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2000. július 5-én 18.00 órai kezdettel 
ülést tartott Pécel város Képviselõ-
testülete. Az ülés helyszíne: a Zeneiskola 
Hangver-senyterme
A meghirdetett napirendi pontok:
Zárt ülés keretében:
1. Az AQUATERV Hungary Mûszaki 
Tanácsadási és Befektetési Kft. és a 
Varjas Kft. ajánlatának megtárgyalása
Elõadó: Klász László és Bors Pál bi-
zottsági elnökök
2. Szociális ügyekben döntés
Elõadó: Juhász Miklós bizottsági elnök
3. Családsegítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálat vezetõjének kinevezése 
Elõadó: Tariska Zoltán, az Oktatási, Kul-
turális és Egyházügyi Bizottság elnöke
Nyilvános ülés:
Polgármesteri beszámoló a két ülés 
közötti idõszakról
Elõadó: Márkus János polgármester

A Péceli Vízmû Kft. beruházásában megkezdtük a 
rekonstrukciós munkák végrehajtását. Ezeket a 
munkákat a lakosság érdekében, Önökért végezzük. Az 
esetleg felmerülõ kellemetlenségek, zavarok idején 
megértésüket kérjük. 
A tervezett munkálatok:
- Kutak, kútépületek felújítása
- Irányítástechnikai rekonstrukció
- A Maglódi úti nyomásfokozó felújítása
- A vízmérõ órák cseréje
- A Bem utcai töltõvezeték cseréje
- Csatornatisztítás a város területén
- Az aknafedõ lapok szintbe helyezése (a Maglódi úton, az 
Isaszegi úton, a Rákos utcában, az Erzsébet sétányon)
- A központi szennyvízátemelõ felújítása
A fenti munkálatok tervezett értéke 64 millió forint.

Dr. Vida Gábor

Július havi képviselõ-testületi ülés Július havi képviselõ-testületi ülés 
2.  Helyi építményadóról szóló rendelet 
módosítása
Elõadó: Márkus János polgármester
Helyi iparûzési adó rendelet módosítása
Elõadók: Klász László, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke és Koricsánszky Attila, 
az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A Mûszaki Bizottság elõterjesztései:
4/1. Önkormányzati bérlakások értékesí-
tése
4/2. Szükséglakások kiutalása
4/3. A Vízmû Kft. ügyvezetõjének bére-
melése
4/4. A Polgármesteri Hivatal Mûszaki 
csoportvezetõjének gépkocsiátalány 
megállapítása
4/5. A Jóakarat Bt. kérésének megtár-
gyalása
4/6. Dect torony létesítésének megtár-
gyalása
4/7. A volt Rákos patak medrének értéke-

sítése
4/8. Kun József utcai és egyéb utcák 
fekvõrendõrrel való ellátása
4/9. Kovács István telekvásárlási kérel-
me
Elõadó: Bors Pál, a Mûszaki Bizottság 
elnöke
5. A Pénzügyi és Városgazdálkodási Bi-
zottság elõterjesztései:
5/1. Étkezési normamódosítás az önkor-
mányzat intézményeire vonatkozóan
5/2. A Millenniumi ünnepségeken részt-
vevõ iskolák támogatása
5/3. A Lichner patika kérelme
5/4. A Költségvetési rendelet módosítása
Elõadó: Klász László, a Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Bizottság elnöke
6. A Szemere Pál Általános Iskola igaz-
gatói állására új pályázat kiírása
Elõadó: Tariska Zoltán, az Oktatási Kul-
turális és Egyházügyi Bizottság elnöke

- Beszélgetés az iskolaépítésrõl
- Péceli lakástámogatási, telekvásárlási 

helyzetkép
- Tudósítás az augusztus 20-i ünnepségrõl
- Külföldi segítõink bemutatása, interjú Dr. 

Elisabeth Fessl de Alemany asszonnyal
- Riport a péceli elsõ osztályos tanítókkal, 

tanulókkal
- Középpontban a nevelés, a család

- Közeledés az Európai Unióhoz

Millenniumi elõadássorozat indul augusztus 29-én, kedden 18.30 
órakor (majd kéthetente folytatódik). Bõvebb információt 
Zsombori Sándor ad a 28-452-173 telefonszámon.

A balettiskolába szeptember 2-án szombaton 10-12 óra között lehet 
beiratkozni. A balettmester a következõ tanévben is Száraz Lívia 
lesz. Bõvebb felvilágosítást a 06/30-284-2204 telefonon kaphatnak 
az érdeklõdõk.
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ÉVADKEZDÉS ELÕTT 
A SZEMERE PÁL MÛVELÕDÉSI HÁZ 

a FREUDENBERG MEKTEC HUNGARY épületében.
(Pécel, Pesti út 80.)

Idõpont: 2000.július 28-augusztus 20-ig 
hétköznap 09-18 óráig, hétvégén: 09-17 óráig

A belépés: díjtalan

Karikatúra kiállítás Pécelen
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fórum nyilvános volt, Pécel 
ESE Híradó 2000/3. számában 
beharangoztuk a közérdeklõ-

désre számottartó kistérségi eseményt. A 
résztvevõk közül sokan ismerték 
egymást, hiszen mint a fórumot vezetõ 
Garádi István bevezetõjében elmondta, 
az M0-ás ügyében már többször volt 
egyeztetés a településekkel. A legutóbbi 
1999. év végi, általa kezdeményezett 
egyeztetésnél szomorúan tapasztalta, 
hogy néhány önkormányzat megváltoz-
tatta korábban az M0-ás ügyében megho-
zott döntését. Nógrádi László miniszter 
úrral folytatott beszélgetésben a minisz-
ter úr álláspontja a nyomvonal variációk-
ról és petíciókról nem volt pozitív, véle-
ménye szerint ezek késleltetik az építést. 
Garádi István egyértelmûen megfogal-
mazta, hogy az M0-ás nyomvonalának 
kijelölését igen mélyen átgondolt szak-
mai, gazdasági, környezetvédelmi, köz-
lekedési hatásvizsgálat elõzte meg. Az 
útvonal kijelölése nem politikai kérdés, 
nem a demokratikus véleménynyilvání-
tások szakítópróbája, hanem szakmai 
kérdés. 

Garádi úr szavai után a megjelentek 
fejtették ki véleményüket. A hozzászólók 
kiemelték, hogy hatalmas problémát 
okoz a térségben a megnövekedett forga-
lom és a csúcsidõben (nem ritkán azon 
kívül is) összetorlódó végtelen kocsisor. 
Szükséges a megoldást megtalálni, és 
erre kiváló lehetõség az M0-ás körgyûrû 
megépítése. Többen említették, hogy 
mint minden nagy beruházás, így az M0-
ás nyomvonala is sértheti egyes emberek, 
embercsoportok érdekeit. A közhasznú-
sági törvény egyértelmûen szabályozná a 
közérdekben hozott döntési hatáskörö-
ket, amíg ez nem születik meg, sok 
szereplõvel kell egyezséget kötni a lehetõ 
legjobb megoldás megtalálásában. 
Természetes, hogy más-más szempon-
tokat tartunk elsõdlegesnek az M0-ás 
nyomvonalának kijelölésében.
Természetes az is, hogy a fórumon meg-
jelentek sok esetben egymással ellen-
tétes, érzelmileg is túlfûtött módon tették 
meg észrevételeiket, hiszen a térség min-
den polgárát érintõ ügyrõl beszélgettünk 
több mint 2 órán keresztül.
A jelenlévõ civil szervezetek képviselõi 

az árpádföldi, a rákoskerti polgárok érde-
keirõl beszéltek. Hozzászólásaikban 
hangsúlyozták, hogy az M0-ás megépíté-
sével elviekben egyetértenek. A lakosság 
bõvebb tájékoztatására, a környezetvéde-
lem fokozott betartására szeretnék a fi-
gyelmet felhívni. 
Nehéz volt közös tanulságot és közös ter-
vet javasolni, de abban mindenki ugyana-
zon a véleményen volt, hogy ilyen össze-
jövetelekre nagy szükség van.
Reméljük, hogy szerkesztõségünk kez-
deményezése a térség szerkesztõségei, 
önkormányzatai és civil szervezetei 
között elindít egy párbeszédet, amelynek 
elsõ ügye az M0-ás megépítésének közös 
sürgetése.

A fórumon részt vettek: Dr. Máthé 
Gizella (Dr. Gémesi György országgyû-
lési képviselõ titkára), Harazin István 
(Polgármesteri Hivatal, Ecser), Birtalan 
Sándor (Polgármesteri Hivatal, Gyöm-
rõ), Stári Gábor (Polgármesteri Hivatal, 
Isaszeg), Csitári József (Polgármesteri 
Hivatal, Nagytarcsa), Jakots Lajos 
(Polgármesteri Hivatal, Pécel), Tóth 
Miklós, Weyde Gyula (Polgármesteri 
Hivatal, Budapest XVI. kerület), Vella 
Nándor, Bátovszki György (Polgármes-
teri Hivatal, Csömör), Sebõk Andrásné 
(Árpádföldi Polgárok Érdekképviselete), 
Bukta Mihály, Bedey Gábor (RÁ-
MEGY), Hódosi János (HJ Investment 
Kft., Pécel), Pénzes János (Forrás újság, 
Isaszeg), Nagy Miklós (Ecser), Bagó 
István, Csávás Ferenc, Cser László, 
Mikes András (Pécel). Isaszegrõl is 
többen jöttek érdeklõdõk. Ezzel a cikkel 
szeretnénk a fórumon megjelenteket 
saját véleményük megírására késztetni. 
Az eseményeket, változásokat nyomon 
követjük, és a fontosabb hírekrõl a 
jövõben is tájékoztatni fogjuk kedves 
olvasóinkat.

Apróné Orosz Margit

Kinek kell az M0-ás?KKinek kell az M0-ás?

Júniusi számunkban jelent meg 
Garádi Istvánnal, Pest Megye 
Önkormányzatának közlekedési 
tanácsnokával készült interjúnk az 
M0-ás autópálya építésérõl. 
Nagyon sok érdeklõdõ kérdést 
kaptunk a cikkel kapcsolatban, 
ezért 2000. július 13-án fórumot 
rendeztünk az ESE Teréz anya 
termében, melyre az érintett 
települések vezetõit és a helyi 
újságok szerkesztõit hívtuk meg.

A
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Olvasóink közül többen kérték, hogy a lakás-
hoz jutási lehetõségeknek járjunk utána. Ter-
mészetesen információ van bõven. Elõször a 
KSH jelentését böngésztük. Nézegettük a sta-
tisztikát: mennyi lakásépítési engedélyt adtak 
ki, mennyi lakást vettek használatba 1999-
ben. Próbáljuk megérteni, mit jelentenek a 
számok. Sok vagy kevés a felépült lakások 
száma? És vajon mennyibe kerül egy új la-
kás? És vajon a gyerekeink hogyan jutnak 
majd lakáshoz?  A Magyar Közlöny 2000. 
január 28-i különszámában bárki megtalál-
hatja a lakás-célú támogatások jogszabályait. 
A 101/2000 (VI.26.) Kormányrendelet a La-
káscélú támogatások módosításáról a támo-
gatási rendszer fõbb irányelveit változatlanul 
hagyja. Ennek összefoglalását, a lehetõségek 
felsorolását megpróbáltuk elvégezni. Mun-
kánk eredményét most címszavakban közre-
adjuk. Következõ számainkban pedig azt is 
elmondjuk, hogy a péceli önkormányzat és a 
bankok milyen feltételekkel, kinek, mennyi 
támogatást, hitelt adnak.

Támogatás típusa Támogatás jellege Ki veheti igénybe? Feltételek

1. Lakásépítési 
kedvezmény 
(ún. szoc. pol.)

Összefoglaló táblázat a 2000. július 1-étõl magán sz

Összefoglaló táblázat a 2000. július 1-étõl nem magán sz

2. Lakásbõvítési
kedvezmény
(fél szoc. pol)

3. Adóvisszatérítési 
támogatás

4. Akadálymentesítési 
támogatás

5. Általános
kamattámogatás

6. Kiegészítõ
kamattámogatás

7. Önkormányzati 
támogatás

9. Víziközmû létesítésé-
nek támogatása

1. Kiegészítõ kamat-
támogatás

2. Önkormányzatok
támogatása bérlakás
állományuk növelése
érdekében

8. Társasházak és lakásszövet-
kezetek lakóház felújításának 
támogatása

Egyszeri állami támogatás, nem kell 
visszafizetni.

Egyszeri állami támogatás, nem kell 
visszafizetni.

Egyszeri állami támogatás, nem kell 
visszafizetni.

Állami támogatás, nem kell visszafizetni

A kölcsön forrásául szolgáló jelzálogle-
vélhez kapcsolódó évi 3%-os kamattá-
mogatás, amely a törlesztés elsõ 5 évében 
jár.
Banki hitel igénybevételéhez a törlesztés 
elsõ tíz évében, mértéke lehetõvé teszi, 
hogy az adós max. 8% kamatot fizessen.

Kamatmentes kölcsön és vissza nem 
fizetendõ támogatás.

Kölcsöntörlesztéshez nyújtott kamattá-
mogatás.

Kölcsöntörlesztéshez nyújtott kamattá-
mogatás.

Banki hitel igénybevételéhez a törlesz-
tés elsõ tíz évében, mértéke lehetõvé te-
szi, hogy az adós max. 8% kamatot 
fizessen.

Vissza nem fizetendõ támogatás.

Mindenki, akinek eltartott gyermeke van 
és ilyen támogatást még nem kapott.

Mindenki, akinek eltartott gyermeke van 
és szoc. pol. támogatást, vagy lakásépítési 
kedvezményt még nem kapott.

Mindenki, aki saját lakást építtet vagy 
vásárol.

Mozgássérültek vagy az õ elhelyezésükrõl 
gondoskodó közeli hozzátartozók.

Lakáscélra bárki.

Házaspár vagy gyermekét egyedül nevelõ 
személy.

A rászoruló családok.

Társasházak vagy lakásszövetkezetek 
tulajdonostársai.

A közmûtársulat.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkezõ társaság, vagy egyéni vállal-
kozó.

Települési önkormányzatok.

A méltányolható lakásigényen belül 
lakásépítésre, új lakás vásárlására. Az adók 
és járulékok megfizetését is igazoló anyag- 
és munkabér számlák bemutatása.

A méltányolható lakásigényen belül 
lakásbõvítésre, amely a lakást alapterület 
növeléssel legalább egy szobával bõvíti.

A méltányolható lakásigényen belüli lakás 
legyen.

Legalább 67%-os munkaképesség elvesztés 
és új lakás építése, vásárlása, akadály-
mentesítése.

Lakás építéshez, új vagy használt lakás 
megvásárlásához, bõvítéséhez, korszerû-
sítéséhez, társasház közös részei felújítá-
sához.

Új lakás építéséhez vagy vásárlásához egy 
alkalommal max. 30 millió Ft építési 
költség vagy vételár esetén (telekár nélkül).

Lakótelek, új, használt lakás megszerzése, 
lakásbõvítés, felújítás, fenntartás, lakáscé-
lú kölcsön törlesztése vagy bármely lakás-
költség viselése.

Négy éves elõtakarékoskodás után a közös 
tulajdonú épületrészek felújításához.

A közmû megépítéséhez, a költség lakos-
sági hozzájárulásból fedezett részéhez.

