
Asztrológiai elõrejelzésünket most némileg kibõvítettük, annak érdekében, hogy
Önök pontosabb képet kaphassanak különbözõ életterületeik lehetõségérõl, az itt
bekövetkezõ változásokról, melyeket a bolygókonstellációk elõre jeleznek. Ebben
a hónapban nemcsak az egyes jegy szülötteinek, hanem a jegyhez tartozó
ascendensnek is közlünk prognózist. Amennyiben Ön csak születése napját isme-
ri, akkor a jegy szülötte ugyan, de összesen egyetlen bolygója, a Nap tartózkodik
ebben a jegyben, melynek havában született. Teljes képet jellemérõl, életsorsáról
egyéni születési horoszkópja árul el. Ehhez szükséges tudnia születését órára és
percre pontosan, mert ez az óra-perc dönti el, hogy mi az Ön ascendense, ami
egyben horoszkópjának kezdõpontja, jellemének, sorsának legfõképpeni befolyáso-
lója, s csak a legritkább esetben egyezik meg azzal a jeggyel, melynek havában
született, s mellyel Ön, kedves Olvasónk teljesen azonosítja önmagát. Az
ascendens a születés pillanatában a keleti horizonton felkelõ jegy, s a legnagyobb
jelentõséggel bír az Ön horoszkópjában. Kérjük, ne csak a Napjegyéhez, hanem
az ascendenséhez tartozó elõrejelzést is olvassa el figyelmesen, így teljesebb képet
kaphat. Amennyiben nincs tisztában ascendensével, úgy személyes horoszkópját
elkészíttetheti asztrológusunkkal, aki az ezoterikus asztrológia képviselõje, s a
hangsúlyt az egyén belsõ összetételére, életfeladatára, valamint sorsának tudatos
megélésére helyezi.
Barlai Laura a 06/20-997 4025 telefonszámon érhetõ el.

KOS (március 21-április 20.) Magasabb célkitûzései könnyen
elbizonytalanodhatnak e jegy szülötteinek e hónapban. Hogyha
vásárolni szeretnének valami szépet, ill. kisebb utazást tenni,
úgy tanácsos hirtelen ötleteikre hallgatniuk. Ha bármirõl is meg

szeretnék gyõzni környezetüket, most csak az vezethet eredményre, ha mi-
nél kevesebb észérvvel hozakodnak elõ. Kos ascendens: Párkapcsolatában
most az értelem-érzelem egyensúlya játssza a fõszerepet. Ha bármelyik most túl-
zásba kerül, a viták, nézeteltérések elkerülhetetlenné válnak. Baráti kapcsolatait
most apró, de érthetetlen bosszúságok, félreértések tarkíthatják

BIKA (április 21-május 20.) A hónap elsõ napjai megviselhe-
tik a Bika jegy szülötteinek lelkivilágát. Ha csak az éppen aktuá-
lis naptári ünnep – Halottak napja – jelentéstartalmát a bolygó-

konstellációval összevetjük, azonnal megvilágosodik, hogy bármennyire is a
körülöttük lévõ anyagi világot tekintik lényegesnek e jegy szülöttei, elke-
rülhetetlen, hogy némiképp ne szoruljon átalakításra a fizikai síkon túl léte-
zõ valóságról alkotott képük. Bika ascendens: Hivatása, karrierje építése átme-
netileg most nehézkessé válhat. Munkájában ugyanakkor lehetõsége nyílik fel-
használni ötleteit, s kellemes napjai lehetnek, amennyiben egyáltalán nem kon-
centrál most az elõbbre jutásra.

IKREK (május 21-június 21.) Értelmi-érzelmi életük most
csak akkor mûködhet jól e jegy szülötteinek, ha átmenetileg fel-
adják megszokott könnyedségüket, s komolyabb arcukat mutat-
ják környezetük felé. Közismerten jó logikájuk s egyébként kivá-

ló érvelõképességük most amúgy sem mûködik a megszokott hatékonyság-
gal. Ikrek ascendens: Ha párkapcsolata nehezen kezelhetõ is, csak úgy emelked-
het felül a problémákon, és magának is rengeteg fölösleges bosszúságot megspórol,
hogyha most minden téren nagylelkûen és toleránsan áll partnere mellé. Még ak-
kor is, ha így érzi, ne várja meg, míg a bolygókonstellációk – melyek megmutatják
a folyamatokat, nem pedig okozzák – más szinten hozzák a megoldást, ami
elõbb-utóbb úgyis ugyanoda vezet.

RÁK (június 22-július 22.) A hónap elejétõl fokozatosam
növekvõ pozitív energiával, a külvilágból érkezõ toleranciával
találkozhatnak a jegy szülöttei. Több életterületen is kellemes
fordulatok várhatóak. Viszont szûkebb környezetük – családjuk

vagy párjuk – átmenetileg kissé eltávolodhat tõlük. Érzelmi életükben most
mindenképpen ajánlatos, hogy a súlypontot áthelyezzék, s kivételesen
barátaikra s munkatársaikra fordítsanak több figyelmet. Rák ascendens: Ha
vállalkozása van, most érdemes bármilyen változásokat, újításokat eszközölnie
ezen a területen. Partnerkapcsolatában szinte biztos, hogy végre kell hajtania,
lehet, hogy aprónak tûnõ, mégis valamilyen szempontból jelentõs változásokat.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23.) Érzelmi s hangulati
életük változékony lehet, s apróbb bosszúságokat kell megélnie
az Oroszlán jegy szülötteinek e hónapban. Ha nem adnak kicsit
lejjebb megszokott fensõbbséges hozzáállásukból, úgy könnyen

viták s nézeteltérések tarkíthatják életüket. Oroszlán ascendens:
Munkaterületükön nem biztos, hogy szokott határozottságukkal tudnak most

érvényesülni az Oroszlánjegy szülöttei. Pénzügyeikben fordulatok állhatnak be,
mind pozitív, mind negatív irányban. Párkapcsolataikban továbbra is valamilyen
szempontból az újszerûséget kell megélniük.

SZÛZ (augusztus 24-szeptember 23.)Mindenképpen oda kell
figyelniük környezetükkel való kommunikációjukra a Szûz-
szülötteknek. Kapcsolataik most beszûkülhetnek, ha nem
emelkednek felül kritikus látásmódjukon. A hónap közepe felé

segítségre is számíthatnak a külvilágból. Szûz ascendens: Munkájában elõre
nem látható változások jelentkezhetnek. Anyagi életét kellemes fordulatok
tarkíthatják, s barátai nagyvonalú támogatására is számíthat ebben az
idõszakban.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23.) Nem biztos, hogy
számíthatnak most mások toleranciájára a Mérleg-szülöttek.
Érzelmi életükben fontos döntések meghozatala elõtt állnak,
semmiképpen sem szabad most figyelmen kívül hagyniuk az

észérveket sem. Ennél a mostani bolygókonstellációnál különösen jól
alkalmazható a mondás: „A rossz döntés is jobb, mint a semmilyen
döntés.”
Mérleg ascendes: Ingatlanügyekkel kapcsolatban nem szerencsés ez az idõszak.
Anyagi kérdésekben viszont kedvezõ fordulatok várhatóak. Munkája

szempontjából most a bolygókonstellációk jelentõségteljesek, és jót
ígérnek.
SKORPIÓ (október 24-november 22.) Lelkileg nem egy
könnyû idõszak ez a mostani a Skorpiójegy szülöttei számára.

Megszokott és bevált kitartásukkal most nem biztos, hogy elõbbre
léphetnek. Környezetük váratlan segítséggel szolgálhat a nehézségek
elviseléséhez, ha most nem rontják el a többiekkel való kapcsolataikat is ,
hanem inkább értékelik a jóindulatot. Skorpió ascendens: A hónap elején
váratlan nehézség jelentkezhet párkapcsolatában. Gondolkodásmódját kell most
gyökeresen megváltoztatnia ahhoz, hogy megértse partnere mozgatórugóit.

Tanulásra, utazásra, szórakozásra viszont kifejezetten kedvezõ lehet
ez az idõszak.
NYILAS (november 23-december 21.) Még mindig belsõ
személyiségüket megváltoztató hatások érik a Nyilasjegy

szülötteit. Mivel ezek mélyrehatóak s elkerülhetetlenek, érdemes
észrevenni a belõlük leszûrendõ tanulságokat. Azért jeleznek némi
könnyítést is bolygóállásaik: társasági életük kissé fellendülhet a hónap
folyamán, érdemes lehet ezen a területen feloldani a többi életterületen
jelentkezõ feszültségeiket. Nyilas ascendens: Párkapcsolati problémája,
nehézsége, ha csökkenõ tendenciát mutat is, de jelen van életében. Csak úgy
juthat elõbbre e kérdésben, ha személyiségét fejlesztõ tényezõként kezeli az

ügyet. Minden további indulat csak ronthat. Hivatásában,
munkájában egyensúlyi helyzet jöhet most létre.
BAK (december 22-január 20.) Vásárlással, utazással,
közlekedéssel lehetnek most apróbb bosszúságaik a Bak jegy

szülötteinek. Számíthatnak rá, hogy környezetük nem fogja most
nagyon pozitívan tolerálni azt, hogyha nem képesek ezeken a látszólag
semmiségeken felülkerekedni. Bak ascendens: Partnerétõl remélhet ebben
az idõszakban kellemes perceket. Nemcsak kapcsolatukban tolerál most
jobban, hanem egyéb életterületeken is számíthat a segítségre. Anyagi és

hivatással kapcsolatos ügyei lehetnek érintve ebben. Vegye észre
azt a többletenergiát, melyet kaphat most tõle, s értékelje.
VÍZÖNTÕ (január 21-február 19.) Kisebb veszekedésekre
is számíthatnak a Vízöntõjegy szülöttei, ha nem fogják vissza -

egyébként megszokott és bevélt - ideologizáló hajlamukat. Most
kénytelenek lesznek jobban odafigyelni mások véleményére. Ebben az
idõszakban lehet, hogy másoknak lesznek jobb ötleteik, melyeket akár el
is lehetne fogadni. Vízöntõ ascendens: Munkájukban kifejezetten szerencsés
fordulatokra számíthatnak. A közlekedésben mostanában viszont legyen
óvatosabb és körültekintõbb, mint máskor. Egészségi állapotában esetleg
néhány szokatlan tünet okozhat fejtörést, mivel ezek eredetét nemigen lehet

tisztázni, de valójában nem is jelentõségteljesek.
HALAK (február 20-március 20.) Érzelmi téren egyensúlyt
teremthetnek magukban e hónapban a Halakjegy szülöttei.
Ha utazni szeretnének, vagy pedig fel szeretnék pezsdíteni

társasági életüket, akkor hallgatniuk kell, most lehet, hogy újszerûnek és
szokatlannak tûnõ ötleteikre s megérzéseikre. Halak ascendens: Szerelmi
életében folytatódhat a kellemes idõszak, bár a hónap végén váratlan
fordulatok is következhetnek. Anyagi területen most a gyors változások
lesznek a jellemzõek. Gyermekeivel való kapcsolata és vállalkozása most jól
mûködhet, a közlekedésre viszont a továbbiakban is több figyelmet kell
fordítani.

Barlai Laura
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Ha lász End re plé bá nos atya 2001. szep tem ber
25-én a vá ci Mál tai Sze re tet szol gá lat ápo ló kór -
há zá ban meg halt. Tíz nap pal elõt te lett ros  szul.
Kli ni kai el lá tás után szál lí tot ták a Vá ci Kór ház -
ba szep tem ber 24-én. Há lás mo sol  lyal kö szön te
meg Mailáth Edi ná nak, hogy pap pá szen te lé sé -
nek vá ro sá ba, Vác ra hoz ták. Meg bé ké lés sel,
csend ben tá vo zott, sze lí den, sze re tet ben, ahogy
élt.
A szent éle tû em be rek fel ma gasz ta lá sa a kö rü löt -
tük élõ em be rek em lé ke ze té ben kez dõ dik. Ha lász
End re szent volt, lel ki leg és tes ti leg gyó gyí tott.
Sze líd sé gé vel te rem tett hi tet a jó ság ban. 
A Ma gyar Szen tek Temp lo má ban fel ál lí tott ra -
va ta lá nál több mint há rom szá zan haj tot tak fe jet
a sze líd ség mél tó sá ga elõtt. 17 pap tár sa és Keszt -
he lyi Fe renc püs pök ce leb rál ta gyász mi se ke re té -
ben Jakus Ot tó káp lár, szel le mi ha gya té ká nak
örö kö se bú csú zott el Ha lász atyá tól.

Ked ves Ba rá ta im, Jé zus Krisz tus ban!

Ke zem be vet tem az Új szö vet sé gi Szent írást,
la poz ni kezd tem, hogy al kal mas igét ta lál jak
Ha lász End re atya bú csúz ta tá sá ra. Amint
be le ol vas tam itt is, ott is, döb ben ten ta pasz -

tal tam, hogy bár hol ke re sek, mind az, amit
ol va sok el mond ha tó Ban di bá csi ról is. Az tán
a Je le né sek Köny vé ben rá ta lál tam er re a szö -
veg re: „Nézd, az aj tó ban ál lok és zör ge tek.
Aki meg hall ja sza va mat és ki nyit ja az aj tót,
ah hoz be me gyek és ve le ét ke zem, õ meg ve -
lem.” Hány szor hal lot tam Tõ le ezt idézni…
Test vé re im! Ti, akik ve lem együtt bú csúz ni
jöt te tek, en ged jé tek meg, hogy el mond jam:
mit is érez tem a Szent írást ke zem ben tart va.
Szep tem ber 25-én, ked den ko ra dél után sze -
líd ko po gás hal lat szott a vá ci Mál tai Sze re -
tet kór ház ban Ban di bá csi szo bá já nak aj ta ján.
„Tes sék!” – hang zott a sze líd és so kunk ál tal
jól is mert szó: „Pa ran csolj!”
Jé zus, a Mes ter lé pett be a szo bá ba, le ült
Ban di bá csi ágyá ra és be szél get ni kezd tek.
Ban di bá csi nem kér de zett sem mit, hogy:
„Mi ért jöt tél?” vagy „Ki vagy te, Uram?”, hi -
szen min dent tu dott már. Hal kan me sél ni
kez dett: 
– Há lá san gon do lok csa lá dom ra, amely be a
múlt szá zad ele jén szü let tem Bu da pes ten,
sok szé pet és jót kap tam  tõ lük. Min dig is
pap akar tam len ni. Is ten ke gyel mé bõl el is
ér tem cé lo mat és na gyon szép éve ket töl töt -
tem el a szol gá lat ban Peregen, Lajosmizsén,
Kecs ke mé ten, Ceg lé den és Vá cott. Még fel -
so rol ni is sok, de szép volt. Azu tán 33 évet
szol gál tam Pécelen, nem is tu dom: jó plé bá -
nos vol tam? – a Mes ter ked ve sen bó lin tott,
mely bõl a fá radt lel ki pász tor erõt me rí tett és
foly tat ta. – Nyug dí jas let tem és Szadán vál -
lal tam szol gá la tot, mert sze ret tem vol na még
hasz nos sá ten ni ma gam. Ta lán itt is tet tem
valamit…?! Szo mo rú an ta pasz tal tam az em -
be rek sok-sok fáj dal mát, szen ve dé sét, nyo -
mo rú sá gát. Fõ leg az al ko hol mi att tönk re -
ment éle tek nyug ta la ní tot tak, így azu tán
õket is szív em ber zár tam. – a Mes ter
együttérzõen bó lo ga tott. – Ban di bá csi ek kor
már na gyon az em lé ke i ben élt: – Nem is tu -
dom, mi ért kap tam Is ten tõl en  nyi fel ada tot
és hoz zá en  nyi évet…?! Én csak „meg is mer -

tem a sze re te tet, amel  lyel Is ten sze ret ben -
nün ket és hit tem ben ne.” Nagy sze rû em be -
rek vet tek min dig kö rül. Ilyen mun ka tár sak -
kal kön  nyû a szol gá lat. Szép volt azt erõ sí te -
ni egy más ban, hogy „Sze re tet az Is ten: aki
sze re tet ben él, Is ten ben él és Is ten õben ne”.
Az tán meg be te ged tem, vagy elfáradtam …?!
Ez után a Mes ter vet te át a szót: 
– Igen, em lék szem, „ami kor éhes vol tam, en -
nem ad tál, szom jas vol tam és in nom ad tál,
ván dor vol tam és be fo gad tál, ru hát lan vol -
tam és fel öl töz tet tél, be teg vol tam és meg lá -
to gat tál, bör tön ben síny lõd tem és föl ke res -
tél. – majd ta risz nyá já ból sok fi nom sá got
vett elõ és en ni kezd tek. Evés után Ban di
bá csi meg kö szön te az Úr jó sá gát, a Mes ter
pe dig a kö vet ke zõt kér dez te tõ le: – Ban di bá -
csi, Is ten hû szol gá ja, akarsz-e ez után is min -
dig ve lem len ni? - er re Ban di bá csi csen de sen
le haj tot ta fe jét és azt mond ta: 
– Igen, Uram! 
S ek kor hir te len, mint ha va la mit még el fe lej -
tett vol na, szót kért a Mes ter tõl: – Jó len ne,
ha a rámbízottaknak még el mond hat nám:
„Sze ret te im! Ha Is ten így sze re tett min ket,
ne künk is sze ret nünk kell egy mást!” 
– Nem szük sé ges – szólt a Mes ter -, hi szen
egész éle ted ben er re ta ní tot tad õket.
Ta lán így tör tént, ta lán nem. Nem tu dom,
bár ne he zen tu dom más ként elképzelni…
Azt vi szont tu dom, lát tam és ta pasz tal tam:
Le het evan gé li u mi éle tet él ni így, hit ben,
sze lí den, sze re tet ben, Is ten ben.
Drá ga Ban di bá csi! Te nem csak ta ní tot tad
mind ezt, ha nem jó pél dát is ad tál ne künk.
Igaz, hogy  most bú csúz ni jöt tünk Tõ led, de
Te ve lünk ma radsz min dig. Áld jon meg a Jó -
is ten min de nért! 
Íme ba rá ta im a de rék és hû sé ges szol ga, aki
be ment Ura örö mé be és már bir tok ba vet te a
vi lág kez de té tõl ne ki és ne künk is ké szí tett
országot…

Jakus Ot tó
lel ki pász tor

AA sszzee ll ííddsséégg mmééll ttóóssáággaa

Új ra szá mo zód nak a sí rok, egyen ként. Só ha -
jok ból, vi rá gok ból, fé nyecs kék bõl.
A hol tak kö rül ke rí tett föl di bi ro dal ma olyan
most, mint az ég bolt. A mécs és a gyer tya mil -
li om csil la gocs kái kö zött ki vá lasz tott fé nyecs -
ké i met ren de zem tej uta mat le lép ve. So ka sod -
nak a csil la gocs kák a tej út fény éven ként ál lí -
tott út jel zõ ke reszt je in. Szó lí ta ni és em lé kez ni
in te nek a kri zan té mok szir mai.
Ba rát koz ni jár tunk va sár nap dél utá non ként
kis test vé rünk höz a Far kas ré ti te me tõ be. Té len,
mi kor há zacs ká ját a hó el bo rí tot ta, ka rá csony
nap já ra vit tük a fe nyõ fa ágat. Em lék szem, a hó
alá épí tet tük be bá tyám mal. A te me tõ olyan

volt, mint egy me se vá ros, ahol épp úgy, mint
fent mi, ka rá csony ra ké szü lõd tek. 
A test vér kém nek is van lent csa lád ja – úgy
gon dol tam. A nagy ma ma, a nagy pa pa, sõt a
tá vo li or szág ban halt má sik test vé rem a föld
alatt ala gu ta kon ka rá cso nyoz nak. Meg vol tam
gyõ zõd ve er rõl, ezért nem kér dez tem meg
édes anyá mat. Majd meg ér tet tem az anya -
könnye ket. A gyer me ki kön  nye ken lát tam át
Ka rá csony-or szág ba, Angyal-országba. 
Meg ta nul tam ár vá nak len ni, fény sza kadt sze -
me ket le zár ni. Vi gasz ta lód ni, vi gasz tal ni. Csak
egy szer be szél ni a vesz te sé gek fáj dal má ról, em -
lé kez ni ta ní ta ni a gye re ke ket pa pács ká ra, ma -

mács ká ra, test vér ké re, ha lált ta ní ta ni az élet
ré sze ként.
Csak hát ilyen kor, mi kor a dísz be öl tö zött te -
me tõk sír ja it meg szá moz zák, és só ha jok kal sú -
lyo sod nak a vi rág csok rok a NE VEK alá: Õ AZ
ÉN HA LOT TAM – test vér ré vál nak az élõk.
Az új sí ro kon kön  nye se dik a kö zel gõ ka rá -
csony. Az üres szék. Az élet vi gasz ta lá sát, a
gyer me ket va la kik majd el kül dik. Meg nõ, és
le ül a szék re. Ne künk me sél ni kell ar ról, hogy
ki ült ott. Az elõtt. Így foly ta tó dik a mind örök -
ké tör té ne te.

Némethy Má ria

Vi rág gal  és  fén  nyel
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A PÉCELI MÛ VE LÕ DÉ SI HÁZ SOR SÁ RÓL 
a 2001-ben szü le tett dön té sek tük ré ben

224/2001.(VI.18.) szá mú Kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat:
A./ Pécel Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Mû ve lõ dé si
Ház ra ki íran dó pá lyá za ti fel hí vás szö ve gét el fo gad ja, uta sít ja a Pol -
gár mes te ri Hi va talt, hogy a pá lyá za tot ír ja ki a mel lé kelt pá lyá za ti
fel hí vás alap ján. A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban 2001. jú li us 31-is
le het el jut tat ni.
B./ Pécel Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te úgy dönt, hogy
Dalocsa Vil mos szer zõ dé sét a Mû ve lõ dé si Ház mû köd te té sé re és
üze mel te té sé re vo nat ko zó an a ki íran dó pá lyá zat el bí rá lá sá ig - vár -
ha tó an 2001. szep tem ber 30-ig meg hos  szab bít ja.
Pá lyá za ti fel hí vás
Pécel Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá zat út ján kí -
ván ja bér be ad ni komp lex üze mel te tés re és mû köd te tés re a 2119
Pécel Maglódi u. 12. szám alatt ta lál ha tó, je len leg Vá ro si Mû ve lõ -
dé si Ház ként (346m2), va la mint ven dég lõ ként (268 m2) üze me lõ
he lyi ség cso por tot, és a hoz zá tar to zó te lek részt.
Köz mû ve lõ dé si in téz mény ben ma ga sabb ve ze tõ be osz tás el lá tás
csak szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ bíz ha tó meg.
Jo gi sze mély ese tén a pá lyá zó nak ren del kez nie kell szak irá nyú ké -
pe sí té sû mun ka társ sal.
• A he lyi ség cso port és kör nyé ke kö tött pro fil lal mû ve lõ dé si ház és
ét te rem üze mel te tés sel ke rül meg hir de tés re
• A he lyi ség cso port és kör nyé ke víz, vil lany, gáz köz mû vel, te le -
fon nal el lá tott.
• A bér le ti szer zõ dést hos  szú táv ra, 10 év re kö tik.
• A pá lyá zó nak kell a szak ha tó sá gok tól a szük sé ges en ge dé lye ket
be sze rez ni.
• A he lyi ség cso port hasz ná lat ra al kal mas sá, kul tú rált tá té te le a le -
en dõ bér lõ ál tal sa ját költ sé gen vé gez he tõ el, elõ ze tes bér be adói
hoz zá já ru lás sal.
• Amen  nyi ben a pá lyá zó vál lal ja, hogy a Pécel Kul tu rá lis éle té nek
fel len dü lé se ér de ké ben je len tõ sebb be ru há zást, pl. sza bad té ri szín -
pa dot épít, ab ban az eset ben nem kell egy sze ri hasz ná lat ba vé te li
dí jat fi zet nie, és az ál ta la vég zett be ru há zás költ sé gei be szá mí tás ra
ke rül nek a bér le ti díj ban.
• A pá lyá zó nak kö te le zett sé get kell vál lal nia ar ra, hogy a he lyi sé -
gek hasz ná lat ra al kal mas sá té te le, és az ál ta la vég zen dõ be ru há zás
(meg ál la po dás tár gyát ké pe zi) 2001. no vem ber 30. ha tár idõ re el -
ké szül.
• A bér le ti szer zõ dés idõ tar ta mán ke resz tül a he lyi ség cso port kar -
ban tar tá si mun ká la tai, és an nak költ ség vi se lé se a bér lõ kö te le zett -
sé gét ké pe zik.
• A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban 2001. jú li us 31-én dé li 12 órá ig
kér jük el jut tat ni a Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ jé hez.
• A pá lyá za ti aján la tok nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó ne vét, cí mét,
– nyi lat ko za tot a pá lyá za ti fel té te lek el fo ga dá sá ról, bér le ti díj ös  sze -
gé rõl, a pá lyá zó ál tal ter ve zett fel újí tá si és be ru há zá si mun ká la tok -
ról.
• a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra 2001. szep tem ber 30-ig ke rül sor.
• A bér le mény át adá sa a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en 2001.
ok tó ber 1.-vel tör té nik.

272/2001. (VII.09.) sz. Kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat:
Pécel Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ér vény ben tart ja
224/2001. (VI.18.) sz. ha tá ro za tát, nem mó do sít ja a Mû ve lõ dé si
Ház és a ven dég lõ komp lex üze mel te té sé re jó vá ha gyott pá lyá za ti
ki írást.

370/2001. (IX.27.) sz. Kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat:
Pécel Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Kas tély ven dég lõ
és Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház he lyi sé ge i nek és kör nye ze té nek bér be adá -
sá ra ki írt pá lyá za tát ered mény te len nek mi nõ sí ti mert a be ér ke zett
pá lyá za tok sem szak mai, sem jo gi vo nat ko zás ban nem ér té kel he tõk.

Egyút tal a Kas tély ven dég lõ 10 év re tör té nõ bér be adá sá ra, va la -
mint a köz mû ve lõ dé si fel ada tok - Mû ve lõ dé si Ház ban - 5 év re tör -
té nõ el lá tá sá ra (amely az ön kor mány zat alap fel ada ta) az új fel té tel -
rend szer ki dol go zá sa mel lett két kü lön pá lyá za tot ír ki.
Ha a Mû ve lõ dé si Ház hasz ná ló ja va la mi lyen kül sõ épít mén  nyel
bõ ví ti a lé te sít ményt, ak kor a lé te sít mény hasz ná la tá ra 10 évi hasz -
ná la ti jo got kap.

Rész let az 1997. évi CXL tör vény bõl

73. § (1) A köz mû ve lõ dés hez va ló jog gya kor lá sa köz ér dek, a köz -
mû ve lõ dé si te vé keny sé gek tá mo ga tá sa köz cél.
(2) A köz mû ve lõ dés fel tét ele i nek biz to sí tá sa alap ve tõ en az ál lam
és a he lyi ön kor mány zat ok fel ada ta.

75. § Kö zös sé gi szín tér, il let ve köz mû ve lõ dé si in téz mény mû köd te -
tõ je te le pü lé si ön kor mány zat, ön kor mány za ti tár su lás, va la mint
köz mû ve lõ dé si meg ál la po dás ke re té ben egyéb szer ve zet (egye sü let,
ala pít vány stb.), il le tõ leg ma gán sze mély le het.

