek lõ dé se met egy re job ban föl kel tet te, így kezd tem ku ta kod -

ni, mi ért is van el ha gyat va, szét rom bol va. Az em be rek már ezt is
föl fe dez ték, mint po ten ci á lis sze mét le ra kó he lyet.
Az or szág ban ta lán há rom nál alig több ilyen ob jek tum lé te zik,

si lók kal, hang árak kal, ab ból az egyik ez itt, Pécel te te jén a ré gi
idõk kí sér te ti es és meg bon tott monst ru ma.
Egy ide ig az Ál la mi Va gyon ügy nök ség õriz tet te, ná luk is ér -

dek lõd tünk a ter vek rõl. A kes keny, kacs ka rin gós asz falt úton
szin te min den péceli csa lád járt már kí ván csi ság ból vagy a ki lá -
tás ban gyö nyör köd ni. Egy ki csit ti tok len gi kö rül ma is a volt
lak ta nya te rü le tét, amely hez több tu laj do nos kap cso ló dik. 
A Monori Er dõ gaz da ság te rü le tén áll egy geo dé zi ai alap pont,

amely to rony a te rü let szé lén ta lál ha tó. Az er dõ gaz da ság 1100-
1300 hek tár te rü le té bõl a Me zõ gaz da sá gi Szak is ko la 100 hek tárt
ka pott. Ma gán kéz be ke rült 150-200 hek tár. Te hát meg kö ze lí tõ leg
900-1000 hek tár, ami a kincs tár ke ze lé sé ben van.
1990.10.23.-án a kép vi se lõ-tes tü le ti ülés 3. na pi ren di pont ja

volt, a szov jet ka to nai ob jek tum ön kor mány za ti hasz no sí tá sa.
Na gyon ko moly be ru há zást igé nyel ne a lé te sít mény hely re ho za -
ta la.
Az len ne cso dá la tos, ha Pécel vá ros nak is hasz not ho zó be ru há -

zás va ló sul na meg a te rü le ten.
Sok a kér dés az ob jek tum jö võ jét il le tõ en. A vá la szo kat mi sem

tud juk, de a kö vet ke zõ szám ban utá na já runk en nek. Vár juk ol -
va só ink le ve le it a té má val kap cso lat ban.

Ugi-Rácz Er zsé bet.

KINEK KELL A VOLT SZOVJET LAKTANYA?
BAJTEMETÉS TETEJE
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IS MÉT FEL VÉ TELT HIR DET NEK A
REN DÉ SZE TI SZAK KÖ ZÉP IS KO LÁK 
A 2001 SZEP TEM BE RÉ BEN IN DU LÓ

TAN ÉV RE

Mi lyen is ko la a ren dé sze ti szak kö zép is ko la?
A fel nõtt ok ta tás rend sze ré ben, érett sé gi re épü lõ, 2 éves, nap pa li
ta go za tú kép zés sel a rend õr ség és ha tár õr ség ré szé re hi va tá sos ál -
lo má nyú tiszt he lyet te se ket ké pez.
Mit nyújt a ta nu lók nak?
– kor sze rû szak mai is me re te ket, ide gen nyel vi, in for ma ti kai és
ön vé del mi kép zést,
– ál la mi lag el is mert rend õr, határrendész szak kép zett sé get,
– B ka te gó ri á jú gép jár mû ve ze tõi en ge délyt,
– mind két tan év ben a ta nul má nyi ered mény tõl füg gõ ösz tön dí jat,
– di ák iga zol ványt,
– té rí tés men tes ét ke zést, ta nu lói szál lást, is ko lai ru há za ti el lá tást,
– a szak kö zép is ko la ered mé nyes el vég zé sé vel a ta nu ló men te sül
a sor ka to nai szol gá lat tel je sí té sé tõl,
– a rend õr ség ill. ha tár õr ség szer ve i nél a szak kép zett sé gé nek
meg fe le lõ fog lal koz ta tást.
A je lent ke zés fel tét elei
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– a tan év kez dé sé ig be töl tött 18. élet év, de nem idõ sebb 
33 éves nél,
– ál lan dó bel föl di la kó hely,
– si ke res érett sé gi vizs ga le té te le 2001. jú ni us 30-ig,
– vál lal ja a hi va tá sos szol gá la tot, sze mé lyes ada ta i nak ke ze lé sé -
hez hoz zá já rul.
Med dig és hol le het je lent kez ni?
A je lent ke zé si egy ség cso ma got a Gö döl lõi Rend õr ka pi tány sá gon
(Gö döl lõ, Pe tõ fi u. 6-10.) vagy va la men  nyi ren dé sze ti szak kö -
zép is ko lá ban le het át ven ni.
Rész le tes tá jé koz ta tást a Gö döl lõi Rend õr ka pi tány sá gon
Akantisz He lé na r. õr nagy ad a 28/420-333/21026-os te le fon szá -
mon.
Je lent ke zé si ha tár idõ: fo lya ma tos.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kedvezményes családi üdültetésre