Olyan új lakás építéséhez, melynek építési 
költsége max. 30 millió Ft és az építtetõ a 
lakást értékesíti vagy legalább 20 évre 
bérbe adja.

Szociális célú vagy költségelven meg-
állapított lakbérû bérlakások létrehozá-
sa.
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Az önkormányzatok támogatásáról, 
kedvezményes lakótelek-vásárlási lehe-
tõségekrõl érdeklõdtünk Dr. Gémesi 
György országgyûlési képviselõ úrtól. A 
témával kapcsolatos levelét közöljük:

„Már a jelenlegi jogszabályi feltételek 
között is fennáll a lehetõség arra, hogy az 
önkormányzatok lakótelek megvásár-
lásához nyújtsanak helyi támogatást. A 
jelenlegi jogszabályi keretek között a 
többször módosított, a lakáscélú támo-
gatásokról szóló 106/1988. (XII. 26) Mt. 
Sz. rendelet adta keretek között a tele-
pülési önkormányzatok maguk döntik el, 
hogy milyen céllal és milyen körben 
részesítik helyi támogatásban az igénylõ 
családokat. A lehetõség adott ahhoz, 
hogy lakótelek megvásárlásához nyújt-
sanak az önkormányzatok kamatmentes 
kölcsönt vagy vissza nem térítendõ támo-
gatást. Gödöllõn az önkormányzat részé-
rõl megismert igények és a pénzügyi 

lehetõségek függvényében lakásvá-
sárlás, illetve lakásépítés fedezetének 
kiegészítéséhez vezette be a képviselõ-
testület a helyi lakáscélú támogatásokat. 
Az idei évben a lakástámogatások bõ-
vültek: három vagy ennél több gyermeket 
nevelõ nagycsaládosok részére is nyúj-
tunk támogatást a saját lakás lakó-
szobáinak számát növelõ bõvítéshez. 
Az itteni viszonyok közt nem tartottuk 
célravezetõnek a lakótelek-vásárláshoz 
nyújtandó támogatás bevezetését, gon-
dolva arra, hogy a telek megvásárlása 
önmagában nem oldja meg a családok 
lakásproblémáját. Általános tapasztalat, 
hogy az építési költségek meghaladják a 
telekárat, így erre való tekintettel nem 
láttuk indokoltnak olyan támogatás 
bevezetését, melynek esetében bizony-
talan, hogy a támogatás megadása be fog-
ja tölteni célját, elõsegíti a végleges 
lakásmegoldást. Így lakásépítés esetén a 
Gödöllõn alkalmazott lakástámogatás 

célja kifejezetten az építkezés fedeze-
tének kiegészítése. Az olyan fiatal 
házasok részére, akik anyagi lehetõ-
ségeik miatt építkezni nem tudnak, 
rendelkezésre áll a fiatal házasok elsõ 
lakásvásárlását elõsegítõ támogatás, 
használt lakás vételára fedezetének 
kiegészítéseként. Elképzelhetõ, hogy 
más településeken, ahol az ingatlanárak a 
gödöllõinél jóval alacsonyabbak, cél-
szerû volt bevezetni a lakótelkek meg-
szerzéséhez a támogatást, mellyel orszá-
gos szinten bizonyára több önkormány-
zat is élt. 
Az otthonteremtési támogatásról hama-
rosan megjelenõ új jogszabály is alapve-
tõen az önkormányzatokra fogja bízni, 
hogy a támogatható célok közül kivá-
lassza azokat, amelyek a településen 
jellemzõ viszonyoknak és igényeknek 
leginkább megfelelnek, és ezek igénybe-
vételérõl alkosson rendeletet.”

Összeg, mérték Hol lehet kérni? Mit kell a kérelemhez benyújtani?

személyek számára igényelhetõ lakáscélú támogatásokról

személyek számára igényelhetõ lakáscélú támogatásokról

Gyermekenként 200.000 Ft, kivéve a 2. És 3. 
gyermeket, akik után 1.000.000 Ft. Más eltartott 
családtag után 30.000 Ft. A kedvezmény összege 
max. az építési költség vagy eladási ár 65%-a 
lehet.

Lakásépítési kedvezmény fele, vagyis 100.000, 
500.000 Ft.

Lakásonként max. 400.000 Ft, de a megfizetett áfa 
max. 60%-a.

Új lakás építéséhez, vásárlásához max. 250.000 Ft, 
meglévõ lakás akadálymentesítéséhez max. 150.000 
Ft eltartott hozzátartozó után max. 100.000 Ft.

Egy lakáshoz kapcsolódó max. 30 millió Ft 
kölcsönhöz.

Legfeljebb 10 millió Ft összegû bankkölcsönhöz.

Az önkormányzat döntése alapján.

Öt évig a kamat 70%-a, a következõ öt évben a kamat 
35%-a.

A teljes futamidõre a hitelkamat 70%-a, de a 
számítás alapjául szolgáló kamat a jegybanki 
alapkamat 1,3-szerese.

Az építési költség max. 70%-a, de legfeljebb 10 
millió Ft összegû bankkölcsönhöz.

A beruházási költség max. 70-80%-áig.

Az önkormányzat jegyzõje igazolja a személyi 
jogosultságot. Annál a banknál, amellyel az építtetõ 
vagy vásárlás esetén a vállalkozó a lebonyolításról 
megállapodik. A készültéségi fokkal arányosan 
folyósítják.

Úgy, mint a lakásépítési kedvezményt.

A készültéségi fokkal arányosan a bizonylatok 
alapján.

Bármely banknál, a megkötött lebonyolítási szerzõdés 
alapján.

Bármely banknál, amely a Földhitel és Jelzálog 
Bankkal szerzõdést kötött.

A jegyzõnél a feltételek teljesülését személyi és 
egyéb okmányokkal kell igazolni. Építés esetén az 
engedélyezett tervet, költségvetést és a kiadásokat 
igazoló bizonylatokat, a használatbavételi 
engedély kiadása elõtt. Vásárláskor a szerzõdés 
bemutatása.

A lakásépítési kedvezmény építésre vonatkozó 
szabályai szerint.

A jegyzõ eljárását kivéve azonos a lakásépítési 
kedvezményre vonatkozó szabályokkal.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületei Országos 
Szövetségének javaslatát.

Bankonként különbözõ lehet, de általában a 
hitelképességet és az igénybevétel célját kell 
igazolni.

Bármely banknál felvett kölcsönhöz nyújtható, 
amelyik a jogszabályi feltételekkel hitelez.

A jegyzõnél a feltételek teljesülését személyi és 
egyéb okmányokkal kell igazolni. A banknál a 
hitelképességet és a hitelcélt kell igazolni.

Az önkormányzatnál kell kérni, de a támogatást az ön-
kormányzattal megállapodást kötõ bank folyósít-
ja.

Az önkormányzat döntése szerint, de általában a 
rászorultságot igazoló iratokat.

Bármely banknál.

Bármely banknál, megállapodás alapján.

A tulajdont és a költségeket igazoló irato-
kat.

A közmûtársulatra, a hozzájárulási hányadokra 
vonatkozó iratok.

Bármely banknál.

Gazdasági Minisztérium.

A banknál a hitelképességet és a hitelcélt kell 
igazolni.

Pályázat.
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Manapság nem ritka a középkorú felnõttek 
iskolapadba ülése. Fiatalabb korban a gyer-
mekek nevelése, a ház építése, az anyagi ja-
vak hajszolása miatt tanulás nélkül töltötte 
életét. Az elme frissen tartását sokaknál né-
hány könyv elolvasása, néhány színház és 
kiállítás meglátogatása és sok-sok kereszt-
rejtvény fejtése szolgálta, esetleg jobb eset-
ben szakmai továbbképzésen vehetett részt. 
Amikor a gyerekek felnõnek, közép- és 

Tanulni nehézTanulni nehéz
felsõfokú iskolába járnak, a szülõbõl újra 
elõtör a régen takaréklángra állított tanulási 
vágy, és óvatosan, meggondolva újra jelent-
kezik olyan oktatási intézménybe, ami õt 
nagyon érdekli. Ez óriási elõny a tanulmá-
nyi sikerek elérésében. A tapasztalat ugya-
nis az, hogy ami érdekel minket, és nagyon 
akarjuk véghezvinni, az biztos sikerül. Sze-
rintem a felnõttoktatás kulcsa ez, a meg-
gondolt, saját elhatározás. A felnõtt diák 
mérlegelni tudja a lehetõségeit, korlátait. 
Szükség esetén (gondolok a vizsgák idejé-
re) minden lehetséges fizikai és szellemi 
tartalékait mozgósítani tudja. Csak 
csüggedni nem szabad. Ilyenkor a család 
többi tagjának a tûrõképességére is nagy 
szükség van. Anya vagy apa, a férj vagy 
feleség vizsgaidõszakban egy kicsit eltávo-
lodik a családtól, hogy aztán mikor felléle-
gezhet újra, teljesen a régi énjét mutathassa. 
Feltöltõdik megerõsített ismeretekkel, ön-
bizalma ismét nõ egy picit, és a következõ 
félévre készül, mert még ez is, az is ér-
dekli. Bármilyen szép gondolatok jutnak 

eszembe a tanulási vágy kapcsán, tanulni 
akkor is nehéz. Nehéz, fájdalmas a szülés, 
mégis újra és újra vállaljuk. Bonyolult, 
felelõsségteljes a gyermeknevelés, mégis 
örömmel, szeretettel végezzük. Évekig 
gondozzuk idõseinket, idõt, fáradságot 
nem ismerve, és jólesõ érzéssel tölt el 
bennünket, hogy boldogabb öregkort biz-
tosíthatunk nekik. Így vagyunk a tanulással 
is. Erõs szellemi terhelést vállalunk, va-
rázslók leszünk idõnk beosztásában, és a 
munkahelyen is igyekszünk helytállni. 
Vállaljuk a családtagok ferde pillantásait, 
„bezzeg régen nem így volt” felkiáltásait. 
Közben figyelmesen jegyzetelünk, éjsza-
kákon, hajnalokon át bújjuk a könyveket, 
már rutinszerûen írjuk a dolgozatokat, a 
zárthelyiket. Tehát tanulni nehéz. Mégis 
miért csináljuk? Talán hajt a vágy, hogy 
többet tudjunk, talán régi vágyunk telje-
sítését erõltetjük, talán gyerekeinknek aka-
runk példát mutatni, talán a nehéz feladat 
elvégzése inspirál, talán szeretünk tanulni? 
Lehet ez is, lehet az is, lehet mindegyik 
vagy egyik sem.
Ha vége lesz a vizsgáimnak, lesz idõm a 
válaszra, vagy valaki segítsen a válasz-
adásban.             Hamvasné Nagy Mária

(Hivatalos értesítõ 2000/28. szám)

A következõ tanítási év 2000. augusztus 28-án, hétfõn kezdõdik, 
és a közép-iskolák utolsó évfolyamainak kivételével 2001. június 
15-én, pénteken zárul  tu-datta a vonatkozó miniszteri rendelet 
alapján az Oktatási  Minisztérium. Az iskoláknak, 
iskolafenntartóknak, peda-gógusoknak, szülõknek és tanulóknak 
szóló tájékoztatás szerint az elsõ félév 2001. január 26-ig tart. A 
következõ tanítási évben három szünetet vehetnek igénybe a 
tanulók: az õszi szünet november 1-5-ig tart, a téli december 22-én 
kezdõdik és január 2-ával zárul, a tavaszi szünet elsõ napja 2001. 
április 11-e, az utolsó pedig 17-e. A tanköteles tanulók beíratása az 
önkormányzat által meghirdetett idõpontban, 2001. március 1-je 
és április 30-a között történik. A hat és nyolc évfolyamos 
gimnáziumok közös írásbeli felvételi idõpontja: 2001. február 7-e, 
14 óra. Az általános felvételi eljárás keretében felvételi vizsgát 
2001. március 1-jétõl 30-ig lehet szervezni.

A tanév új rendje A Szemere Pál Általános Iskola 2000/2001. tanévtõl esti leve-
lezõ oktatást indít. Várjuk azokat a jelentkezõket, akik nem 
végezték el az általános iskola 8 osztályát 2000. szeptember 4-
én a FORFA épületében Kapronczai Zoltánnénál. Az oktatás 
hétfõnként lesz.
A Szemere Pál Általános Iskolában a javító és osztályozó vizs-
gák idõpontja: 
2000. augusztus 24. reggel 8 óra.
A tanévnyitó ünnepség:
A Szemere Pál Általános Iskolában: 2000. augusztus 26. 
szombat 17 óra.A Petõfi Sándor Általános Iskolában: 2000. 
augusztus 27. vasárnap 17 óra.
Az elsõ tanítási nap: augusztus 28. hétfõ.
Az általános iskolai tankönyvcsomagok várható ára:
az alsó tagozaton: 3000-5000 Ft,
a felsõ tagozaton: 7000- 7500 Ft lesz.
Lapzártáig nem kaptunk információt arról, hogy a rászoruló 
családok kapnak-e támogatást az iskolakezdéshez a helyi önkor-
mányzattól. 

Este 10 óra van. A család lassan el-
csendesül, a hétköznap vége köze-
ledik. A vacsora után még egy mo-
sogatás, a holnapi fõzés kitalálása, 
a halaszthatatlan vásárlás, számla-
fizetés elrendezése ..., és már pihen-
hetnék is. Ilyenkor vizsgaidõben ez 
lehetetlen. A családanya, aki tanu-
lásra adta a fejét, az felejtse el a pi-
hentetõ korai alvást. Éjjel fél tizen-
egy magasságában kezdi el a ta-
nulást, a vizsga ideje sürgeti. 

Az újságírás iránt érdeklõdõ, jó íráskészségû péceli fiatalok részére 1 éves ösztöndíj pályázatot 
hirdetünk 

„ÉDES ANYANYELVÜNK” 
címmel.

Feltételek:
- Életkor: 16-25 év
- A pályázat beadási határideje: 2000. szeptember 15. (Kizárólag postai úton!)
- A pályázat tartalma: max. három A4-es oldal, prózai írásokkal, "A hónapban történt Pécelen" címmel.
  (Aktuális hónap 2000. augusztusa.) Az írás mûfaja és témája szabadon választható.
- Az ösztöndíj összege: 10000 Ft/hó ((2000. október 1-2000. szeptember 30.).
- Az ösztöndíj célja: önképzés támogatása az amatõr újságírásban.

A pályázatot a FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány 2119 Pécel, Pihenõ u. 2. címére „Édes anyanyelvünk pályázat” - 
megjelölésével kérjük postai úton elküldeni.

A pályázatokat a PÉCEL ESE Híradó szerkesztõsége külsõ szakértõ bevonásával bírálja el 2000. szeptember 25-ig. 

Közlemény

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT FIATALOKNAK
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család egy virágcsokor. Kis 
virágú, nagy levelû, illatos 
szirmú, szúrós szárú, hervadó, 

fenséges, tüsszentést kiváltó, szerelmet 
hordozó...egyszóval tarka egyveleg, de 
mégis egy csokor.

Bármilyen családról beszélünk, az 
egység felfedezhetõ tagjaik között kisebb 
vagy nagyobb mértékben. 

Nincs olyan társadalom, ahol jól látha-
tóan nem különülne el a gondoskodásra 
szoruló gyermek és a körülötte lévõ szülõi 
pár. 