A péceli kép vi se lõ-tes tü let ülé sé rõl
Idõ pont: 2001. ok tó ber 22. 17 óra
Hely szín: Vá ro si Ze ne is ko la Hang ver seny ter me
Na pi ren di ja vas lat:
1. Pol gár mes te ri be szá mo ló a két ülés kö zöt ti idõ szak ról
Elõ adó: Már kus Já nos pol gár mes ter
2. Kép vi se lõi es kü té tel
Elõ adó: Már kus Já nos pol gár mes ter
3. Az Ön kor mány zat ál tal meg hir de tett út- és víziközmûépítés köz be -
szer zé si el já rá sá ra be nyúj tott aján la tok el bí rá lá sa
Elõ adó: Dr. Karner Gyu la és a mun ka cso port
4. Az Ön kor mány za ti KHT. ügy ve ze tõ-igaz ga tói ál lá sá ra meg hir de tett
pá lyá za tok el bí rá lá sa és egyéb kér dé sek ben dön tés ho za tal
Elõ adó: Te le ki Gyu la FEB el nök és Klász Lász ló Pénz ügyi Bi zott ság el nö -
ke
5. Mû sza ki Bi zott ság el nö ké nek meg vá lasz tá sa és az SZMSZ mel lék le té -
nek mó do sí tá sa
Elõ adó: Már kus Já nos pol gár mes ter
6. A Pécel Fej lõ dé sé ért Ala pít vány FEB el nö ké nek meg vá lasz tá sa, tag
vis  sza hí vá sa és tag vá lasz tás
Elõ adó: Már kus Já nos pol gár mes ter
7. Pénz ügyi Bi zott ság elõ ter jesz té sei
7/1. 100 mil lió fo rin tos hi tel fel vé tel ének jö võ év re tör té nõ el ha lasz tá sa
7/2. Áfész per ben fel leb be zés be nyúj tá sa
7/3. Péceli Rend õr õrs gépkocsivásárlásához anya gi tá mo ga tás ké rel me
7/4. Szûcs Gé za föld ha szon bér le ti szer zõ dé sé nek kér dé se
7/5. Kas tély ven dég lõ pá lyá za ti fel hí vá sá nak meg tár gya lá sa
7/6. A 0125/94-es hrsz-ú föld in gat lan meg vá sár lá sá nak kér dé se
7/7. Fü ze si Jó zsef la kás vá sár lá si ké rel me
7/8. A 350/2001-es Kt. ha tá ro zat mó do sí tá sa
7/9. A Hegy al ja úti szol gá la ti la ká sok kér dé se
7/10. Ke lõ la kó park gáz el lá tá sá nak meg tár gya lá sa
7/11. Jé zus Szí ve Tár sa ság és az Ön kor mány zat kö zöt ti meg ál la po dás
meg tár gya lá sa
7/12. Hul la dék gyûj tõ edény vá sár lá sa
Elõ adó: Klász Lász ló Pénz ügyi Bi zott ság el nö ke
8. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Bi zott ság elõ ter jesz té sei
8/1. A Rá day Pál Gim ná zi um pe da gó gi ai prog ram já nak meg tár gya lá sa
8/2. A hegy al ja úti szol gá la ti la ká sok bér lõ ki je lö lé se
Elõ adó: Lestyán Pé ter Ok ta tá si és Kul tu rá lis Bi zott ság el nö ke
9. Me zõ gaz da sá gi, Kör nye zet vé del mi és Város-Közterületgondozási Bi -
zott ság elõ ter jesz té sei:
9/1. A te le pü lés szi lárd hul la dék ra vo nat ko zó he lyi köz szol gál ta tá sá ról
szó ló 18/2001 (VIII.31.) sz. ren de let mó do sí tá sá ról
9/2. La kos sá gi ve szé lyes hul la dék gyûj té si ak ció szer ve zé se
Elõ adó: Je le nik Ti bor Me zõ gaz da sá gi bi zott ság el nö ke
10. Szo ci á lis, Egész ség ügyi és Sport Bi zott ság elõ ter jesz té sei:
10/1. A 363/2001 (IX.13.) sz. ha tá ro zat vis  sza vo ná sa
Zárt ülés ben: Szo ci á lis fel leb be zé sek el bí rá lá sa
Elõ adó: Far kas Sándorné Szo ci á lis, Egész ség ügyi és Sport Bi zott ság
el nö ke
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Az isaszegi képviselõ-testület ülésérõl

Idõpont: 2001. október 8. 13.30 óra
Helyszín: a Községháza nagyterme
Napirend:
1./ Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl.
Elõadó: Dr. Tóthné Pacs Vera polgármester
2./ A Klapka György Általános Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett
pályázat elbírálása.
Elõadó: Hanák Sándor bizottsági elnök
3./ A Kós Károly Mûvészeti Iskola beszámolója tevékenységérõl.
Elõadó: Hanák Sándor bizottsági elnök és Tatai Irén bizottsági elnök
4./ Közoktatás igazgatási feladatok ellátására kistérségi társulás
létrehozása.
Elõadó: Hanák Sándor bizottsági elnök
5./ Isaszeg Sportjáért Alapítvány beszámolója 2000. évi tevékenységérõl.
Elõadó: Tatai Irén bizottsági elnök és Palaga Sándorné kuratóriumi
elnök
6./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a köztisztviselõk
jogállásáról szóló törvény módosítása miatt.
Elõadó: Szatmáry Zoltán bizottsági elnök és Tatai Irén bizottsági elnök
7./ A Belsõmajori utca feletti telkek értékesítésével kapcsolatos
feladatok és a telekárak meghatározása.
Elõadó: Tatai Irén bizottsági elnök
8./ Beszámoló a település egészségügyi ellátásáról.
Elõadó: Dr. Eszlári Egon bizottsági elnök

9./ A Fogyasztói Érdekvédelmi Ellenõrzési Társulás beszámolója a
településen végzett tevékenységérõl.
Elõadó: Szendrõ Dénes bizottsági elnök
10./ Egyebek.
Az ülésre tanácskozási joggal meghívottak:
– Dr. Gémesi György országgyûlési képviselõ,
– az Oktatási és Kulturális Bizottság nem képviselõ tagjai a 2./, 3./, 4./
napirendi pontok tárgyalásához,
– a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság nem képviselõ tagjai a 3./, 5./, 6./,
7./ napirendi pontok tárgyalásához,
– az Ügyrendi Bizottság nem képviselõ tagjai a 6./ napirendi pont
tárgyalásához,
– az Egészségügyi Bizottság nem képviselõ tagjai a 8./ napirendi pont
tárgyalásához,
– a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselõ
tagjai a 9./ napirendi pont tárgyalásához,
– az Isaszeg Sportjáért Alapítvány kuratóriumának elnöke és tagjai az 5./
napirendi pont tárgyalásához,
– Aszód Város jegyzõje és a társulás munkatársa a 9./ napirendi pont
tárgyalásához,
– Balog Istvánné pályázó és Kõvágó Jánosné az Elõkészítõ Bizottság
elnöke a 2./ napirendi pont tárgyalásához,
– az önkormányzat valamennyi intézményvezetõje és irodavezetõje,
– Stári Gábor Mûszaki tanácsos a 7./ napirendi pont tárgyalásához,
– Atkári Zsuzsanna tanügy-igazgatási szakértõ a 4./ napirendi pont
tárgyalásához.

PITTI  KATALIN 
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

Tisztelettel meghívunk minden érdeklõdõt
az isaszegi katolikus templomban

2001. november 30-án (pénteken) 18 órakor
PITTI KATALIN és ÁCS JÁNOS koncertjére.

A program:
A szép Szûz Mária szent fiának

Nyújtsd ki mennybõl ó Szent Anyánk kezedet
(Szent vagy Uram énekek)

Elindultam szép hazámból - Ablakomba, ablakomba - Által mennék én a Tiszán ladikon
(Népdalok Bartók, Kodály feldolgozásban)
Ideale - Marechiare - Ultima canzone

(Olasz dalok Pier Francesco Tosti szerzõtõl)
Lehár Ferenc: Paganini
(Az operettbõl egy ária)

Giacomo Puccini: Pillangókisasszony
(Cio-Cio San nagyáriája)

Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?
Boldogasszony Anyánk

(Szent vagy Uram énekek)

Az est háziasszonya:
Dr. Tóthné Pacs Vera

Belépõ: 1000 Ft
A belépõjegy megvásárlásával az Egymást Segítõ Egyesület 

Isaszegen épülõ Alemany Erzsébet Segítõ Ház 
megvalósítását támogatja.

A koncertet szervezi: FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány, Pécel
Jegyek az Egymást Segítõ Egyesület 2119 Pécel, Pihenõ u. 2. címén

vagy a 06/28-454 076 telefonszámon igényelhetõk
és a helyszínen is megvásárolhatók.
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Podmaniczky Istvánné Ma ri ka (Ma -
ri ka né ni) ta ní tó és kép vi se lõ
Isaszegen. Az Alemany Er zsé bet

Se gí tõ Ház épí té sé nek lel kes tá mo ga tó ja.
Sze ré nyen me sélt sa ját ma gá ról, nagy sze -
re tet tel csa lád já ról, ta nít vá nya i ról, és mély
együtt ér zés sel azok ról a há nya tott sor sú
em be rek rõl, akik nek kép vi se lõi mun ká já val
sze ret né szeb bé, job bá ten ni az éle tét.

– Sze ret nénk be mu tat ni az ESE Hír adó
ol va só i nak.  Me sélj ma gad ról?
– Azt nem tu dom, mi ért pont rám
esett a vá lasz tás tok. Az egész éle tem,
szü le té sem óta Isaszeghez kö tõ dik.  A
mun kám és a csa lá dom is ide köt.  Ér de -
kes sé gek rõl nem tu dok be szá mol ni.  Két
gyer me kem van, és két uno kám. 
– Mi lyen ér zés isaszeginek val la ni ma -
gad?
– Na gyon sze re tem Isaszeget.  Büsz ke
va gyok rá, hogy az utób bi évek ben so -
kat fej lõ dött a köz ség. De Pécel is kö zel
áll a szí vem hez, hi szen a fér jem péceli.
– Ho gyan let tél ta ní tó?
– A pe da gó gu si pá lyá ra egy kis ki té rõ
után ke rül tem. A Gö döl lõi Ag rár tu do -
má nyi Egye tem el vég zé se után saj nos
nem kap tam a me zõ gaz da ság ban mun -
kát.  Né hány évig az ipar ban dol goz tam.
Azu tán ke rül tem a pe da gó gu si pá lyá ra.
1976 óta ta ní tok. Sze ren csés em ber nek
mond ha tom ma gam, hi szen a mun kám

és a hob bim azo nos.  Al sós ta ní tó -
ként dol go zom. Kez det ben har ma -
dik-ne gye dik ben ta ní tot tam, de
so ká ig el sõ-má so di kos osz tá lya im
vol tak. A mos ta ni osz tá lyom ne -
gye di kes.  Már na gyon sok gye rek -
nek ta ní tot tam meg a be tû ve tést.
Cso dá la tos lát ni azt az örö möt,
ami kor a kis el sõ sök ma guk ír ják
szü le ik nek a ka rá csony üd vöz lõ
kár tyát, ahogy az ün nep sé gen ver -
se ket mon da nak.
– Szí ve sen ta nul nak a gye re kek
ver set?
– Én na gyon fon tos nak tar tom
a vers ta nu lást.  Saj nos ma már
csak az is ko lá ban ta nul nak ver -
se ket a gye re kek.  Min den év ben
van leg alább 15-18 kö te le zõ
vers, mel let te leg alább 10 aján -
lott vers, me lye ket nem biz tos,
hogy a tan könyv bõl vá lo ga tom.
Úgy ér zem, a gye re kek eze ket is
na gyon szí ve sen ta nul ják.  Sok -
szor jön nek, és kér de zik: Fel mond ha -
tom? És kap nak ér te kis ötöst, ami az -
tán be vált ha tó nagy ötös re.  És nem
az ötös a lé nyeg, ha nem az, hogy
meg ta nul ják meg a ver set, és szí ve -
sen mond ják el.  A vers ta nu lás a me -
mó ri át is fej lesz ti, és ta nít a szép be -
széd re.  El kül döm egy kis lány ver sét
az ESE Hír adó nak köz lés re.  Nagy

büsz ke ség lesz, ha majd meg -
je le nik.
– Te hát le het hat ni a gye re -
kek re?
– Le het.  Sze re tek a gye re -
kek kel so kat be szél get ni,
szü le ik kel, nagy szü le ik kel jó
kap cso la tot tar ta ni.  A ki rán -
du lá so kat is úgy szer vez zük,
hogy a csa lád tag ok is el jöj je -
nek.  Sze mé lyes pél dá val is
pró bá lok hat ni rá juk.  Sze re -
pe lünk az öre gek ott ho ná -
ban, a temp lom ban, hogy
érez zék tisz tel ni kell az öre -
ge ket, a szü lõ ket, a nagy szü -
lõ ket, az em ber tár sa kat.  Így
si ke rül be csem pész ni azt az
ér zést, hogy jó sze re tet ad ni
má sok nak, kü lö nö sen olyan
em be rek éle té be fényt vin ni,
akik rõl már más eset leg el fe -
led ke zett.  És ez zel a sze mé -
lyi sé gem egy da rab ját is oda -
adom a gye re kek nek.  A be -
tû ve tést, a szá mok tu do má -
nyát egy sze rû en a ta ní tás sal

le le het tud ni.  Meg gyõ zõ dé sem, hogy
a mai vi lág ban hit, sze re tet és bi za -
lom nél kül nem le het tel jes éle tet él -
ni.
– Nem buk tat tál meg so ha sen kit?
– Szá mom ra ugyan olyan ku darc
volt, és so sem múlt el nyom ta lan, ha
va la kit meg kel lett buk tat ni.  A hi bát
min dig ma gam ban ke res tem: va jon
én meg tet tem-e min dent? Min dig a
jót ke res tem min den gye rek ben, még
a „leg ko mi szabb kö lyök ben” is.  Nem
mind egy, hogy ki az el sõs ta ní tó.  A
fõ fel adat, hogy any ja he lyett any ja
le gyen a gye rek nek  (én már a nagy -
any ja ko rom nál fogva). Igyekeztem
min dig a le he tõ leg töb bet ki hoz ni a
gye re kek bõl.
– A kép vi se lõi mun ká ban hasz nát ve -
szed a pe da gó gu si ta pasz ta la tod nak?
– A szo ci á lis bi zott ság ban igen.  A
pénz ügyi bi zott ság ban szi go rú an a
szá mok kal kell dol goz ni, ott nem.  A
szo ci á lis gon dos ko dás nál is át kell
érez nem az em be rek prob lé má it.  Van
a köz ség ben né hány  na gyon ne héz
sor sú csa lád.  Õket sze mé lye sen szok -
tam meg lá to gat ni.  Ha sok a mun -
kám, rég jár tam ná luk, meg esik, hogy
rám te le fo nál nak.
– Mi ó ta vagy kép vi se lõ?
– Az ön kor mány za ti mun ká ban 1990-
tõl ve szek részt.  1994-tõl az isaszegi 
vá lasz tó pol gár ok sza va za ta i val füg get -
len kép vi se lõ ként dol goz tam 3 bi zott -
ság ban. 1998 óta tag ja va gyok a
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Pénzügyi-Gazdálkodási Bi zott ság nak, s
ek kor vá lasz tot tak a Nép jó lé ti Bi zott ság
el nö ké nek.
– Min den ki nek tud tok se gí te ni?
– A se gít sé get be ha tá rol ja a pénz te -
len ség.  Csak az ál la mi fej kvó tá ból tu -
dunk se gélyt osz ta ni.  Isaszegnek nincs
adót fi ze tõ gyá ra, üze me, be vé te le.  A
szo ci á lis bi zott ság ban 4 kép vi se lõ és 3
kül sõ tag dol go zik, jó csa pat va gyunk.
A meg lé võ pénzt meg pró bál juk igaz sá -
go san szét osz ta ni.  De ezt nem le het jól
csi nál ni, csak meg pró bál juk.  Saj nos
egy re több a se gít ség re szo ru ló em ber.
Ezért is fo gad tuk ha tár ta lan lel ke se -
dés sel az ESE aján la tát, a szo ci á lis fog -
lal koz ta tó lét re ho zá sát.
– Dol go zol az is ko lá ban, részt ve szel
kép vi se lõ ként a köz ség ve ze té sé ben, sze -
mé lye sen igyek szel se gí te ni csa lá do kat.
Ho gyan jut mind er re idõd, ener gi ád?
– Meg ér tõ fér jem van, a gye re ke im
meg nõt tek, te hát már meg te he tem.
Ta valy meg halt édes anyám, édes apá -
mat is én lá tom el.  Ne he zebb a sor -

som, de min dig ad az Is ten ener gi át.
És ren ge teg sze re te tet ka pok.  Egyik
ta nít vá nyom, akit még a pá lyám el sõ

évé ben ta ní tot tam
pél dá ul még min dig
min den év ben el jön
hús vét kor meg lo csol -
ni, és egy ki csit be -
szél get ni.  Cso dá la tos
raj zo kat ka pok.  Ami -
kor úgy ér zem be le fá -
rad tam, ak kor jön va -
la ki tõl egy há lás  kö -
szö net és az erõt ad,
és csi ná lom to vább.
– En gem meg érin tett
a lel ke se dé sed, ami kor
az isaszegi ESE ház
épí té sé rõl tár gyalt a
kép vi se lõ-tes tü let.
– Aho gyan té ged
meg érin tett az isasze-

gi tes tü let dön té se, ugyan úgy érin tett
meg en gem, amit ná la tok lát tam az
ESE-ben.  Sok-sok rá szo rult em ber la -
kik Isaszegen.  A né hány ezer fo rin tos
se gély csak tûz ol tás, nem iga zi se gít -
ség a rá szo ru lók nak.  Az iga zi se gít ség
az, amit ti csi nál tok, al ko tó mun kát
kí nál ni.
Az in ter jú ed dig tar tott.  Ed dig mi
kér dez tünk, majd a be szél ge tés to -
váb bi ré szé ben ne künk kel lett vá la -
szol ni a kér dé se i re: Ho gyan ha lad az
ESE  épít ke zé se Isaszegen? Mi re van
szük sé günk? Mi ben tud se gí te ni? A
vá la szo kat pe dig szor gal ma san jegy ze -
tel te.  Nem sok kal ké sõbb pe dig már
te le fo nált, so rol ta mi re ju tott.  És
most, ami kor ezt a cik ket írom, nem
ér tem, va jon mi ért kér dez te meg tõ -
lünk Podmaniczky Istvánné, hogy mi -
ért pont  õt mu tat juk be önök nek.  

Apróné Orosz Mar git

Rövid önéletrajz 

Isaszegen születtem, az általános iskolát is itt végeztem,
majd a rákoskeresztúri Fürst Sándor Gimnáziumban
érettségiztem. Tanulmányaimat a gödöllői Agrártudományi
Egyetemen folytattam. Később közgazdasági képesítést
szereztem, majd a Budapesti Tanítóképző Főiskolán
tanítói oklevelet kaptam. 1966-ban férjhez mentem.
Férjem, Podmaniczky Istán péceli születésű.
Házasságunkból 2 gyermekünk született. Kétszeres,
büszke nagymama vagyok. Kisunokáim Bence és Zsófi
sok örömmel ajándékoznak meg. 1976-tól tanítok
Isaszegen. Az önkormányzati munkában 1990-től a
Népjóléti Bizottságban nem képviselőként, 1994-től az
isaszegi választópolgárok szavazataival független
képviselőként 3 bizottságban dolgoztam. 1998 óta tagja
vagyok a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságnak, s a
Népjóléti Bizottság elnöki tisztét is betöltöm.
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A Ze ne is ko la no vem be ri prog ram aján la ta
No vem ber 6. 18,00 óra:  

Ki rály Csa ba  hang ver se nye 
„Költõi és val lá sos har mó ni ák” cím mel.

No vem ber 20. 18,00 óra:  
a Ze ne is ko la ta ná ra i nak 
hang ver se nyé re ke rül sor. 

A hang ver se nyek re a be lé pés díj ta lan.

A Zeneiskola dísztermében 
(Pécel, Kossuth tér 3.)

2001. november 17-én szombaton 
17.30 órakor lesz 
DARÁNYI KATI 

kiállításának megnyitója. 
A kiállítás 2001. november 18-19-én 
tekinthetõ meg 9-tõl 12 óráig.

A Szemere Pál Mû ve lõ dé si Ház 
no vem be ri aján la tá ból

A Tájak-Korok-Múzeumok he lyi cso port ja
no vem ber 8-án 15 órai kez det tel ren de zi össze -
jö ve tel ét a ki rán du lá so kat, az or szág já rást ked -
ve lõk ré szé re.  A he lyi cso port ve ze tõ je: Sza bó
Antalné

A Péceli Nyug dí jas Klub ban no vem ber 15-
én 15 órá tól Ba tyus bál lesz.  
A zon go rá nál Szuda Kár oly.  A klub el nö ke

Esz ter gá lyos Sándorné.

Vas utas Nyug dí ja sok Klub ja no vem ber 29-
én 15 óra kor.  Klub ve ze tõ: Kertai Lajosné.

A ki lenc ven éves Péceli Pe tõ fi Sán dor Fér fi -
kó rus ked di na po kon, 18 ill.  18,30-as kez det -
tel tart ja pró bá it.  Sze re tet tel vár ják so ra ik ba a

jó tor kú péceli fér fi a kat.

No vem ber 17-én szom ba ton es te 7 órá tól
for ró han gu la tú kon cert a MirElit együt tes
köz re mû kö dé sé vel.  Be lé põ díj csu pán 300 Ft.  

CIM BO RA NÉP ZE NEI MÛ HELY
Ked den ként 15,30-tól a Gyöngy har mat és a

Cim bo ra együt te sek pró bái,
Csü tör tö kön ként 15,30-tól né pi hang szer-

ok ta tás.

A RÁ DAY-KLUB
ven dé ge 2001. no vem ber 30-án 

es te 6 óra kor
KÕ PÁL 

Kos suth-dí jas szob rász mû vész
a Szemere Pál Mû ve lõ dé si Ház ban.

A be szél ge tés té má ja: al ko tó mun kás sá ga és 
a mû vé szet rõl va ló hit val lá sa.

PÉLDAADÁS



HÍREK A ZENEISKOLÁBÓL
Ki rály Csa ba és Liszt Fe renc

2000-ben ün ne pel tük J. Sebastian Bach
ha lá lá nak 150. év for du ló ját. A 2001-es év -
ben pe dig Liszt Fe renc szü le té sé nek 190. év -
for du ló já ra em lé kez nek a ze nét sze re tõ em -
be rek.
Ki rály Csa ba if jú (vagy ta lán már nem is
annyi ra if jú) zon go ra- és or go na mû vész e
nagy sze rû ze ne szer zõk iránt ér zett tisz te le tét
úgy kí ván ta és kí ván ja ki fe je zés re jut tat ni,
hogy mind két ze ne szer zõ szin te min den mû -
vét elõ ad ja hang ver se nyen, il let ve CD le -
mez re játs  sza õket. A Bach-mû ve ket meg -
szó lal ta tó hang ver se nyek rõl már több ször ír -
tunk.
Eb ben az év ben ze ne is ko lánk ban már szó -
lal tak meg Liszt-mû vek, így e so ro zat má so -
dik hang ver se nyé rõl szá mol ha tok most be a
ked ves ol va só nak. 
Szep tem ber 12-én es te az el sõ 9 Ma gyar
rap szó dia hang zott el.  
Ki rály Csa ba fan tasz ti ku san me rész vál lal -
ko zás ra ad ta a fe jét, eszét, ke zét, hisz köz tu -
dot tan vir tu óz mû ve ket írt a mes ter. Va ló -
ban, né ha úgy érez tük ma gun kat, mint ha egy
ros  szul si ke rült (be moz dult) ké pet szem lél -
nénk, mert olyan gyor san mo zog tak az uj jai,
hogy a sze münk csak fény mas  sza ként tud ta
ér zé kel ni a moz gást.
Sok-sok is mert dal lam hang zott el az est fo -
lya mán, hisz a rap szó di ák rész le te it fil mek -
hez, rajz fil mek hez, slá ge rek hez so kan fel hasz -
nál ták már. Egy-egy nép dal rész let is fel buk -
kant a szó la mok kö zött. 
Eze ket a mû ve ket na gyon sok fé le elõ adás -
ban hall hat tuk ed dig, hisz mind-mind úgy ne -
ve zett si ker da rab, mely után a ki tö rõ taps
kö vet ke zik. Ki rály Csa ba egé szen új kon cep -
ci ó val ad ta elõ eze ket a da ra bo kat. Na gyon
sok szor tu da to san vis  sza fo gott hang erõt
hasz nált, mert sok kal in kább a szó la mok mé -
lyén rej tõ zõ öt le te ket igye ke zett meg mu tat ni,
ami sok kal bo nyo lul tabb fel adat, mint a da -
rab ban rej tõ zõ bra vúr elõ tér be he lye zé se. 
Mint min dig, most is él mé nyek kel tér tünk
ha za, és vár juk a so ro zat kö vet ke zõ elõ adá sát
ez év no vem ber 6-án, mely nek mû so rán
Liszt köl tõi és val lá sos har mó ni ái szó lal nak
meg. Né hány ki ra ga dott pél da kedv csi ná lás
gya nánt a mû sor ból: 
Invocation, Ave Maria, Em lé ke zés a hol -
tak ra, Az éb re dõ gyer mek him nu sza, Sze rel -
mi him nusz stb…..

Ko vács Ernõné

A ze ne vi lág nap ja: ok tó ber 1.

Yehudi Menuhin kez de mé nye zé sé re, 1974
óta ün nep li a vi lág ezt a na pot. Ze ne is ko -
lánk nak is ki emelt ren dez vé nye e nap mél tó
meg ün nep lé se. Im már ha gyo mány, hogy er re
a je les al ka lom ra ven dé ge ket hí vunk. Idén
gö döl lõi mû vé szek ér kez tek hoz zánk, akik
egy cso dá la tos ka ma ra es tet ad tak az ér dek lõ -
dõk szá má ra. 

A ze ne vi lág nap ján el sõ ként Haydn tri ót
hall gat hat tunk Bé res Ágo ta (he ge dû),
Simonova Jaroslava (csel ló) és Láng Gab ri el -
la (zon go ra) elõ adá sá ban. Ez után egy elég
„vad”, még is gyö nyö rû csel ló-zon go ra szo ná -
ta kö vet ke zett, me lyet Simonova Jaroslava és
Tör pé nyi Sán dor ad tak elõ. Az est vé gül
Schu bert egy négy ke zes zon go ra da rab já val
zá rult. Az elõ adás ról min dent el árul az a
tény, hogy a ze ne is ko la nagy ter me hos  szú idõ
után vég re új ból tel je sen meg telt. A kö zön -
ség cso dá la to san érez te ma gát, és vas taps sal
kö szön te meg a szín vo na las elõ adást. A ze -
ne is ko lá ban gyak ran van olyan hang ver seny,
ahol a ze nét sze re tõk  ki kap cso lód hat nak,
fel töl tõd het nek. Kí vá nom, hogy az el kö vet -
ke zõk ben mi nél több ször tölt sük meg együtt
is ko lánk hang ver seny ter mét. 

Er dõs Pé ter

OVI GA LÉ RIA A SZI VÁR VÁNY
ÓVO DÁ BAN

A szep tem ber hal la tán az is ko la kez dés re
asszo ci á lunk. Az el sõ õszi hó nap az óvo dák -
ban is az új ne ve lé si, ok ta tá si év kez de tét je -
len ti. Új öt le tek, új gye re kek és szü le ik jön -
nek, aki ket sze ret nénk mi nél esz té ti ku sabb
kör nye zet ben fo gad ni.
Prog ra munk ré sze ként har ma dik éve pró -

bál juk fel ku tat ni azo kat a mû vé szi ér té ke ket
(ré gi e ket, úja kat egy for mán), amik kel fel hív -
hat juk e ro ha nó vi lág ban élõ em ber tár sa ink
fi gyel mét a szép re, a rá cso dál ko zás örö mé re. 
Az idei el sõ ovi ga lé ri án kon Da rá nyi Ka ti
gra fi kus ké pei ke rül tek ki ál lí tás ra. A je len le -
võ nagy cso por to sok ér dek lõd ve hall gat ták
cso port tár suk, Ben ce nagy ma má já nak tör té -
ne te it, ami ket egy-egy kép al ko tá sa kor élt
meg. A mû vész nõ ké pe it a töb bi cso port ba
já ró gye re kek is meg né ze get het ték.
Óvónénijük irá nyí tá sá val ma guk me sél ték
el, hogy mi ket lát tak a ké pe ken. Több kis -
gye rek nek a vad disz nó csa lá dot áb rá zo ló al -
ko tás tet szett. Meg nyi tón kon ven dég ként
üd vö zöl het tük Kecs ke mé ti Gyõzõné Ga bi
né nit, aki nek el sõ ki ál lí tá sunk ké pe it kö -
szön het tük. Ér de kes ség, hogy Ga bi né ni csa -
lá di port ré it Da rá nyi Ka ti nagy pa pá ja,
Lingauer Ist ván fes tet te. 
Meg nyi tónk be fe je zé se ként Hernyes Vi rág
ének mû vész elõ adá sá ban egy ma gyar nép dalt
hall gat hat tunk meg. A gye re ke ket is ámu lat -
ba ej tet te a mû vész nõ hangja.