Az ESE kedvezményes üdültetést szervez a rászorult
családok részére a Szociális és Családügyi Minisztérium
támogatásával.
A pályázat célja: 
kedvezményes családi üdültetés szervezése olyan

szociálisan rászorult családoknak, akik a Magyar Nemzeti
Üdülési Közalapítványon keresztül nem részesülnek üdül-
tetésben (üdülésicsekk rendszerben) 2001 évben. A tá-
mogatás mértéke maximum 10000 forint/fõ.
A pályázati támogatás feltételei:
- nyilatkozat, hogy 2001 évben a család más üdülési

támogatást nem vesz igénybe
- a szociálisan rászorultság feltételeinek valamelyike a

családra nézve fennáll:
o kiegészítõ családi pótlékban részesül
o ápolási díjban részesül
o terhességi, gyermekágyi segélyben részesül
o gyermekgondozási díjban részesül
o gyermeknevelési támogatásban részesül

- az üdülési segélyre pályázónak minimális önrészt kell
vállalnia, melynek legalacsonyabb értéke 1000 Ft/fõ. A
nyertes pályázónak az önrészt az üdülés megkezdését
megelõzõen 5 nappal kell az erre a célra rendszeresített
csekken befizetni, mely elszámolásra kerül az étkeztetés
közös költségében.
- az üdülési segély odaítélése és kifizetése a jelen program

belsõ szabályzata szerint történik
- az ESE a kedvezményes családi üdüléshez a kiválasztott

üdülõk jegyzékét, az idõpontokat 2001. május 22-június
15-ig részletes feltételekkel a nyertes pályázókkal
egyezteti.
- az üdülés turnusa minimum 1 vagy 2 hét
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Név (az üdülési támogatást kérõ családtagok neve és

életkora), lakcím, telefonszám. A család szociális
rászorultságának leírása (támogatási feltétel szerint).
Az üdülési turnusok:
2001. június 18-tól kezdõdõ 7 vagy 14 napos turnusokban

augusztus 20. közötti idõpontig.
Kérjük megjelölni a kért idõpontokat, a résztvevõk

tervezett létszámát is.
A pályázat beadási módja: 
írásban személyesen vagy postai úton 2001. május 20-ig.
További felvilágosítás telefonon a 28/454 076 számon

vagy személyesen Némethy Máriánál.

AP RÓ HIR DE TÉSAP RÓ HIR DE TÉS
Be já ró nõt ke re sek he ti 3 al -

ka lom ra, al kal man ként 4
órá ban. Ér dek lõd ni le het
Bozó Zoltánnénál a 28/452-
465 te le fo non.

SZÍN JÁT SZÓ KÖRSZÍN JÁT SZÓ KÖR
Jú ni us ban in du ló szín ját szó

kör be ál ta lá nos is ko lás gye -
re kek je lent ke zé sét vá rom.
Az ér dek lõ dõk Bozó Zoltán-
nétól kap hat nak in for má ci ót
a 28/452-465 szá mon.