Ez a csoportosulási forma nagyobb 
mértéket is ölthet. 
- Talán nem is olyan ritkaság, hogy ennyi 
ember él szoros rokonsági, családi kö-
telékben együtt. Sokukat a kény-
szer, a fiatalok nehéz anyagi 
helyzete, az egészségromlás, 
vagy a munka vég nélküli 
hajszolása, esetleg a ké-
nyelmesség készteti az 
együttlakásra. Az elvét-
ve elõforduló eset ami-
kor elõre tervezetten, 
mélyen a jövõre gon-
dolva határozzák el a 
kis családot alkotók, 
hogy kiterjedt család-
dá váljanak. 
- Beszélhetnék a világ 
más tájain elõforduló csa-
ládokról, ez antropológiai
szempontból érdekes, ta-
nulságos kutatásokról szól-
na. De szívesebben mesélek a
szûkebb lakóhelyünkön megis-
mert, többgenerációs család éle-
térõl, mindennapjairól.
- Õk itt élnek közöttünk, naponta talál-
kozunk velük, dolgoznak, pihennek, vásá-
rolni járnak, egyszóval olyan hétköznapi 
egyszerû emberek, mint mi. 
- Az együttélésüket nem a véletlen, nem a 
kényszer hozta létre, hanem saját akaratuk 
kovácsolta õket egy fedél alá. Pécel egyik 
szélén lakik a most már dédmama Bözsi 
néni és férje, Józsi bácsi. Az udvarban 
Bözsi néni öccse, és itt lakott édesanyjuk is, 
aki néhány éve meghalt. Bözsi néni fia, 
Józsi és felesége, Rózsika a meglévõ 
házhoz közvetlenül építettek egy szép, 
tágas tetõteres lakást a maguk és két gyer-
mekük, Tamás és Bettyna részére. A gyere-
kek megnõttek, fiatal felnõttekké váltak. 
Betty férjhez ment, kislányuk, Mercédes 
tündéri, „minden lében kanál” három éves 
hölgy lett. Ha jól számolom ez már négy 
generáció az összeépített tetõk alatt. 
- Dédszülõk, nagyszülõk, unokák, déduno-
kák, mindannyian egy csokor virágként 
jelennek meg az emberiség nagy virágbolt-

jának kirakatában. 
Az általánosító nagy szavakkal nem kerül-
hetjük meg a hétköznapokat megszépítõ 
vagy megrontó történéseket. Beszéljenek 
errõl a legavatottabbak, a család tagjai: 
Bözsi néni: Megéltem 67 évet, de harago-
som nincs. Nem tudok pörölni senkivel ... 
kivéve Józsi bácsit - nevet nagyot. 
Rózsika: Úgy érzem, mintha a saját lányuk 
lennék. 
Nekem nincsenek szüleim, régen meghal-
tak.
Józsi bácsi: Hát én? Én vagyok valaki, 
ugye?

Rózsika: Persze, talán ettõl ilyen idilli a mi 
életünk. 
Bözsi néni: Jólesik, ha a gyerekek, mikor a 
munkából megjönnek, lekezelnek a papá-
val, engem megpuszilnak, érdeklõdnek, mi 
történt. Ez már hagyomány nálunk. 
Rózsika: Az apró örömök a fontosak, az 
adja meg a hétköznapok boldogságát. 
Ahogy tudunk, úgy segítünk egymásnak, 
nincs különösebb rendszer. Az biztos, hogy 
anyukáék segítenek a legtöbbet, ez vitatha-
tatlan. 
Bözsi néni: Most már „ketten” vagyunk 
úgymond, de mindig többre fõzünk. 100 
gombócig meg sem állok. 
Három konyhán lehet enni, senki nem sér-
tõdik meg .
Rózsika: Az az igazság, hogy sokan va-
gyunk. Van összezördülés, ez óhatatlan, de 

nem tudjuk a haragot tartani. Ha a gyere-
kek vagy bárki nem szeretnének semmi 
közösségbe belefolyni, félrevonulhatnak az 
õ kis kuckójukba. 
Józsi bácsi: Nálunk ez így megy: most 
összezördültek, de félre sem kell nézni, már 
ki is békültek.
Rózsika: Ha bármi probléma volt vagy van 
most is, hát hová fordul az ember? A 
Mamához! Borzasztó nagy segítség az 
önzetlen segítés. A fõzés, a gyermekekre 
vigyázás... Mindig biztos talajt érzel a 
lábad alatt, a támaszkodási lehetõség is a 
közeledben van. 
H.M.: Mi a titka ennek az alapjában véve
felhõtlen többgenerációs együttélésnek. 

Van-e receptetek rá?  
Rózsika: Receptünk nincs, de na-

gyon fontos az alkalmazkodás. 
Józsi bácsi: Még annál is fonto-

sabb a megértés. 
Bözsi néni: A szeretet, 
higgyétek el, az egysze-
rû szeretet. Ha az egyik-
nek nem tetszik, amit 
a másik tesz, kinyilvá-
nítja a véleményét, 
meghallgatjuk, és i-
gyekszünk úgy csinál-
ni, hogy aztán min-
denkinek jó legyen. 
H.M.: Ez lehetséges? 

Komolyan?
Bözsi néni: Persze, hogy 

lehet! Látod, itt vagyunk!

Igen! Itt vannak õk és a hoz-
zájuk hasonló, szeretetben élõ 

nagyobb vagy kisebb családok. 
Talán nem is a létszám a fontos, 

hanem a szeretet, a hétköznapi 
boldogság. 

Sokan mondjuk: legyen sok milli-
ónk, csodaautónk, munkahelyi, ma-
gánéleti hatalmunk, különleges ké-
pességünk..., de titokban megeléged-
nénk a mindennapi apró örömökkel, 
békességgel, megértéssel. 
Bármennyi a pénzünk, a hatalmunk, 
ha nincs a család vagy a családnak 
kinevezett kisebb közösség adta biz-
tos, szeretetteljes hátterünk, hiá-
nyossá válna életünk. Becsüljük meg 
a hozzánk tartozókat, együtt, egy-
másért tenni sokkal könnyebb, mint 
külön-külön magunkért. 

Az egymagában pompázó rózsa 
csodálatosan szép, de a virágos rét 
maga az élet. 

Hamvasné Nagy Mária
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port és oktatás. Ezt a két szem- 
pontot tûzte ki maga elé a tanár-
házaspár 1993-ban, amikor el-

indították vállalkozásukat megalkotva a 
Klub Kertet. Elõbb egy teniszpályát, 
majd családi és baráti segédlettel egy 
klubépületet is létrehoztak. A salakos te-
niszpályát elsõsorban az iskolai sportélet 
fellendítése érdekében építették, amely-
nek népszerûségét az egyre bõvülõ törzs-
közönség is jelzi. Igazi élet azonban csak 
a klub épületének elkészülte után költö-
zött a kertbe. 
 A pedagógus házaspár korán felismerte, 

Nyári tábor, teniszpálya és szauna 

hogy nyáron napközben sok nebuló 
felügyelet nélkül marad, mivel szüle-
iknek dolgozniuk kell. A családoknak 
segítségére hozták létre a napközis 
tábort, amelyben a gyerekek a tanulás 
mellett szabadon szórakozhatnak. A két 
hétben minden délelõtt számítástech-
nika-, angol-, kézmûves foglalkozáson és 
teniszoktatáson vesznek részt a táboro-
zók, míg délután íjászat, judo, kommuni-
kációs játék és aerobic nyújt kikapcso-
lódási lehetõséget a fiataloknak. Ezeket a 
Fábián házaspár mellett olyan szakembe-
rek tartják, mint Dévényiné, Harmati Éva 
és Henter Györgyné tanárnõk, Hámori 
János testnevelõ, Czeglédi Péter két 
danos judo mesteredzõ és Fejes Orsolya 
országos ifjúsági bajnok íjász. A második 
héten a diákok a Klub Kertben szerzett 
tudásukat bizonyíthatják a különféle 
sport- és ügyességi versenyeken.

 A nyári tábor mellett a délutáni órákban 
természetesen a teniszpálya is látogat-
ható, amelyet egyébként tavasztól õszig 
vehetnek igénybe a fehér sport szerelme-
sei. A létesítmény mûködését sajnos ke-
vesen támogatják, így az épület szépíté-
se, korszerûsítése és a pálya karbantartá-
sa nagy részben magánerõbõl valósul 
meg. A városi önkormányzat a képviselõ 
testület döntése alapján megszavazott 
ugyan a Klub Kert számára anyagi 
támogatást, azonban az összeg kiutalása 
mindeddig késik… Ennek ellenére éven-
te megrendezik a már hagyományosnak 
mondható városi teniszversenyt, amelyre 
a pünkösd elõtti hetekben kerül sor. A 
teniszbajnokság díjait, a vándorkupákat
részben a Fábián házaspár, részben a 
Ráday Pál Gimnázium biztosította. Egy 

másik megmérettetés is történik szep-
tember elején. Ekkor zajlik ugyanis az 
évadzáró verseny, amelyet egy zenés, 
táncos rendezvény követ. Azoknak sem 
kell szomorkodniuk, akik még nem fog-
tak kezükben ütõt, hiszen heti két alka-
lommal délutánonként teniszoktatást is 
tartanak, míg szeptembertõl - igénytõl 
függõen - az ilyen alkalmak száma gyara-
podni fog. 
A versengés, sportolás mellett az elmúlt 
évek során megújult az épület belsõ 
arculata és felszereltsége is. A fenti elõtér 
szép faburkolatot kapott, míg az alagsori 
öltözõkbe korszerû szekrények kerültek. 
Az egészséges életmód körülményeit 
pedig már nem csak a teniszpálya, hanem 
a néhány hónappal ezelõtt üzembe állított 
szauna is biztosítja a Klub Kertben.                 

       Györe P. Balázs

Immáron negyedik éve, hogy 
a Fábián házaspár Tarcsai ut-
cai házának udvara gyer-
mekzajtól hangos. Fábián 
Tibor és felesége a szünidõ-
ben kéthetes tábort szervez a 
kisiskolás gyermekeknek.

a Klub Kertben

Bölcsességek, szállóigék
A szeretet lényegét a legtöbb ember abban látja, hogy õt 
szeretik, és nem abban, hogy õ szeret, hogy képes a szeretet-
re.                                        (Erich Fromm - német filozófus)

Tisztességesnek lenni a közéletben, úgy látszik, ez annyi, 
mint örökös ellenzéknek lenni.

( Füst Milán - költõ, író)

Lincoln szerint a legegyszerûbben és legolcsóbban úgy 
szabadulhatunk meg egy ellenségtõl, ha megbarátkozunk 
vele. Miért nem barátkozunk mi is elõbb az ellenségeinkkel?

(Szent-Györgyi Albert - orvos, biokémikus)

Mindenki, aki abbahagyja a tanulást az öreg, legyen húsz 
vagy nyolcvanéves.

(Henry Ford - amerikai autógyáros)

S

Abszolút szükségesség, hogy pénzünk legyen. Nem szabad 
azonban elfelejteni, hogy a pénz célja nem a tétlenség, 
hanem a teljesítésre való alkalmak megsokszorozása.

(Henry Ford - amerikai autógyáros)

Hetvenhárom évesen látom - miért nem hisznek nekem?! -, 
hogy a legnagyobb érték a munkából, alkotásból származó 
öröm, amit elkölteni lehetetlen, s a tolvajok sem tudják ellop-
ni.                                                     (Szabó István - feltaláló)

Bámulatos, hogy milyen sokáig tart bármit véghezvinni, 
amin nem dolgozik az ember.
(Arthur Bloch  amerikai szerkesztõ, Murphy „szerzõtársa”)

Jobb talpon állva meghalni, mint térden csúszva élni.
(La Pasionaria - a spanyol kommunista párt egyik vezetõje)
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Immár 6. éve szervezzük a Szemere Pál Ál-
talános Iskola tanulói részére az egy hetes 
nyári tábort. A helyszín és idõpont azóta is 
állandó: július dereka.
Édesanyám szokta mondani: én szerencsés 
ember vagyok, az idõjárás mindig mellém 
szegõdik a szükségben. Ez az idén sajnos 
elmaradt. De talán így helyes, mert a kivétel 
erõsíti a szabályt. Az idei nyár legrosszabb 
egy hetét fogtuk ki. Esõ, szél, hûvös idõ és 
hideg Balaton. De erre, a nyaralás idején 
meghatározó körülményre mégse tudtunk 
figyelni. Helyesebben szólva, észre sem 
vettük. Hosszú évek tapasztalatai alapján 
programjainkat úgy szervezzük, hogy 
semmilyen körülmények között ne érjen 
bennünket meglepetés.
Bár az idei egy hét alatt csak négyszer 
jutottunk le a Balatonra, mégsem unatkoz-
tunk. A nagyobbak sportversenye mellett 
az apróbbaknak ügyességi versenyeket 
szerveztünk. Nagyon sokat és sokan jár-
tunk a helyi kertmoziba, ahol különbözõ 
korcsoportú gyermekek részére vetítettek 
modern, érdeklõdésüket kielégítõ filmeket. 
Kirándultunk Balatonfüreden, ahol meg-
tekintettük többek között a legtöbbünk szá-
mára ismeretlenül hangzó Lóczy-barlan-
got. Kicsik és nagyok együtt élvezhettük a 
békéscsabai színészek zenés mûsorát. „A 
vén halász és a zsémbes felesége” címmel, 
és mindannyiunkat lenyûgözött a szegedi 
színésztársulat komédiája. Gyermekeink 
egy képfestõ segítségével képeket készít-
hettek. Volt könyvvásár, ahol fele áron vagy 
még olcsóbban vásárolhattunk színvonalas 
és szórakoztató könyveket. Volt számhábo-
rú, „Rókavadászat” és „Keress meg!” játék, 
melyeket meglepõ módon rendkívül élvez-
tek a nagyobbak is. Részt vettünk séta-
hajózáson Almádiban, és volt „bátorság-
próba”, ki mit tud?, disco, rajzverseny, arc-
festés. Nem maradhattak el a reggeli zenés 

Volt, van, lesz…

tornák sem. Természetesen volt zászlófel-
vonás és leengedés, zászlólopás és vissza-
szerzés.
És volt egy nagyszerû gyömrõi táborve-
zetés Tóth László és felesége Ica szemé-
lyében. Meg kell, hogy említsük a kiszol-
gáló személyzetet, akik, ha kellett „progra-
mon” felül pizzát, palacsintát készítettek a 
gyerekeknek.
És volt egy nagyon jól együttmûködõ, gyer-
mekcentrikus pedagógus csapat: Szépné 
Marika néni, Montovay Zsuzsa néni, 
Nemcsik Gabi néni, Tóthné Ulicska Éva 
néni és jómagam személyében.
Volt nevetés, sírás, diákszerelmek szövõd-
tek, maradandó, reméljük életre szóló em-
lékek születtek.
Volt egy tábor 2000. július 12-19-ig, mely-
nek sikeréhez nagyban hozzájárult anyagi 
támogatásával iskolánk és a helyi polgár-
mesteri hivatal. Köszönet érte!
Túl sok a volt, volt, volt. De lesz majd VAN 
is.
Mert a gyerekek már a hazaúton kiköve-
telték az ígéretet: legyen tábor jövõre is, 
legyen a táboridõ hosszabb. Hisszük az 
õszinteségüket, hiszen ezt mi sem bizonyít-
ja jobban, mint a már érettségizett, 6. éve 
visszajáró régi tanítványaink részvétele. 
Köszönjük a szülõknek a belénk vetett 
bizalmukat és hitüket, mely kellett ahhoz, 
hogy gyermekeinket akár 7 évesen is ránk 
bízzák.
Mi megpróbáltunk a küldetésünknek eleget 
tenni: gyermekeinket testileg, lelkileg 
gazdagítani, közelebb hozni egymáshoz a 
különbözõ korosztályokat, tartalmas, aktív 
pihenést biztosítani számukra, emberszám-
ba venni, egyenlõ partnerként kezelni õket 
minden körülmények között.
Úgy érezzük sikerült! És a gyermekeknek 
nyújtott örömnél más, nagyobb öröm nem 
kell!                                     Dimitrov Judit

Néhány napja a Penny áruház 
parkolójában f iatalok egy 
csoportjával találkoztam. 8. 
osztályt végzett, javarészt volt 
tanítványaim múlatták az idõt. A 
kölcsönös, szívélyes üdvözlés 
után szóba elegyedtünk. Úgy 
beszélgettünk egymással, mint 
akik szeretnék újra átélni az 
elmúlt egy hetet, mint akik sajnál-
ják, hogy nem tölthetik együtt 
üres óráikat. Magam is éreztem, 
jó lenne visszapörgetni az elmúlt 
néhány napot. Úgy éreztem, egy 
nap után is hiányzunk egymás-
nak és nekik sem könnyû egymás 
nélkül. Mi volt az az élmény, ami 
ilyen mély hatással volt ránk? 
Egyetlen szó, ma már fogalom: 
Káptalanfüred.