Mi kes Istvánné óvo da pe da gó gus

Rend ha gyó szak mai nap 
a Szi vár vány Óvo dá ban

A kí vül ál lók nem is sej tik, mi lyen jó do log
Szi vár vány óvo dás nak len ni – akár gyer mek -
ként a min den nap ok ban, akár fel nõtt ként
szak mai to vább kép zé si na po kon. Mint pél -
dá ul ok tó ber 20-án, ami kor ked ves ven dé ge -
ink kel együtt sa ját él mény ként ta nul tunk
meg  két kü lön le ges kép zõ mû vé sze ti tech ni -
kát. Tet tük mind ezt azért, mert az Óvo dai

ne ve lés a mû vé sze tek esz kö ze i vel cí mû prog -
ram alap ján dol go zunk. Igyek szünk olyan
mód sze re ket meg is mer ni és el sa já tí ta ni, me -
lye ket gyer me ke ink nek él mény vi lá guk gaz -
da gí tá sá ra  to vább ad ha tunk.
Az egyik szo bá ban a már vá nyo zás rej tel me -
i be ve ze tett be min ket Bog dán Éva, a Bo lyai
Já nos Fõ vá ro si Gya kor ló Mû sza ki Szak kö -
zép is ko la ta ná ra. „Az ama tõ rök amatõre áll
elõ tet tek” – val lot ta ma gá ról, ám al ko tá sa it
lát va egy ér tel mû ek vol tak mû vé szi ér té kei.
Tab lói, ké pei cso da vi lág ba rö pí tet tek min -
ket. Szin te el kép zel he tet len nek vél tük, hogy
ha ma ro san a mi ke zünk alatt is meg szó lal az
anyag. Az 58 éves nyelv sza kos ta nár nõ né -
hány év vel ez elõtt ta nít vá nya ins pi rá lá sá ra
for dult a fes té szet fe lé, s az óta ke re si, ku tat ja
e kü lön le ges tech ni ka ad ta le he tõ sé ge ket.
A már vá nyo zás – is mer tebb ne vén ví zen
fes tés õsi – mint egy 900 éves könyv kö té sze ti
tech ni ka, mely fõ leg a sze ces  szió alatt él te vi -
rág ko rát, s hoz zánk tö rök köz ve tí tés sel ju tott
el. Évi ke va rázs la tos gyor sa ság gal a sze münk
lát tá ra ké szí tet te el az alap anya gul szol gá ló
cso da szert. In nen tõl kezd ve mi énk volt a te -
rep. Ki - ki fan tá zi á ja s ügyes sé ge sze rint ke -
ver het te és csö pög tet het te a szí ne ket a „víz -
re”, s ál mod ha tott pa pír já ra vi rá go kat, tün -
dé re ket, me sé ket. 
Ez alatt a má sik cso port szo bá ban a
PANONNCOLOR Mû vé sze ti Szak áru ház
(Bu da pest, X. ker. Ba ra bás u. 25.) mun ka -
tár sa, Sop ro ni Bri git ta tar tott ér dek fe szí tõ
elõ adást, mely nek ke re té ben be mu tat ta vál -
lal ko zá suk pro fil ját, s az ok ta tá si in téz mé -
nyek ben leg in kább hasz nál ha tó ter mé ke i ket.
Sze re tet tel és ked ve zõ árak kal vár nak min -
den óvo dát, is ko lát és ma gán sze mélyt is. Szí -
ve sen ad nak szak ta ná csot, fel hasz ná lá si öt le -
te ket is. Bõ sé ges kí ná la tát lát tuk a szebb nél
szebb pa pír áru nak és de ko rá ci ós anya gok -
nak, kü lön fé le se géd esz kö zök nek. Min den
be mu ta tott ter mé ket kéz be vet tünk, ki pró -
bál tunk. Ez után vég re fény de rült a ti tok ra.
A részt ve võk be lé põ je ugyan is egy be fõt tes
üveg volt. Ezt az üve get dí szít het te ki min -
den ki a be mu ta tott pa pír anyag bár me lyi ké -
vel lakk ra gasz tó se gít sé gé vel. Az ek kép pen
vá zá vá elõ lép te tett lek vá ros üve gek kel, s a
ked vez mé nyes vá sár lá si le he tõ ség gel él ve, jól
hasz no sít ha tó új is me re tek bir to ko sa i ként
bú csúz tunk el egy más tól. 
A vi dám han gu la tú kö zös te vé keny ke dés
kö ze lebb ho zott egy más hoz csö mö ri test vér -
óvo dánk kal, az azo nos prog ram mal dol go zó
aszó di  csa pat tal, a he lyi óvo dák mun ka tár -
sa i val, a Szemere Pál és a Pe tõ fi Sán dor Ál -
ta lá nos Is ko la pe da gó gu sa i val.
Még sok ilyen tar tal mas to vább kép zést kí -
vá nunk ma gunk nak!

Grenák Istvánné és Vida Ág nes
Meg ala kult a szü lõi kö zös ség

A Szemere Pál Ál ta lá nos Is ko la ebéd lõ jé -
ben 2001. ok tó ber 16-án meg ala kult a Szü lõi
Kö zös ség, a je len lé võ szü lõi mun ka kö zös sé gi
ta gok egy han gú sza va zás sal dön töt tek. A
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szü lõk és ta ná rok köz ti fo lya ma tos pár be széd,
szo ros mun ka kap cso lat ér de ké ben szü le tett
meg az el ha tá ro zás. Mikolicz Gyu la, az is ko -
la szék el nö ke ve zet te le a sza va zást. 
Elõ ször a szü lõk ész re vé te le it, ja vas la ta it is -
mer tet te (mint pél dá ul az is ko la elõt ti át já ró
köz le ke dé si lám pá val va ló fel sze re lé se), azu -
tán öt ve ze tõt vá lasz tot tunk a Szü lõi Kö zös -
ség élé re.
Ezt kö ve tõ en az is ko la igaz ga tó ja, Gyüre
Pál is mer tet te el kép ze lé se it, il let ve azo kat a
vál toz ta tá so kat, ame lyek ha ma ro san élet be
lép nek: a hát só ka pu nap köz be ni be zá rá sa, az
or vo si iga zo lá sok szü lõk ál tal tör té nõ el len õr -
zé se, alá írá sa. Nagy hang súlyt fek tet a ne ve -
lé si kul tú rá ra. A vi sel ke dés, meg je le nés
ezen túl fon to sabb, szín vo na la sabb lesz. In dul
az is ko la új ság és -rádió. A gye re kek fog ják
mû köd tet ni. 
Az is ko la al só sai részt vesz nek a Gó lya hír
ak ci ó ban. 
A tan tes tü let ta nul má nyoz ta és vé le mé -
nyez te az új is ko la épí té si ter ve it. Ha min den
igaz, 2003. ta va szán in dul az épít ke zés. Ter -
mé sze te sen eb ben is se gít het a szü lõk és az
is ko la kö zöt ti jó együtt mû kö dés. Te hát a szü -
lõk ke res sék az is ko lai Szü lõi Kö zös ség ve ze -
tõ it ész re vé te le ik kel, ja vas la ta ik kal. Az is ko -
la pe dig ugyan ezen a csa tor nán tá jé koz tat ja a
szü lõ ket.

Bózsváriné Gö bö lyös Esz ter

RÁ DAY-NAP 
A GIM NÁ ZI UM BAN

A Rá day-na pot 1976 óta min den év ben
meg ren dez zük is ko lánk ban. Ré gen nagy ha -
gyo má nya volt en nek az ün nep nek. Alig
vár ták a di á kok, hogy a kez det ben há rom
na pos, majd a két na pos ren dez vé nyek alatt
men  nyi jó prog ram ban lesz ré szük. 
Volt rádaysként ne kem is klasz em lé ke im
van nak. Ma már az egy nap pá sor vadt ün -
nep re is ne héz a di á ko kat be lel ke sí te ni. En -
nek több oka is van. Elõ ször is a Rá day név -
nek már nincs ak ko ra von ze re je, hogy
rádays tu da tot ad jon a di á kok nak, ezért a
ró la szó ló meg em lé ke zés sem ér zel mek kel,
ra jon gás sal át ha tott. Jó len ne tud ni, mi
okoz ta ezt. Az tán per sze a di ák ság sem a ré -
gi már. Ne héz õket úgy mo ti vál ni, hogy iga -
zi be le va ló prog ra mo kat szer vez ze nek. En -
nek anya gi hát te re is van, hi szen ré gen még
volt ar ra pénz, hogy egy hu mo ris tát, szí nészt
vagy elõ adót meg hív junk er re a je les nap ra,
de ma már a ve tél ke dõk fõ dí já ra is ne he zen
jön ös  sze a pénz. Saj nos ezen felül a fõ
prob lé mát ab ban lá tom, hogy a di ák ság kul -
tú ra irán ti igé nye a mi ni má lis ra csök kent.
Tu dom, most õk er re mind kó rus ban zen ge -
nék, hogy "ta nár du ma", de én is fi a tal va -
gyok, és tu dom, hogy heavy-metal kon cert -
re jár ni épp olyan él ve ze tes le het, mint egy
köl tõi es ten sze re pel ni vagy elõ adá so kat
meg hall gat ni. A gim ná zi u mot a nagy apám
igaz gat ta éve kig, és jó volt vissza jön ni ide
ta ní ta ni. Sok re ményt fûz tem eh hez a szá -

mom ra ked ves is ko lá hoz. Szo mo rú, hogy a
gim ná zi um sor sát a po li ti ka ak tu á lis áram la -
tai ve tik ide-oda, és nem tud iga zán fej lõd -
ni, nem tud iga zi, igé nyes kultúrközponttá
vál ni az újabb és újabb ge ne rá ci ók szá má ra. 
Idén a Rá day-nap ok tó ber 20-án meg em -
lé ke zés sel és ko szo rú zás sal kez dõ dött, me -
lyet egy a Rá day-kas tély ról szó ló elõ adás
kö ve tett. Ez után pár hu za mo san elõ adá so -
kon le he tett részt ven ni. Vol tak ké mia kí -
sér le tek, elõ adás a drog ról, po li ti kai át te -
kin tés és vi ta fó rum a mos ta ni ame ri kai
hely zet rõl, tea há zat szer vez tünk, aho va sa -
ját ver sek kel vár tuk a di á ko kat, volt ze ne
klub kü lön le ges ze nék kel, és az Internet te -
rem egész nap nyit va állt. Az er dõ ben ve -
tél ke dõk tet ték pró bá ra a di á ko kat, mi köz -
ben a su li ban mû velt sé gi ve tél ke dõ zaj lott.
Mind ezek alatt sport prog ra mok vár ták a di -
á ko kat, volt több ta nár-di ák mér kõ zés is.
Ti zen két óra kor fát ül tet tünk a kör nye zet -
vé del mi ki ál lí tás zá rá sa ként, ami vel sze ret -
nénk ha gyo mányt te rem te ni. A prog ra mok
meg szer ve zé sé ért na gyon há lás va gyok az
osz tá lyom nak, ne ve ze te sen a 10.A-nak. 

Feketéné Bár dos Csil la 

A Szent Er zsé bet Ka to li kus Ál ta lá nos Is -
ko la ün ne pi ren dez vény so ro zat tal em lé ke -
zik meg név adó já ról. Az idei prog ram ra na -
gyon ké szül nek az is ko la ta nu lói, ta ná rai és
a szü lõk egy aránt. Min den ren dez vé nyük re
sze re tet tel vár ják az ér dek lõ dõ ket.

SZENT ER ZSÉ BET-HÉT
2001. no vem ber 18-23.

2001. no vem ber 18. (va sár nap): 
10 órá tól ün nep ség a ka to li kus temp lom -
ban
Ringelmann Béláné: 
Liliompár c. szín da rab já nak elõ adá sa
(Az Ár pád-há zi szen tek éle té nek be mu ta tá -
sa ta valy Szent Ist ván nal kez dõ dött, 
s az idén foly ta tó dik Szent Im ré vel.)
2001. no vem ber 19. (hét fõ):
az is ko la név adó já nak – Ár pád-há zi Szent
Er zsé bet – nap ja
ta ní tá si szü net: ve tél ke dõk nap ja
A ve tél ke dõk té má ja:
I-II. osz tá lyo sok ré szé re: „Szent Er zsé bet a
sze re tet szent je”
III-IV. osz tá lyo sok ré szé re: Pá li Szent Vin ce
a sze gé nyek ol tal ma zó ja
V-VI II. osz tá lyo sok ré szé re: „Nagy ma gyar -
ja ink (tu do mány, mû vé szet, sport)
2001. no vem ber 20. (kedd):
14 órá tól az is ko lá ban vers- és pró za mon dó
ver seny
Te ma ti ká ja: - is te nes ver sek

- pró za Szent Er zsé bet rõl
18 órai kez det tel or go na hang ver seny a
péceli ka to li kus temp lom ban. Or go nál
Pethõ Il di kó.
2001. no vem ber 21. (szer da): 
Szent Im re vesperás - be mu tat ják az is ko la
ta nu lói 18 óra kor az is ko la ká pol ná já ban.
2001. no vem ber 22. (csü tör tök):
Az isaszegi ál la mi ze ne is ko la ta nu ló i nak

kon cert je a Szent Er zsé bet Ka to li kus Is ko la
ká pol ná já ban. 
A kon cert után a ve tél ke dõk és a pá lyá za -
tok ered mé nye i nek ki hir de té se. 
2001. no vem ber 23. (pén tek):
Er zsé bet-bál ta nu lók nak és szü lõk nek.

A csa lád hely ze te a XXI. szá zad ban

A csa lád a XXI. szá zad ban cím mel meg -
hir de tett 2001. ok tó ber 17-én meg tar tott
fó ru mot a péceli böl csõ de, óvo da, is ko la és
a nagy csa lá dos ok egye sü le té nek ve ze tõi,
kép vi se lõi tisz tel ték meg ér dek lõ dé sük kel.
A té má kat Végh Már ta szo ci o ló gus ve zet te
be. A szak em be rek ki for rott vé le mé nye vi -
ha ros és for du la tos két órát ered mé nye zett. 
Az el hang zott vé le mé nye ket és kér dés kö -
rö ket je len cik künk ben meg pró bál juk cso -
kor ba gyûj te ni. 
Szin te min den ki el fo gad ta, hogy a csa lád
em be ri szük ség let, köz vet len ha tás sal van a
tár sa da lom sta bi li tá sá ra, va la mint a gyer me -
kek és a jö võ nem ze dék jó lé té re. A XIX.
szá zad tól nap ja in kig olyan ten den ci ák hat -
nak tár sa dal mi szin ten, me lyek meg vál toz -
tat ják a csa lád sze re pét. Szak má vá vá lik
pél dá ul a gyer mek ne ve lés. Ez zel ki ke rül a
szü lõk ke zé bõl vagy ta lán a szü lõk ön ként
át is ad ják ezt a sze re pet, ami száz év vel ez -
elõtt még több nyi re csa lá di fel adat volt.
Mind ez föl ve tet te a kö vet ke zõ té mát.
Nap ja ink ban a szü lõk dol goz nak, ez is je -
len tõs vál to zás ah hoz ké pest, amit ed dig a
tra di ci o ná lis csa lád kép vi selt. Az anya is
kény te len dol goz ni a csa lád meg él he té se,
szo ci á lis hely ze te mi att. Sok a ne héz kö rül -
mé nyek közt élõ csa lád, sok a prob lé ma: la -
kás, meg él he tés, bi zony ta lan ság a mun ka -
erõ pi a con stb. Ez mind ne he zí ti a csa lá dok
éle tét. Sok szü lõ ne he zen éli meg, hogy a
gyer me ket be kell ad ni pél dá ul böl csõ dé be.
Szak em be rek vé le mé nye az, hogy há rom
éves ko rig leg jobb a gyer mek nek anya mel -
lett, csa lád ban.
Tud-e az in téz mény csa lád pót ló len ni, hi -
szen a gye rek szin te az egész nap ját az in téz -
mény ben töl ti.  Föl vál lal ja-e az in téz mény az
ér ték rend és nor ma kép zés csa lád tól át há -
rult sze re pét?
Ez a kér dés vi ha ros vi tát ered mé nye zett.
A csa lád sze re pe az ér ték rend for má lás ban
dön tõ. Igen is há rul nak sze re pek az in téz mé -
nyek re. Föl ké szül tek-e er re az in téz mé -
nyek?
Be lép het-e a ne ve lés be a nagy szü lõ? A
több ge ne rá ci ós csa lá dok nak va jon van-e
sze re pe, lét jo go sult sá ga a XXI. szá zad ban?
Egy ál ta lán a csa lád ha tá rát va jon hol húz -
zuk meg?
A ké sõ es té be hú zó dó be szél ge tés so rán
sok szor csap tak ös  sze el len té tes vé le mé -
nyek. Egyet len do log ban volt egyet ér tés: a
csa lád a tár sa da lom leg fon to sabb sejt je, az
em ber ré vá lás leg fon to sabb mû he lye, sze re -
pe el sõd le ges és nél kü löz he tet len. 

Ugi Rácz Er zsé bet
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Baczoni Ist ván to ló szék ben ült.  Több
mint há rom éven át.  Be teg volt.  Na -
gyon sok be teg ül to ló szék ben ös  sze ros -
kad va.  Baczoni Ist ván szál fa egye ne sen
ült, és állt vol na, ha lá bai bír ják.  A ge -
rin ce volt se bez he tet len, és igaz ság ke -
re sés ének ön tu da ta.  Hány szor és hány -
szor ki ál tott fel vé de ke zé sé ben bí rá i -
hoz! Ki ál tá sát meg hall va sok szor ro -
han tam fel szo bá já ba.  A sze re tet bõl
úgy tûnt, hogy ke gyel met adott ne ki a
Bí ró ság, mert min dig meg nyu go dott.
Nem en gem is mert fel, csak a ke gyel -
mét a Bí ró ság nak hal lot ta meg, az em -
ber ál tal nem hall ha tó pár be széd bõl és
egy kép zelt TÁR GYA LÁ SON. És ezért
kell a ME MEN TÓ. 

Be ve ze tés
Ne gon dol ja a ked ves Ol va só, hogy e
TÖR TÉ NET szá la it nem kell ko szo rú -
ba köt ni az utó kor nak.  Mert hogy ki bo -
goz ni nem le het – hisz a szá la kon a cso -
mók, tö vi sek sért het nek még ma is -,
azért még az igaz ság szá la i ból a ta nul ság
ko szo rú ját le tét ként meg ren de li a jö võ.
Mi ért? Már hogy mi ért szü le tik meg a
hõs mel lé a kró ni kás? Így van, volt és
lesz.  Az em be ri ség fenn ma ra dá si rend je
sze rint.  A hõs, va gyis az ál do zat me -
men tó já ból az utó kor szob rot emel, fil -
met for gat, drá mát vagy bib li át ír, ilyen -
kor elõ ke re sik a kró ni kát, mely ak kor

meg írat ta tott.  Az új kor most sze gény.
Hõ sök ben és nagy ál do za tok ban egy -
aránt sze gény.  Ezért csi nál nak pil la nat -
hõ sö ket nagy költ ség gel.  Vi lág ra, Eu ró -
pá ra, or szág ra, nem zet re, te le pü lés re
ha tó hõ sö ket, ki cin cál va be lõ lük a MA
mond va csi nált hõ sé nek tor zó ját.  A hõs
mint üz let és mint po li ti ka a pénz re sza -
ko so dott vi lág já ték ar ze nál já nak Barby
ba bá ja lett.  Min den re öl töz tet he tõ.
Ezért iga zán nem kel lett vol na el cso -
dál koz nom, mi kor meg kér dez ték, hogy
gon do zó há zunk mi ért vet te fel Baczoni
Ist ván ne vét.  Már mint men  nyit kap -
tunk ezért.  Nos itt a fan tá zi ák el té ved -
tek, mint ahogy már sok szor Pécel tör -
té ne té ben.
Az igaz sá gok szá la i nak ko szo rú kö té se
hos  szú, utó la gos, és nem kí sé ri ri val da -

fény a kö tö ge tõ ke zek moz du la ta it.  A
ko szo rú kö tõk ezért szo mo rú ak is le het -
né nek.  Szo mo rú sá guk ban – Min den -
szen tek nap já ra ké szü lõd vén – fel na -
gyít hat nák az igaz sá go kat, ki he gyez het -
nék a tö vi se ket is, de hát kik a jö võ
csend jé ért dol goz nak, a hall ga tás ban
meg le lik a bé két.
Baczoni Ist ván nem lelt bé két éle té -
ben.  Túl ga lád volt ve le az em ber.  Hõs
és ál do zat lett, így hát a kró ni kás nak

sok dol got adott, hogy me men tó ként a
jö võ nek át ment se mes  szi re ré ve dõ arc -
vo ná sa it és élet mû vé nek ha gya té kát –
az em ber ar cul -
csa pá sa nél kül.  
A gon do lat tár sí -
tás ok oly gaz dag
fan tá zia vi lá gá ból
a kis ded, a kis ma -
ma, a kincs, a
gyen géd ség, a sze -
re tet, az alá zat fo -
gal ma it ké re tik
le kér ni, hogy a
sza vak ért he tõ vé
vál ja nak.  De iga -
zá ból nem a má -
nak szól nak, hisz
be lát ha tó, hogy a

jö võ em be rét a kor tár sak ne he zen ér -
tik.  Ezért ugor junk 20 évet.

2021. ok tó ber 12.
Pécel vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te ke re si
a te ret, a he lyet, ahol Baczoni Ist ván
szob rát mél tó kép pen el he lyez he tik.
Min den köz tér fog lalt.  A mél tó he lye -
ket el fog lal ta a pénz mél tó sá ga.  A Köz -
tár sa ság té ren a fo lyé kony arany ból, a
Rá day té ren a fil lé rek bõl nõ az ér ték -
több let, ide több ér ték nem fér.  A ki csi
Kál vin tér nagy hõ sök kel te lí tett.  A
Kos suth tér tör té nel mi nagy sá ga i nál
sem fér nek el már ko szo rúk.  A ré gi Ta -
nács ház épü le té be is mé tel ten vis  sza köl -
tö zött a szük sé ges ség.  Az öt irány ban
szét folyt Pécel kül sõ te rü le tei ver sen ge -
nek ugyan a szo bo rért, de a KT egy tag -
ja, aki har minc éve kép vi se lõ, rend sze -
re sen meg vé tóz za, ar ra hi vat koz va,
hogy Baczoni Ist ván a ré gi Pécelt épí -

MMaaggyyaarr ffoorrggaattóókköönnyyvv
BBaacczzoonnii IIssttvváánn éélleettúútt IIVV.. rréésszz

Gö döl lői Já rás bí ró ság. B.I.534/1970/19.sz. 

A Nép köz tár sa ság ne vé ben!  
A já rás bí ró ság Gö döl lőn 1970. no vem ber 18. de cem ber 7. 1997. ja nu ár 6. ja nu ár 7. feb ru ár 4. és feb ru -
ár 23. nap ja in meg tar tott nyil vá nos tár gya lá sok alap ján meg hoz ta a kö vet ke ző

í t é l e t e t: 
B a c z o n i  Ist ván (nős Far kas Má ri á val) vád lott, - aki 1922. ok tó ber 12. nap ján Alsóraj-kon szü le tett,
és péceli Kos suth La jos u. 6. sz. alat ti la kos, ma gyar ál lam pol gár, nős, csa lá dos, 1 kis ko rú gyer me ke van,
is ko lai vég zett sé ge mű sza ki egye tem, ka to na volt, rend fo ko za ta őr ve ze tő, ap ja Baczoni Bé la, any ja Ri -
gó Vil ma, te rü le ti fő mér nök, ha vi ke re se te 6900 Ft, va gyo na fél ház, bün tet len, 

–  b ű n ö s ipa ri vál lal ko zás fenn tar tá sá val je len tős men  nyi sé gű és ér té kű áru ra üz let sze rű en el kö ve tett
üzér ke dés ben.  

A já rás bí ró ság ezért Baczoni Ist ván vád lot tat 1 (egy) évi és 6 (hat) hó na pi sza bad ság vesz tés re í t é l i.  

A sza bad ság vesz tés bün te tés vég re haj tá sát a já rás bí ró ság 5 (öt) évi idő tar tam ra fel füg gesz ti.  

A szabadságvesztésbüntetés utó la gos vég re haj tá sá nak el ren de lé se ese tén a szabadságvesztésbün-
tetést szi go rí tott büntetésvégrehajtási mun ka he lyen kell vég re haj ta ni.  

Vád lott kö te les 3370 (Háromezerháromszázhetven) Ft ed dig fel me rült és a még fel me rült bűn ügyi költ -
sé ge ket az ál lam nak meg fi zet ni.

A német állampolgárság kötelékeibe való felvételemet az illetékes német hatóságtól
megkértem és a csatolt „ígérvény” alapján megkapom, de ehhez a magyar állampolgárság
kötelékéből való elbocsátásra van szükségem, amelyet a Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsától tisztelettel megkérvényeztem.

Részlet a Kernen-Stettenben 1983. október 10-én írt önéletrajzból
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tet te, ezek re a he lyek re új hõ sö ket kell
ke res ni.  Vé gül meg egyez nek a hár mas
kop ja fa el sõ he lyé ben.  
Az „így lesz-e a jö ven dõ” lá tá sá nak
ví zi ó já ból vis  sza es nek el ke se rí tõ em lé -
kei a múlt nak, va gyis a má nak.  Nem
ad üze ne tet Baczoni Ist ván haj dan volt
ön fel ál do zá sa en nek a nem ze dék nek.
Mert min den ki ma gá nak épít.  Ez a
rend je a vi lág nak, ez Pécelnek is.  A
köz épí té se rá ér.  A köz épí tés hez be fek -
te tõ ket ke res nek, akik jön nek, ha meg -
éri ne kik.  
Már nem kel le nek az ál do za tok.
De az ér ték re vi gyáz ni kell.  Szel le mi,
tör té nel mi és em be ri ér té kek nél kül a
te le pü lés el sor vad.  A jö võ hon is me re ti
ku ta tó i nak mun ká ját se gí ti majd e tör -
té net.  Most csak a szá lak ren de zõd nek
ko szo rú vá az em lék táb lán.

2001. ok tó ber 12.
Ma len ne, ha még köz tünk él ne
Baczoni Ist ván 79 éves.
Em lé kez ni gyûl tünk ös  sze csa lád já val,
küz dõ tár sa i val, az ESE mun ka tár sa i val
az ESE Te réz anya ter mé ben.  Ne gye dik
hó nap ja halt meg.  Kön  nyeb ben ered -
nek meg az em lé ke zõk sza vai, mint a
leg utób bi em lék es ten.  A könny szá rí tó
idõ a hi á nyát még fe led tet ni nem tud -
ta.