HELY RE IGA ZÍ TÁSHELY RE IGA ZÍ TÁS
Ez úton tá jé koz tat juk ol va só -

in kat, hogy a Sze ret Le á nyai
Pá li Szent Vin cé rõl ne ve zett
Ir gal mas Nõ vé rek Rend je és
Pécel Vá ros Ön kor mány za ta
kö zött 2001. feb ru ár 14-én a
meg ál la po dás lét re jött, te hát
az egy ház és az ön kor mány zat
kö zöt ti egyez ség a Szemere
Pál Ál ta lá nos Is ko la ügyé ben
há la Is ten nek meg szü le tett.
(Pécel ESE Hír adó 2001/4. 23.
ol dal) 

ÁL LÁS HIR DE TÉSÁL LÁS HIR DE TÉS
Ott hon vé gez he tő mun ká ra ke re sünk meg vál to zott
mun ka ké pes sé gű (40-50 %-ban egész ség ká ro so dott)
mun ka erőt (1 főt) tex til hul la dék vá lo ga tá sá ra és gom -
bo lyí tá sá ra.
A tex til hul la dék szál lí tá sá ról, a mun ka fo lya mat be ta ní -
tá sá ról gon dos ko dunk.
Ér dek lőd ni mun ka idő ben az ESE Szo ci á lis Köz pont -

ban Im re Gab ri el lá nál vagy Bohács Ág nes nél 
a 28/454 076 te le fon szá mon le het.

MEGELÕZÉSSEL AZ EGÉSZSÉGÉRT

Az ESE nõvérkéi ismét megmérik az érdeklõdõk
vérnyomását, tanácsot adnak, hogyan javíthatnak
állapotukon, mit változtathatnának életmódjukon, akik
valamilyen krónikus betegségben szenvednek.

Találkozzunk 2001. május 12-én,
szombaton 8 órától 11-ig

a Ráday téren az ABC Áruház elõtt.

Továbbra is kérjük, mondják el gondjaikat, problémáikat,
örömeiket, sikereiket, mik foglalkoztatják Önöket, hogy
írhassunk róla az ESE Híradóban. 
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KKKKaaaa   lllleeeennnn   ddddáááá  rrrriiii   uuuummmm
Május – Tavaszutó hó

Má jus el se je Õsi ta vasz ün nep, a ma já li sok nap ja. Sok he lyen a meg elõ -
zõ es tét a le gé nyek az er dõ ben töl tik, s haj nal ban ha za jõ ve fel dí szí tett má -
jus fát ál lí ta nak ked ve sük ud va rá ba. Az em be rek az egész na pot vi dám
tánc mu lat ság ok kö ze pet te a sza bad ban töl tik.
Má jus 4. Fló ri án Ezen a na pon az or szág nyu ga ti fe lé ben sok he lyen õsi
mó don gyúj tot tak „új tü zet”. Fló ri án a tûz ol tók, a ké mény sep rõk, a ko vá -
csok és a ser fõ zõk pat ró nu sa.
Má jus 8. Já nos „Bab evõ Já nos” nap já nak is ne ve zik, ek kor ve tik a hü -
ve lye se ket, a ba bot, a bor sót, a len csét.
Má jus 12. Pong rác
Má jus 13. Szer vác
Má jus 14. Bo ni fácA fa gyos szen tek nap jai az idõ át me ne ti lehülését jel -
zik. E na po kon nem vet nek, nem pa lán táz nak. A má ju si fa gyok a gyü möl -
csö sök ben, a ve te mé nyes ben sok szor nagy pusz tí tás sal jár nak, ezért tûz -
gyúj tás sal, füs tö lés sel vé de kez nek el le nük.
Má jus 15. Zsó fia Er re a nap ra esõt jó sol nak.
Má jus 18. Já nos Nepomuki vagy né pi e sen „neszepuszi” Já nos a ví zen
já rók pat ró nu sa. Ha jó sok, ha lá szok, ví zi mol nár ok ezen a na pon tû zi já té -
kos fel vo nu lást tar ta nak.
Má jus 25. Or bán Ek kor kez de nek a mé hek raj za ni, ezért a mé hek „Or bán
bo ga rai”. Do nát mel lett a vin cel lé rek, szõ lõs gaz dák vé dõ szent je, szob ra
gyak ran meg ta lál ha tó a szõ lõ he gye ken. Ha Or bán jó idõt hoz, ak kor szob -
rát fel vi rá goz zák, ha ros  szat, ak kor be sá roz zák. Sok he lyen az utol só fa -
gyos szent nek tart ják. Ha „ki sep rû zik” Or bánt, nem lesz már hi deg.