A Szemere Pál Általános Iskola 
szervezésével 2000-ben is táborozhat-
tunk a Balaton mellett, Káptalanfüreden. 
A hagyománnyá vált táborozást a rossz 
idõ ellenére is mindenki nagyon élvezte. 
Aki már járt itt, az tudja, hogy a parttól 
pár száz méterre fekvõ tábor remek 
kikapcsolódást nyújt a „fiatal” és az 
„öreg” táborozóknak egyaránt. Hajó-
kirándulásra minden évben elmegyünk, 
és különleges élmény számunkra, amikor 
a kapitány egy kis idõre mindenkinek 
átengedi a hajó kormányozását. Az idén 
Balatonfüredre kirándultunk, megnéztük 
a Lóczy-barlangot. A rossz idõ miatt sok 
program meghiúsult, de tanáraink 
nagyon ötletesek voltak, minden napra 
kitaláltak valami érdekeset: moziláto-
gatás, sportversenyek: foci, ping-pong, 
ügyességi, bátorsági versenyek, színházi 
elõadás.
Az utolsó estén óriási tábortüzet raktunk, 
hallgattuk a tanárok dalait, KI MIT 
TUD?-ot rendeztünk és jót szórakoztunk 
egymás produkcióin. Este lesétáltunk a 
Balaton-partra és néztük a holdfényben 
csillogó tavat.
A társaság annyira összekovácsolódott, 
hogy elhatároztuk: jövõre is jövünk, és ha 
lehet, hosszabb idõre.
Végszóra, a hazautazás napján kisütött a 
nap és végre strandolhattunk egyet. Aki 
még nem volt itt, annak azt ajánljuk, hogy 
jövõre jöjjön el velünk, felejthetetlen 
élményekkel lesz gazdagabb.
            Vábel Viktória,  Bohács András
                         öreg táborozók

Irány a Balaton 

- Káptalanfüred!
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1965 nyarán a megyei tanács elnöke 
összehívta a községi tanács elnökeit, és 
ismertette a nemrég megjelent 10.210/ 
1965 sz. Kormányhatározatot, mely a 
földgázprogrammal, ill. azon belül a ki-
sebb települések -a lakosság anyagi hoz-
zájárulásának figyelembevételével - ve-
zetékes gázellátásának lehetõségével 
foglalkozott. A péceli Tanács vezetõi - 
bevonva a víztársulat egyes vezetõit is - 
tárgyalást folytattak a Pest Megyei Ta-
nács VB és az OKGT megbízottjaival, 
melynek eredményeként megállapí-
tották, hogy megvan a reális alapja an-
nak, hogy Pécel községet bekapcsolják a 
Budapest XVII. kerület szélén már megé-
pített gázkörvezetékbe.
Ez után a tanács elé terjesztették azt a 
javaslatot, hogy a már gyakorlatban jól 
bevált társulási formában oldják meg ezt 
az új, de rendkívül nagy kulturáltságfok-
növekedést jelentõ feladatot.
A többszöri, hosszúra nyúlt tanács-
üléseken elhangzott érvek és ellenérvek 
csatájából végül is a Kormányhatáro-
zatban is ajánlott országos gázprogram-
hoz való csatlakozás gondolata került ki 
gyõztesen. A tanácstagok és társulati 
küldöttek együtt keresték fel a csalá-
dokat, és mivel nagy volt a kétkedés, 
hogy e terv egyáltalán megvalósulhat-e, 
igen komoly agitációt kellett végezni 
egyik-másik helyen az emberek megnye-
rése érdekében.

A felvilágosító munka végül is sikerrel 
járt, és a községi Tanács VB felügyelete 
alatt 1966. decemberében megalakult az 
ország elsõ - és azóta is egyetlen-  
gáztársulása, Péceli Földgáz Beruházás 
név alatt.
A beruházási programot és a kiviteli 
terveket a Mélyépítõ Tervezõ Vállalat - 
az OKGT segítõ támogatásával, mely a 
péceliek példamutató kezdeménye-
zésének szólt - soron kívül elkészítette.
A községi Tanács VB. a munka kivitele-
zésével a Víz- és Csatornamû Társulatot 

bízta meg, melyhez a Társulat felügyeleti 
szerve is hozzájárult.
Ez azért is történt így, mert ez - egyéb 
kivitelezõ hiányában - az egyetlen bizto-
síték volt arra, hogy a már megkezdett 
útépítéssel egyidõben a gázvezetékek is, 
házi bekötések is az útburkolat alá 
kerüljenek.
1967-68-ban nagy ütemben folyt a 
hálózatépítés. 1968-ban - állami hitelbõl 
- a TIGÁZ megépítette a 11 km hosszú 
leágazó vezetékeket, valamint a Pesti út 
elején lévõ gázfogadó állomást.

3. rész

A gázfogadó állomás átadási ünnepsége 1969 március 15.Gázhálózat-építés

Pécelen itt a Kossuth téren gyulladt ki elõször a gáz (1969. március 01.)
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szintjére emelkedett. Ezt azonban nem 
adták ingyen!
Elismerés illeti az itt lakókat, hogy a jelen 
és a jövõ fiataljainak - anyagi hozzájáru-
lásukon kívül -példát mutattak a társadal-
mi összefogásból, felismerték a jó és 
hasznos ügy elõnyét, és annak megvaló-
sítását a sok önkéntesen vállalt munkával 
maguk is cselekvõen segítették.
Külön meg kell emlékezni a különféle 

A gázfogadó, valamint az addig elkészült 
kb. 12 km hosszú gázvezeték ünnepélyes 
üzembehelyezése 1969. március 15-én 
történt meg. Errõl több országos napilap 
és a TV is megemlékezett.
1970 derekán amikor a Társulat kivitele-
zõ részlegét fel kellett számolni ez a mun-
ka is lelassult.
A szakipari létszámot a Tanács VB ugyan 
átvette, de addig, amíg a tanácsi Költség-
vetési Üzem meg nem alakult, nehézsé-
gek voltak. A nehézségek - más vonatko-
zásban sajnos továbbra is megmaradtak, 
ami egyrészt a rendkívüli nehéz csõa-
nyagbeszerzéssel, másrészt a fokozott új 
biztonsági elõírások kötelezõ betartásá-
val (röntgen vizsgálatok, minõségi bi-
zonylatok beszerzése stb.) volt összefüg-
gésben.
1974-re több mint 1.200 család használja 
a vezetékes földgázt, a közületek, iskolák 
és egyéb nagyfogyasztókon kívül, mely-
nek elõnyét csak azok tudják igazán 
értékelni, akiknek már van módjuk a régi 
és az új tüzelési rendszer összehasonlítá-
sára.

Összefoglalva:

1964-74 közötti évek mondhatni forra-
dalmi változást hoztak a Pécelen lakók-
nak a közmûellátottságban.
Életkörülményük a fõvárosban lakók 

politikai, tanácsi és társadalmi szervek-
rõl, nem utolsó sorban azokról a szemé-
lyekrõl, akik a komplex közmûvesítés 
gondolatát felvetették, a lehetõséget 
megteremtették, és a megvalósulásán 
fáradoztak, mert ezzel községünket egy 
több mint 100 éves elmaradottságból 
emelték fel a ma reálisan elérhetõ 
legmagasabb szintre.

Vége

Baczoni István

Balla JánosBánfalvi Dezsõ

dr. Varga László

Kiss IstvánBaráth Kálmán

dr. Kádár Endre

dr. Szabó Tivadar

László Pál

Marocsek László

Riediger Béla

Nagy László

dr. Pethõ Ferenc

Hofgard Károly

Dobrovolni István

A példaértékû összefogás alkotóinak tablóképe
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A gázfogadó épületének alapozása (1968)
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„Több hónap után találkoztam vele, két 
kislányom édesanyjával. Elmentünk egy 
közeli sörözõbe, és beszélgettünk. Majd 
megjelent egy ismerõsünk, aki félrehúzott, 
elmondta, hogy van egy közös barátunk 
akinek, vannak olyan régi tárgyai, amiért ha 
megszerzem neki, milliókat adnak.”
„Végiggondoltam pár másodperc alatt min-
dent, és úgy határoztam, megteszem, mert 
ezzel az összeggel tudnám megalapozni két 
kislányom jövõjét.”
„… leültem az ágy szélére, és néztem a 
lábamnál heverõ holttestet, tíz perc múlva 
jöttem rá, hogy mit csináltam. Ekkor en-
gem az bántott, ami a mái napig is bánt, 
hogy egy olyan embert akartam meglopni, 
aki barátom volt, de még meg is öltem.”
„…tettemért szenvedek minden pillanat-
ban, mert ettõl soha nem tudok megszaba-
dulni. Nem kívánom  ezt a lelki szenvedést 
senkinek!”

„Szüleim nem segítenek rajtam, még egy 
levelet sem írnak nekem. A családom és 
szeretteim elhagytak. Nincs senki, aki 
kintrõl támogatna engem.”
„24 éves srác vagyok, de higgyék el, lesz 
még nekem odakint jó, ha kijutok, csak hát 
mindent kezdhetek elölrõl.”

„Hívõ testvérek, már elfogadtam az Úr 
Jézust megváltómnak és védelmezõmnek. 
Kérlek benneteket, segítsetek nekem. A fe-
leségem és hat családom nagy szegényesen 
élnek. Örülnek, ha zsíros kenyeret ehetnek. 
Hívõ testvérek, kérlek benneteket, hogy a 
családomnak küldenétek ruhanemûket, és 
amit tudtok. Az idén mennek óvodába, is-
kolába, és nincsen ruhájuk, cipõjük, ami-

ben el tudjanak menni. Segítsetek a csalá-
domon!"

„Valójában, egy szomszédos országból 
származom. Sajnálatos módon a magyar, 
eléggé furcsa törvényének köszönhetõen, 
fegyházban vagyok, mint jogerõs elítélt.”
„Albérletben éltem egy olyan nõnél, aki 
szegény volt, és mivel nekem bõven volt 
mindenem, így én rá, míg õ rám volt szo-
rulva. Mondtam, addig maradok ott, amíg 
lakást nem veszek. Egy ismerõsömtõl kér-
tem segítséget, aki rövidesen jött a jó hírrel. 
Megvan a lakás! Fõbérlõmnek kijelen-
tettem, hogy amennyiben megfelel, úgy 
rögtön elköltözöm tõle. Másnap feljelentett 
olyan bûncselekmény miatt, amit én állító-
lag február végén, március elején követtem 
el. Ugyanis szerinte akkor rontottam meg a 
legnagyobb lányát, aki 13 éves volt.”
„A bírósági tárgyaláson, de a nyomozás 
közben is említettem, hogy az ellenem 
felhozott vádak alaptalanok, hamisak, jól 
kitalált, szinte mesterien felépített törté-
netek, amit azért csinált a fõbérlõm, hogy 
az elköltözésem elõtt eltávolítson, így a 
vagyonom ott maradt a lakásán.”
„Sejtésem beigazolódott, megtudtam, hogy 
vagyonom egy részét eladta. Feljelentést 
tettem. 
Válasz: Értesítem, hogy a feljelentése 
alapján a vagyon elleni bûncselekmények 
vonatkozásában elrendelt nyomozást a mai 
napon befejeztem. A keletkezett iratokat 
vádemelési javaslattal a … Városi Ügyész-
ségnek megküldöm. Nekem mégsem hisz-
nek, még mindig itt vagyok.
Kislányom egyetemista. Elõtte titkolnom 
kell, hogy mi lett itt velem. Drága apám 90 
éves, de szellemileg nincsen leépülve, Õ 
vigasztal egy-egy levéllel. Ez az egész ügy 
egy õrült nagy lecke a lelkemnek. Le sem 

EESE  Börtön MisszióESE  Börtön Misszió

tudom írni mekkora.”

„Kérni szeretném az Önök segítségét, 
mivel kapcsolattartásom nincs. Kicsi ko-
rom óta állami gondozásban nõttem fel. 
Szüleimet nem ismerem. Nem tudom, mi 
egy ünnep, mi egy ajándék, mert nem volt 
kitõl megkapnom ezeket a dolgokat. Úgy 
érzem magam, mint egy elveszett bárány. 
Kérem, segítsenek rajtam! Szeretnék 
kapcsolatot tartani valakivel, akinek 
megírhatnám, miként alakul az életem, 
akitõl tanácsot kérhetnék, hogyan lépjek 
tovább. Csak hallomásból tudom, hogy 
Önök már sok embernek visszaadták a 
reményt és hitet.
Várom megtisztelõ válaszukat.”
És sorolhatnánk a hozzánk érkezõ levelek 
tartalmát. Az elkövetett bûnökért bûnhõd-
ni kell. A lélek gyógyításához sokszor kér-
nek egyházi segítséget. A gyónás lelki meg-
könnyebbülés a bûnbánatra. Az Istenben 
való hit ad talán számukra feloldozást. 
Hasonlót próbálunk mi kínálni, mert jó 
valakinek elmondani, kibeszélni magukból 
lelki fájdalmukat.
Támogatóink segítségével és a lehetõsége-
inkhez mérten igyekszünk minden hozzánk 
forduló segítségkérõ levélre válaszolni, 
esetleg csomagot küldeni. Vannak, akik 
meghatározzák a csomag tartalmát, persze 
azt nem mindig tudjuk teljesíteni. Tisztasá-
git, sampont, szappant, törölközõt, fehér-
nemût, teát, kekszet, édességet, konzervet, 
tollat, levélpapírt és egy-egy megnyugtató 
jó szót szoktunk nekik küldeni. Mert ha 
bûnösek is, Õk is emberek. A világminden-
ség és benne az ember is ellentétekre épül.
Minden ember tud jó vagy gonosz lenni. 
Vajon min múlik, ki milyen, hová sorol-
ható?                 