Új vo ná sok egy is mert ar con
Dr. Sza bó Ti va dar:
Min dig vis  sza vá gyott Magyrországra.
Hi á ba volt si ke res kül föld ön, de mi kor
ta lál koz tunk, ér dek lõ dé sem re fel só haj -
tott: Jól va gyok, csak a hon vágy ne len -
ne.

Baczoni Istvánné:
A hon vágy még ak kor sem múlt el,
ami kor már ki köl töz het tem hoz zá én is.
Kernen-Stettenben, Stutt gart tól 12 ki -
lo mé ter re lak tunk egy na gyon szép ház -
ban.  Hob bi kert jé ben dol goz va a péceli
el sõ al más kert jét sok szor em le get te.  
Na gyon szép ott ho nunk volt Né met -
or szág ban.  Ha za köl töz tünk még is, a
csa lád és a hely mi att.  Pe dig na gyon
sze ret tek a né met szom szé da ink.  Meg -
ölel tek min ket, ami kor el jöt tünk, ez

nem gya ko ri Né met or szág ban.  Pis ta
na gyon sze ret te a ha zá ját.  Mi kor 1998.
már ci u sá ban - az év ben már má sod szor
- kór ház ba ke rült, azt mond ta ne kem:
An gyal kám, te most az utol só utam ra
kí sérsz.
Volt egy nap, ami kor olyan be teg és
el esett volt, hogy a nõ vé rek az in ten zív
osz tá lyon sut tog va be szél tek.  Pis ta in -
tett ne kem, hogy jöj jek kö ze lebb.  Ar ra
kért, hogy éne kel jem el a Him nuszt.
Oda ha jol tunk, és el éne kel tük Ma ri an -
nal a Him nuszt.  

Ma ri ann:
Én már fel nõtt vol tam, mi kor édes -
apám ki ment Né met or szág ba.  Szi go rú -
sá gát, kö vet ke ze tes ne ve lé si el ve it csak
meg kö szön ni tu dom ma már, és mo so -
lyog va gon do lok a ré gen tör tént „szi go -
rú” kö zös csa lá di tör té ne tek re.  A va -
sár nap dél elõt ti kö zös kert ásás kor meg -
ér ke zett ud var ló in kat édes apa vá lasz út
elé ál lí tot ta, hogy ha ma rad ni akar nak
ás hat nak õk is, ha nem, csak ebéd után
van itt a be szél ge tés ide je.  Senkinek
nem jutott eszébe ellentmondani.  
Sokat volt távol kisgyerek korunkban
is, a kiküldetésekbõl sokszor csak
szombaton este érkezett meg.  Vasárnap
reggelente odabújtunk hozzá az ágyba.
Õ meséket mondott, kitalált meséket.
Az aranyhalacskáról.

Dr. Szabó Tivadar:
Sok mindent magába fojtott.  Nem
panaszkodott, talán csak egyszer
hallottam tõle a 90-es évek közepén:
Baj van a ketyegõvel - így mondta.
Nagy volt a tekintélye, mert
maximalista volt magával, és sokat
követelhetett ezért másoktól is, de
egyszer, amikor elmondtam neki, hogy
sikerült a Pécelre szóló „gáztörvényt”
elfogadtatni, örömében megölelt.  
Soha nem beszélt különben egyéni
gondjairól sem. Mielõtt elhagyta az
országot, mindnyájunktól elbúcsúzott,
de én sem sejtettem, hogy mire készül.
Mikor még az ereje megvolt hozzá,
minden érzelmét, fájdalmát magába
zárta.

Baczoni Istvánné:

Minden reggel ugyanazt reggelizte.
Lágy tojást és teát.  Éveken,
évtizedeken át.  Meg lehetett érteni õt
könnyen, mert elvei voltak, szokásai.
Mikor még kicsik voltak a gyerekek,
egy héten egyszer moziba mentünk,
egy hónapban egyszer színházba.
Rendszeresen kirándultunk.
Késõbb a társulati években már
kevesebb ideje maradt a családra, rám
hárult jobban a gyerekek nevelése.  De
mindenben számíthattunk egymásra.  
Nagy teher volt nekem tudni, hogy
elmegy, mert sem a barátok, sem a
gyerekek nem tudták.  De arra
egyikünk sem számított, hogy 10 évig
kell várnunk az elsõ találkozásra.  1982
februárjában az IBUSZ-szal jutottam el
Bécsbe.  Õ Líbiából repült ide, együtt
töltöttünk 3 napot, 10 év után.
Ezek után már minden évben tudtunk
találkozni.
1985 szeptemberében kapta meg a
német állampolgárságot, addig nem
jöhetett Magyarországra.  1985
karácsonyán jött haza.  1985.  december
30-án volt az esküvõnk újra.  Éppen
december 30-án, ez a nap volt 1949-
ben, amikor Pécelre költöztünk.
Amikor június 19-én meghalt, egy
könnycseppel búcsúzott tõlünk.
Édesanyja is június 19-én halt meg,
1948-ban.  
Az emlékekben múlnak a napjaim,
nem tudok megnyugodni. Bánt az
ismerõsök szemrehányása, akik nem
értették, miért nincs betegen a házában
helye. Életében, betegségében sem
értették õt. Õ már csak ápolóotthonban
érezte magát biztonságban. Mikor
hazahoztuk, rosszabbodott az állapota,
pedig Varga doktor minden nap eljött,
infúziót is adott neki, mégis egyre
erõtlenedett.  Mikor visszahoztuk az
ESE-be, jobban lett.
Talán tudta valahogyan, hogy milyen
beteg.  Rendet tartott még akkor is.
Soha nem mondta, hogy haza akar
jönni, mintha tudomásul vette volna,
hogy a betegnek kórházban a helye.  Ez
adott neki biztonságot.  Minden nap
várt, életcélt adott nekem, hogy
jöhetek hozzá.
Nem tudok megnyugodni, úgy érzem
most is vigyáz rám.
Rakosgatom a képeket, a síremléken
gondolkodom. Gondolkodom sokat.
Igazat mondtál, amikor azt írtad, hogy
messzire néz mindig - fordult felém. De
a kis dédunokánkra ránézett.  Amikor
tavaly karácsonykor hazavittük, és a
kisbabát a kezébe adtuk, ránézett, és
ringatni kezdte a karjában.  Mit
mondhatnék még róla?

Némethy Mária

Pest megyei bíróság Bf.I. 466/1971-26.  
A Népköztársaság nevében!  

A Pest megyei bíróság Budapesten, 1971. évi május hó 11. napján tartott nyilvános
fellebbezési tárgyaláson meghozta és május 18. napján kihirdette a következő  

í t é l e t e t:  
üzérkedés miatt Baczoni István ellen indított bűnügyben a gödöllői járásbíróság 1971. évi
február hó 23. napján kelt B.I.534/1970-19. számú ítéletét megváltoztatja,  

terheltet az ellene ipari vállalkozás fenntartásával, jelentős mennyiségű és értékű árura üzlet-
szerűen elkövetett üzérkedés miatt emelt vád alól büntethetőséget kizáró okból felmenti.  
A felmerült költségeket az állam viseli.
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BARANGOLÁS A TERMÉSZETBEN

A ter mé szet nél kül gép pé vá lik az em ber. Azt, hogy ez ne tör tén -
jen meg, csak úgy le het el ke rül ni, ha vis  sza té rünk a ter mé szet be.
A ter mé szet az, amely nek szép sé ge, har mó ni á ja sok ol da lú an for -
mál ja sze mé lyi sé gün ket. Gya log tú rák al kal má val iga zi nyu gal mat és
csön det, lé lek eme lõ meg úju lá so kat él he tünk át. Ma gyar or szág na -
gyon szép or szág, s a leg szebb he lyek csak gya log kö ze lít he -
tõk meg.
Aki gya lo gol a ter mé szet ben, he gyen, völ gyön, ré te -
ken, er dõ kön át, csak az iga zán sza bad, csak a ter -
mé szet hez kell al kal maz kod nia. Sze münk sza ba -
don néz het át fal va kon, vá ro so kon, s ez a vég te len
sza bad ság tesz iga zán em ber ré. Ott ves  szük ész -
re, hogy a vi lág nak csöpp nyi ré szei va gyunk csu -
pán.
A hi te les ség ere jé vel, ma is csil lo gó szem mel be -
szél a cso dá la tos gya log tú rák ról Láz ár Il di kó
nyug dí jas pe da gó gus, aki a Rá day Pál Gim ná zi -
um ta ná ra ként szer ve zett és ve ze tett ter mé szet já ró
szak kört.
– Il di kó! Be szélj kér lek, ar ról az idõ szak ról az ol va -
sók nak!
– Ha va la ki ko mo lyan sze ret né csi nál ni a ter mé szet já -
rást, föl kell ven nie a kap cso la tot a Ma gyar Ter mé szet já ró
Szö vet ség Pest me gyei cso port já val.
1970-ben itt járt Pécelen Szalóki Lász ló, aki lel kes ter mé szet -
já ró volt, és a gö döl lõi szak osz tályt pat ro nál ta. Õ ígér te, tart
ne künk tú ra ve ze tõ tan fo lya mot. Cser Lász ló és a ta ná ri kar ból
né há nyan ös  sze szer vez ked tünk, már ak kor 10-12 gye rek je lent -
ke zett a tan fo lyam ra. Meg ta nul tunk tér ké pet ol vas ni, tá jo lót
hasz nál ni, a fon tos sza bá lyo kat, tú rát szer vez ni. Las san be in -
dult a lel kes tú ra csa pat. A Pécelen ma meg lé võ jel zett tu ris ta -
uta kat mi ala kí tot tuk ki, és fes tet tük a jel zé se ket. Ak kor még
egy na pos tú rá kat szer vez tünk, mert nem volt szabadszombat.

Be jár tuk a Bu dai-hegy sé get, a Pi list, a Bör zsönyt, a Cserhátot.
Vo nat tal men tünk egy da ra big, azu tán gya log, több nyi re jól jel -
zett szép út vo na la kon. Min den év már ci us 15-én fel ke res tük az
isaszegi hon véd sí ro kat pár szál vi rág gal, és meg em lé kez tünk a
sza bad ság harc ról. 
Nyá ron az tán több na pos tú rák kö vet kez tek, ak kor még vi -
szony lag ol csó tu ris ta há zak ban le he tett meg száll ni éj sza ká ra.
Ma már sok kal ne he zebb, na gyobb kö rül te kin tés kell. Ne héz
ol csó szál lást kap ni, de nem re mény te len.
–Il di kó! Mi volt a leg hos  szabb gya log tú ra, amit meg tet te tek?
– Az or szá gos kék tú ra út vo na lán in dul tunk el. Ez éven te két -
he tes nyá ri idõ szak volt. Az elõ ké szí tõ mun ka sok idõt vett
igény be. A tú ra hos  szú volt, de cso dá la tos. Nagymilicnél kez -
dõ dött, Lász ló-ta nya volt az el sõ pe csé te lõ hely. A pe csé te ket
tér kép váz la tos köny vecs ké be kel lett gyûj te ni. A Zemp lé ni-
hegy ség, Cse re hát, Bükk, Mát ra, Cser hát, Bör zsöny, pi li si he -
gyek, bu dai he gyek, Vér tes, Ba kony, Balatonfelvidék, s a vé ge
Sü meg nél volt. Az óta az út vo na lat meg hos  szab bí tot ták a Za lai
domb ság fe lé. Na gyon iz gal mas volt egy-egy pe csé te lõ hely hez
ér ve meg kel lett ke res ni a pe csé te lõt. Volt, hogy er dõ ben fák ra
el dug va vagy vas út ál lo má son he lyez ték el. A fa lu si ak na gyon

ked ve sen fo gad tak min de nütt. Nagy él mény volt, hogy
kút nál kel lett mo sa kod ni. Természet-közeli dol gok
vet tek kö rül, s cso dá la tos he lye ken jár tunk, me -
lye ket csak gya log le het meg kö ze lí te ni.
Érin tet len vi dék, tisz ta vi zû for rá sok, fe lejt he -
tet len, gyö nyö rû ma gyar táj. Még ma is sok
erõt me rí tek a vis  sza em lé ke zé sek bõl.
Szív bõl kí vá nom, hogy mi nél több fi a tal
kap jon ked vet a tú rá zás hoz, vál lal va a ne héz -
sé ge ket. A cse ré be ka pott él mé nyek, a fe lejt -
he tet len szép sé gek meg érik a fá radt sá got. Bíz -
ta tá sul Áprily La jos ver sé vel bú csú zom:
„Hagyd ott a vá rost – Csend övem be jöjj!
Hagyd ott az in ge rült és hety ke szó kat.

Itt fá kat, fel hõt, for rást üd vö zölj,
S hall gasd a zen gõ má mo ros ri gó kat.”

– Il di kó, kö szön jük a biz ta tást. 
Va ló ban a ter mé szet sze re te tét, a ter mé szet hez va ló kö tõ dést már

ki csiny kor ban kell a gyer mek kel meg ked vel tet ni. Na gyon sok mú lik
a szü lõ kön s a pe da gó gu so kon. Jó hír, hogy a Rá day Pál Gim ná zi -
um ban Rádi Zol tán pe da gó gus nak szív ügye a ter mé szet já rás. A
Szemere Pál Ál ta lá nos Is ko lá ban a Lehoczky-házaspár szer vez gya -
log tú rá kat a gyer me kek nek Pécel és kör nyé ké nek meg is mer te té sé re.
Szí ve sen kö zöl az ESE Hír adó min den gya log tú rá ról, ter mé szet já -
ró cso port ról cik ket, Pécel, Isaszeg vagy bár me lyik tér ség bõl vár juk
je lent ke zé sü ket.

Ugi Rácz Er zsé bet

Ta ná ri pá lyám kez de té tõl fog va (1979) úgy gon do lom,
hogy egy is ko la sok kal több, mint hogy ta nár és di ák
be megy az órák ra, azu tán pe dig ha za megy.  Az is ko lai

együtt lé te ken túl, a sza bad idõ ben is tu dunk egy más nak ad -
ni fe led he tet len per ce ket, órá kat.  En nek szín te ré ül ta nít vá -
nya im nak én a ki rán du lá so kat, tú rá kat tud tam fel kí nál ni.
Így tet tem ak kor is, ami kor a péceli gim ná zi um ba ke rül tem.
Meg hir det tem a prog ra mo kat, és min dig volt jó tár sa ság,
akik kel együtt rót tuk a ki lo mé te re ket ele in te gya log, utóbb
már ke rék pár ral is, hi szen a Gö döl lõi-domb vi dék szé le er re
ki vá ló an al kal mas.

GGyyaallooggoollnnii jjóó

AA ppéécceellii  RRááddaayy PPááll GGiimmnnáázziiuumm
tteerrmméésszzeettjjáárróó ccssooppoorrttjjaa
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BARANGOLÁS A KASTÉLYBAN

Ez a kis cso port már több mint hat éve mû kö dik.  A tan év
so rán ha vi rend sze res ség gel já runk ki rán dul ni, ha úgy ala kul
(fõ leg az idõ já rás), té len is me gyünk.  Al kal man ként 15-20
km-t te szünk meg, nem túl élé si gya kor la tot aka runk vé gez -
ni, ha nem jó le ve gõn, gyö nyö rû ter mé sze ti kör nye zet ben
akar juk jól érez ni ma gun kat egy más tár sa sá gá ban.  Per sze
elõ for dul, hogy az idõ já rás vá rat la nul meg tré fál ben nün ket,
de az ilyen meg pró bál ta tá so kat is igyek szünk együtt, ne vet -
ve le küz de ni.  Éven te több al ka lom mal tel je sít mény tú rán is
részt ve szünk, ta vas  szal éj sza ka in is, ta lán ez a leg nép sze -
rûbb a gye re kek kö zött, a lét szám itt a leg ma ga sabb, min den
év ben 50-60 fõ.  A leg na gyobb öröm az, ami kor eze ken a tú -
rá kon sok-sok ré gi ta nít ván  nyal ta lál ko zom, vis  sza jár nak az
él mény, az együtt lét örö mé ért.
Az is ko la szû kös le he tõ sé ge i hez mér ten tá mo gat ja mun ká -
mat, ko ráb ban tár sam is volt, Gyüre Pál ta nár úr, aki se gí -
tett a szer ve zés ben és a le bo nyo lí tás ban.  Két éve egye dül
fog lal ko zom ez zel a mun ká val, de a gye re kek re min dig le het
szá mí ta ni.  Nem nagy szám ban, de szí ve sen vesz nek részt a

prog ra mo kon.  Vál to zik kö rü löt tünk a vi lág, a vá ro si élet,
szo ká sok, szó ra ko zá si le he tõ sé gek el hó dít ják a leg több fi a -
talt, ezért én egy kis sé kül de tés nek is te kin tem ta nít vá nya im
sze mét rá irá nyí ta ni olyan ér té kek re, szép sé gek re, ame lyek
mel lett nél kü lem ta lán el men tek vol na, olyan él mé nye ket
ad ni ne kik, ame lyek örö möt és em be ri ér té ke ket je len te nek.
Ed di gi leg na gyobb vál lal ko zá sunk az idén jú ni us-jú li us ban
meg ren de zett ke rék pá ros tá bor volt, ame lyet a XVII.  ke rü -
le ti Kos suth La jos Ál ta lá nos Is ko lá val együtt szer vez tünk.  8
na pot töl töt tünk Sarródon, a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park -
ban és kör nyé kén, cso dá la tos volt.  Ez úton sze ret nénk kö -
szö ne tet mon da ni Pécel vá ros ve ze té sé nek, va la mint a Rá -
day-ala pít vány ku ra tó ri u má nak, hogy tá mo ga tá suk kal hoz -
zá já rul tak a tá bor si ke ré hez.
Már töb ben kér dez ték, hogy jö võ re ho vá me gyünk.  Még
nem tu dom, de úgy lát szik, je lent ke zõk már len né nek.  Ad -
dig is, ba kan csot fel, és induljunk…

Rádi Zol tán
A péceli Rá day Pál Gim ná zi um ta ná ra

AMû em lé kek Ál la mi Gond nok sá -
ga a péceli Rá day-kas tély ban
2001. ok tó ber 13-án tar tot ta im -

már ha gyo mán  nyá ne me sült Ge de on-
na pi ün nep sé gét.  
A há zi gaz da Var ga Kál mán, a Mû em -
lé kek Ál la mi Gond nok sá gá nak tu do -
má nyos igaz ga tó he lyet te se volt.  Meg -
nyi tó be szé dé ben me leg sze re tet tel kö -
szön töt te a meg je len te ket.  Meg em lí tet -
te az in té zet nél be kö vet ke zett idei nagy
vál to zást, mi sze rint nyolc cal bõ vült a
ke ze lé sük ben lé võ kas té lyok és pa lo ták
szá ma. 
Ez után Kob zos Kis Ta más „Lel ki hó -
do lás” cím mel a Rá da yak em lé ké re ösz  -
sze ál lí tott mû so ra kö vet ke zett.  A kor
han gu la tát, gon dol ko dá sát idéz te a lant
és ko boz kí sé ret tel elõ a dott ze nei ös  sze -
ál lí tás.  

Szenci Mol nár Al bert: 
Mindennémû há bo rú ság el len

Rá day Pál: Meg hó dol lel kem – Ó, ir -
gal mas Is ten – Ó, ál dan dó Szent há -
rom ság –Rá kó czi Fe renc tisz te le té re

mon dott ver se zet
Is me ret len szer zõ: Rá kó czi -nó ta

Pálóczi Hor váth Ádám: Égi fe nye ge tés,
üs tö kös csil lag

A mû sor se gí tett, hogy a XVIII.  szá -
zad han gu la tát, szel le mét át érez zük. Ez -
után hall gat hat tuk Berecz Ág nes nek, a
Rá day-gyûj te mény igaz ga tó já nak elõ -
adá sát A Rá day könyv tár „kor társ
köny vei” cím mel.  Az elõ adás be szá molt
a Rá day-kas tély könyv tá rá nak utób bi
más fél hó nap ban tör tént gya ra po dá sá -
ról.  Eb ben az idõ szak ban si ke rült
ugyan is ki lenc köny vet be sze rez ni „kor -
társ ki adás ban”. A Mû em lé kek Ál la mi

Gond nok sá ga ilyen
mó don, te hát a Rá day
Ge de on ko rá ban ki -
adott, de má sik pél -
dány meg vá sár lá sá val
sze ret né az ere de ti
könyv tá rat be mu tat ni
a lá to ga tók szá má ra.  
A ki lenc könyv be -
mu ta tá sa igen él ve ze -
tes és ta nul sá gos volt a
né zõ kö zön ség szá má ra.
Anek do tá kat, kor tör -
té ne ti ér de kes sé get is
hall hat tunk egy-egy
pél dány is mer te té se
so rán. Berecz Ág nes
ki emel te, hogy a vé let -
len sze rû en meg vá sá rolt köny vek men  -
nyi re jól rep re zen tál ják a Rá day-könyv -
tár sok ré tû sé gét: jo gi, tör té nel mi, te o ló -
gi ai, föld raj zi tu do má nyok te rü le tén
egy aránt je len tõs kö te tek ezek. Rá day
Ge de on könyv tá rá nak - egyéb ként ne -
he zen meg ha tá roz ha tó - ér té ké re is kö -
vet kez tet he tünk az adat ból: a ki lenc
kö tet meg vá sár lá sa nyolc száz ezer fo rint -
ba ke rült.
A szü net után Lán gi Jó zsef res ta u rá tor
be szélt a Rá day-kas tély fel tá rás alatt ál -
ló XVIII.  szá za di fal ké pe i rõl.  A lel kes
elõ adás ma gá val ra gad ta a kö zön sé get.
Mind an  nyi an ér dek lõd ve és ámu lat tal
hall gat tuk a res ta u rá to ri mun ka cso dá -
la tos fel fe de zé se i rõl szó ló be szá mo lót.
Majd vé gig sé tál va a kas tély ter me in, a
szak em ber ka la u zo lá sá val te kin tet het -
tük meg az újon nan elõ ke rült fal ké pe -
ket, il let ve azok rész le te it.  A fo lyo só -
kon, az ab la kok mé lye dé se i ben, a lép -

csõ kön el he lye zett sok pi ci mé cses je -
lez te utun kat, és tet te még cso dá la to -
sab bá az es tet.
Az ün ne pet a Musica Pro fa na együt -
tes XVII.  szá za di kö zép-eu ró pai hang -
sze res és vo ká lis mû ve i bõl ös  sze ál lí tott
mû so ra zár ta.  

J.  H. Schmelzer: 
Ví vó is ko laLytaniae lacrymosae 

(a Kájoni-kódexbõl)
Sarabanda 2 Violinis - Sarabanda

Gesneri - Balletha Italica 
(a Kájoni-kódexbõl)

M. Zieleñski: Principes persecuti sunt
J.  H. Schmelzer: 

Lamento sopra la morte III.  Ferdinand
Tánc szvit - Rit ka kert ben 
(a Vietorisz-kódexbõl)

A fi a ta lok ból ál ló együt tes kön  nyed,
mo soly gós és szín vo na las elõ adá sa mél -
tó be fe je zé se volt az ün ne pi mû sor nak. 

Apróné Orosz Mar git

GEDEON-NAPI ÜNNEPSÉG
A PÉCELI RÁDAY-KASTÉLYBAN

13 OLDAL



Ment sük meg a FÖLD ne vû boly gót, és az élõ lé -
nye ket raj ta, az ÉLET-et a FÖLD-ön! Mi,
akik most itt élünk eb ben a nap rend -

szer ben, ezen a boly gón, mi mind fe le lõ sek
va gyunk a FÖLD-ért.
Az Is ten úgy te rem tet te meg a vi lág min -
den sé get, hogy min den hat egy más ra.  A
mi boly gónk he lye is meg van a vi lág
boly gói kö zött, a FÖLD-re hat nak
más boly gók és a FÖLD is hat más
boly gók ra.  De to vább lép ve, egy re
le bont va az ÉLET meg nyil vá nu lá si
for má it, a FÖLD-ön be lül hat nak
egy más ra az élõ lé nyek, az ener gi á -
juk, mint a boly gók egy más kö zött.
Hat nak egy más mi lyen sé gé re, fej lõ -
dé sé re, éle tük ala ku lá sá ra, po zi tív
vagy ne ga tív mó don.  Mint ahogy
vagy sze ret ni le het, vagy nem sze ret -
ni, sze ret ve vagy nem sze ret ve len ni.
Hogy mit, kit sze re tünk, mi vel, ki vel
tö rõ dünk, mi nem te he tünk ró la.  Úgy
van, úgy kell len nie.  Árad a sze re tet és
le le mé nyes a tö rõ dés min den te rü le tén.
Ha nem tu dunk va la mit, va la kit sze ret ni ar -
ról sem te he tünk.  Nem in dít ja meg lel kün ket,
szí vün ket, szel le mi sé gün ket, vagy ép pen ség gel el sor -
vasz tód nak a meg lé võ ér zel mek, az sem vé let len mû ve.  
Minden nek oka és kö vet kez mé nye van az élet ben.  Az Is -
te ni ener gia árad fe lénk, és árad be lõ lünk.
Min den imád ság, min den gon do lat, min den ki je len tés,
min den ér zés te rem tõ ere jû.
Min den em be ri tett sze re te ten, vagy fé lel men ala pul.  
A fé le lem az az ener gia, amely meg köt, le zár, vis  sza hív,
el rejt, fel hal moz, árt.
A sze re tet az az ener gia, amely ki ter jeszt, meg nyit, ki -
küld, meg tart, fel tár, meg oszt, gyó gyít.
A fé le lem ru há ba csa var ja tes tün ket, a sze re tet me zí te le -
nül hagy.  A fé le lem gör csö sen ka pasz ko dik min den be, és

m i n  -
d e n  h e z

ra gasz ko dik,
amink csak van,

míg a sze re tet oda ad min -
dent.  A fé le lem be zár, a sze re tet ki nyit.  A fé le lem meg ra -
gad, a sze re tet el en ged.  A fé le lem sa jog, a sze re tet eny hít.
A fé le lem tá mad, a sze re tet mó do sít.
A leg mély sé ge sebb ti tok, hogy az élet nem a fel fe de zés,
ha nem a te rem tés fo lya ma ta.
Ha meg ér ted a vi lág egye tem éle tét, hoz zá se gít, hogy
meg értsd a ben ned lé võ vi lág éle tét is.
Cik li kus az élet moz gá sa boly gók, nö vé nyek, ál la tok, em -
be rek kö zött.
Egyet len dol got meg kell ten ned, amit ér zel nem vé let -
len, hát tisz teld az ér zé se i det.
Sze resd fe le ba rá to dat, ahogy ön ma ga dat sze re ted.
Sze res sük a FÖLD-et is úgy, mint leg ked ve sebb sze ret te -
in ket.
Az ENER GIA kör for gá sa fo lya ma tos eb ben a vi lág ban.
Az ener gi ád ki áram lik, és min dent meg érint.  Min den és
min den ki ha son ló kép pen meg érint té ged.
Min den nap meg szen telt! Min den pil la nat szent! Élet -
ener gi á ink, az ÉLET min den meg nyil vá nu lá sá nak ener gi ái
itt re meg nek, re zeg nek kö rü löt tünk, ben nünk, fe lénk,
belõlünk…
Imá ink-gon do la ta ink, tet te ink ere je vég te len.  Imád koz -
zunk a FÖLD - kin cse i ért, ener gi á i ért, a rajt élõ em be rek
FÖLDTISZTELETÉ-ért, FÖLD-szeretetéért, a BÉKÉ-ért!
Ima min den nap es te 7 (19.00) óra kor.  Mi nél töb ben,
töb ben tes  szük egy idõ ben, an nál na gyobb ener gia
öszpontosul a VILÁGMINDENSÉG-ben a ne ga tív ener gi -
ák kal szem ben.
Sze res sük a nagy al ko tást, a MINDENSÉG-et! és ben ne

ma gun kat. . .
Pitti Ka ta lin

Hamvas Béla: A láthatatlan történet 

„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.  A fény csak
abban válik áldássá, aki másnak is ad belõle.  Mert amikor
bennünket elküldtek az útrabocsátó Hatalom így szólt: Rád
bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts,
adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy,  mint magadra,
és ne hagyd a sötétben elmerülni.  Amit szerzel, amit elérsz,
amit tudsz, amit átélsz, osszad meg.  Az egész világ tied.
Szabad vagy a kövektõl az étherig.  Ismerd meg,  hódítsd meg,
senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod.  Elbocsátlak
téged is, mint mindenkit, felelõs vagy minden emberért,  aki
veled él, s el kell számolnod minden fillérrel,  amit magadra
költesz, minden örömmel, amit magadba zártál,  és minden
boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.  Most eredj,
és élj, mert a világ a tied.”