 Sári Józsefné

Különös feladat olyan emberekért tenni 
valamit, akik a közvélemény szerint 
nem érdemelnek segítséget. Õk a 
börtönök lakói. Évek óta számtalan 
segítségkérõ levelet kapunk az ország 
szinte minden börtönébõl. A levelek 
tartalmából egy-egy kisiklott élet 
tragikus képe bontakozik ki. A sorsokon 
nem tudunk segíteni, de próbálkozunk, 
hogy a felebaráti szeretet egy-egy 
magja kicsírázzon a meggyötört 
lelkekben. Amit adni tudunk, csak a 
pillanatnyi öröm  ajándéka, de számuk-
ra ez is sokat jelent.
Az idézett levelekbõl, felvillanó sors-
okból a „ne ítélj, hogy ne ítéltess” intel-
meinek igazolását érezzük.

Büntetése életfogytiglan!

Büntetése hat év!

Büntetése négy év, hat hónap!

Büntetése hat év!
Büntetése három év, hat hónap!

Fotó: illusztráció



Az ESE Híradó 1993-ban A „városparancsnok” bizakodik 
címmel kötetlen beszélgetést közölt „Pest megye 
legnépszerûbb rendõrével” Pécel közbiztonságáról. Az 
akkor megkezdett cikket szeretnénk most folytatni. 
Könnyû dolgunk van, mert az akkor még törzszászlós 
körzeti megbízott, aki Pest megye legnépszerûbb 
rendõre is volt, most idézõjel nélküli városparancsnoka 
Pécelnek és Isaszegnek. Gyöngyi Ferenc, mert róla 
szóltunk akkor is és most is, azóta két diplomával a 
kezében megpályázta és megnyerte Pécelt és 
Isaszeget. 
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ok rendõr 46 éves korára már 
leszerel és nyugdíjba megy, õ 
pedig tele ambícióval tanult és 

még tanulni is akar. Azért tanult, hogy 
élete nagy álmát megvalósíthassa, hisz 
Pécel városparancsnoka akart lenni. 
Hogy ehhez két diplomát kellett szerez-
ni? Ez sem tántorította el céljától és meg-
szerezte. Mikor szóba kerül, hogy ilyen 
végzettséggel és tapasztalattal milyen 
jövedelmezõ állásokat lehet megcsípni, õ 
azonnal egyértelmûvé teszi, hogy ezek a 
lehetõségek és ajánlatok õt hidegen 
hagyják. Nagyapja, édesapja, nagybátyja 
rendõr volt, ezért már genetikailag hor-
dozza ezt a „vírust”. Ezt bizonyítja, hogy 
tovább fertõzött, hisz 23 éves lánya is 
nyomozóként dolgozik Gödöllõn.
Szóval vérbeli rendõrrel van dolgom, aki 
izeg-mozog, alig tud néhány percig nyu-
godtan maradni, látszik rajta, hogy leg-
szívesebben a bûnözõk után futkorászna. 
Ez persze nem teljesen így van, hisz ré-
gen rossz, ha a bûnelkövetõk után kell 
futni. Az a jó, ha a megelõzésen van a 
hangsúly és a potenciális bûnelkövetõ 
nem válik bûnözõvé.
A másik ok, ami ellentmond az izeg-
mozog kifejtésnek az, hogy Gyöngyi 
Ferenc felismerte, sok hasonló beosz-
tásban lévõ társával ellentétben, hogy 
milyen óriási szerepe van a nyilvá-
nosságnak és a kommunikációnak. Így 
nagyon örül, hogy szakterülete nagyító 
alá kerül, nem kell félni, hogy nem lesz 
mondandója. A vele készült interjú így 
két részletben kerül olvasóink elé.
Az elsõ félévi értékelõ jelentés össze-
állítása mellett, melybõl az alábbiakban 
mi is okulhatunk, épp egy felhívás 
megfogalmazásán dolgozott, melyet 
hamarosan minden Pécelen és Isaszegen 
élõ állampolgárhoz el akarnak juttatni.
Ennek fõbb pontjai:
- Fokozottan figyeljünk értékeinkre és 
ne hagyjuk õrizetlenül azokat!
- Gépjármûveinkbe szereltessünk fel 

hagyjuk gépkocsinkat a bejárat elõtt, 
még a kapunyitás idejére sem!
- Házalókat, ismeretlen személyeket ne 
engedjünk be udvarunkba, lakásunk-
ba, bármilyen trükkel jönnek is. Tõlük 
ne vásároljunk!
- Lakókörnyezetünket is kísérjük figye-
lemmel, és ha bármi gyanúsat észle-
lünk, azonnal jelezzük az alábbi tele-
fonszámok egyikén:
Pécel Rendõrõrs: 28-452-760,
Gödöllõ Rendõrkapitányság: 28-420-
333 vagy a 107.
- A 6-7 évvel ezelõtt készült riportok 
mind a statisztika nyilvánvaló javulásá-
ról számoltak be. Ha ez azóta így folyta-
tódott, akkor talán városunkban nincs 
is már dolga a rendõrségnek?
- Az én véleményem az, hogy nem min-
den a statisztika, és nem is akarunk felet-
tébb statisztikázni, de mind a közvéle-
mény, mind feletteseim mégiscsak sta-
tisztikát kérnek tõlem. Valamihez mindig 
hasonlítani kell az eredményeket. Elsõ 
féléves beszámolómban én is ezt tettem, 
így még elevenen élnek bennem a ten-
denciák és ez a fontos, nem is annyira a 
számok. Itt szeretném tudatosítani, hogy 
amikor statisztikázunk, akkor nem csak 
Pécelrõl beszélek, hanem Isaszegrõl is, 
hisz ez a két település tartozik a 
Rendõrõrshöz, melynek, sajnos, van 

munkája. Még ha az elõzõ évhez viszo-
nyítva a statisztika javuló tendenciát mu-
tat is.
- Hány állampolgárra vagy polgártárs-
ra jut egy rendõr?
- Január elsején Pécelen 12.156 fõ, 
Isaszegen 9.931 fõ volt állandó lakással 
bejelentve. Ehhez jönnek még a hétvégi 
ház tulajdonosok. Az ideális 1 fõ rendõrre 
300 fõ polgártárs lenne, nálunk viszont ez 
1.004 fõ. Ez is akkor, ha a 22 fõ hivatásos 
állományú rendõr státuszunkat betöltjük.
- Miért, most talán nincs betöltve?
- Az elsõ félévben 15 fõ hivatásos va-
lamint 5 fõ tanuló illetve hallgató rendõr-
bõl állt a személyi állomány. Az állo-
mány úgynevezett feltöltése folyamatban 
van. A legfontosabb a bûnügyi munkába 
nyomozók beállítása. Nádudvari Csaba 
nyomozó kollégám szinte emberfeletti, 
kiváló munkája is nagyban hozzájárult a 
javuló eredményekhez, de segítségre van 
szüksége, hisz három nyomozó státuszra 
volna még szükségünk. 
- Mirõl mire javult a statisztika, hisz ha 
valakihez betörnek, az õ számára 
sovány vigasz a javuló statisztika?
A választ megtudhatjuk.., valamint azt, 
hogy hamarosan nem kell már semmi-
lyen ügyben Gödöllõre járnunk… a  
következõ számban!

Durkó Sándor László

1. rész

riasztó berendezést. 
Gépjármûveinket, 
annak elhagyása 
után minden eset-
ben (még néhány 
percre is) zárjuk le, 
éjszakára álljunk 
be garázsba vagy 
zárt helyre!
- Gépjármûveink-
ben soha ne hagy-
junk értékeket, ira-
tokat!
- Járó motorral ne 

S
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Részt vett a megbeszélésen Thomas van der 
Ven úr, az EHA magyarországi igazgatója, 
Jan Eduard Riamersma úr, az EHA 
magyarországi szakreferense, Dr. Bobok 
Beáta, Németh Margit, Dr. Szabó Kálmán, 
a magyarországi Holland Alapítvány 
vezetõi, valamint a 40 támogatott szervezet 
képviselõje. Az „Egységben az erõ” jelsza-
vával ezek a szervezetek, köztük az ESE is, 
regionális egységeket hoztak létre, olyan 
fórumot, amelynek célja a folyamatos tájé-
koztatás, az egymás munkájának meg-
ismerése, a tapasztalatok megosztása, az 
együttgondolkodás. A regionális köz-
pontok feladatkörébe beletartoznak még a 
szociális szakma minden területén a nívós 
szakmai képzések és továbbképzések meg-
szervezése, minõségi standardok kidolgo-
zása az idõsellátásban.
S hogy miért pont Pécelen, az ESE-ben 
rendezték meg ezt a konferenciát? Annak 
több oka is van. Némethy Máriát, egye-
sületünk elnökét (két másik szervezet veze-
tõjével egyetemben) kérték fel az együtt-
mûködés szervezeti kidolgozására, a kon-
ferencia elõkészítésére.
Az elõkészítõ bizottságot Harrach Péter 
miniszter úr is fogadta, és nagyra értékelte a 
szervezetek együttmûködési törekvéseit az 
idõsgondozás fejlesztésében. 
Sajnos az ESE-nek már nincs bõvülési 
lehetõsége, mert a mellette levõ üres 
területen lakótelkek kialakításáról szüle-
tett döntés. Pedig a megálmodott bõvítés-
sel a Rehabilitációs Központban több mint 
200 Pécelen élõ hátrányos helyzetû 
embernek lenne munka- és gondozási 
lehetõsége.
Az alkotó energiák nagy léptekben 
hasznosulhatnak szakmai együttmûkö-
déssel. Ehhez konkrét tervek is készültek, 
szeretnénk Üllõ településen a katolikus 

plébános és a Nagycsaládos Egyesület által 
kezdeményezett közösségi ház felépítését 
felkarolni és segíteni a térségi civil és 
egyházi otthonok szakmai együttmûködé-
sében. 
A konferencián arról is döntés született, 
hogy a Szociális Menedzser c. szaklapban 
önálló rovata lesz az együttmûködésben 
résztvevõ idõsgondozó otthonoknak.
Thomas van der Ven úr, az Egyesült 
Holland Alapítványok igazgatója 1992- 
ben járt elõször az ESE-ben. Lehetõ-
ségünk volt vele visszaidézni az elsõ 
találkozást és értékelni az Alapítvány 
vezetõje magyarországi látogatásának 
eredményeit. Thomas van der Ven úr 
szavait Jan Eduard Riamersma úr tolmá-
csolta, aki holland anyanyelve ellenére 
anyanyelvi szinten beszél magyarul is. 
Thomas van der Ven úr elismeréssel szólt a 
magyar hitrõl és elkötelezettségrõl, arról, 
hogy a támogatásuk többszöröse értékesült 
az országban.

Legnagyobb büszkeségük ezen törekvé-
sek egyik legszebb példája, az Egymást 
Segítõ Egyesület Szociális Foglalkoztató 
Központ.
A kezdetekrõl is beszélgettünk, arról, miért 
hittek abban, hogy az ESE meg tudja való-
sítani terveit. A választ megtudtuk. A hoz-
zájuk benyújtott pályázatunkhoz mellé-
keltük az akkori ESE Híradó számait is. 
Komarniczki Editnek, aki 1992-ben a 
Holland Alpítvány magyarországi vezetõje 
volt, az ESE Híradó tetszett meg. Hiteles-
nek érezte az újságokban írtakat.
A hitelesség, a bizalom, az elkötelezettség 
az Egyesült Holland Alapítványok segítési 
filozófiája.
Lehetõségünk volt országosan bemutatni 
büszkeségünket, az ESE Gondozóház 
ápolási modelljét. A konferencia résztvevõi 
méltatták a látottakat, nem utolsó sorban 
szociális konyhaüzemünk csodálatos étel-
költeményeit, vendégszeretetét.

Bilász Jánosné

Idõs-otthont építõk országos 
találkozója 
Idõs-otthont építõk országos 
találkozója 

Az ország területén Nyíregy-
házától Gyõrig, Békéscsa-
bától Salgótarjánig találha-
tóak olyan civil és egyházi 
szervezetek, amelyeknek 
otthonépítõ szándékát az 
Egyesült Holland Alapítvány 
támogatta az utóbbi tíz év-
ben. A támogatott szerveze-
tek egyike volt az ESE is. Egye-
sületünk kapta azt a megtisz-
telõ feladatot, hogy a támo-
gatott szervezetek részére 
országos konferenciát szer-
vezzen.

Pécelen az ESE-benPécelen az ESE-ben
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épvándorlások mindig voltak 
az emberiség történetében, ma 
is vannak. Menekültek, mene-

külnek népek, nemzetek, emberek az 
emberi és természeti katasztrófák elõl. El 
valahonnan, valahová. A befogadás 
többnyire szolidáris, kényszerbõl vagy 
érdekbõl. A XIV-XV. századi cigány 
népvándorlást szinte minden európai 
ország igyekezett megakadályozni 
elrettentõ intézkedésekkel, üldözéssel. 
Az üldözés egységes volt Európában, az 
Atlanti-óceánt átúszni nem tudták, így az 
üldöztetés ellenére itt telepedtek le 
Európában. A szembenállás a legna-
gyobb összetartó erõ, a fennmaradási 
ösztön kifejlesztése más szükséglet-
kielégítési igényt háttérbe szorít, 
elsorvaszt. Ez az életösztön a kulturált 
európai népeknél elsorvadt, van, aki 
kulturáltan éhen hal, de a „törvényt” nem 
szegi meg. Az élet törvényének és a 
társadalom törvényének súlya más a 
cigányoknál, ez a másság az évszázados 
védekezés utórezgése.
Mondhatjuk azt, hogy be kell várnia a 
társadalomnak, hogy az évszázados 
elmaradottság magától csökkenjen? Az 
erõforrás oldal bõvítésének módszere 
nem vezetett tartós sikerre. A társadalom 
szemléletének megváltozása - ha sablo-
nos is a szóhasználat - elõfeltétele a ci-
gánykérdés megoldásának.
A társadalom szolidaritása, belátási 
képessége a különbözõ jelenségekre 
eltérõ, és mint a társadalmi cselekvés, 
mélyen rejti történelmi gyökereit. Míg a 
vakok iránt általános a közempátia, addig 
napjaink jelenségeit, a hajléktalanságot, 

a munkanélküliséget, a szenvedélybeteg-
ségeket és a vallási, etnikai hovatartozást 
eltérõen tolerálja.
A társadalmi szolidaritás csökkenése 
általános ma Magyarországon. Ennek 
gazdasági okai a leghangsúlyosabbak, de 
magában a változásban is keresendõk, 
hiszen a változás értékrendfelborulást is 
eredményez, és az új értékképzõdés 
hosszú folyamat. A szegénység az érték-
képzõdést késlelteti, sõt az „ellenségkép” 
általános keresését társadalmasítja. Az 
értékrendzavar polarizálja a társadalmat: 
meg nem érett, ki nem érlelt vagy 
porosodott ideológiák, értékek mentén 
jönnek létre csoportok. Születnek integ-
rációk, gyakran csak a szembenállás 
összetartó erejével. A konszenzusra és az 
egymás értékteremtõ képességét elfo-
gadni képtelen társadalmi és politikai 
csoportosulások között a cigányság 
helyzetének segítése legfeljebb politikai 
manõver, választási fogás. A társadalom-
ban gyökeres változások mentek végbe, a 
demokratikus jogrend törvényei szabad 
mozgást, erõteljesebb társadalmi akarat-
megnyilvánulást és cselekvési lehetõsé-
get biztosítanak. A társadalom cselekvé-
sei a törvényi korlátokon belül szabadok. 
Egy nem változott mégsem, az alattvalói 
tudat, a várakozás a problémák állami 
megoldására - magában a cigányságban 
sem.
A paternalista állam a társadalmi tudat-
ban még él, a polgári jog és kötelesség 
skizofréniájaként. Vitathatatlan, hogy a 
társadalmi szolidaritásnak, toleranciá-
nak, a másságok elviselésének gazdasági 
feltételei is vannak, és korlátlan erõforrá-

sokkal könnyebben lehet társadalmi 
békét elérni, legalábbis látványosan, 
látszólagosan.
A társadalomnak elemi érdeke, hogy 
csökkentse a társadalmi igazságtalansá-
gon alapuló ellentéteit. A szemléletválto-
zás ahhoz kell, hogy elismerje és elismer-
tesse: a cigányság mai helyzete nem ön-
hiba, hanem történelmi igazságtalansá-
gok összeadódott következménye. A tár-
sadalmi igazságérzet nem egzakt foga-
lom, nagymértékben függ a társadalom 
értékrendjétõl, mely változó, változtat-
ható sõt manipulálható. Minden demok-
ratikus politikai hatalomnak érdeke, 
hogy törekvései, politikai akaratának 
végrehajtása elfogadást nyerjen a társa-
dalom többségében.
Egy biztos, a cigányság iránt a társada-
lomban jelenlévõ negatív beállítódások 
feloldását a társadalom nem fogja kezde-
ményezni, a cigányság maga erre nem 
képes, még a politikai, kulturális elitje 
sem. A szemléletváltozásnak mégis meg 
kell történnie, hiszen e nélkül a cigányság 
érdekében hozott esetleges „központi” 
okos kezdeményezések nem találkoznak 
a végrehajthatósággal, a társadalom elfo-
gadásával.
Cselekvési kényszer van. 30 év múlva a 
gyermek- és ifjúságvédelem Magyaror-
szágon a cigányvédelem szinonimája 
lesz, ha a felelõsen gondolkodó nevelõk, 
politikusok, a társadalom nem képes 
felsegíteni a hátrányos helyzetûeket. 
Tudomásul kell venni, hogy a hátrányt a 
cigányság befogadó, elfogadó, segítõ 
környezet nélkül nem képes csökkenteni. 
folytatjuk                       Némethy Mária

N
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A pályázatírás elõtti állapot jellemzõi:
Tudjuk, kik vagyunk, és mit szeretnénk 
csinálni. Döntés: Szeretnénk pályázni.
Lépések:
1. Megfogalmazzuk önmagunkat
- szervezeti adataink
- szervezeti képességek, vagyis erõforrása-
ink számbavétele (emberi, tárgyi, pénz-
ügyi)
- konkrét céljaink megfogalmazása (alaku-
lási célok és eddigi elért célok, közeli távoli 
céljaink)
2. Megfogalmazzuk terveinket
- a tervünk elõzményei (tapasztalatok, 
szükségletek felismerése)
- a tervünk, vagyis a konkrét program kitû-
zése
 bemutatjuk:
 - a program célját
- a program végrehajtásának menetét
- kik hajtanák végre a programokat
- hogyan hajtanák végre a programot
- miért kell a programot végrehajtani
- mikor szeretnénk kezdeni és befejezni
- kiknek jó, ha végrehajtjuk
- milyen eredményeket várunk a program-
tól
(Megjegyzés: Még pénzrõl nem beszé-
lünk, de tudjuk, hogy kb. mennyi pénzbõl 
lehet végrehajtani a programot.)
3 A támogatók megkeresése
Most már tudjuk, hogy kik vagyunk, és mit 
akarunk csinálni. Kérdés: Kik támogatják 
vajon terveinket? Feltétel: Ismernünk kell a 
támogatói rendszereket, a támogatásokat.
A lépések:
- támogatói kör szûkítése a tervezett tevé-
kenység szempontjából (pl. nem várható, 
hogy a szociális tárca közmûvelõdési 
programot támogat.)
- potenciális támogatók kiválasztása terve-
zett célunk megvalósításához
- figyelõszolgálat a pályázatok kiírásában
(Megjegyzés: A támogatók általában éves 
költségvetésbõl gazdálkodnak, ezért a 
pályázatok kiírásának a túlnyomó része az 
év elsõ negyedévében várható, pótkiírás a 
IV. negyedévben!)
- Hurrá! Ezt a pályázatot nekünk írták ki! 
Megtaláltuk a minket támogatót!
- Ismerjük meg a pályázatot kiírót
- ki õ
- kiket, miért, hogyan, mivel támogat
- milyen elvárásai, „heppjei” vannak- a tá-
mogató milyen forrású pénzt oszt el 
(állami, magán, önkormányzati stb.)
- milyen feltételeket, korlátokat, értékelési, 
finanszírozási, ellenõrzési módszereket 
alkalmaz a támogató (tudjuk-e azt teljesí-
teni)
- mennyi pénz van az adott pályázatkiírás-
ban
- vajon ebbõl mennyit kaphatunk

- Mérjük fel pályázó társainkat
- vajon rajtunk kívül kik pályázhatnak
- esélylatolgatás - bízzunk önmagunkban!
- mérjük fel, hogy van-e más pályázatot ki-
író is a programunkra. Válasszunk!
4 Adjuk be a pályázatot
- mit tudunk már:
    - kik vagyunk - mit akarunk
    - hogyan akarjuk - kitõl akarjuk
    - mennyit akarunk
- készítsük el a költségvetést
- Mit kell még átgondolni?
- összhangban vagyunk-e a támogatóval?
- célban
- tevékenységben
- végrehajtásban és annak módszereiben
- értékelésben, ellenõrzésben
- arányos-e a pályázott pénz a program költ-
ségével?
- az önrész, a felajánlott saját erõ aránya
- a pályázott pénz aránya a teljes program 
költségeihez
- szükséges-e a többlábon állás, kell-e több-
letforrás (szponzor, új pályázat) a végre-
hajtáshoz
Hogyan adjuk be a pályázatot?
- Pályázatkiíró adatlapjának tökéletes kitöl-
tése kötelezõ.
- Az útmutató szerinti fogalmakat, mód-
szertant használjuk, vagyis terveink bemu-
tatását a támogató fogalomrendszerébe 
ültessük át.
- A szükséges és kért mellékleteket hiány-
talanul, a felsorolás menete szerint csopor-
tosítsuk és helyezzük el.
- Ellenõrizzük a tartalmi egységeket mielõtt 
összefûznénk.
A sikeres pályázat kritériumai
Formai feltételek:
- kiviteli igényesség (papír, szövegszer-
kesztés, másolás, bekötés)
- a pályázatkiíró követelményének formai 
betartása (példányszám, mellékletek)
- határidõ betartása
- a beadás módja (postán, személyesen)
- pályázati díj (ha kell) befizetésének 
igazolása
Tartalmi feltételek 
Mottó: Ne fárasszuk a pályázat értékelõ 
bizottságot!
A pályázat részei:
1. Kísérõ levél (ki, kinek, mit, miért, mikor)
2. Pályázati összefoglaló maximum fél 
oldal!
Pályázati cél, ajánlott megoldás : Mennyit 
adunk, mennyit kérünk
Mit adunk
Mit kérünk
3. Bevezetés, elõzmények
- szervezet bemutatása (adatlap)
- eredmények, sikerek
 eddigi támogatók felsorolása
- a "pályázott-e ezzel a programmal másho-

vá" kérdés pontos tisztázása
- a pályázó képességének, hitelességének, 
megbízhatóságának bemutatása
4. A program részletes leírása
- szükséglet, probléma megfogalmazása, 
okai
- a probléma tanulsága
- a problémával érintettek köre (célcso-
port)
- a probléma megoldási lehetõsége a pályá-
zó részérõl
5. A program és a pályázati cél összhang-
jának hangsúlyozása
- rövid távon
- hosszú távon
6. A program végrehajtásának, értékelé-
sének és az ellenõrzés módszereinek 
bemutatása
- kik - hogyan - mivel - mikor hajtják végre, 
és értékelik, ellenõrzik (vagy ellenõriz-
tetik) a tervezett programot.
7. A költségvetés készítésének szem-
pontjai
- a program költségeinek és forrásainak ará-
nya
- a pályázatíró anyagi hátterének és a prog-
ram anyagi hátterének szemléltetése
- összhang a tevékenységek és a költség kö-
zött
Ha nagy a szellemi, emberierõ-szükséglet a 
végrehajtáshoz, akkor a kiadások bérjel-
legû költségekbõl állnak túlnyomórészt. Ha 
gépbeszerzés, fejlesztés, építés a cél, akkor 
az anyag és anyagjellegû, illetve beszerzési 
kiadások jellemzõek. Csak olyan költsé-
geket állítsunk a költségvetésbe, amelyek 
ténylegesen felmerülnek vagy felme-
rülhetnek.
8. Kiegészítõk:
- kötelezõ mellékletek
- szponzorok, támogatói levelek
- bemutatkozó anyagok, fényképek, újság-
cikkek
- önéletrajzok
Ha minden formai, tartalmi feltételt teljesí-
tettünk, átolvastuk, a megfelelõ módon 
bekötöttük, siessünk a postára, mert a 
határidõ MA JÁR LE!
Összegzés:
Nincs általános pályázatírási módszer. 
Nincs mindenhova beadható pályázat. 
Ahhoz, hogy nyerni tudjunk pályázaton, 
sajnos el kell készíteni, és be kell adni.

Ajánlott pályázatkiírási források:
- Pályázatfigyelõ
- Sansz
- a magyar köztársaság éves költségvetési 
terve (Magyar Közlöny)
- szakközlönyök
- Internet
- országos napilapok
- Pénzforrás, Pénzforrás expresz

Némethy Mária
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kik csak kívülrõl ismerték a 
Kastély melletti Kálvin téren 
magasodó nagy épületet, a 

bozóttal sûrûn benõtt telket, azok 
számára tíz éve még kicsit borzongató 
látványt nyújtott az elvadult hely. 
Másoknak, a régi pécelieknek, a 
református gyülekezet és a Keresztyén 
Ifjúsági Szövetség egykori tagjainak 
viszont nagyon kedves volt ez az épület. 
A háború elõtt élénk lelki és kulturális 
élet folyt itt, és nemcsak Pécelrõl, hanem 
a környékbõl, pl. Rákoscsabáról is sokan 
jártak ide. Az épületben volt a református 
iskola és annak rektori szolgálati lakása. 
A háború utáni kommunista rendszer 
tudatosan elsorvasztotta az ifjúság közti 
lelki munkát, így az épület már nem 
tölthette be eredeti rendelte-tését. Egy 
része raktárként ill. irodaként üzemelt, s 
csak egy kisebb részt használtak 
református gyülekezeti te-remként. A 
fenntartás azonban túl nagy terhet 
jelentett a péceli református gyülekezet-
nek, így 1992-ben a presbitérium Orosz 
Ferenc lelkésszel az élén igent mondott a 
Biblia Szövetség vételi szándékára. 
Ekkor lelkes fiatalok kis csoportja jelent 
meg a területen, s két hétig tartó kitartó 
munkával elvégezte a bozót kiirtását, a 
terület bekerítését. Ezután megkezdõdött 
az épület teljes mûszaki, építészeti 

rekonstrukciója, majd 1997 õszén 
hálaadó ünnepséggel megtörtént a Biblia 
Szövetség székházának és Bibliaiskolá-
jának hivatalos átadása.
A Biblia Szövetség nyomban a rendszer-
váltást követõen, 1989-ben alakult. 
Vezetõi és tagjai olyan, a protestáns egy-
házakban élõ személyek, akik már a 
hivatalos megalakulás elõtt is - sokan már 
évtizedek óta - kapcsolatban álltak egy-
mással. Ami már akkor összekötötte 
õket, az a felismerés volt, hogy Jézus 
missziói parancsa: „Tegyetek tanít-
ványokká minden népeket…” minden 
körülmények között érvényes. Sokan 
közülük dacolva az állam és a hivatalos 
egyház részérõl megnyilvánuló üldözés-
sel, az ateizmus légkörével, évtizedeken 
át hûségesen végezték az evangelizáció 
és a lelkigondozás szolgálatát. Isten meg-
áldotta ezt a hûséget, mert munkál-
kodásuk nyomán az ötvenes, hatvanas, 
hetvenes, nyolcvanas években is sokan 
jutottak Jézus Krisztusba vetett élõ hitre. 
A Biblia Szövetség fiatalabb generációja 
éppen ennek a szolgálatnak a gyümölcse.
A Szövetség Hitvallása hangsúlyozza a 
teljes Biblia tekintélyét, annak reformá-
tori alapokon való értelmezését. Fontos-
nak tartjuk a teológiai kérdésekben való 
állásfoglalást, de ugyanilyen szükséges-
nek az etikai kérdésekben, ill. az élet 

gyakorlati kérdéseiben a mai korban 
alkalmazható, biblikus válaszok meg-
találását.
Ezek a törekvések jellemzik tevékenysé-
günket:
- Evangelizációk és hitmélyítõ alkalmak 
szervezése
- „Biblia és Gyülekezet” c. folyóiratunk 
kiadása 
- Házasság- és családgondozó szolgálat
- Kétszemeszteres Bibliaiskola hívõ fi-
atalok részére
- Táborok, csendeshetek, konferenciák 
fiataloknak és felnõtteknek
- Évközi sorozatok „Fontos kérdéseink” 
ill. „Sorozat nõknek” címmel a Nagyvá-
rad téri ref. Templomban
- Kazetta-misszió
- Evangéliumi könyvek kiadása, árusí-
tása
Az érdeklõdõk számára szívesen szolgá-
lunk felvilágosítással személyesen, vagy 
a (28) 452 334-es telefonszámon. Még 
annyit, hogy Pécelen nemcsak a fõváros 
közelsége, hanem az emberek barátsá-
gossága miatt is jól érezzük magunkat. 
Örülünk az ESE-vel való jó kapcsolatnak 
is. Bibliaiskolai diákjaink az õ „koszto-
saik”, s rendezvényeink, vendégeink 
étkeztetését is gyakran az ESE segítségé-
vel oldjuk meg - közmegelégedésre.

Mikolicz Gyula
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- Mi nagyon sok helyen tartunk jótékony-
sági koncertet. Például a mozgássérült gye-
rekekért, az árvízkárosultakért. Azt gondol-
ják az emberek, hogy a katasztrófáknak 
semmi közük sincs a koncertekhez, de ez 
nem így van. Például júniusban 7 koncert 
maradt el az árvíz miatt. Olyan helyeken, 
ahol koncerteket szoktak rendezni (pl. 
Tisza parton, szép szabadtéri színpad), a 
homokzsákok 1-2 hónapja még ott szárad-
tak, iszap volt, nem lehetett odamenni. A 
koncerteket nem tudták megrendezni azért 
sem, mert az összes pénz, ami tartalékban 
volt közmûvelõdésre, szórakozásra, arra 
ment, hogy megmentsék az embereket, az 
ingóságaikat. És ez teljesen érthetõ. 
- Tavaly az egyik péceli óvodáért ját-
szottatok. Az hogyan sikerült?
- Nagyon jó volt. A gyerekeknek játékokat 
vettek a bevételbõl.
- Jó érzés, ha látod, hogy tettél valamit? 
- Abszolút jó. Lement a koncert, és már a 
következõ héten láttam a rengeteg játékot, 
amit vettek. Nagyon földob az ilyen. Az a 
baj, hogy nagyon keveset tudunk adni. Kis 
ország, kis jótékonyság, nagy problémák.
- Hogy érzed magad a koncerteken? Ke-
mény munka egy fellépés?
- Az nem munka. A munka a próbaterem-
ben van. Amikor éjszakákon át próbálko-
zunk valamivel, mert még mindig nem az 
igazi. A koncert az öröm. A színpadon csak 
a szemeket látom. Ha mindig látom a sze-
meket, akkor jó a koncert. 
- Egyáltalán mióta  zenélsz?