ŐK, AZ ANGYALOK
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ŐK, AZ ANGYALOK

V an nak ter mé sze tes ta lál ko zá sok.  A
szom széd ban la kók, a mun ka tár sak, a
csa lád, a ro kon ság „Jó napot”-jai és „Jó

reggelt”-jei sok szor évek vagy év ti ze de ken át
egy for mán hang za nak.  Tu laj don kép pen nem
az em be rek, ha nem az utak ta lál koz nak és vál -
nak el, ha mun ka- vagy la kó he lyet vál toz ta -
tunk.  El múl nak úgy a vi szont lá tá sok, hogy az
egy más nak jót kí vá nók nem is me rik a má si -
kat.  El sem kell fe lej te ni ük egy mást.
A vé let len nek tû nõ ta lál ko zá sok ról íród nak
drá mák és re gé nyek.  A lí rák ih le tett pil la na ta -
it ele ve ní tik fel val lo má sa ik ban a meg lát ni és
meg sze ret ni tör té ne tek me sé lõi.
Ked ves ol va sók! El gon dol koz tak-e már azon,
hogy hol, kik han gol ják ös  sze a „vé let len” ta -
lál ko zá sok me net rend je it? Mert a nagy ta lál -
ko zá sok ra pon to san kell ér kez ni! Sem mi nem
jö het köz be, a ké sés ki zár va.  A pon tos ság a ki -
rá lyok aján dé ka.  Ez zel az aján dék kal jött Pitti
Ka ta lin elõ ször Pécelre 1996.  má jus ban.  Hogy
ki küld te Õt ak kor az ESÉ-be, az egy má sik
tör té net.  Ak kor ta lál koz tunk elõ ször, vé let le -
nül.  Éne ke ket adott in gyen.  Ma gá val együtt
tud ta oda ad ni.  Ak kor Pécelen a Ze ne is ko lá -
ban egy mo dern ko ri Kõmíves Ke le men bal la -
da elõ hang jai rí me lõd het tek lel kem ben, mi kor
meg szó lí tot tam: 
– Ka ti, emel ked nek az ESE ház fa lai, ha éne -
kelsz – olyan ko mo lyan mond tam, hogy meg -
ér tet te.  Et tõl kezd ve az épí té sek, az ének lé sek
me net rend je ös  sze kap cso ló dott.  El kép zel he tik
a ked ves Ol va sók, mi lyen a sú lya an nak a dal -
nak, amely nek kot tá ja fa lon író dik? 
Pitti Ka ta lin mis  szi ót tel je sít.  Mert ugye épí -
te ni ne héz, erõ kell hoz zá.  Azt mond ják pénz is kell .
2000.  ok tó ber 3-án egy épí té si kon fe ren cia volt Pécelen az
ESÉ-ben.  A köz pon ti té ma a „Re ha bi li tá ci ós Fog lal koz ta tó
és Gon do zó Köz pont lé te sí té se Pécelen” (ESE Hír adó
2000/7.  szám) cí met kap ta.
Ka ti val idõ pon tot egyez tet tünk te le fo non: 
– Éne kel jek? – kér dez te – Épí tünk megint? Jö vök! 
A kon fe ren ci á ra so kan el jöt tek.  Pitti Ka ta lin a fe le lõs ség -
rõl be szélt, ar ról, hogy ha va la ki nek meg ada tik, hogy ere je
van a se gí tés re, an nak ez kö te les sé get is je lent.  A kon fe ren -
cia után be adott pá lyá za tun kat az OFA 22.950 eFt-tal dí -
jaz ta.  (Az OFA ve ze tõi is je len vol tak a kon fe ren ci án.) El -
kép zel he tik az ol va sók, hogy ha a be széd ilyen ér ték, mit ér -
het a dal?
A ta lál ko zá so kat azért ren de zik, hogy ne le gyünk egye dül.
Vé let le nül meg is mer ke dünk.  Azu tán hív juk a ba rá ta in kat
is, hogy õk is örül hes se nek a vé let len nek.
Pitti Ka ta lin Né met or szág ban me sélt Alemany Er zsé bet -
nek, a ba rát já nak Pécelrõl, az ESÉ-rõl.  
Ér de kes! Men  nyi vé let len van eb ben a tör té net ben! A szo -
kat lan dol gok nál ez így ter mé sze tes. Mert a szo kat lan dol gok -
nak van ter mé sze tes rend je: a vé let le nek sors sze rû sé ge.
Pitti Ka ta lin sors vál la ló.  Õ azt mond ja, sa ját sor sát vi szi,
min den ki ön ma gá ért fe le lõs.  Igen.  De ha ta lál ko zá sok ra -
kód nak rá, le ha jol.  Fel ve szi a ter het, nem ér zi a sú lyát.
Szol gá la tá nak gyö nyö rû sé gé ben ön ma gát ál doz za, a min -
den adás mû vé sze té vel.  Ez az a ti tok, mel  lyel va rá zsol, ha
éne kel, ha sze ret, ha fa la kért kö nyö rög.  Meg ha jol és a nagy -

ér de mû uj jong va tap sol, ám eb ben a pil la nat ban Ka ti sem -
mi vé ha jolt, min den ízét oda ad ta.  Szét tár ja kar ját az ég fe -
lé.  Ilyen kor meg szán ják az an gya lok, mert az úgy van, ha
va la ki önfeláldoz, az an gya lok ott mi nist rál nak kö rü löt te.
Ka ti azt mond ja min den ki ön ma gá ért fe le lõs.  Na gyon ko -
mo lyan mond ja, és úgy éne kel, hogy tel jes fe le lõ ség gel be le -
hal.  Na gyon nagy alá zat tal és mun ká val ké szül min den
meg sem mi sü lé si pil la nat ra.  Mél tó sá got, mû vé sze tet, ma xi -
mu mot ad, a vég te lent, a min dent sû rí ti be a pil la nat sem -
mi jé be.  Há la telt szív vel tap so lunk az ál do za tá nak, vi lág el -
sõ nek ki já ró an.  
Min den ki tud ja, hogy a menny or szág ban min den igaz és
jó.  Ezt még a gye re kek is tud ják.  De a szé pért a menny bõl
le kell néz ni a föld re (A nem szé pek né ze ge tés nél kül is
szem be tû nõk.).  Ar ról nincs hír, hogy ho gyan ter jed az an -
gya lok kö zött a hír, hol lép fel Pitti Ka ta lin, de a lé nyeg,
hogy el ter jed.  Iga zán csak a rend ked vé ért írom le:
Isaszegen a ka to li kus temp lom ban 2001.  no vem ber 30-án
18 óra kor kezd Ka ti éne kel ni az Alemany Se gí tõ Ház fel épí -
té sé ért.  Itt vé ge is le het ne a ta lál ko zás ról író dó val lo más -
nak, de ta lán ma gya rá zat ra szo rul, hogy mi ért kel lett a vé -
let le nek nek ta lál koz ni.  Mi ért kell Alemany Er zsé bet ne vé -
nek sze re tet adó dal la má ra Pitti Ka ta lin nak éne kel ni a Se gí -
tõ Ház fa la i ért? Azt kel le ne ki tud ni, hogy me lyik a cél: a
sze re tet, a dal, a fé szek? Er re ra ci o ná lis vá laszt kel le ne ke -
res ni.  Ha meg ta lál nánk, el veszt het nénk a da lo kat.  Da lok
nél kül meg mi nek épí te ni.

Némethy Má ria

Találkozás Pitti Katalinnal
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De rék fáj da lom mal már na gyon so kan
ta lál koz tak. Ilyen kor meg kell fi gyel ni,
hogy mi lyen tar tás ban je lent ke zik vagy fo -
ko zó dik a fáj da lom, és me lyik test hely zet
pi hen te tõ.
A rit kán vis  sza té rõ eny he de rék fá jás,
amit a min den nap ok ban úgy szok tak
mon da ni, hogy „ér zem a de re ka mat”,
nem biz tos, hogy egy kó ros el vál to zás,
in kább csak a szer ve zet jel zé se, hogy túl
van ter hel ve.
A ge rin cet tar tó izom zat (há ti zom, has -
izom, me den ce kö rü li iz mok) gyen ge sé ge
ese tén a ge rinc nem ké pes el len áll ni a te -
rü let re kon cent rá ló dó fi zi kai ter he lés nek.
Mi vel az egye nes tar tás hoz ilyen kor a hát -
iz mok egy re in ten zí vebb mun ká ja szük sé -
ges, az iz mok egy re ha ma rabb el fá rad nak,
gör csö sek, me re vek lesz nek.
Ez ör dö gi kör sze rû en erõ sít he ti a hát -
fá jást és az egy re sú lyo sabb hely te len
test tar tást.
A tar tós fer dült és/vagy haj lí tott kény -
szer tar tás ban a csi go lyák kö rül lé võ kép le -
tek, sza la gok, porc ko ron gok, kis ízü le tek
és az izom rend szer struk tú rá ja meg vál to -
zik. Ez ál tal a ge rinc mû kö dé si za vart szen -
ved, ami fáj da lom mal jár.
Leg egy sze rûbb meg elõz ni a prob lé mát
úgy, hogy az iz ma in kat, ízü le te in ket kar -
ban tart juk, hogy az idõ és a fo ko zott ter -
he lés okoz ta kó ros el vál to zás tól meg véd -
jük a mozgásszervrendszerünket.
A min den na pi moz gás kor, mun ka vég -
zés kor a ge rin cün ket ál ta lá ban egy irány ba

hasz nál juk és ter hel jük,
gyak ran túl ter hel jük.
Ezért a na pi tor ná nak,
moz gás prog ram nak a
cél ja, hogy min den
irány ba moz gas suk meg a
ge rin cün ket.
Ál ta lá ban a na pi stresz-
sz ha tá sok, túl ter he lé sek
kö vet kez té ben izom za -
tunk le gyen gül, zsu go -
ro dik, meg fe szül. E
prob- lé ma meg elõ zé sé re
az iz mok (hát iz mok,
has iz mok) erõ sí té se
mel lett nagy hang súlyt
kell fek tet ni a nyúj tás ra
(streching) is.
Hos  szan tar tó, egy re
gyak rab ban is mét lõ dõ,
szin te ál lan dó de rék fá jás
ese tén egész ség ügyi szak -
em ber hez, or vos hoz
és/vagy gyógy tor nász hoz
kell for dul ni. A szak em -
ber rész le tes fi zi ká lis vizs -
gá lat után pon to san
meg ál la pít ja, hogy me lyik szeg ment tel,
kép let tel van prob lé ma, és ho gyan, mi lyen
esz kö zök kel (fi zi ko te rá pia, pa ko lás, hid ro -
te rá pia) és problémaspecifikus egye di
moz gá sok kal kell ke zel ni (ilyen egy re
gyak rab ban és jó ered mén  nyel hasz nált
mód szer a Mc-Kensie-módszer).

Élet mód be li ta ná -
csok

Fon tos a de rék gon do -
zá sa. Tév hit az, hogy
aki nek de rék fáj dal ma
van, nem ha jol hat elõ -
re. De ar ra vi szont fi -
gyel ni kell, hogy ne a
haj lí tott test tar tás le -
gyen a do mi náns hely -
zet, ha nem az egye nes
ge rinc tar tás.
Gya ko rol juk, hogy a
há tunk kal ne te gyünk
hir te len moz du la tot,
ha nem gon dol juk meg,
mi e lõtt el moz du lunk.
Ke rül jük az egy ol da li
ter he lést. A tár gya kat
pró bál juk meg térd bõl
fel emel ni. A ci pe lés nél
a két ke zünk be egyen -
lõ en os  szuk el a súlyt.
Az el hí zott, po ca kos
em be rek nél már a
megnövekedett test súly

is egy ri zi kó té nye zõ. A súly le adás sal
együtt a has iz mo kat is erõ sí te ni kell. Az
erõs has izom kö ze lebb tart ja a test súly -
pont ja it a ge rinc hez, ez ál tal csök ken a for -
ga tó nyo ma ték, és le csök ken ti a kis ízü le -
tek re ha tó erõt, ami a sza la gok, ízü le tek
fe szü lé sét csök ken ti.
Ta lán a leg fon to sabb, hogy pi he nés köz -
ben a de re kunk alá le gyen tá maszt va. Az
ágyunk ne le gyen pu ha („tek nõ”), de ne is
le gyen túl ke mény („desz ka”), min de nek -
fe lett le gyen ké nyel mes.
Ülés kor is fi gyel jünk oda a de re kunk tar -
tá sá ra. Ilyen kor a két lá bunk a föl dön tá -
masz ko dik, és az ülõ gu món kon ülünk
egye nes ge rinc cel. 
Tar tós, hos  szú mun ka he lyi ülés kor vagy
au tó ve ze tés kor aján lom a de rék tá masz tók
hasz ná la tát, ilyen pl. a Mc-Kensie hen ger -
pár na (kér je gyógy tor ná sza ta ná csát!).
He lyes tar tás sal, a tel jes moz gás pá lya ki -
hasz ná lá sá val, meg fe le lõ izom erõ vel
könnyebb meg elõz ni a ge rinc rossz szer ke -
ze tét és mû kö dé sét. A he lyes, rend sze res
spor to lás el sõd le ges a pre ven ci ó ban. Az
úszás kor a ge rinc re ne he ze dõ erõ mi ni má -
lis, a hát iz mo kat erõ sí ti, jól át moz gat ja,
ezért én a hát úszást, gyors úszást szok tam
ja va sol ni.
Ha kér dé sük van a cikk ben le ír tak kal
kap cso lat ban, vagy moz gás szer vi prob lé -
má ik van nak, a 06/20-916-0044-es te le -
fon szá mon ál lok ren del ke zé sük re.

Szén ége tõ Vik tó ria
okl. gyógy tor ná sza
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APes ti úton, az or vo si ren de lõ mel lett
ta lál juk a Szent Ko ro na Gyógy szer -
tá rat. A kí vül rõl egy sze rû nek tû nõ

épü let be be lép ve a be teg egy hó fe hér, mo dern
gyógy szer tár ba ér ke zik. A gyógy szer tár ve ze -
tõ je Sza ba dos Jánosné gyógy sze rész, aki vel
so ro za tunk kö vet ke zõ ré szé ben be szél get tünk.

– Mi ó ta mû kö dik itt a Szent Ko ro na 
Pa ti ka?
– A gyógy szer tár nyi tá sá nak idõ pont ja:
1993. no vem ber 29. Ez a dá tum  a leg fon -
to sab bak kö zé tar to zik szá mom ra. Kol lé -
ga nõ im mel min den év ben meg ün ne pel -
jük ezt a na pot egy kis tor tá val. Az idén
már a nyol ca dik szál gyer tyát gyújt juk meg
raj ta.
– Me sél jen va la mit ar ról, ho gyan jött lét -
re ez a gyógy szer tár?
– A rend szer vál tás után az egész ség ügy
te rü le tén is sok új tör vény szü le tett. A
gyógy szer tá rak ala pí tá sát is át gon dol ták és
pa ra gra fu sok so ka sá gá val sza bá lyoz ták. Az
er rõl szó ló jog sza bály ki mond ja, hogy
5000 la kos ra lé te sít he tõ egy pa ti ka. Pécel
la kos sá gá nak szá ma ak kor már meg ha lad -
ta a tí zez ret. Ezért meg pá lyáz tam a
törvényadta le he tõ sé get, és meg kap tam a
jo got egy új pa ti ka lét re ho zá sá hoz. 
– Nem le he tett egy sze rû fel adat a „sem -
mi bõl” egy kor sze rû gyógy szer tá rat meg va -
ló sí ta ni?! 
– Va ló ban, ha vis  sza gon do lok er re, na -
gyon ne héz és iz gal mas hó na pok vol tak
ezek. Mi vel az in du lás hoz nem volt tõ -
kém, ha tal mas köl csönt vet tem fel. Emel -
lett pe dig ren ge teg jog sza bály nak is meg
kel lett fe lel ni ah hoz, hogy egy mû kö dõ ké -
pes, mo dern pa ti ka fo gad has sa a péceli
be te ge ket. A tár gyi fel té te lek nél pe dig
még fon to sabb nak tar tot tam a kol lé ga nõ -
im meg vá lasz tá sát. Úgy ér zem, ez na gyon
jól si ke rült, és re mé lem, hogy még hos  szú
éve kig dol goz ha tunk egy más sal ilyen jó
lég kör ben.
– Vé le mé nye sze rint, me lyek a leg gya ko ribb
be teg sé ge ink, ame lyek kel or vos hoz for du lunk?
– Mint az or szág ban bár hol, Pécelen is a
ma gas vér nyo más csök ken té sé re szol gá ló
sze rek bõl fogy a leg több. A  vér nyo más
rend sze res el len õr zé se rend kí vül fon tos
do log, mert ez zel a be teg ség gel so ká ig tü -

net men te sen le het él ni. Ez alatt vi szont a
szív- és ér rend szer sú lyo san ká ro sod hat. A
cu kor be teg ség is mind job ban elõ tér be ke -
rül, és meg fi gyel tem, hogy saj nos egy re fi a -
ta labb  kor osz tá lyo kat kezd érin te ni. A ro -
ha nó élet, a sok stressz mi att pe dig a
nyug ta tók szá mos faj tá já ból is egy re töb -
bet vál ta nak ki a be te gek. Az idõ sek nél
ezt még fo koz za a ma gány, egye dül lét

prob lé má ja, így õk is elég so kat fo gyasz ta -
nak ezek bõl a sze rek bõl.
– Ho gyan lát ja, csök kent-e a gyógy szer fo -
gyasz tás az egy re ma ga sabb árak mi att?
– Úgy gon do lom, hogy az egy re ma ga -
sabb gyógy szer árak mi att a be te gek va ló -
ban, csak a leg szük sé ge sebb gyógy sze re ket
vá sá rol ják meg. Ez min den kép pen a
gyógy szer fo gyasz tás csök ke né sé hez ve zet.
Van azon ban egy szo mo rúbb oka is en nek
a csök ke nés nek. Saj nos a nyug dí ja sok, és
a kis gyer me kes  csa lá dok sok szor, még a
szá muk ra leg fon to sabb or vos sá go kat sem
ké pe sek ki vál ta ni anya gi okok ból. Ez zel a
prob lé má val na pon ta szem be sü lünk
mun kánk so rán.
– Men  nyi re is me rik a be te gek sa ját gyógy -
sze re ik ha tá sát, il let ve mel lék ha tá sát, kí -
ván csi ak-e ezek re?
– Ma már a mé dia sok kal töb bet fog lal -
ko zik a be teg sé gek kel, és azok gyógy ke ze -
lé sé vel, mint ré geb ben. Eb bõl kö vet ke zik,
hogy a be te gek is oda fi gyel nek ezek re, ér -
dek li õket, hogy mit kap nak a ba ja ik ra,
mi tõl gyógy ul nak job ban. Mi vel több fé le
or vos sá got is szed nek egy szer re, szá mol ni
kell ezek együt tes ha tá sa i val is a szer ve zet -
ben. Sok ilyen jel le gû kér dést tesz nek fel
nem csak az or vo sok nak, ha nem ne künk
is, amit szí ve sen meg vá la szo lunk.
– Az el múlt év ti zed ben egy re na gyobb te -
ret hó dít a ter mé szet gyógy ászat, a gyógy nö -
vé nyek irán ti ke res let.  A gyógy szer tár is
for gal maz ilyen jel le gû ter mé ke ket?  Mek -
ko ra az igény az ilyen sze rek iránt?
– A gyógy sze rek mel lett ter mé sze te sen
szé les vá lasz té ka ta lál ha tó ezek nek a ké -
szít mé nyek nek is a pa ti ká ban. El sõ sor ban
egész ség meg õr zés cél já ból ajánl juk õket.
Tud ni kell, hogy ko moly gyógy sze rek he -
lyett ön ma guk ban eze ket nem ele gen dõ
fo gyasz ta ni. Saj ná la tos, hogy a ma gas áruk
mi att egy re ke ve seb ben en ged he tik meg
ma guk nak ilyen ter mé kek vá sár lá sát.
– Mi lyen a kap cso lat Szent Ko ro na Pa ti -
ka és a szom szé dos ren de lõ in té zet kö zött?
– Az el telt évek alatt úgy ér zem, hogy
na gyon jó kap cso lat és ki tû nõ szak mai
együtt mû kö dés ala kult ki kö zöt tünk.
Igyek szünk se gí te ni az or vo sok nak a gyak -
ran vál to zó gyógy szer fel írá si sza bá lyok kö -
zöt ti el iga zo dás ban, mi vel õk a nagy be -

teg for ga lom mi att ke ve sebb idõt tud nak
ezek ta nul má nyo zá sá ra for dí ta ni. Sok
olyan be teg gel is ta lál ko zunk, akik ne -
künk, gyógy sze ré szek nek kön  nyeb ben be -
szél nek a prob lé má ik ról. Ilyen ese tek ben
az or vo sok kal kö zö sen ke res sük ezek re a
leg jobb meg ol dást. Ha son ló an, szo ros na -
pi kap cso lat ban ál lunk a lel ki is me re tes
mun kát vég zõ as  szisz tens nõk kel is. 

– En ged je meg, hogy fel te gyek né hány,
sze mé lyes kér dést.  Mi ó ta él Pécelen, és ho -
gyan ér zi ma gát vá ro sunk ban?
– Pécelre ti zen négy éves ko rom ban ke -
rül tem Bé kés-me gyé bõl. A gim ná zi u mot
már itt vé gez tem. Gyor san meg sze ret tem
ezt a csön des, ked ves kis vá rost. Az el telt
évek alatt sok em ber lett  sze mé lyes is me -
rõ söm, ami még in kább ide köt.
– Mi lyen in dít ta tás ból vá lasz tot ta a
gyógy sze ré szi hi va tást?
– Ele in te, édes apá mat kö vet ve pe da gó -
gus sze ret tem vol na len ni. Ké sõbb azon -
ban még is a gyógy sze ré szet mel lett dön -
töt tem. Na gyon sze re tek em be rek kel fog -
lal koz ni, a be teg sé gek, a gyó gyí tás pe dig
min dig ér de kelt. Ezért, ha új ra kezd het -
ném az éle te met, ak kor is ezt a pá lyát vá -
lasz ta nám.
– Ma gán em ber ként mi vel fog lal ko zik szí -
ve sen sza bad ide jé ben?
– A hét köz nap ja i mat reg gel tõl es tig a
pa ti ká ban töl töm. A ke vés sza bad idõ met
igyek szem mi nél job ban ki hasz nál ni fér -
jem mel, egye te mis ta fi am mal, és gim na zis -
ta lá nyom mal. Na gyon sze re tünk ki rán -
dul ni, szín ház ba, mo zi ba jár ni. Ki kap cso -
ló dás ként pe dig szép iro dal mi köny ve ket
sze re tek ol vas gat ni.
– Vé ge ze tül már csak egy kér dést sze ret -
nék fel ten ni.  Amint be lé pünk a gyógy szer -
tár ba, sze münk meg akad egy kis táb lán,
ame lyen ez ol vas ha tó: „A gyó gyí tás ta nács -
adás sal kez dõ dik”. Mi a je len tõ sé ge en nek
a pár szó nak  min den na pi mun ká já ban ?
– Ezt a rö vid kis idé ze tet egy igen ré gi
gyógy sze rész új ság ban ol vas tam évek kel ez -
elõtt, még a szer zõ je sem volt fel tün tet ve.
Na gyon meg tet szett, és úgy érez tem azt
fe je zi ki, ahogy nap mint nap én is sze ret -
ném vé gez ni a mun ká mat. Meg gyõ zõ dé -
sem, hogy egy gyógy sze rész fel ada ta nem -
csak ab ból áll, hogy ki ad ja a re cept re fel írt
gyógy sze re ket. A be te gek kel va ló sze mé -
lyes kap cso lat, tö rõ dés, ta lán még en nél is
fon to sabb. Azt sze ret ném, ha a  Szent Ko -
ro na Gyógy szer tár ba já ró be te gek ezt így is
érez nék.
– Kö szön jük a be szél ge tést, kí ván juk,
hogy mun ká ját öröm mel, meg elé ge dés sel
vé gez ze to vább ra is.

Bohácsné Vilimek Ág nes
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Az ESE Hír adó 2001/8. és a 2001/10.
szá má ban már ol vas hat tak Kál lai Il di kó
fitness vi lág baj nok nõ sport si ke re i rõl és ar ról,
hogy kis ma ma ként ho gyan ja vít hat ja egy nõ
a fi zi kai ál la po tát, mi ként nyer he ti vis  sza
for má ját. Most ar ról fag gat tam Il di kót,
hogy tu laj don kép pen mi a mun ká ja. Per sze
be szél ge tés köz ben ki de rült az is, hogy csa -
lád ján és mun ká ján kí vül egyéb ér de kes fel -
ké ré sek nek, fel ada tok nak is igyek szik meg fe -
lel ni. Va jon mind ezt mi ért vál lal ja?

Megint ta nul nom kell
A sok ol da lú ság, a sok ré tû tu dás min -
dig von zott.  So ha nem ér tem be az zal,
hogy csak egy bi zo nyos dol got csi nál jak.
Ezért is vá lasz tot tam a fitnesst, mint
spor tot. Ko ráb ban úsz tam, ké zi lab dáz -
tam, az ön vé del mi spor tot és az
aerobikot is ki pró bál tam. A fitness
sport ág ban, élet mód ban ta lál tam meg
azt, ami min den szem pont ból ki elé gí tet -
te a vá gya mat. Ah hoz, hogy meg fe le lõ
le gyen a fi zi kai ál la po tom, ener gi á ra van
szük sé gem. Nem mind egy, hogy az
ener gi át hon nan, mi bõl nye rem. A táp -
lá lé kok kal fel vett ener gi át és a spor to -
lás sal el hasz nált ka ló ri át, le adott ener gi -
át cé lunk nak meg fe le lõ en arány ba kell
ál lí ta nunk. Ez át fo gó, szer te ága zó is me -
re tet igé nyel.  Vá gyom az újabb in for má -
ci ók ra. Ám mi nél job ban be le me gyek
egy kis rész let be, úgy ér zem, már megint
ta nul nom kell, mert sem mit nem tu dok.
Ezért so kat ol va sok, és be szél ge tek olyan
em be rek kel, akik nek egy-egy té má ban
ná lam sok kal bõ vebb a tu dá suk. Mi vel
ta ní tok is, ezért a pszi cho ló gi át, az em -
be rek kel va ló bá nás mó dot is nap mint
nap ta nul nom kell.