- Én mindig zenéltem. 3 éves koromban 
találkoztam egy zongorával. 4 éves korom-
tól jártam zongorázni. Nem sokkal késõbb 
kaptam egy furulyát, utána rézfúvós máni-
ám volt, aztán jött a gitár… Úgy emlék-
szem, hogy amilyen hangszerrel találkoz-
tam az életemben, azon mind megtanultam 
játszani. Aztán haladt az életem tovább. 
Mûszaki-gazdasági tanácsadóként dolgoz-
tam. Egyszer aztán elérkeztem ahhoz a 
ponthoz, ameddig el lehetett jutni párton 
kívüliként, és azt mondták, hogy ha el aka-
rok érni valamit, be kell lépnem a kom-
munista pártba. Én már középiskolában 
tanultam közgazdaságtant. Úgy láttam, 
Marx és Engels utópiája csak papíron léte-
zik, gyakorlatilag nem lehet megvalósítani. 
Az volt a véleményem, hogy egy csomó 
szélhámos ebbõl tõkét kovácsol. És akkor 
lett a Bikini. 1985-92-ig tartott az elsõ 
felvonás. 1992-97-ig szünetet tartottunk. 
Mindenki mást csinált, én szólólemezeket. 
1997-ben döntöttünk úgy, hogy újra-
kezdjük. Nagyon jól döntöttünk. Emberileg 
is sokkal jobb most. Bár azt mondják, a sze-
relemben és az emberi kapcsolatokban nem 
megy az újrakezdés, nálunk ez nem vált be. 
Még jobbak lettünk, mint korábban.

- Általában a zene érdekel, vagy kizárólag 
a könnyûzene?
- Komoly zenét kezdtem el zongorázni, és 
nagyon szeretem. Ha koncertrõl jövök ha-
za, komolyzenét hallgatok. A kesztyûtar-
tómban most például Händel Vízizenéje, 
Mozart Kis éji zene, Vivaldi Négy évszak 
kazetták vannak. Ezt szeretem, ettõl a zené-
tõl jó gondolataim támadnak, ez pihentet. A 
könnyûzene olyan, ha igazán jót hallok, 
nagyon tudok rajongani érte, nagyon tudom 
szeretni. Azt mondom, rossz zene nincs. 
- A mai zenei életet hogyan látod? 
Mennyivel más ma, mint amikor kezdte-
tek?
- A zenei életben a szélhámosság és a felü-
letesség ugyanúgy ott van, mint az élet más 
területén. Látjuk, hogy alakítanak álkft-ket, 
megkárosítják az embereket, aztán eltûnik 
a tettes. Ez ugyanígy mûködik a zenei élet-
ben is. Álzenekarokat hoznak létre, a kö-
zönség elõtt pár hónapot tátognak, aztán 
gyorsan feloszlatják. Soha nincs meg az 
elkövetõ. Tudomásul kell venni, hogy vala-
hol minden összefügg. Nagyon jó, hogy 
újra egy csomó olyan zenész indul, akik 
megtanultak zenélni. Úgy mennek a szín-
padra, hogy valamit elõ akarnak adni. 

Kedves olvasó! Emlékszik még 
rá? 1-2 éve elkezdtek pusmogni 
az emberek. Azt beszélték, 
hogy D. Nagy Lajos, a Bikini 
együttes tagja Pécelre költözött. 
Sokan kérték, hogy írjunk róla az 
ESE Híradóban. Lajossal az 
egyeztetés igazán könnyen 
ment. A megbeszélt idõpont-
ban csöngettünk. Egy boldog 
apa nyitotta a kaput, két 
szöszke gyermek társaságá-
ban. A harmadik gyermek épp 
óvodában volt. Leültünk beszél-
getni. Néhány szóban bemutat-
tam az újságunkat, aztán Lajos 
kezdett mesélni:

Beszélgetés D. Nagy Lajossal
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Régen ez természetes volt, de ma ez újra 
nagyon nagy dolog. Régen az is elkép-
zelhetetlen volt, hogy ha reggel a közért elé 
kitették a tejet, péksüteményt, azt valaki 
ellopja. Ma - valószínûnek tartom - megáll 
egy autó, és eltûnt minden. Ez mindenre 
érvényes, még a jótékonykodásra is. A kon-
certet megrendezik, a pénz jelentkezik 
valahol, de a rászorultakhoz nem jut el, 
mert eltûnik valahol, addig kezelték. Rossz 
felé halad a világ, baj van a közerkölccsel. 
A gyereknek otthon, az óvodában, az 
iskolában az alapokat lerakják. Nagyon 
fontos, hogy mit tanulnak. Mi régen azt 
tanultuk, ami nem a tied, ahhoz nem nyúlsz. 
Ha szükséged van rá, elkéred.
- Megismernek az utcán?
- Megismernek. Persze.
- Ezt hogy viseled?
- Meg kell szokni.
- Meg lehet szokni?
- Azt kell megszokni, hogy aki ott van a kö-
zönség elõtt - teljesen mindegy hogy ze-
nész, tv bemondó politikus-, azt az embe-
rek állandóan látják, ezért mindig picit job-
ban oda kell figyelnie, hogyan viselkedik. 
Pontosan azért, mert mindig az eszében kell 
legyen, hogy példát is mutat azzal, amit 
tesz. Ezt nagyon sok politikus is megfogad-
hatná. Aki szem elõtt van, példa. Egy köve-
tendõ példa.
- Mióta laktok Pécelen?
- Két évvel ezelõtt költöztünk ide Buda-
pestrõl. Nagy a kötõdésem vidékhez, mert 
anyám vidéken lakott, a nyarakat nála töl-
töttem. 
- Hogyan választottad Pécelt? 
- Teljesen véletlen volt. Egy barátom aján-
lotta. 
- Jól érzitek itt magatokat? Ismeritek már 
a várost?
- Igen. Most már ismerjük a várost. A 
Ráday-kastélyban még nem voltam, ezt 
szeretném mielõbb pótolni, mert érde-
kelnek a régi épületek, a várak, a kastélyok. 
Ez a hobbim, és utánanézek, amennyire az 
idõm engedi. A saját családom történetét is 
visszakerestem. Ha több idõm lenne, akkor 
fordítanék is. Régebben fordítottam an-
golból.
- Miket fordítottál?
- Hegesztõgép katalógusától kezdve útleí-
rásig mindent, amit hoztak, amikor még 
részben megélhetési céllal csináltam. Ké-
sõbb regényeket. Volt, ami kiadásra került.
- Ezek szerint nagyon sokrétû ember vagy.
- Csak az a bajom, hogy idõm nincs. Már 20 
évre elõre tudom, miket kéne olvasnom. 
Remélem sokáig jó lesz a szemem. 
- Azért például nyaralásra tudtok sort 
keríteni?
- Jaj! Imádok nyaralni! Amíg nem voltak 
gyerekek bejártam a világot Londontól 
Moszkváig. Részben a zene miatt is. Én úgy 
szeretek utazni, hogy megnézem az ország 
történetét, ahová megyek.
- Ez azt jelenti, hogy pontos útitervet 
készítesz, hogy mit kell megnézned?
- Nem, csak tudom, hogy körülbelül mit 
szeretnék látni. Soha nem a bevásárló köz-

pontok érdekelnek. Én szeretek az utazások 
során pihenni, de közben látni is.
- Hallani mostanában, hogy egyre több 
fiatal fogyaszt kábítószert. Ezt érzitek a 
színpadról?
- Nem csak a színpadról. A színpad 
közelében mennek ezek a dolgok. Valahol a 
szórakozás perifériáján van a drogozás. Ez
nem új keletû. A 80-as évek elején viszony-
lag hosszabb idõt töltöttem el Londonban. 
Ott ez már akkor probléma volt. Láttam, 
hogy körülöttem szívják, szúrják magukat. 
Akkoriban én dohányoztam. Belekóstol-
tam egy marihuanás cigarettába. Penetráns 
szaga van. Mint amikor egy rongyot meg-
gyújtasz. Iszonyat! Jártam Brixtonban, a-

hol a régi mûemlék házakat ingyen adják 
oda lakó kommunáknak. Rengeteg kábító-
szeres él itt. Az egyik ilyen lakás kb. 4x5-ös 
szobájában 15-20 ember feküdt, mint a bá-
buk, teljesen belõve - éppen szórakoztak. 
Amelyik józanodott, indult az újabb adagot 
beszerezni, a másik feküdt a helyére. Ezek 
így élnek: egyik belövéstõl a másikig. Itt ta-
lálkoztam egy magyar zenésszel… Gye-
rekkoromban felnéztem rá… Esténként 
egy láda sörért zongorázott. A szájában 
nagy-nagy sötétség, mert akkor már nem 
volt szájpadlása, szétette a heroin. Teljesen 
elszörnyedtem. Ez a szórakozás?
- Ez ellen tudtok tenni?
- Mindazoknak, akik hallgatnak rám, az 
élményemet elmondom, hogy ez borzasztó, 
ezt ne tegyék, mert ez zsákutca. Voltam ki-
józanító helyeken is, ahol iszonyatos fáj-
dalmak közepette tengetik az emberek az 
életüket. Sajnos hatalmas erõ a kábítószer, 
hosszú idõ kell a leszokáshoz. Nehéz a 
visszaút. Beszéltem olyanokkal, akik már 
leszoktak. Azt mondták, vállalnák a nyil-
vánosságot. Nem tudom, a reklámok, a pro-
paganda miért nem mutatják be a való-
ságot? Én másképp csinálnám. 
- Ez azt jelenti, hogy minden káros 
szenvedélytõl tartózkodsz?
- Álszent lennék, ha azt mondanám, hogy 
kivételes alkalmakkor nem szeretek meg-
inni egy jó viszkit vagy egy jó sört. Én ke-
veset iszom, de akkor megnézem mit fo-
gyasztok. Ezzel mindig így voltam. Nem 
engedhetem meg magamnak az ellenke-
zõjét, mindig szükségem van az agyamra. 
Régebben dohányoztam, de rájöttem hogy 
nem jó nekem. Nehezen ébredtem, romlott 
a szaglásom. 1-2 hónappal leszokás után 
éreztem igazán a hatását. 
- Teszel valamit a kondíciód megtartá-
sára?
- Építettem magamnak konditermet. Na-
gyon fontosnak tartom. A gyerekeket is 
igyekszem rászoktatni. A fiataloknak is azt 
mondom, hogy nem kell hajnalig iszogatni, 
ha azt akarják, hogy fittek legyenek. Korán 
fel kell kelni, egy jót futni, súlyzózni, és 
szellemileg is egész másként fogják érezni 

magukat.
- Az egészséges táplálkozást is fontosnak 
tartod?
- Ez az egyetlen egy, amire soha nem 
figyeltem. Nem voltam soha egy haspók, de 
egy jó töltött káposztát mindig szívesen 
megeszek. 
- Sikeres embernek tartod magad?
- Érdekes téma ez a siker. Amikor az ember 
a színpadon van, ez a kérdés megfordul a 
fejében. Nehéz eldönteni, hogy tényleg jó-
e, amit csinálok. „A siker és kudarc között 
nagyon vékony a határvonal. Elõfordul, 
hogy át- meg átjársz rajta, és nem veszed 
észre. Lehet, hogy egyszer majd pont a 
határon állsz, csak nem tudod.” Ez egy i-

dézet szabadon fordítva John 
Paul Emersontól. Az kétségtelen, 
hogy boldog ember vagyok, mert 
azt teszem, amit szeretek. Az 
embereknek alapvetõ a boldog-

sághoz vezetõ úton, hogy aki pl. fafaragó 
akar lenni, ne legyen kõmûves, és aki repül-
ni szeretne, azt ne küldjék le a bányába. Én 
jó dolgokkal foglalkoztam akkor is, amikor 
a Ganz Mávagban dolgoztam. 
- Ha újrakezdenéd, lenne, amit másként 
csinálnál?
- Azt hiszem, ha újra elkezdhetném az 
életem, ezt ugyanígy végigélném. Nem azt 
mondom, hogy soha nem tévedtem. Sok-
szor tévedtem. Mindig gyorsan döntöttem. 
Természetesen az emberrel elõfordul, hogy 
hibázik. Hibátlan életút nincs. Az biztos.
- Látsz-e változást a hajdani és a mai 
fiatalok között?
- Ezt nagyon sokan megkérdezik tõlem a 
18-19 évesek. Teljesen tipikus ez a kérdés. 
És teljesen természetes. Õket ma nagyon 
sokan ostorozzák: nagyon rossz ez a mai 
fiatalság. Természetes az összekoccanás. A 
fiaiknak õk is ezt fogják mondani. Mert a 
mai fiatalság egy kicsit mindent másképp 
akar. Azt mondom, a fiatalság nem jobb, 
nem rosszabb, ugyanolyan, mint volt. A vi-
lág változott. Felgyorsult. Tudomásul kell 
venni, hogy az egyes generációk között 
egyre nagyobb lesz a szakadék. Mire felnõ 
egy 17-18 éves gyerek, annyit változik a 
világ, mint régebben 150-200 év alatt. És ez 
hatványozottan megy tovább. Valószínû a 
jövõben ezzel kell majd számolni. Nagyon 
komoly probléma.
- Ezzel azt is mondod, hogy a gyerekeink 
gyorsabban öregszenek?
- Többet, gyorsabban élnek. Az õ gyerekeik 
már annyival másabbak lesznek, sokkal 
jobban különböznek majd, mint a szüleink 
tõlünk. Mert gyorsul a világ.
- Szívesen látnád a gyerekeidet a szín-
padon?
- Soha nem állítanám meg semmiben õket. 
Van néhány szakma, amire nem engedném. 
Például egyik lányomat sem látnám szí-
vesen táncosnõnek éjszakai mulatóhelyen. 
De ha bármilyen elõadói pályára készülne, 
támogatnám. Bármiben. Azt mondom, a 
boldogságuk kulcsa, hogy amit szeretnek, 
azzal foglalkozzanak. Saját példámból is 
tudom.                      Apróné Orosz Margit

„aki repülni szeretne, azt ne küldjék 
le a bányába.”
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Iparosok, munkások, polgárok - péceliek 
hozták létre és éltették ilyen hosszú idõn 
keresztül lakóhelyünkön a dalszeretõ em-
berek társaságát. Olyan emberek, akik 
többre vágytak, mint az evésivás örömei, 
akik harmóniát kerestek és találtak 
életükben, s akik megbecsülték mindazo-
kat, kik ezt hozzájuk eljuttatták: a tanult 
embereket. Két olvasmányélményem volt 
mostanában a kórussal kapcsolatban. 
Az egyik egy újságcikk, írója a Pécelrõl 
Kanadába származott Fáy István, aki a 
Kanadai Magyarság ez évi április 29-i és 
május 6-i számában „Dalkultúra egy 
magyar faluban” címmel emlékezik meg a 
kórusról és annak egykori karnagyáról, 
szeretett édesapjáról, Fáy Ferencrõl. 
A másik Varga Mihály Pécel története címû 
most megjelent mûve, melyben a 192. 
lapon olvasható rövid összefoglaló a 
dalosok két háború közötti históriájáról. 
Abban mindkét forrás megegyezik, hogy a 
péceli Polgári Dalkört 1910-ben alapí-
tották, s mûködését az elsõ világháború 
után Polgári Dalárda néven folytatta. 1945 
után egy ideig Barátság Dalkör néven 

szerepelt a kórus, majd az 1964-68/69-es 
újjáalakulás után a Péceli Szövetkezetek 
Petõfi Sándor Férfikórusa nevet vette föl, 
ebbõl maradt napjainkra a Petõfi Sándor 
Férfikórus név.
A még régebbi kezdeteket illetõen már eltér 
a két szerzõ véleménye. Varga Mihály az 
énekkar 75 éves jubileumi ünnepségén, 
1985-ben egy 1863-ból való plakátot 
adományozott az ünnepelteknek, mely 
szerint egy péceli mûkedvelõ dalárda a 
jászkunsági szûkölködõk javára adott 
hangversenyen a Himnuszt énekelte (ami 
akkor nemzeti ellenállásnak számított). Fáy 
István viszont a református egyház egy 
feljegyzésére hivatkozva (ezt még nem állt 
módomban ellenõrizni) ugyanezt az 
eseményt 1867-re teszi, a mûsor pedig 
szerinte a Himnusz és a Szózat volt. 
Akármint is áll a dolog (remélem a késõbbi 
kutatás tisztázni fogja ezt a kérdést), két 
dolog biztos. 
Az egyik: 1910 elõtt is vannak elõzményei 
a közös éneklésnek Pécelen. A másik 
viszont az a kétségtelen tény, hogy 1910 óta 
folyamatosan mûködik lakóhelyünkön a 
férfikórus. A folyamatosságot évszámok, 
nevek, eredmények igazolják, itt most csak 
a legfontosabbak említésé-re van hely. 
Karnagyok: Hollefreund Ottó 1910-tõl, 
Fáy Ferenc 1919-1944 között, 1944/45-ben 
rövid ideig Monori Sándor foglalkozott a 
kórussal, majd Szóró János következett 
(mûködése kezdetét és végét illetõen 
megoszlanak a vélemények, 1943, 1944, 
1945 illetve a hatvanas évek eleje  1964 is 
szerepel tablókon, visszaemlékezésekben). 