Nem csak nagy dol gok ról kell 
be szél nem

Mit is je lent a mun kám? Szá mom ra
ugyan azt, mint a hob bim. So kan sze ret -
nék, ha sza bad ide jük a ked venc fog la la -
tos sá guk kal tel ne. Na gyon sze ren csés
va gyok, mert én a szen ve dé lyem nek hó -
dol ha tok a mun ka idõm ben is.  Ta nul ha -
tok, spor tol ha tok, és ami fon tos az éle -
tem ben, ta nít ha tok. A ta ní tás nem
min den eset ben elõ adás vagy tan fo lyam
ke re té ben tör té nik. Pél dá ul a stú di ó ban,
a re cep ci ón té ma le het a kó la és a for -
rás víz kö zöt ti kü lönb ség. Azt so kan nem
tud ják, hogy a kó la nem al kal mas fo lya -
dék pót lá sá ra, mert csak az el fo gyasz tott
men  nyi ség 5 szá za lé ka szí vó dik fel mint
fo lya dék, a töb bi csak cu kor, szí ne zék,
sa lak anyag, tar tó sí tó szer. Ez zel szem ben
a for rás víz, az ás vány víz 80-90 szá za lé ka

pó tol ja az el vesz tett fo lya dé kot, és te le
van ás vá nyi anya gok kal, ami re a szer ve -
zet nek szük sé ge van. Ez pi ci in for má ció.
Ne kem nem csak nagy dol gok ról kell be -
szél nem, ha nem hét köz na pi dol gok ra is
fel kell hív nom a fi gyel met, fel kel te ni
ve le a kör nye ze tem ben élõk ér dek lõ dé -
sét, akik az tán egy re éhe seb bek ar ra,
hogy még töb bet meg tud ja nak az élet -
mód ról, test moz gás ról, egész ség rõl.  Na -
gyon so kan van nak, sze ren csé re egy re
töb ben az ér dek lõ dõk.
Te hát a hob bim na gyon fon tos szá -
mom ra.

Dol go zom, fi gye lek, ta nu lok
Hogy mi ért nyi tok más fe lé is? Több
oka van. Az ok tó ber 30-i di vat be mu ta -
tó ra Ko vács An dor és Joó Be at rix, a
Sentiments ter ve zõi cso dás ru há kat ké -
szí tet tek. Fel kér tek, hogy mint sztár ven -
dég vi sel jem a ru há kat, mu tas sak be né -
há nyat. Az öt let nem az enyém, eszem -
be se jut na, hogy ilyen te rü le ten ke res -
sek le he tõ sé get. A vé let len mû ve volt.
Buranits Il di kó val az IFBB szö vet ség
pro fi szek ci ó já nak igaz ga tó já val egy kel -
le mes he lyen ta lál koz tam a Sentiments
ter ve zõ i vel.  Õk el káp ráz tat tak az öt le -
tük kel, és rög tön mond ták, ho gyan kép -
ze lik el meg je le né se met. Mi köz ben hall -
gat tam õket, úgy érez tem, a vi lág új ré -
sze nyí lik meg elõt tem. Meg je len he tek
gyö nyö rû ru há ban a szín pa don az ott lé -
võ leg alább 500 em ber elõtt mint gyö -
nyö rû nõ, mi köz ben én már anya és fe -
le ség va gyok. Kör be vesz nek majd a fé -
nyek, mel let tem áll a gyö nyö rû mo dell -
csa pat. Va rázs la tos kör nye zet ben cso -
dál hat nak. Fél óra lesz az egész, és csak
há rom szor je le nek meg a szín pa don, te -
hát egy vil la nás nyi ré sze az éle tem nek,
tu dom nem fog meg vál toz tat ni.
A be mu ta tó ra már varr ják a ru há i mat.
Egy ki rály nõ it, egy fekete-fehér-arany
szí nû di va tost, és egy kis sé nõ i e sen va -
gányt. Mind hár mat ne kem ter vez ték.
An dor, a mû vész más képp ter vez. Áll jak
- õ né ze get, utá na men jek jobb ra-bal ra -
õ nézeget… Köz ben ki mond ja né hány
gon do la tát: „itt kel le ne egy pi ci ívet”,
„az ív után…” Olyan dol go kat lát,
mond, ami en gem is ér de kel, és sze ret -
ném tud ni.  Mi ért akar ja úgy hoz ni? Mi -
ért kell ott az ív? És be szél ge tés köz ben
ki de rül, ho gyan sze ret né õ a nõ i es sé get
meg tar ta ni és az egye di, min den ki ben
meg ta lál ha tó va la mi lyen szép sé get ki -
emel ni.  Fi gye lem, mi lyen szem pont ok
sze rint vá lo gat ják az egyes ru hák hoz il lõ

ék sze re ket, ho gyan ké szül el a meg je le -
nés hez leg job ban il lõ smink és fri zu ra.
Dol go zom ve lük, na gyon fi gye lek, és ta -
nu lok. Ren ge teg mun ka, nem egy sze rû
do log, de vál la lom.

A po zi tív gon do la tok
A má sik nagy sze rû ki hí vás a Las
Vegasban meg ren de zés re ke rü lõ Mr.
Olympia, Ms. Olympia és Ms. Fitness
sport ese mény, ahol se gít he tem a ri por -
te rek mun ká ját.  Na gyon örü lök, hogy
Zol tán nal, a fér jem mel együtt utaz ha -
tunk. Za lán, a kis fi am nem jön ve lünk,
õ a nagy ma má val itt hon ma rad. Rész -
ben a hos  szú uta zás, rész ben pe dig a há -
bo rú, a za va ros po li ti kai hely zet mi att
dön töt tünk így. Én mint anya úgy gon -
do lom, ha eset leg tör té nik ve lünk va la -
mi, Za lán ak kor is biz ton ság ban le gyen.
Az élet rõl és a ha lál ról ugyan úgy kell
be szél nünk. Nem tar tom he lyes nek, ha
va la ki a ben ne lé võ ér zé se ket el hall gat -
ja. Ami kor ki mon dom, so kan le in te nek,
„ez bu ta ság”, „nem kell er rõl be szél ni”.
Tu dom, ki csi a le he tõ sé ge an nak, hogy
bár mi is tör tén jen.
Na, de tér jünk vis  sza a ver seny re! Hi -
szem, az em be rek szá má ra min dig iz ga tó
egy ver seny. Min den baj nok sá gon olyat
lát ha tunk, ami az ál ma ink ban sze re pel.
Gyö nyö rû, egész sé ges spor to lók, akik
élet mód juk kal, szép tes tük kel, ügyes sé -
gük kel, mo soly gó, tisz ta ki su gár zá suk kal
káp ráz tat ják el az em be re ket. Ta lán né -
há nyan sze ret né nek majd a ver seny zõk -
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höz ha son lí ta ni, és meg te szik az el sõ lé -
pést egész sé gük, élet mód juk vál toz ta tá -
sá ban. Úgy ja va solt élet mód-vál toz ta -
tást be ik tat ni, hogy a jó köz ér zet meg -
ma rad jon. Nem ja va solt meg von ni ma -
gunk tól fi nom fa la to kat, szen ved ni,
éhez ni, gyöt rõd ni, mert ez ne ga tív gon -
do la tok alap ja le het. Már sok szor em lí -
tet tem, a po zi tív gon do la tok fon tos sá gát
kell elõ ször meg ta nul ni, ez zel ser kent jük
az agyat.
A drog fo gyasz tás ról is kell be szél ni
Szá mom ra öröm, hogy Zol tán nal
együtt fo gunk utaz ni.  Tõ le na gyon sok
tá mo ga tást kap tam a ver seny re fel ké -
szü lés ide jén lel ki leg és fi zi ka i lag is.
Együtt dol go zunk a Bu da pes ten mû kö -
dõ Westel Fitness klu bunk ban. Itt is jól
ki egé szít jük egy mást, hi szen a fér jem ki -
vá ló an ért a szá mok hoz. Kö zö sen ve -
szünk részt az If jú sá gi és Sport Mi nisz té -
ri um „Egy szer sem” dop ping el le nes kam -
pá nyá ban. En gem fel kér tek a kam pány
há zi as  szo nyá nak, Zol tán a vi lág há lón
be ér ke zõ kér dé sek re ad vá la szo kat a
táplálékkiegészítõkrõl.  Ez egy nagy sze rû
kez de mé nye zés, hi szen akik le jár nak a
konditermekbe, nem mer nek ta ná csot
kér ni, vagy nincs is a kö ze lük ben olyan
szak em ber, aki fel vi lá go sít hat ná õket. A
má sik gond ab ból adó dik, hogy ezek a

fi a ta lok túl nagy célt tûz nek ki
ma guk elé, ha tal mas iz mo kat
sze ret né nek nö vel ni, mi köz ben
nincs az edzé sek re ele gen dõ ide -
jük. És a tu dat lan ság is okoz za,
hogy a fi a ta lok cél juk ér de ké ben
fo gyasz ta nak min den fé lét, mi -
köz ben nem is gon dol nak ar ra,
hogy az egész sé gü ket tönk re te -
szik, ká ro sít ják. Er rõl na gyon so -
kat le het és kell is be szél ni.  Most
ez a kam pány ki csit ta lán se gít,
hi szen dr. Bakanek György, a té -
ma el is mert szak ér tõ je is részt
vesz a fel vi lá go sí tó mun ká ban.

És még egy fel ké rés rõl
Óri á si meg tisz tel te tés szá mom -
ra, hogy az IFBB vi lág szö vet ség
fel ké ré sé re én le he tek a Fitness
Eu ró pa Ku pa fõ véd nö ke. A ren -
dez vény a Bu da pes ti Kong res  szu -
si Köz pont ban lesz no vem ber
10-én. Ál ta lá ban er re a poszt ra
po li ti ku so kat, nagy kö ve te ket,
be fo lyá sos em be re ket kér nek fel.
Én úgy gon do lom, ez zel a fel ké -
rés sel el is me rik az ed di gi mun ká mat.
Be szél ge tés köz ben Il di kó már cso ma golt,
ké szü lõ dött Las Vegasba. Az ok tó ber vé gén
meg ren de zett sport ese mé nyen az IFBB
élet mû dí jat adott át Kál lai Il di kó nak. A díj

a fitness sport ban, az élet mód ta ní tá sá ban
vég zett mun ká já nak,  ered mé nye i nek el is -
me ré se.  Gra tu lá lunk!

Apróné Orosz Mar git

Van sport klub, nyug dí jas klub, ba ba-ma -
ma klub, eve zõs klub, bé lyeg gyûj tõk kö re,
nyug dí jas sak ko zók ba rá ti kö re, va la mint
hül lõ ked ve lõk klub ja. Én spor tol ni fi a ta -
lon sem igen jár tam, már ki nõt tek gye re -
ke im a to tyo gó kor ból, de még nem va -
gyok nyug dí jas. Evez ni nem tu dok, és a
sak ko zó nyug dí ja sok kal sem tud nék szak -
mai esz mét cse rél ni. A sze gény hül lõ ket
pe dig - ne ró ják fel ne kem - de nem sze -
re tem.
Mint em lí tet tem a gye re ke im fel nõt tek
már, akad né mi sza bad idõm. Amit nem
sze ret nék sem el fe csé rel ni, sem bús ma -
gány ban töl te ni. Ja, igen. Mel les leg nõ
va gyok. Így a fo ci meccs és a kocs ma is ki -
lõ ve. Au tó büty kö lés sel, pe cá zás sal sem
fog lal ko zom. Ho gyan? Ön is el múlt negy -
ven, fel ne vel te gye re ke it? És kocs má ba
vagy fo ciz ni sem szo kott le ug ra ni? Ki nõtt
a kis ma ma kor ból, de még túl fi a tal a
nyug dí jas ta lál ko zók hoz? Eset leg olyan
prog ram ra vá gyik, aho vá a szom széd asz  -
szo nyá val, a hú gá val, eset leg egye dül is
el me het? Ami nincs mes  sze? Ami ko ra
es te zaj lik, nem az éj sza ká ban? 
Az az ér zé sem meg ta lál ta az Ön nek va ló
Klu bot. Fo gal maz hat nánk úgy is:
„ÖTYE”, Öreg Tyú kok Egy le te, le het ne
„La dy 4 X klub”, én azon ban csak egy sze -

rû en Hölgy klub nak ne vez ném, fel éleszt ve
a pár éve olyan nép sze rû ren dez vény so ro -
za tot, ahol a la kos ság hölgy tag jai, lá nyok,
as  szo nyok, kis- és nagy ma mák, ha von ta
pár órá ra „férj, sza tyor, gye rek és fõ zõ ka -
nál” nél kül egy be gyûl het nek.
Mi lyen prog ram ra szá mít hat nak? Al kal -
man ként 4-5, nõk szá má ra ér de kes meg -
hí vott ven dég re, or vos tól a bû vé szig, aszt -
ro ló gus tól a tánc mû vé szig, nosz tal gia éne -
kes tõl a ru ha ter ve zõ ig. Meg spé kel ve né -
mi tom bo la nye re ménnyel, al kal man ként
szín pa di pro duk ci ó val, koz me ti kai be mu -
ta tó val, hely szí ni „át vál toz ta tás sal”,
mond juk egy mes ter fod rász ál tal.
Fel kel tet tem az ér dek lõ dé sét? No sza raj -
ta, fog jon tol lat, és küld je el je lent ke zé sét
írás ban. Egy sa ját rész re meg cím zett vá -
lasz bo rí ték kal együtt. Most, no vem ber
ele jén sze ret ném fel tér ké pez ni há nyan is
le szünk e klub ban. Szí ve sen fo ga dom az
ér dek lõ dõk te le fon hí vá sa it is a 06-20-
9884-070 te le fon szá mon.
Vá rom azon ban má sok je lent ke zé sét is.
Min den olyan mû vész, vál lal ko zó, szol gál -
ta tó, ér de kes té ma szak ér tõ je, aki sze ret -
ne be mu tat koz ni egy nagy cso port (po -
ten ci á lis jö ven dõ be li ügy fél) elõtt, le he tõ -
sé get kap. A ru ha ké szí tõ di vat be mu ta tót,
a sa lá ta bár tu laj do no sa étel kós to lót tart -

hat, a ma ni kû rös vagy ar tis ta hely szí ni be -
mu ta tó ra te ret kap hat  a klub ban. Egy a
lé nyeg, höl gyek ré szé re ér dek lõ dé sé re szá -
mot tar tó te vé keny ség gel fog lal koz zon.
Höl gye im! Nyílt a pá lya! Vá rom je lent -
ke zé sü ket! Nem kell ad dig vár nunk egy
kis ki kap cso ló dás ra, amíg a nyug dí jas -
klub ban ös  sze fut ha tunk! Az el sõ klub est
no vem ber  16-án pén te ken 18 óra kor ke -
rül meg ren de zés re a Péceli Szemere Pál
Mû ve lõ dé si Ház ban. Íze lí tõ a prog ram -
ból: „Min den min den nel ös  sze függ” Csi -
kós Zsu zsa aszt ro ló gus meg kö ze lí té sé ben.
„Érin tés” cím mel Nagy Szil vi koz me ti kus -
tól hall ha tunk a mas  százs ról, a szín pa don
di vat be mu ta tó a KO RALL di vat áru üz let
kí ná la tá ból, tom bo la, tea kós to ló,
biokertészeti ötperc stb…
Be lé põ jegy, mely egy ben tom bo la szel -
vény is 600.- Ft.
Klub tag ok, il let ve a tag szer ve zés ben,
jegy áru sí tás ban se gít sé günk re lé võk, és
be mu tat koz ni szán dé ko zók je lent ke zé sét
a fen ti te le fon szá mon vagy az aláb bi cí -
men vá rom: 
Pécel  Pf. 34. SIXEKCIO TáncSport
Egye sü let
Va la men  nyi hölgy tár sa mat sze re tet tel
üd vöz löm:

Du dás Tiborné Ju dit

1…  2…  3 ...  Start!!!
HÖLGY KLUB   IN DUL!
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Az ESE Hír adó ok tó be ri szá má ban in dí tott
„Kis vá ro si po li ti ka” c. ro va tunk e ha vi in ter jú -
ala nya Bartha Attiláné, a Péceli SZDSZ cso port
köz is mert kép vi se lõ je. A péceli pár tok is mer te té -
se az ígér tek hez hí ven abc sor rend ben tör té nik.
Há tul ról elõ re. A kis vá ros ok „min den ki min den -
kit is mer” jel lem vo ná sa je len eset ben – cikk so ro -
za tunk ter vé nek ös  sze ál lí tá sa kor – nem érez tet te
ha tá sát. A he lyi pár tok ve ze tõ i nek sze mé lyét il le -
tõ en ugyan is, a meg kér de zett tu cat nyi köz éle ti
sze mély kö zül sen ki nem tu dott pon tos lis tá val
szol gál ni. Az ön kor mány zat nál il le té ke sek sza -
bad sá go lá sa, a köz pon ti or szá gos párt iro dák ér -
dek te len sé ge ho mály ba bur kol ta az il le té kes ve -
ze tõk sze mé lyét. Dr. Já vor Zsu zsan na, az
SZDSZ he lyi cso port ja el nö ki po zí ci ó já ról, - je len
be szél ge tés ke re té ben ér te sül tünk. Cikk so ro za -
tunk kö vet ke zõ ré sze i ben, szí ve sen adunk le he tõ -
sé get az el nök as  szony nak is a be mu tat ko zás ra. 
Bartha Attilánéval foly ta tott be szél ge té sünk la -
ká sán, a he lyi tag ság meg be szé lé se i nek, ta lál ko -
zó i nak hely szí né ül is szol gá ló han gu la tos kör nye -
zet ben folyt. Sza va i ból lel ke se dés, el kö te le zett ség,
fe le lõs ség és fél tés ér zõ dött. Pécel iránt és Pécellel
szem ben is. 
– Zsu zsa, mi lyen nek ér té ke led a he lyi kö zé le -
tet?
– Én nem is ve szem ész re, hogy Pécelen
egy ál ta lán vol na köz élet. Az az igaz ság, hogy
én a mai na pig azt nem tu dom, hogy x, y
kép vi se lõ mi kor tart és hol fo ga dó órát. Te
tu dod? Va jon ho gyan ké pes ele get ten ni az a
kép vi se lõ az ön kor mány za ti tör vény ben rög -
zí tett fel ada tá nak, - hogy az õt meg vá lasz tók
ér de ke it kép vi sel je, ha nincs rend sze res kap -
cso la ta a vá lasz tó pol gár ok kal, nem is is me ri
nap ra ké szen vá lasz tó i nak gond ja it ba ja it.
Gya kor la ti lag az em be rek tel je sen ki van nak
zár va még ab ból is, hogy a vé le mé nye i ket el -
mond has sák. Hoz zánk is csak an  nyi in for -
má ció jut el, mint a töb bi péceli la kos hoz. Az
a sze mély, aki 1998-ban az SZDSZ lis tá já ról
ke rült be a kép vi se lõ tes tü let be, már nem tag -
ja az SZDSZ-nek, így he lyi szin ten nincs be -
fo lyá sunk vá ro sunk hely ze té nek ala kí tá sá ra. 
– Mi lyen nek lá tod a kép vi se lõ tes tü le tet, s azt a
mun kát, amit vé gez nek?
– Nem va gyok elé ge dett a kép vi se lõ tes tü let
mun ká já val. A vá ros épí tés re a vá ros fej lesz -
té sé re tett vá lasz tá si fo ga dal mak ból ugyan mi
az, ami ed dig meg va ló sult? Sú lyos hi bá nak
tar tom az ön kor mány za ti föld va gyon nak
meg gon do lat lan el adá sát, mi vel ez az a va -
gyon, mely a je len le gi hely ze tünk ben - föld -
raj zi, inf rast ruk tu rá lis stb. adott sá ga in kat be -
le ért ve – gaz da sá gi-pénz ügyi bá zist je len te ne.
Igen ká ros je len ség nek tar tom, hogy je len -
tõs szá mú kép vi se lõ va la mi lyen for má ban
függ az ön kor mány zat tól. Most nem a tisz te -
let díj ról be szé lek, ha nem ar ról, hogy van nak

kép vi se lõk akik nek meg él he té sét több éves
szer zõ dés sel az ön kor mány zat biz to sít ja, ön -
kor mány za ti gaz da sá gi tár sa sá gok ban tiszt -
ség vi se lõk, ta nács adók. A bi zott sá gi és egyéb
tag sá gok el nö ki po zí ci ók el osz tá sá nál – vé le -
mé nyem sze rint – alig-alig ér vé nye sül szak ér -
te lem, an nál in kább a ve ze tés hez va ló lo ja li -
tás. Igaz, hogy az 1998. évi ön kor mány za ti
vá lasz tá so kon Pécel la kos sá ga dön tött kép vi -
se lõ i nek sze mé lyé rõl. Min den eset re a jö võ
évi vá lasz tá sok kor ha tály ba lép az ös  sze fér he -
tet len sé gi tör vény, ami ja va részt ki fog ja ik -
tat ni az em lí tett visszás sá go kat. 
Azt ér zé ke lem, hogy a péceli em be rek je -
len le gi han gu la ta elég gé el ke se re dett, be fe lé
for du ló, csa ló dott. Az „el sem me gyek sza -
vaz ni, nem is ér de kel ki mit csi nál, úgy sem
tu dok vá lasz ta ni” fel fo gás most elég gé hang -
sú lyos sá vált. A mi dol gunk, hogy a köz vé le -
ményt en nek el len ke zõ jé rõl meg gyõz zük. El -
ér he tõ cé lo kat kell ki tûz ni, olyan meg va ló sít -
ha tó cé lo kat, me lyek azo no sak a péceliek
aka ra tá val. Az el kép ze lé se ket ért he tõ en kell
meg fo gal maz ni, és hi te les fed he tet len sze mé -
lyek nek kell a péceli pol gá rok fe lé köz ve tí te -
ni. Én na gyon bí zom Pécel la kos sá gá nak jó -
zan íté lõ ké pes ség ében, re á lis hely ze tét fel is -
me rõ kva li tá sá ban, hogy 2002-ben va ló ban a
vá rost jól szol gá ló ve ze tést vá laszt ma gá nak. 
– A köz élet ben va ló rész vé telt más nak tar tod,
mint a po li ti zá lást? El vi leg per sze az is egy faj ta
po li ti zá lás, ha – amint mond tad –  nem ve szel
részt a köz élet ben. 
– Szí ve sen részt ven nék a köz élet ben, ha
len ne itt Pécelen a szó szo ros ér tel mé ben
vett köz élet. Ami itt most van, azt el is uta sí -
tom. Je len leg nem tu dok mást ten ni, mint
fel jegy zem mit sze ret né nek vá ro sunk ban
meg vál toz tat ni, va ló ra vál ta ni az itt élõ em -
be rek. Sze ret ném meg je gyez ni, hogy vé le mé -
nyem sze rint nem sza bad egy vá rost, vá ro -
sun kat e nél kül ve zet ni. 
– A prog ra mo to kat az itt élõk vé le mé nyei alap -
ján ál lít já tok ös  sze?
– Igen. Ter mé sze te sen a prog ra munk ve zér -
fo na lát az or szá gos po li ti ka ha tá roz za meg, de
a la kos ság tól ka pott és  sze rû el kép ze lé se ket,
öt le te ket be épít ve ala kít juk a Pécelre „sza -
bott” he lyi prog ra mun kat. Az SZDSZ
Pécelre vo nat ko zó jö võ be li cse lek vé si ter vét
még egyen lõ re nem sze ret nénk nyil vá nos ság -
ra hoz ni. Ami már most publikus, az az
SZDSZ or szá gos po li ti ká ja egyik fon tos ele -
mé nek, a kor rup ció el le ni küz de lem nek he lyi
adap tá ci ó ja. Nem in dí tunk az ön kor mány za -
ti vá lasz tá so kon olyan je löl tet, aki anya gi
füg gõ ség ben áll a he lyi ön kor mány zat tal, aki -
nek er köl csi fed he tet len sé ge meg kér dõ je lez -
he tõ. A mi SZDSZ kép vi se lõ ink nem fog ják
meg sza vaz ni a kép vi se lõi tisz te let dí jat, ami

ugye éven te kö zel öt ven mil li ós, vé le mé -
nyünk sze rint fe les le ges ki adást je lent az ön -
kor mány zat költ ség ve tés ében. Zá ró jel ben
jegy zem meg, hogy ha ezt a ja vas la tun kat
min den kép vi se lõ tá mo gat ni fog ja, négy év
alatt majd nem két száz mil li ós meg ta ka rí tást
je len te ne, amit ér tel mes cé lok meg va ló sí tá -
sá ra le het ne fel hasz nál ni. 
– Hogy íté led meg a he lyi SZDSZ cso por tot?
– A Péceli SZDSZ az el múlt évek ben elég
so kat va jú dott. A va jú dás ered mé nye ként
en nek az év nek az ele jén él tünk meg egy
olyan vál to zást, ami min den két sé get ki zá ró -
an po zi tív irány ba moz dí tot ta a mû kö dést.
Ezek az em be rek el fo gad ták és nem csak sza -
vak ban kö ve tik az SZDSZ er köl csi és szel le -
mi irány mu ta tá sát. Va ló ban gyû lö lik a kor -
rup ci ót, erõs ben nük a kö zös sé gért ér zett fe -
le lõs ség tu dat. A ta gok több sé ge ma ga san
kép zett, mind egyik nek van mun ká ja me lyet
tisz tes ség gel lát el, be csü let tel szer zett jö ve -
del me nem kény sze rí ti az ön kor mány za ton
va ló élõs kö dés re. Mi u tán meg újul tunk úgy
ér zem he lyi SZDSZ cso por tunk az er köl csi
kö ve tel mé nyek nek meg fe lel ve jól mû kö dik.
– Hány tag ja van a he lyi cso port nak?
– Van egy mag, s van nak a párt fo gó ink,
szim pa ti zán sok. Nem min den SZDSZ ta got
fo gunk in dí ta ni. Lesz olyan is, aki ve lünk
szim pa ti zál, s azt fog juk tá mo gat ni. A szo ros
mag 15 fõ, – ami egy ek ko ra te le pü lé sen na -
gyon szép. A szim pa ti zán sok kö re, te hát akik
szo ro san kap cso lód nak hoz zánk, akik ab szo -
lút együtt gon dol kod nak ve lünk, 50-60 fõ.
– Ho gyan kap cso lód tok az or szá gos SZDSZ
mun ká já hoz?
– Dr. Já vor Zsu zsa  (az SZDSZ he lyi el nö -
ke) na gyon in ten zí ven részt vesz a nagy po li -
ti ká ban or szá gos és me gyei szin ten. Szá mon
tart ják vé le mé nyét, ki ké rik ta ná csát, kü lö nö -
sen az egész ség ügyi kér dé sek ben. 
– A he lyi vá lasz tá sok mel lett gon do lom ké szül -
tök az or szá gos vá lasz tá sok ra is...
– A ket tõ egy más nél kül nem iga zán mû -
kö dik. Ha én a he lyi vá lasz tá so kon azt sze -
ret ném, hogy az SZDSZ jó he lye zést ér jen el,
és több kép vi se lõ ke rül jön be – szó val tény -
leg meg ha tá ro zó ja le gyen a he lyi po li ti ká nak,
ah hoz az is szük sé ges, hogy az or szá gos vá -
lasz tá so kon szin tén ko moly sze rep hez jus son. 
A kis vá ro si po li ti ka sze mély re sza bott jel le gé hez
hí ven, cikk so ro za tunk to váb bi ré sze i ben is, egy a
fen ti ek hez ha son ló, port ré sze rû is mer te tõt sze -
ret nénk nyúj ta ni. Kér dé se ink is ugyan azok lesz -
nek. A párt prog ram ok is mer te té se nem a mi fel -
ada tunk, hi szen er rõl fog nak szól ni a vá lasz tá -
sok. Vé le mé nyek nek, s el len vé le mé nyek azon ban
min dig szí ve sen adunk he lyet.

Végh Már ta
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Rö vid hír: a Ma gyar Kó ru sok és Ze ne kar -
ok Szö vet sé ge – KÓTA –, a Péceli Cim bo ra
Ala pít vány és a Szemere Pál Mû ve lõ dé si
Ház a Ze ne Vi lág nap ja tisz te le té re Or szá gos
Nép ze nei Ta lál ko zót ren de zett ok tó ber 7-én
a BM Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Köz pont
dísz ter mé ben.

So kan gyûl tünk ös  sze ezen a nap sü té -
ses, ok tó be ri va sár nap dél utá non a BM
Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Köz pont
dísztermében… kez dõd het ne egy át la gos
tu dó sí tás. A ren dez vény ma ga azon ban
nem volt át la gos. Karsai Zsig mond –
Pécel vá ros dísz pol gá ra, a nép mû vé szet
mes te re, az est há zi gaz dá ja – sza va it idéz -
ve: „az ide jét nem tu dom an nak, hogy
mi kor volt utol já ra Pécelen, ha volt egy -
ál ta lán, olyan kul tu rá lis ren dez vény,
mely je len tõ sé gét, a fel lé põk szá mát, a
be mu ta tott pro duk ci ók szín vo na lát és a
szer ve zés ilyen ma gas fo kát te kint ve eny  -
nyi re meg érin tett vol na en gem”. Zsi ga
bá csi per sze el fo gult kis sé. El fo gult, ha a
nép mû vé szet bár mely ága ke rül hely zet -
be, ha a szü lei, nagy szü lei ál tal reá tes tált
ha gya ték ápo lá sát fi a tal em be rek vég zik.
Kö zel száz öt ven esz ten dõt, más kép pen
fo gal maz va, im már há rom év szá za dot ölel
át a csa lá di al ma nach, hi szen, „apai nagy -
apám 1858-ban, anyai nagy apám 1860-
ban szü le tett”.  
Te hát a ha gya ték. A nép ze nei kul tú ra –
ma már úgy mond juk: múlt szá za di – fel -
vi rág zá sa két je len tõs pe ri ó dus ra bont ha -
tó. Az el sõ idõ szak Bar tók Bé la, Ko dály
Zol tán és el hi va tott tár sa ik hely szí ni
adat gyûj té sé vel, és a fel lelt kincs mo dern
ze nei adap tá lá sá val telt a XX. szá zad tí -

zes éve i tõl kez dõ dõ en, a
má so dik nagy há bo rú ig.
Nem meg fe led kez ve a
né pi de mok rá cia el sõ
hu szon öt évé rõl, mely
idõ szak ban el hi va tott
szak em be rek foly tat ták a
gyûj tõ, rend sze re zõ és
köz re a dó mun kát – er re
az idõ re esik a Ko dály-
mód szer ki tel je se dé se -,
a kö vet ke zõ, va ló ban
meg ha tá ro zó és nap ja in -
kig tar tó fel len dü lés Se -
bõ Fe renc, Hal mos Bé la
szín re lé pé sé vel kez dõ -
dött. Félt ve õr zünk egy fel vé telt, me lyen
az ak kor még fi a tal id. Csoóri Sán dor Zsi -
ga bá csit fag gat ja a ré gi ek rõl és az újabb
moz ga lom ról, ti. a tánc há zak ról. A már
õszü lõ ha lán té kú, de még fe ke te szín baj -
szos ri port alany péceli kert jé ben pár po -
hár jó fé le bor és a stáb tár sa sá gá ban nyi -
lat ko zik. Vá gó kép ként a Kas sák Klub ban
rög zí tett, Karsai Zsig mond lõrincrévi
pon to zót tán col cí mû etûd bõl idéz a szer -
kesz tõ. Rö vi den és na gyon ki vo na to san
en  nyit a ha gya ték ról. 
No, de a Nép ze nei Találkozóról… A
KÓTA Nép ze nei Ta go za tá tól ér ke zett a
fel ké rés, le gyünk há zi gaz dái a Ze ne Vi lág -
nap ja al kal má ból szer ve zett Or szá gos
Nép ze nei Ta lál ko zó nak. Az ál ta luk kí -
nált, az ál ta lunk el fo ga dott egyez ség úgy
szólt, hogy õk szer ve zik a fel lé põ ket, el ké -
szít te tik a meg hí vó kat, em lék la po kat, mi
gon dos kod junk mél tó hely szín rõl, s le he -
tõ sé ge ink hez ké pest ven dé gel jük meg az
ér ke zõ ket. Ad dig a pil la na tig, mi kor is
Dé vai Já nos, a Ma gyar Rá dió mun ka tár sa
mû sor ve ze tõ ként kö szön töt te az egy be -
gyûl te ket, rend kí vü li szer ve zõ mun kát
vég zett a Cim bo ra Ala pít ványt al ko tó
szü lõi kö zös ség Ko vács Lász ló ze ne kar ve -
ze tõ irá nyí tá sá val. Te vé keny sé gük höz
meg le põ en sok se gít ség kap tak a
péceliektõl. Az ok ta tó köz pont pa rancs -
no ka a szo ká sos bér le ti díj ne gye dé ért,
ötö dé ért biz to sí tot ta az in téz mény dísz -
ter mét az elõ adás ra, au lá ját a ven dég se -
reg fo ga dá sá ra, tan ter me it a fel lé põk pró -
ba- és öl tö zõ he lyi sé gé ül. A szak is ko la
élel me zé si szol gá la tá nak ve ze tõ je és dol -
go zói pi he nõ nap ju kon gon dos kod tak a
kö zel száz öt ven adag iga zán fi nom va cso -
ra el ké szí té sé rõl, tá la lá sá ról, fel szol gá lá sá -
ról. Mind ezt ke cseg te tõ en ked ve zõ áron
kí nál va. Az in té zet igaz ga tó ja az ön költ -
sé get is alig-alig el érõ költ ség el le né ben
bo csá tot ta ren del ke zé sünk re az is ko la ét -

ter mét. A Nagy csa lá dos ok Péceli Ma dár -
fi ó ka Egye sü le te se gí tett az anya gi for rá -
sok ja va részt pá lyá za ti úton tör té nõ elõ -
te rem té sé ben. És ahogy mon da ni szo kás:
még so kan má sok. Így leg in kább Sit kei
Jó zsef és csa lád ja, Kaszap Ist ván és csa -
lád ja, Fá bi án Ber ta lan és csa lád ja, Orosz
Fe renc és fia, Orosz Gá bor és csa lád ja,
Ko vács Dó ra és csa lád ja, Sik ló si Kár oly
és Szombathy Már ta, Je le nik Ti bor és
csa lád ja.
A mû sor ge rin cét olyan ze ne kar ok,
együt te sek és szó lis ták ké pez ték, akik
már – a péceli Cim bo ra ze ne kar hoz ha -
son ló an – ko ráb ban el nyer ték az Arany -
pá va Dí jat. A pro duk ci ók fel ölel ték a Ká
rpát-medencei ma gyar ság szin te va la -
men  nyi táj egy sé ge nép dal kin csét, ös  szes
kor stí lu sát, mind ezt fi a ta los len dü let tel és
jó kedv vel, a ha gyo má nyok irán ti mély sé -
ges tisz te let tel. Kár len ne bár kit ki emel -
ni, hi szen a mû sor úgy volt ke rek, úgy
volt egész, ahogy volt, ahogy kell.  Még is
il len dõ nek tûn het szót ej te ni a TI SZA'
83 ci te ra ze ne kar vir tu óz já té ká ról,
Maczkó Má ria for rás tisz ta sá gú elõ adá sá -
ról, a rác ke vei DINOMDÁNOM együt -
test al ko tó fi a tal as  szony ok su gár zó jó -
kedv vel köz re a dott da la i ról, a tarpai
BEREG ci te ra ze ne kar érett és au ten ti kus
ze nei kul tú rá já ról, a péceli GYÖNGY -
HAR MAT és CIM BO RA együt te sek ki -
rob ba nó si ke ré rõl. Dr. Olsvai Im re, az
MTA Ze ne tu do má nyi In té ze té nek fõ -
mun ka tár sa zár sza vá ban az el kö te le zett
nép ze ne ku ta tó meg ha tott sá gá val mél tat -
ta a hang ver senyt.
Az est vég sõ üze ne te ta lán az is le het ne,
hogy mi péceliek ké pe sek va gyunk iga zán
ma gas szín vo na lú, akár or szá gos je len tõ -
sé gû mû so rok szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá -
sá ra is. A si ker az el haa tá ro zá son és az
ön zet len ös  sze fo gá son mú lik.

Dalocsa Vil mos
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Szo mo rú ak tu a li tá sú elõ adás sal in dí tot ta
20. évad ját a Rá day-klub szep tem ber 27-
én. Dr. Rostoványi Zsolt, a Bu da pes ti
Köz gaz da ság tu do má nyi és Ál lam igaz ga tá -
si Egye tem tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná ra
volt a klub el sõ ven dé ge, aki a cím ben
em lí tett té má ról be szélt.  Az elõ adó, aki az
isz lám egyik leg ki vá lóbb ma gyar or szá gi
szak ér tõ je, egyéb ként tõzsgyökeres péceli.
Pécelen szü le tett, ál ta lá nos is ko lai ta nul -
má nya it a Szemere Pál Ál ta lá nos Is ko lá -
ban vé gez te, és ma is Pécelen la kik. Ro -
kon szen ves, szé les lá tó kö rû, nagy tu dá sú,
jó hu mo rú, és na gyon jó elõ adó. Biz tos
va gyok ab ban, hogy egye te mi ta nít vá nyai
ra jon ga nak ér te, mint ahogy a Rá day-
klub nagy szá mú kö zön sé ge is szí vé be fo -
gad ta õt. 
Az tel jes ség gel le he tet len, hogy az es te
han gu la tát ér zé kel tes sem, de az el hang -
zot ta kat rö vi den meg pró bá lom össze fog -
lal ni.
Min den ki azt té te le zi fel, hogy a szep -
tem ber 11.-i ter ror tá ma dás ok isz lám hát -
te rû ek. Ez na gyon va ló szí nû, biz tos azon -
ban, hogy nem ál ta lá ban az isz lám, ha -
nem fa na ti kus szél sõ sé ge sek áll nak a hát -
tér ben. 
Az isz lá mot 622-ben Mo ha med pró fé ta
ala pí tot ta. Az isz lám szó azt je len ti: Is ten
(Al lah) aka ra tá nak alá ve tés. Öt pil lé ren
nyug szik:
1. hit val lás (Al lah az egye dü li is ten, 
és Mo ha med az õ pró fé tá ja),

2. na pi 5 imád ság,
3. za rán dok lat Mek ká ba, fe hér be öl töz -
ve, hogy min den ki egyen lõ nek lássék,
4. böj tö lés és el mél ke dés (Ramadam), 
5. ala mizs na a sze gé nyek nek (Zakát). 
Nap ja ink ban 35 isz lám több sé gû or szág
van a vi lá gon. Az isz lám a vi lág má so dik
leg na gyobb val lá sa, s mi u tán az isz lám or -
szá gok ban a nép sza po ru lat na gyon ma -
gas, ha ma ro san a leg na gyobb lesz.  Az isz -
lám azon ban nem csak val lás, ha nem élet -
mód, a mi énk tõl na gyon el té rõ ci vi li zá ció
is egyút tal.  Az isz lám ban van egy olyan
irány zat, amely a mo der ni zá ló dást el ve ti,
õk a fun da men ta lis ták. Tar to zik az isz -
lám hoz jog rend is, amely egy re in kább át -
ala ku ló ban van, hír hedt cson kí tá sos bün -
te té se it ki zá ró lag a szél sõ sé ge sek al kal -
maz zák. Az em be ri élet el le ni bûn cse lek -
mé nye ket az isz lám jog rend is szi go rú an
bün te ti.
Az eu ró pai ke resz tény ci vi li zá ció a tör té -
ne lem so rán több ször is ös  sze üt kö zés be
ke rült az isz lám ci vi li zá ci ó val.  Ezek nek az
ese mé nyek nek a meg íté lé se a két fél ré -
szé rõl el té rõ. Az el té rõ meg íté lés egyik
leg utób bi pél dá ja Ku va it le ro ha ná sa. Az

eu ró pai fel fo gás sze rint sú lyos ag res  szió
volt egy szu ve rén ál lam el len, az isz lám
sze rint azon ban vég re hely re állt a gyar ma -
to sí tá sok elõt ti hely zet.  Az isz lám (kü lö -
nö sen a fun da men ta lis ták) sze rint ugyan is
az ál lam és a par la ment nem ter mé sze tes
fej lõ dés ered mé nye.
A mai konf lik tu sok, elé ge det len sé gek fõ
gyö ke re a gyar ma to sí tás, ak kor ke rül tek
az isz lám né pek olyan alá ve tett hely zet be,
amely fel erõ sí tet te a ra di ká lis cso por tok
mû kö dé sét.  A mes ter sé ge sen be raj zolt ál -
lam ha tár ok to vább ron tot tak a hely ze ten.
A mai pro fit „val lá sú” globalizáció a nyu -
ga ti vi lág ér té ke i re sincs te kin tet tel, az
isz lám ér té kei pe dig vég leg ide ge nek a
globalista fel fo gás tól.  Mind ez azt ered mé -
nyez te, hogy gaz da sá gi lag tel je sen ket té -
vált a vi lág. Ar ra fe lé nagy a sze gény ség,
sõt egyes isz lám or szá gok ban éhín ség
van.1,2 mil li árd em ber kény te len na pi 1
dol lár nál ke ve seb bõl, a lét mi ni mum alatt
él ni.  Ugyan ak kor a már em lí tett óri á si
nép sza po ru lat és az ot ta ni or szá gok gaz da -
sá gi fej let len sé ge mi att észak és dél (Eu ró -
pa és az isz lám vi lág) élet szín vo nal be li
sza ka dé ka egy re nõ. Eny hít ezen va la mit
az olaj ter me lõ or szá gok gaz dag sá ga, de az
alap ve tõ kü lönb sé ge ket nem szün te ti
meg. A fun da men ta lis ta ra di ká lis cso por -
tok te vé keny sé ge a po li ti kai, tár sa dal mi és
gaz da sá gi elé ge det len ség nyo mán fel erõ -
sö dött, hí ve it ide o ló gi ai esz kö zök kel fa na -
ti zál ja, de ezen cso por tok és az isz lám kö -
zé to vább ra sem sza bad egyen lõ ség je let
ten ni.  A val lá si há bo rú ság nak lát szó ese -
mé nyek mö gött min dig va gyon szer zé si
és/vagy po li ti kai aka ra tok áll nak.
Ha va la ki ezt nem fo gad ná el, gon dol jon
az észak-ír ka to li kus-pro tes táns el len tét re.
Nyil ván va ló, hogy ott sem val lá si né zet -
kü lönb ség rõl van szó, mert egyik cso port -
nak sem en ge di meg a val lá sa azo kat az
esz kö zö ket, ami ket hasz nál.  Ugyan így az
isz lám sem en ge di meg a ve le ta ka ró zó
ter ro ris ták esz köz tá rát.  Lát hat tuk, hogy
men  nyi re el ha tá rol ták ma gu kat az isz lám
or szá gok a ter ror té nyé tõl.  Más kér dés,
hogy örül tek, ami ért vég re egy szer Ame ri -
ka járt pó rul, és nem õk. 
Vé ge ze tül a hall ga tó ság kér de zett.  Min -
den kit az iz ga tott leg job ban, hogy mi vár -
ha tó. Az elõ adó vá la szá ban el mond ta,
hogy Bush el nök na gyon ne héz hely zet -
ben van. Nagy nyo más ne he ze dik rá, so -
kan akar nak há bo rút. Sze ren csé re so kan
tar toz nak a mér sé kel tek kö zé, még a há -
bo rú pár ti ak kö zött is, akik azt sze ret nék,
hogy az eset le ges ka to nai vá lasz ki zá ró lag
a ter ro ris ta ki kép zõ köz pon tok el len irá -
nyul jon. Ilyen vá lasz csa pás vár ha tó.

Az isz lám ról ki csit töb bet meg tud va, a
vi lág dol ga i tól még is nyug ta la nul tér tünk
ha za a ki tû nõ elõ adás ról és be szél ge tés rõl.

Las san le kell ad nom ezt a cik ket. Az
elõ adó jós la ta be vált, meg in dul tak a lé gi
csa pá sok az af ga nisz tá ni ter ro ris ta ki kép -
zõ köz pon tok el len.
Azt hal lom a hí rek ben, hogy jól elõ ké -
szí tet tek, cél zot tak a bom bá zá sok, de en -
gem nem tud nak meg nyug tat ni.  Még az
sem nyug tat meg, hogy a bom bák mel lé
élel mi szer cso ma go kat kül de nek. Az én
szí vem vér zik, sze rin tem a há bo rú nem
meg ol dás. A ter ro riz mus el fo gad ha tat lan,
de ár tat la nok ha lá lát sem le het újabb ár -
tat la nok ha lá lá val jó vá ten ni.  Mert hogy
ár tat lan ál do za tok min den há bo rú ban
van nak és lesz nek, az biz tos. 
Bár a nyu ga ti vi lág azt hang sú lyoz za,
hogy nem az isz lám el len har col, a ter ro -
ris ta ve zé rek vál tig han goz tat ják, hogy a
há bo rú az igaz hit el len zaj lik. Most még
isz lám or szá gok is van nak az ame ri ka i ak
ál tal ve ze tett ol da lon. A kér dé se ket úgy
te szik fel, hogy tisz tes sé ges ál lam nem is
fe lel het más kép pen, csak szö vet ség gel.
Mi lesz ké sõbb, ha a szö vet sé ges isz lám
or szá gok eset leg el hi szik a fõ ter ro ris ták
sza va it? Ak kor az isz lám ci vi li zá ció har col
majd a ke resz tény ci vi li zá ció el len? Nem!
A ke resz tény hit sze re tet re és bé kes ség re
szó lít fel, tes sék csak el ol vas ni Jé zus ta ní -
tá sát! („Sze res sé tek el len sé ge i te ket, te -
gye tek jót azok kal, akik gyû löl nek ti te -
ket” Luk ács 6:27 és a töb bi) Az isz lám vi -
lág több sé ge is a mér sé kelt irány zat hí ve.
Va ló já ban kik áll nak ak kor szem ben egy -
más sal? A pénz vi lág és a sze gé nyek? Hát
nem el szo mo rí tó, hogy még csak nem is
lá tunk tisz tán?
Le het, hogy ez a há bo rú nem is a ter ro -
riz mus el len fo lyik? Mert kér dés, hogy az
Af ga nisz tán ban rej tõz kö dõ ter ro ris ták
meg sem mi sí té se fel szá mol ja-e a ter ro riz -
mus oka it? Nem! Ha az okok meg ma rad -
nak, lesz nek újabb ter ro ris ták? Va ló szí nû -
leg. Rá adá sul a vi lág más tá ja in is van nak
szin te na pon ta ter ror tá ma dás ok. Min den -
hol lesz lé gi csa pás? 
Mi, bé kes sé get kí vá nók, te he tünk-e va -
la mit, ami kor há bo rú ba in du ló re pü lõ gé -
pek száll nak el fe let tünk? Igen! Két dol -
got min den kép pen meg te he tünk:
1. Imád koz zunk, hogy mi nél ke ve sebb
le gyen az ál do zat, ne ter jed jen to vább a
há bo rú, ha ma ro san és bölcs dön té sek kel
ér jen vé get!
2. Anya gi lag se gít sük a szen ve dõ ket és
az éhe zõ ket!

Tasnádi Ka ta lin
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OKTÓBER 6.

Asza bad ság harc el vesz té se után Fe -
renc Jó zsef telj ha tal mat adott a
ke gyet len ke dé se i rõl hír hedt

Haynau tá bor nok nak, rá bíz ta a rend csi -
ná lást.  Haynau rém ural ma ok tó ber ha to -
di kán te tõ zött.  Ezen a na pon 14 em bert
vé gez te tett ki.  Az oszt rá kok nem ze ti
gyász nap pá sze ret ték vol na ten ni ezt a
na pot. Nem az lett, ha nem nem ze ti ön -
be csü lé sünk egyik leg szebb nap já vá vált.
Mi tõl lett a ma gyar sza bad ság gyász nap ja
biz ta tást adó em lék ün nep pé? A ki vég zett
tá bor no kok be csü le tes, tisz tes sé ges, ön -
fel ál do zó helyt ál lá sa adott ran got a mai
nap nak. 
„Mit Is ten nek meg fejt he tet len vég zé se
ránk fog mér ni, tûr ni fog juk fér fi as el -
szánt ság gal és az ön tu dat azon bol do gí tó
re mé nyé ben, hogy az igaz ügy örök re vesz -
ve nem lehet.”– val lot ták.
Jel lem zõ a vé reng zõ Haynaura Or mai
Nor bert hon véd tiszt tör té ne te, aki el ment
Arad ra, hogy tár sai ér de ké ben
közbenjárjon. Be je lent ke zett Haynaunál,
aki azon nal el fo gat ta, és rög tön íté lõ bí ró -
ság elé ál lít va 1849. au gusz tus 22-én fel -
akaszt tat ta. Or mai volt az el sõ vér ta nú.
Ok tó ber 6-án kö vet ke zett a töb bi ti zen -
há rom fõ tiszt már tír ha lá la. Név sor sze -
rint:
Au lich La jos tiszt, akit még hó hé rai is 
tisz tel tek,
Dam ja nich Já nos hi va tá sos ka to na,
Desewffy Arisz tid elõ ke lõ arisz tok ra ta,
Kiss Er nõ, aki ci vil ben mil li omos 
föl des úr volt,
Kneziè Kár oly hor vát szár ma zá sú tiszt,
Láhner György ipar szer ve zõ,
Láz ár Vil mos vas úti fõ tiszt vi se lõ,
Leiningen Westerburg Kár oly gróf,
né met arisz tok ra ta,
Nagy sán dor Jó zsef csá szá ri tiszt,
Poeltenberg Er nõ oszt rák lo vag,
Schweidel Jó zsef oszt rák ne mes,
Tö rök Ig nác Gö döl lõ szü löt te, 
ki tû nõ mér nök,
Vécsey Kár oly gróf, gaz dag fõ úr.
Az el sõ füg get len ma gyar kor mány mi -
nisz ter el nök ét, Bat thyá ny La jost ugyan -
azon a na pon Pes ten lõt ték agyon. 
Lenkey Já nos, a Pe tõ fi ál tal is meg éne -
kelt Lenkey, szin tén Ara don ra bos ko dott.
Csak azért nem tud ták ki vé gez ni, mert
sú lyo san meg be te ge dett. Be teg sé gé ben
so kat szen ve dett, és egy év múl va a bör -
tön ben halt meg.
Ka zin czy La jos, a köl tõ uno ka öc  cse szin -
tén az ara di vár fog lya volt. Õt né hány
nap pal ké sõbb, ok tó ber 25-én vé gez ték
ki.
Nincs tu do má som ar ról, hogy lé lek ta ni

szem pont ból ele mez ték-e va la ha is a ki -
vég zett tá bor no kok vi sel ke dé sét, pe dig az
egész szo mo rú és vé res ese ményt meg ne -
me sí ti bá mu lat ra mél tó em be ri tar tá suk. 
Szár ma zá suk sok fé le, még csak nem is
min den ki szü le tett ma gyar nak. Van kö -
zöt tük né met, szerb és hor vát. Élet pá lyá -
juk sok szí nû, még a hi va tá sos tisz tek élet -
út ja sem egy sé ges. És még is, ott, a ha lál
ár nyé ká ban ugyan az a bel sõ tar tás, tisz te -
let re mél tó vi sel ke dés jel le mez te õket.
Egyek vol tak az igaz ügy szol gá la tá ban, az
em be ri tisz tes ség ben és a ka to nai be csü -
let ben.
Az utol só es te mind an  nyi an bú csú le ve -
le ket fo gal maz tak.
Leiningen így írt fe le sé gé nek:
„ Azt hit tem, min den re ké szen va gyok:
és még is e pil la nat ban gör csö sen vo nag lik
a szí vem ar ra a gon do lat ra, hogy té ged,
leg na gyobb kin cse met örök re el ve szí te lek.
Nem! Nem örök re! Erõs a hi tem, hogy
egy jobb, szebb, bol do gabb élet kö vet ke zik
er re az élet re, szel le mem min den hol kö rü -
löt ted fog le beg ni, mert hisz a szel lem nek
min de nütt van ho na, amed dig Is ten min -
den ha tó sá ga ér.”
Láz ár Vil mos le ve lé bõl va ló a kö vet ke zõ
rész let:
„Min de nem e föl dön, ked ves szen tem,
Má ri ám! Adj gyer me ke ink mind egyi ké -
nek, ha ki lép a vi lág ba, egy em lé ket tõ lem
– élõ je lé ül an nak, hogy az, aki be csü le te -
sen és tisz tán él te egész éle tét, nyu god tan
bír meg hal ni, ha ár tat la nul is, mint én.
Ked ves gyer me ke im! Jók le gye tek! Sze -
res sé tek egy mást! Él je tek anyá to kat vi -
gasz tal va, sze ret ve!”
Nagy sán dor Jó zsef így írt meny as  szo nyá -
nak: 
„Im már el vesz tet tem min den re mé nyem
– min dent el vesz tet tem, csak irán tad va ló
vég te len, ha tár ta lan sze re te te met nem: ez
a leg mé lyebb, leg szen tebb ér zés, amit va -
la ha érez tem, és ez el fog kí sér ni a sír ba.”
A sza bad ság harc hõ sei te hát nem dur va
lel kû, ke gyet len ka to nák, ha nem mé lyen
val lá sos, tal pig be csü le tes, gaz dag ér ze -
lem vi lá gú em be rek vol tak. 
A bú csú le ve lek meg írá sa után még hát -
ra volt az utol só éj sza ka. Azt gon dol nánk,
fél ve re meg tek. De nem! Nem mind egyi -
kük rõl je gyez ték fel, hogy mi vel töl töt te
utol só órá it, de akik rõl tud juk, azok mind
szá munk ra ta lán el kép zel he tet len dol go -
kat cse le ked tek. 
Tö rök Ig nác, a had mér nök pél dá ul az
utol só es te egy erõ dí tés ta ni szak köny vet
ta nul má nyo zott. 
Schweidel a Há rom test õrt, Au lich Ho -
ra ti ust ol vas ta.

Láhner György elõ vet te fu vo lá ját, és –
mint egy bú csúz va fe le sé gé tõl, Lu ci á tól –
kot ta nél kül el ját szot ta Do ni zet ti:
Lammermoori Lu cia cí mû ope rá já ból
Edgar bú csú ári á ját.
Dessewffy az utol só éj je len édes de den
aludt. Reg gel a hoz zá me nõ pap kel tet te
fel. „Tisz ta lel ki is me re tem van, s ez alud ni
ha gyott” – mond ta.
Ami kor el in dul tak a vesz tõ hely re,
Poeltenberg meg je gyez te: „Szép kis de pu -
tá ció megy a ma gya rok ügyé ben az Úr is -
ten hez!” És va ló ban, a kül dött ség ki tû nõ
em be rek bõl állt, akik ár tat lan sá guk tel jes
tu da tá ban, hi he tet len ön fe gye lem mel és
mél tó ság gal, Is ten be ve tett bi za lom mal,
imád koz va fo gad ták a ha lált.
A tá bor no ko kat egyen ként szó lí tot ták a
ki vég zés hez. Nem kö zöl ték elõ re, hogy,
mi lyen sor rend ben vé gez nek ve lük. A ki -
szó lí tott bú csú zó ul ke zet fo gott a töb bi ek -
kel. Vécseyt hagy ták leg utol só nak, kü lön
bün te tés ként ami att, hogy õ fog lal ta el
Arad vá rát. Ne ki vé gig kel lett néz nie va -
la men  nyi tár sá nak ki vég zé sét, és már nem
volt ki vel ke zet fog nia. Egy szép le gen da
azt mond ja ró la, hogy Dam ja nich bi tó fá ja
mel lett el ha lad va meg csó kol ta a meg gyil -
kolt Dam ja nich még me leg ke zét.
Dam ja nich Já nost ka to nái is, baj tár sai is,
de még el len sé gei is tisz tel ték. Vé gül áll -
jon itt két rész let Dam ja nich bú csú imá já -
ból, nem csak a szer zõ em lé ké nek, ha nem
a sza bad ság harc va la men  nyi hõ sé nek tisz -
te let tel adóz va. Ez az ima egy szerb szár -
ma zá sú em ber hit val lá sa ma gyar ha zá ja
mel lett. Iga zi köl té szet va la ki tõl, aki nem
köl tõ, egyút tal má ig ha tó pél da em be ri
nagy ság ból, mél tó ság ból. 
„Min den ség Ura! Hoz zád fo hász ko dom!
Te erõ sí tet tél en gem a nõm tõl va ló el vá lás
bor zasz tó órá i ban, adj erõt to vább ra is, hogy
a ke mény pró bát: a becs te len, gya lá za tos
ha lált erõ sen és fér fi a san áll has sam ki.
Ol tal mazd meg, Min den ha tó az én kü -
lön ben is sze ren csét len ha zá mat a to váb bi
ve sze de lem tõl. Haj lítsd az ural ko dó szí vét
ke gyes ség re a hát ra ma ra dó baj tár sak
iránt, és ve zé reld aka ra tát a né pek ja vá ra!
Adj erõt, ó Atyám, az én sze gény Emí li -
ám nak, hogy be vált has sa né kem adott
ígé re tét: hogy sor sát hi té nek ere jé vel fog -
ja el vi sel ni.
Áldd meg Ara dot! Áldd meg a sze gény,
sze ren csét len ség be sül  lyedt Ma gyar or szá -
got! Te is me red Uram az én szí ve met, és
egyet len lé pé sem sem is me ret len elõt ted:
azok sze rint ítélj fö löt tem ke gye sen, s en -
gedj a túl vi lá gon ke gyes el fo ga dást ta lál -
nom! Ámen.”

Tasnádi Ka ta lin
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Sz ü lõ föl de men, Bé ké sen jár va hal lot -
tam, hogy Milák Bri git tá nak, a ci -
gány fes tõ nõ nek fan tasz ti kus él mé -

nye van. Bri git tá ról tud ni kell, hogy  nem sér -
tõ dik meg ha ci gány ként  mu tat ják be, és nem
kell ro mát vagy ki sebb sé get mon da ni he lyet te.
Tud ja, hogy ná lam ez nem pe jo ra tív, le ki csiny -
lõ ér tel met je lent, ha nem a leg na gyobb tisz te -
let tel  va gyok fe lé je, fe lé jük. Az új ság író nak
min dig nyi tott szem mel, fül lel kell jár nia, hisz
a té ma az ut cán he ver. Ez per sze nem szó sze -
rint ér ten dõ, de a csa lá di, ba rá ti  be szél ge té sek
mind öt le tet ad hat nak egy-egy ér de kes em ber
meg szó lal ta tá sá ra, él mé nyei  meg írá sá ra. 
Bri git tá ról is egy ilyen be szél ge tés kap csán
hal lot tam. Nem kön  nyen állt kö tél nek, hogy
ír jak ró la. Leg fõ képp azért, mert töb bek, akik -
nek kü lön le ges él mé nyé rõl  be szélt, meg mo so -
lyog ták, nem hit ték el, vagy  fenn tar tás sal fo -
gad ták. Kezd te úgy érez ni, ez csak az õ tit ka.
Az tán még is vál lal ta a nyil vá nos sá got. Per -
sze ezt nem nagy rá be szé lõ kész sé gem nek tu -
dom be, sok kal in kább Bri git ta nyi tott sze mé -
lyi sé gé nek, aki azt mond ta, ha az ál ta la el -
mon dot tak alap ján csak egy em ber is meg erõ -
sö dik hi té ben, hogy kül de té se van ezen a föl -
dön, ak kor meg ér te, még azon az áron is, hogy
töb ben eset leg nem hi szik el, amit át élt.
Is mer ked jünk meg te hát a Bé ké sen la kó
Labancné Milák Bri git tá val, aki olyan szé pen,
ma gya ro san, vá lasz té ko san  be szél, mint ahogy
az aláb bi ak ban ol vas ha tó. 
Bri git ta a szé pen rend ben tar tott csa lá di há -
zuk ban fo ga dott, amely te lis-te le van ké pek -
kel. Nem csak a fa lon, még a föl dön is. A mag -
nó ból ci gány ze ne szólt. A férj hoz ta az üdí tõt,
és fi gyel mez te tett, hogy amit ven dég ség ben
elénk tesz nek, azt nem il lik vis  sza uta sí ta ni,
mi ni mum meg kell kós tol ni. Az tán sza ladt ki
me szel ni, én pe dig kós tol gat tam az üdí tõt, és
hall gat tam Bri git ta élet tör té net ét.   

TI ZEN HAT TÁR SAM MEG HALT,
MÁR CSAK ÉN ÉLEK

S: Az in ter jú ban sze ret ném meg tud ni: 
– A fes té sze ti  ta len tu mod hogy fe dez ted föl
ma gad ban, hogy tu dott ez ki bon ta koz ni? 
– Mit je lent szá mod ra a hit?
– És ami rõl ta lán nem szí ve sen be szélsz: az
egyik be teg tár sad ha lá la elõt ti utol só per cek -
ben kö zö sen, rá dió te le fo non át élt él mé nye it. 

Az õs te het ség

B: Gyer mek ko rom óta fes tek, raj zo lok. Szá -
mom ra ez volt a já ték. Mint min den su hanc
lány nak, ne kem is jöt tek a szí né szek – pél da -
ké pek, azo kat áb rá zol tam. Még min dig élõ és
gyak ran vis  sza té rõ em lé kem, hogy egy ki rály -
nõt akar tam ké szí te ni – ugye, mint egy kis lány
- lá to más sze rû volt, egy hölgy je lent meg elõt -
tem, aki mu tat ta a szár nya it és a gló ri á ját min -

den szó nél kül. A ki rály nõ bõl egy an gyal lett.
Utá na kezd tem el a szen te ket raj zol gat ni, fes -
te ni, na gyon szí ve sen. Az is ko lai évek ben
min den fes té szet tel kap cso la tos dí jat meg nyer -
tem  az is ko lá nak. 
Nyol ca dik után to vább sze ret tem vol na  ta -
nul ni. Sze ged re je lent kez tem, ami kor az igaz -
ga tó ki je len tet te, hogy a kép zõ mû vé szet a vi -
lág te te je, és az egy ci gány nak nem ad ja meg
ma gát. Még csak el sem küld ték a je lent ke zé -
se met, én meg úgy érez tem, hogy ös  sze dõlt a
vi lág, nem ér de kel sem mi, örök re le te szem az
ecse tet. 
S:  Ez a csa ló dá sod is köz re ját szott ab ban, hogy
na gyon ko rán férj hez men tél?
B: Igen, bár a ci gá nyok nál nem rit ka, hogy
hoz zám ha son ló an 15-16 éve sen há zas sá got
köt nek. Férj hez men tem te hát, örül tem, bol -
dog vol tam, de hi á nyos volt az éle tem. Úgy
érez tem, hogy egy óri á si lyuk tá tong éle tem
kö ze pén, és nem tud tam, hogy mi ez. Egy al -
ka lom mal egy szom széd kis lány át jött, és meg -
kért, hogy egy mun ká ban se gít sek ne ki. Ami -
kor el kezd tem raj zol ni rá jöt tem, hogy mi ez az
óri á si lyuk az éle tem ben. Te hát nem sza bad
ab ba hagy ni, ne kem to vább kell dol goz nom.
Ami kor idõm en ged te, ak kor raj zol gat tam.
Majd meg lett a há rom gye re kem. Iga zá ból
’95-ig csak ma gam nak raj zol tam go lyós tol lal
le pe dõ vá szon ra az zal az el ha tá ro zás sal, hogy
majd egy szer ki fes tem, ha anya gi lag fut ja. Er re
nem ke rült sor. Nem for dult meg a fe jem ben,
hogy ki ál lít sak, csak hogy a la kást dí szít sem.
Vis  sza gon dol va, az éle tem bõl ki ma radt, el mu -
lasz tott dol gok nak volt a fes té szet a ki fe je zõ
esz kö ze, ami pó tol ta hi á nya i mat. A rajz ban
mond tam el örö mö met, bá na to mat, sen ki hez
sem tud tam for dul ni. Mi köz ben raj zol tam, az
Is ten nel be szél get tem anél kül, hogy tud tam

vol na, fel fog tam vol na.
Is ten is tud fes te ni?

S:   Is ten nel be szél get tél? Õ is tud fes te ni?
B:  Va la hol min dig ott volt az éle tem ben,
min dig vá la szolt. Ezt a ne héz utat csak így
együtt tud tuk meg ten ni. Egy szer va la mi lyen
úton mó don Péli Ta más sal, a mi nagy ci gány
fes tõ mû vé szünk kel kel lett vol na ta lál koz ni.
Bol do gan szár nyal tam, hogy öt nap múl va ta -
lál ko zunk, és majd ta nít vá nyá vá fo gad - mert
er rõl is szó volt. Há rom nap el tel té vel a Ro ma
ma ga zin ban Daróczi Ági be je len tet te, hogy
Péli Ta más meg halt. Ak kor el kezd tem Is ten -
nel pe rel ni, hogy mi ért en ged te ezt meg. Azt
mond tam, hogy men jen ki az éle tem bõl, nem
ér de kel, nem csi ná lok sem mit, hagy jon en gem
bé kén. Õ szót la nul tá vo zott. Ez az ál la pot  két
hé tig tar tott. Nem tu dom el mon da ni,  mit él -
tem át a két hét alatt, mi re én ezt mind meg
tud tam emész te ni.
S: De gon do lom ez után vis  sza hív tad ba rá to dat?
B: Igen, vis  sza hív tam, mert szá mom ra Õ a
min den. Na gyon fon tos a fér jem, a csa lá dom
is, de csak Õve le tel jes  az éle tem. Ak kor azt
mond ta ál mom ban, hogy „Te még nem tu dod,
mi ért van ez, de meg lesz az ér tel me, és ha ma -
ro san meg ka pod a mes te re det.”
S: Ezek sze rint ál mod ban is ve led van?
B: Min dig.  Nyolc hó nap pal ké sõbb va ló ban
meg kap tam a mes te re met, ami kor  Dán fok ra,
egy kép zõ mû vé sze ti tá bor ba meg hív tak. Meg -
is mer ked tem Vágréti Já nos fes tõ mû vész úr ral.
Õ 75 éves. So kat be szél get tünk. Az a nyolc
nap, amit el töl töt tünk a kép zõ mû vé sze ti tá -
bor ban, szá mom ra so kat je len tett. Ak kor volt
egy ki ál lí tá som a ka to li kus plé bá ni án. Kér tem
a csa pat tár sa kat, hogy jöj je nek el, és néz zék
meg. A mi mes te rünk na gyon szi go rú em ber
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volt, és ha rá néz tél, so sem tud tad biz to san,
mi re gon dol. A tár sak közt vol tak igaz ga tók,
mér nö kök, ta ná rok. Én vol tam az el sõ ci gány,
aki vel a tár sak ta lál koz tak, és a mes ter is. A
töb bi ek kér ték, hogy fo gad ja el õket ta nít vá -
nyul, de õ me re ven el uta sí tot ta. Ak kor én
hogy mer jek oda áll ni elé ez zel a ké rés sel? Meg
sem pró bál tam. El jöt tek meg néz ni a ki ál lí tást.
Kér tem a töb bi e ket, hogy áll ja nak a há tam
mö gé, majd ha a mes ter vé le ményt mond, és
el áju lok, ak kor kap ja nak el. Vé gig néz te a ké -
pe ket, és hüm mö gött, sen ki nem tud ta ho va
ten ni a dol got. A vé gén volt egy kép – az volt
az el sõ ci gány kép „Sej-haj ci gány élet” cí mû –,
a mes ter meg állt, el gon dol ko zott, és hir te len
fel ki ál tott, hogy „Na gyer me kem, ez vagy te!
Ezen túl eb ben fogsz dol goz ni, én le szek a mes -
te red, te pe dig a ta nít vá nyom, ha el fo gadsz”.
Így kez dõ dött. Va la hogy a ci gány do log mé -
lyen ben nem volt, mint ahogy a köz mon dás
mond ja, hogy ki bú jik a szög a zsák ból. Eb ben
ta lál tam meg ön ma ga mat, ez va gyok én, ez az
én tár sa dal mam, ez az én nem ze tem, ne kem
itt a he lyem, ezt a dol got kell be mu tat nom. 
S: En nek már hat éve. Az óta sok ki ál lí tá sod
volt, úgy tu dom. Hogy foly ta tó dott  ez a kap cso -
lat?
F: Ha von ta egy szer el men tem hoz zá, õ meg
éven te egy szer el jött, meg néz te a ké pe ket, le -
ül tünk, be szél get tünk. So ha nem mon dott egy
ké pem re sem olyat, hogy na gyer me kem, ez
nem jó, vagy ne így csi náld! Ha nem a mély
be szél ge té sek köz ben ve ze tett rá, hogy ta lál -
jam meg  ma gam, ami nem jó, amit ne kem
kell ki ja ví ta ni. Ez na gyon so kat je len tett, és
hi tem van rá, hogy ha majd egy szer én is ilyen
ta ní tó le szek, a gye re ke im mel én is így fo gok
bán ni. Nem be le szól ni, nem be le nyúl ni a
mun ká já ba, ha nem õ ma ga jöj jön rá a dol gok -
ra. Utá na ki ál lí tás ki ál lí tás há tán. Az or szá gos
szin tû ci gány szer ve ze tek kel is meg is mer ked -
tem. 
S:   Hon nan ve szed a té mát? Meg ál mo dod? Mi
ad ja az öt le tet?
B:  Na gyon sok ku ta tó mun ka áll a hát tér -
ben, és ami kor a kis ké pe ket né zi tek, ott ren -
ge teg a do ku men tá ció. Te hát én min dig va lós

ala pok ra épí tek,
ami meg tör tént, én
azt áb rá zo lom. A
nagy ké pe ket pe dig
ál mok alap ján.
Most, ahogy a Ro -
ma Par la ment bõl
ha za jöt tünk, ér zem,
ez  a mun ka, amely
rám bí za tott,  nem
ma rad hat an  nyi ban,
dol goz ni kell. Én
most úgy fo gom fel,
hogy ezek a kis ké -
pek egy nagy kép
váz la tai, amit ha -
ma ro san el fo gok
ké szí te ni, ho lott azt
mond tam, hogy ilyet már nem csi ná lok.
S: Meg le het tud ni, hogy mi rõl fog szól ni?
B: Ci gány té má jú, és val lá sos dol go kon  ala -
pul. Egy re in kább ös  sze függ a mi ci gány éle -
tünk – a múlt be li, a je len és ta lán a jö võ is – a
val lás sal, hogy mit kel le ne ten nünk. Mik azok
a dol gok, amik tõl el kel le ne sza kad nunk. Az
egész lé nye ge: a mi jel le münk for má lá sa, mert
ugye mi ci gá nyok na gyon tem pe ra men tu mos
em be rek va gyunk, és va la hol saj nos ego is ták,
ami bõl még na gyon so kat kel le ne le épí te ni.
Ne kem az a dol gom, hogy a ké pe ken ke resz tül
kezd jek el be szél ni, ha kell, ak kor ve sze ked jek
és ki a bál jak, az tán majd meg lát juk, hogy a né -
zõk ben ez mi lyen ha tást fog kel te ni. 
S: Tu laj don kép pen most a ci gá nyok nak fes tesz
vagy a ma gya rok nak? Ne tán  ma gad nak? Ki a
cél kö zön sé ged? 
B: Úgy fo gal maz nám, hogy a ci gá nyok nak a
ci gá nyok ról, de a több sé gi tár sa da lom nak is.
Vi szont mi a több sé gi tár sa da lom ban élünk,
együtt. Va la hol ne künk egy más mel lé kell si -
mul ni, mert ne künk együtt kell egy más mel -
lett él ni. Úgy ér zem, na gyon fon tos, hogy én
is me rem a ti kul tú rá to kat, és te is is merd meg
az enyé met. Bi zony na gyon sok em ber rel ta lál -
ko zok a ki ál lí tá sok al kal má val, és olyan õszin -
te szív vel és te kin tet tel mond ják el, hogy nem
is hit tem el, hogy nek tek van egy ál ta lán kul -

tú rá tok. De van.
Igaz, hogy a mû vé -
sze tünk szin te min -
den te rü le ten még
gye rek ci põ ben jár,
de úgy ér zem, hogy
ne künk egy más mel -
lett kell él nünk, egy -
más nak ezt be kell
mu tat nunk, és eze -
ket a dol go kat köl -
csö nö sen tisz te let -
ben kell atart suk.
S: Lát tam azt a ké -
ped, amit egy dal szö -
ve ge ih le tett. 
B: Ahogy „öreg -
szem”, a nép köl té -
szet egy re in kább

meg fog, és  nép dal gyûj tés sel is fog lal ko zom.
Gyûj töm a ci gány da lo kat is. Ér zé sem sze rint
nagy je len tõ sé ge és fon tos sá ga van a do log -
nak, mert mi már alig is mer jük eze ket a da lo -
kat, az utá nunk kö vet ke zõ ge ne rá ció pe dig
ab szo lút nem. Sze rin tem eze ket a dol go kat be
kell mu tat ni ne kik is, kü lön ben el fog vesz ni.
Ha tü kör be néz nek, lás sák, hogy egy kis bar na
fiú vagy lány te kint vissza, tud ják, hogy ci gá -
nyok – sok szor az el nyo mást is ér zik –, de hogy
mi ért ci gá nyok, azt nem fog ják tud ni. Ne künk
az a sze re pünk, hogy bi zo nyos dol go kat be mu -
tas sunk ne kik. Meg ta nít suk ne kik, és el fo gad -
tas suk ve lük, hogy mi is e tár sa da lom ré szei,
fon tos em be rek va gyunk. És ha ben nün ket az
Is ten ci gány nak te rem tett, ak kor ne künk ezt
kell el fo gad ni, nem sza bad szé gyell nünk, és
ne vet vál toz tat nunk. Hi szen olyan szép a mi
kul tú ránk is – per sze azok tól a dol gok tól el te -
kint ve, amik tõl a ro mák szin te rab ság ban van -
nak –, olyan szé pen le het ne gya ko rol ni, csak
tud ni kel le ne ezek kel a dol gok kal együtt él ni.
Eze ket kell ne kik meg ta ní ta ni, be mu tat ni úgy
a kép zõ mû vé szet ben, mint a da lok ban. Ez van
a tu da tom ban és a tu dat alat tim ban, így dol go -
zom most a nép dal ok alap ján is. 
S: Ezt ül te ted át a kép zõ mû vé szet be.
B: A Szállj fe ke te ma dár cí mû dal lal kap cso -
lat ban meg kér tem a fi a i mat, hogy jöj je nek, és
dol goz zunk együtt. Jó ke zû ek a fi úk, szé pen
raj zol nak. Szólt a dal, és meg kér tem õket,
hogy ami a szí vük bõl, gon do la ta ik ból jön, azt
raj zol ják le ne kem. Ez a há rom mû el ké szült,
és hi á ba gye re kek, de ezek a ha son-ér té kek
meg ma rad tak. 
S: Hogy ér zed, szá mod ra hát rány vagy elõny,
hogy ci gány vagy?
B: Én sze re tem min den do log nak a na pos ol -
da lát lát ni. A prob lé mák nál azt ke re sem, ho -
gyan le het ne meg ol da ni, a gör csös dol go kat
hogy le het ne el si mí ta ni. Na gyon sok vá dat
kap tam, de nem fog lal koz tam ve lük, kü lön ben
ré ges-rég el es tem vol na.  Hi tem van rá, ha
mind nyá jan így fog juk fel, hogy a má sik ban ne
a go noszt, a ros  szat lás suk, ak kor még a gör -
csös bõl is si mát tu dunk csi nál ni. 

folytatjuk
Durkó Sándor László
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HÍREK. INFORMÁCIÓK

FEL HÍ VÁS
Az év vé gén (de cem ber 28-tól ja nu ár 1-ig) Eu ró pa min den or szá gá ból fi a ta -

lok tí zez rei ér kez nek majd Bu da pest re, hogy részt ve gye nek az öku me ni kus
Taizé ta lál ko zón, amely a „Bi za lom za rán dok út ja a Föl dön” el ne ve zést vi se li. A
ta lál ko zó sze ret né meg va ló sí ta ni az egész em be ri ség gel együtt ván dor ló egy -
ház pél dá za tát, az Egy ház ét, amely be fo gad, és meg hall gat. A csa lá dok ban
tör té nő ven dég lá tás kéz zel fog ha tó mó don se gít föl fe dez ni azt, hogy le het sé -
ges a bi za lom és a bé ke épí té se na gyon kü lön bö ző em be rek kö zött, még a
mai vi lág ban is. A 60-70 ezer fi a tal (17-30 év) el szál lá so lá sa azon ban nem
csak Bu da pes tet, ha nem a kör nye ző te le pü lé se ket is moz gó sít ja. Vár juk min -
den ked ves ér dek lő dő je lent ke zé sét, akik szí ve sen szál lá sol ná nak el kül föl di
fi a ta lo kat. Így so kan meg ta pasz tal ják majd, mi lyen a ma gyar ven dég sze re tet. 

Bő vebb fel vi lá go sí tást ad 
Tasnádi Or so lya a 06/28-452-963 te le fon szá mon.

VÉDESE SZÕNYEGEK ISASZEGEN

A VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató 
és Szociális Segítõ Kht.

szõnyegboltja
2001. december 1-jén nyílik

Isaszegen a Rákóczi u. 12. szám alatt
(Vállalkozók Baráti Köre épületében).

Péceli munkahelyre 

élelmiszer bolti gyakorlattal 

rendelkező, szakképzett

munkatársakat felveszünk.

Érdeklődni személyesen vagy

telefonon lehet 

a kereskedelmi osztályon.

Cím: PÉC-IS-KER Kft.

(ÁFÉSZ) Pécel, 

Szemere Pál u. 8.

Telefon: 06(28)452-852.

Pécelen és Isaszegen, a
települések belterületén 
50-400 m2-ig alapterületû

üzlethelyiségek 
500-2300 m2-ig

teleknagysággal eladók.

Érdeklõdni munkaidõben 
8-tól 16-ig 

a PÉC-IS-KER Kft-nél
(ÁFÉSZ) lehet. 

Telefon: 06(28)452-854.

JÓTÉKONYSÁGI EST 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket a Szivárvány Óvoda
jótékonysági estjére a BM Polgárvédelmi Központ színháztermébe 2001.

december 1-jén (szombaton) este 7 órakor.

Fellépõ mûvészek:
LHANA

D. NAGY LAJOS
DEMJÉN FERENC

Az elõadás után zenés-táncos mulatság és büfé várja a vendégeket. A
jó hangulatról Szuda Károly gondoskodik. Belépõjegyek az óvodánkban

kaphatók. 
Támogatóink: Pécel-Isaszeg ÁFÉSZ és az ÕRMESTER KFT.

Síelõk figyelem!
Kedves Sporttársak, megszületett a végsõ elhatározás, miszerint:

I. túra 
2002. január 11-tõl 22-ig Bormio Livigno
Szállás, utazás, bérlet ára kb. 75.000 Ft.

A jelentkezésnél 25.000 Ft, december 10-ig a teljes összeg fizetendõ.
December 10. egyben a jelentkezési határidõ is.

II. túra 
2002. március 22-30-ig Cortina d’ Ampezzo 

Az ára ugyanannyi, mint az elõzõé.
Mindkét túrára lehet síoktatást is igényelni.
Érdeklõdni és további felvilágosítást kérni 

Hámori Jánostól lehet (06/20-392-8423, 06/28-453-381).
Lehetõség van útlemondási biztosítást kötni.

Hó show a BNV-n november 8 és 11 között lesz.
Kedves Sporttársak, itt az ideje a felszerelést elõkészíteni, és a fizikai felkészülést

megkezdeni egyénileg és az iskolák tornatermeiben csoportosan is.
A Petõfi Sándor Általános Iskolában és a Szemere Pál Általános Iskolában is

van esténként aerobic oktatás.
Hol van már az idei hó???

Bózsváriné Göbölyös Eszter
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REJTVÉNY

VÉDESE SZÕNYEGEK GYÕRBEN

Köz hasz nú sá gi je len tés

Az Egy mást Se gí tõ Egye sü let
(ESE) ki emel ke dõ en köz hasz nú 
szer ve zet 2000. évi te vé keny sé gé -
nek és gaz dál ko dá sá nak 
leg fon to sabb ada tai:

Be vé te lek: eFt
Elõ zõ évi pénz ma rad vány 3.094
Ado má nyok 348
Pá lyá za ti tá mo ga tá sok 2.600
Költ ség ve té si tá mo ga tás 16.222
SzJA 1% 339
Alap te vé keny sé gi be vé tel 29.237
Vál lal ko zá si be vé tel 410
Egyéb be vé tel 917
Be vé te lek ös  sze sen: 53.167

Ki adá sok
Bér-  és bér jel le gû 18.766
Do lo gi ki adá sok 28.887
Be ru há zá si ki adá sok 1.920
Ka ri ta tív alap és egyéb ki ad.1.199

Pénz ma rad vány 2000. 2.395
Ki adá sok ös  sze sen: 53.167

Mér leg fõ ös  szeg: 61.360
Be fek te tett esz kö zök: 49.777
Sa ját tõ ke: 59.691

Köz hasz nú sá gi je len té sünk in téz -
mé nyünk ben meg te kint he tõ, il let ve
ké ré sé re pos tán el küld jük.
Az Egy mást Se gí tõ Egye sü let ré -
szé re fel aján lott 2000. évi sze mé lyi
jö ve de lem adó 1 szá za lé kát a
Baczoni Ist ván Re ha bi li tá ci ós és
Ápo ló Ott hon fej lesz té sé re for dí tot -
tuk. Kö szön jük min den tá mo ga tó -
nak a köz vet len se gít sé get.
Köz pon ti iro da: 
2119 Pécel, Pi he nõ u. 2. 
Tel/fax: 06-28-454-076
E-mail: ese@mail.digitel2002.hu 
Bank szám la szám: 
65600113-14100134, 
Adó szám: 19173245-213

Köz hasz nú sá gi je len tés

A FÉNY-ESE Szo ci á lis Köz pont
Ala pít vány ki emel ke dõ en köz hasz -
nú szer ve zet 2000. évi te vé keny sé -
gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to -
sabb ada tai:

Be vé te lek: eFt
Elõ zõ évi pénz ma rad vány 855
Ado má nyok 644
Pá lyá za ti tá mo ga tá sok 2.737
Költ ség ve té si tá mo ga tás 602
SzJA 1% 28
Alap te vé keny sé gi be vé tel 1.772
Vál lal ko zá si be vé tel 100
Egyéb be vé tel 43
Be vé te lek ös  sze sen: 6.781

Ki adá sok
Bér-  és bér jel le gû 2.307
Do lo gi ki adá sok 725
Be ru há zá si ki adá sok 2.500
Ka ri ta tív alap és egyéb ki ad. 262

Pénz ma rad vány 2000. 987
Ki adá sok ös  sze sen: 6.781

Mér leg fõ ös  szeg: 7.456
Be fek te tett esz kö zök: 6.429
Sa ját tõ ke: 7.004

Köz hasz nú sá gi je len té sünk in téz mé -
nyünk ben meg te kint he tõ, il let ve ké -
ré sé re pos tán el küld jük.
A FÉNY-ESE Szo ci á lis Köz pont
Ala pít vány ré szé re fel aján lott 2000.
évi sze mé lyi jö ve de lem adó 1 szá za lé -
kát a Baczoni Ist ván Re ha bi li tá ci ós
és Ápo ló Ott hon fej lesz té sé re for dí tot -
tuk. Kö szön jük min den tá mo ga tó nak
a köz vet len se gít sé get.
Köz pon ti iro da: 2119 Pécel, 
Pi he nõ u. 2. 
Tel/fax: 06-28-454-076
E-mail: ese@mail.digitel2002.hu 
Bank szám la szám:
65600113-15100058,
Adó szám: 18668748-113
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