Az átmeneti korszak után az újjászervezés 
Faragó András akkori, tanácselnök nevéhez 
fûzõdik, 1964-tõl rendszeres újra a munka, 
ez idõ alatt néhányszor Zalatnay Ernõné, a 
Szemere Általános Iskola megbecsült 
énektanára is vezette a próbákat. Bakonyi 
Árpád, az aszódi majd gödöllõi gimnázi-
um kiváló ének szakos tanára 1968-ban 
vette át a kórust, és 1988-ig vezette. 1989-
ben néhány hónapig Szerényi József 
karnagykodott, utána Farkas Pál követke-
zett (1989-1994). Szalay Miklós karnagy, 
az Operaház zenei igazgatója 1994-tõl áll 
az énekkar élén, munkáját múlt év õszétõl 
Rigóné Faragó Zsuzsanna ének-zenetanár-
ral együtt végzi. 
A felsorolás mutatja, hogy a háborúk és a 
politikai viharok következtében voltak 
ugyan hosszabb-rövidebb szünetek, de a 
sziklából is kisarjadó fû makacsságával 
újra és újra mindig megéledt az együvé-
tartozók közössége.
Megerõsíti ennek igazságát a kórustagok 
névsorainak tanulmányozása. Egy rövid 
cikk kereteiben lehetetlen minden nevet 
felsorolni, de legalább néhány jellegzetes, a 
dalárdához nemzedékeken keresztül 
kötõdõ család és énekes neve álljon itt, 
bizonyítékául a föntebbieknek: 
id. Bakonyi Árpád, Minkó József, Minkó 
Benjámin, Szekeres István, Gertner István, 
id. és ifj. Weppert János, Benkovics János, 
Mráz Ferenc, Szever Károly, Balogh Tibor, 
Dóbiás Lajos, Kiss Károly, Grenák József, 
Grenák István, Grenák László, id. és ifj. 
Mikes Ferenc, Mikes Gergely, Széki 
László, id. és ifj. Fábián László, Cserny 
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János, Micserics Ferenc és Micserics 
József, Németh László, Németh János, 
Dévai Imre, Matus Mihály, Bene András, 
Nagy József, Csikváry József, Bánáti 
József, Bakó András, Bisján Imre, Kiss 
László, Sebõk István, Tóth László, Bogyó 
Ferenc, Burián István, Rosza István, Szücs 
Lajos, Barczi Mihály. 1919-tõl napjainkig 
õk szerepelnek leggyakrabban a tablókon, 
visszaemlékezésekben, mûsorfüzetekben. 
A jubileumi ünnepségre készülõ kiadvány-
ban remélhetõleg a kilencven év teljes 
névsorozata is megtalálható lesz. A kórus-
nak nemcsak a mûködése, fejlõdése is fo-
lyamatos volt. 
A mûsorokban szerepeltek az adott kor 
ízlésének megfelelõ darabok. 
A háború elõtt hazafias és irredenta énekek, 
a háború után mozgalmi dalok, de már 
1931-ben feltûnik a programban Bárdos 
Lajos egyik népdalfeldolgozása, késõbb 
pedig egyre nagyobb számban Bartók és 
Kodály mûvei, az egyetemes dalkultúra 
klasszikus alkotóinak munkái. 
A második világháború elõtt Fáy Ferenc 
karnagy és a kórus kezdeményezõi voltak a 
vándorhangversenyek, daloshangverse-
nyek szervezésének, daloshangveresnyen 
elsõ díjat elõször 1931-ben Gyömrõn sze-
reztek, tizenhat résztvevõ közül. 
Az idõsebbek még emlékeznek rá, hogy 
1933-ban a kórus színre vitte Kacsóh 
Pongrác János vitézét, valódi mûvészi 
színvonalat produkálva az egész estét 
betöltõ daljátékban. 
Az 1964-es újrakezdés idején már kialakult 
kórusok, énekkarok minõsítésének 

lényegileg ma is funkcionáló rendszere, s 
ez módot adott arra, hogy kitûnõ karnagyai 
vezetésével a táraság megmutassa, mire 
képes a szorgalom és a dalszeretet együtt. 
Itt  csak rövid felsorolásra szorítkozhatok: 
1973-ban minõsítõ hangversenyen ezüst 
fokozat, 1974-ben Érden ezüstkoszorú 
diplomával, 1976-ban Gödöllõn aranyko-
szorú diplomával, ugyanez az eredmény 
született Tatán 1979-ben, 1983-ban Gyön-
gyösön érte el a kórus elsõ ízben a fesz-
tiválkórus minõsítését, ezt megerõsítette a 
péceli hangversenyen 1990-ben, 1995-ben 
Gyulán, 1997-ben Tiszaföldváron, s ennek 
megvédésére készül jelenleg. 
A nyolcvanas években épültek ki az 
énekkar nemzetközi kapcsolatai. Sebõk 
Istvánnak köszönhetõen a finnországi 
Kotkával és Haminával (az emlékezetes 
finnországi hangverseny után a finnek is 
szerepeltek Pécelen és Gödöllõn), az 
erdélyi Sepsiszentgyörggyel és Réttyel, a 
szlovákiai Nagymegyerrel. 
Föllépett a kórus a Zeneakadémián, több-
ször szerepelt a rádió Kóruspódium mûso-
rában, számos kórustalálkozón és hangver-
senyen. 
Szólni kell a kórus támogatóiról is. Ezek 
sorában találhatjuk a péceli nagyközségi 
tanácsot, majd önkormányzatot, a helyi 
szövetkezeteket, iparosokat, vállalkozókat. 
Egy bõvebb kiadványban illendõ lesz név 
szerint is megemlékezni róluk, itt most 
együtt szóljon mindannyiuknak a köszönet. 
Az is megemlítendõ azonban, hogy a 
legfõbb támogatója a dalárdának mindig 
elsõsorban saját maga a  dalárda volt. 

Nemcsak szabadidõt, fáradságot áldoztak a 
tagok a közös munka oltárán, hanem, ha 
kellett, pénzt is. Jó példa erre múlt év õszén 
Fábián László kórustag kezdeményezése, 
ennek köszönhetõ a kórus mostani új és ele-
gáns fellépõ ruhája. 
Mi az, ami a puszta adatokból nem derül ki? 
Talán a barátságnak, szeretetnek, egymás 
megbecsülésének és igénylésének az a 
légköre, amely kialakult az együtt töltött 
évtizedek alatt. 
Nagy család ez a közösség, család, mely él, 
befogad, felnevel, és õriz emberi értékeket, 
melyekre oly nagy szüksége van vala-
mennyiünknek. 
Mostanában gyakran beszédtéma a próbá-
kon a megújulás vágya. Nem csak és nem is 
elsõsorban a mûsor, a program megújulá-
sáról van szó, hanem arról, hogy nagy szük-
ség lenne olyan fiatalokra, akik megújítva 
viszik tovább a közösség és a dal szeretetét. 
A kórus nagyobb része az idõsebb korosz-
tályhoz tartozik, és nagyon várja az ifjab-
bak jelentkezését. Tudjuk, hogy a rohanó 
élettempó, a munkába temetkezés egyre ke-
vesebb szabadidõt hagy. De meggondolan-
dó, hogy szabadidõre szükség van, ha nem 
akarunk önmagunk rabszolgái lenni. A 
szolgaságnak a szabadság a legjobb ellen-
szere, az igazi szabadság pedig nem az er-
nyedt pihenés, hanem a lelketlen robotban 
elfásult lélek gyakorlatoztatása. Ennek 
pedig kiváló lehetõsége a közös éneklés, 
mely az érzelem síkján köt bennünket össze 
korokkal, emberekkel, hitekkel. Várjuk 
soraink közé mindazokat, akik ennek 
igazságát elismerik.             Heltai Miklós
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z idén már kissé elkésett az a 
felszólítás, hogy gyûjtsünk 
esõvizet, de valószínû, hogy 

jövõre is idõszerû lesz. 
Már az is sokat számít, ha csak az eresz 
alá állítunk egy hordót és abban fogjuk 
fel az esõvizet, majd kannával kimerve 
locsolunk. Ám az igazán komoly kerté-

Amikor már gondosan megterveztük a 
kertet természetesen a vegyesültetés és a 
vetésforgó figyelembevételével-, elültet-
tük a növényeket, ne gondoljuk, hogy 
kényelmesen hátradõlhetünk. Nem-nem, 
most jönnek majd a kártevõk.
Védekezzünk, de hogyan!? Elõ a mér-
gekkel? Nem kedves olvasó , ez meg sem 

Jobb késõn, mint soha!Jobb késõn, mint soha!
szek nagyobb víztározót, ciszternát szok-
tak építeni, ahonnan búvárszivattyúval 
öntözik a kertet. 
Nálunk sokkal szárazabb vidékeken 
többszörösen felhasználják a vizet. 
Elõször mosdanak, mosogatnak benne, 
utána  átvezetik a wc-hez, azt öblítik le, 
végül kijut a kertbe, ahol növényekkel 
beültetett szûrõ, tisztító részen vezetik át, 
így kerül a zöldségekhez.
Persze ehhez az is szükséges, hogy kör-
nyezetbarát mosó- ill. tisztítószereket 
használjanak, valamint a ház vezeték-
rendszerét igen gondosan tervezzék, 
építsék meg. Ez a módszer nálunk nem 
„divat”. Egyelõre. Teljesen természetes, 
hogy a csapból folyamatosan ivóvíz 
minõségû víz folyik. (A wc-ben is.) Ami 
azután a csatornahálózaton keresztül 
eljut a szennyvíztisztítóba, ahol igen 
drága módszerrel megtisztítják.
Na de ne kanyarodjunk el a kiskertek ön-
tözésétõl!. A lényeg az, hogy gyûjtsük az 
esõvizet, amivel száraz idõszakban 
locsolhatunk. Pénzt spórolhatunk meg, 

A rovarok támadnak, mi védekezünk!A rovarok támadnak, mi védekezünk!

forduljon a fejében! Természetesen bio-
kertész módon, környezetbarát szereket 
és eszközöket használva védekezzünk! 
Most nem az erjesztett csalánlérõl, meg 
egyéb ehhez hasonló módszerekrõl sze-
retnék írni, hanem a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Növényvédelmi Kutató-
intézetében kifejlesztett rovarcsapdák-

és még a növényeknek is jót teszünk, 
hiszen a hálózati víz vegyszerezve van.
Ha most nekilátunk a vízgyûjtõ kiala-
kításának már az idén is használhatjuk!

 Bozsváriné Göbölyös Eszter

ról. Én már évek óta használom ezeket az 
eszközöket, és nagyon meg vagyok elé-
gedve velük. Természetesen nem helyet-
tesítik a tavaszi és õszi lemosó permete-
zést illetve az idõszerûeket, de elõre jel-
zik a kártevõk megjelenését, és ritkítják 
is azokat.
A cseresznyefára vettem elõször raga-
csos, sárga lapot. Örömmel tapasztaltam, 
hogy rengeteg cseresznyelégy belera-
gadt. Ugyanis ez a ravasz kis kártevõ 
akkor jelenik meg, amikor a cseresznye 
elkezd sárgulni. Ekkor belepetézik, ettõl 
lesz  a cseresznye kukacos.
Mára már továbbfejlesztették a lapokat, 
szexferomonnal kombinálva még jobban 
vonzzák a kártevõket. (Sokkal hatáso-
sabb.)
Kipróbáltam. Tettem fel sima sárga lapot 
és kombináltat, és sokkal több légy ra-
gadt az utóbbira.
Ám ez csak egy a sokféle csapda közül. 
Több kártevõ ellen találtak ki csapdákat.
Postán lehet megrendelni, vagy a tavaszi 
kiállításon a Kertészeti Egyetemen 
(Villányi út) megvásárolható.
Külön haszna, hogy a kártevõ megjele-
nését mutatja, így pontosan, idõben lehet 
ellene védekezni.
Ajánlom minden kertészkedõ figyelmé-
be!

Bozsváriné Göbölyös Eszter
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rra vágyik minden sportoló, 
hogy az õ neve is elhangozzék a 
szignál után. A gyõztesek dobo-

góra állnak, taps, mosoly, érem, vakuvil-
lanás, ölelések... és jöhet a következõ.
Futószalagszerûen, olajozottan megy 
minden. Közben megannyi számban még 
ádáz csaták folynak. A pályán ott izgul 
Eliána Pálma. A verseny elõtt visszagondol 
gyermekkorára, szülei vele kapcsolatos 
történeteire. Néhány hetesen élet-halál kö-
zött volt, de az élet gyõzött. Dr. Sápi Zoltán 
fõorvos megnézte a szakirodalomban a be-
tegség leírását, és meglepve közölte, hogy 
ha a Jóisten megkegyelmez, és életben 
tartja ezt a kislányt, akkor akár világbajnok 
is lehet. Ugyanis a világbajnokok nyolcvan 
százaléka gyerekkorában átesett ezen a be-
tegségen. Isten adta tehetség lehet ez a 
gyermek - mondta akkor a  fõorvos.
Teltek-múltak az évek, és a szunnyadó 
tehetség kezd kibontakozni. A GEAC 
edzõje, Benkõ Ákos, amikor meglátta, nem 
tudta palástolni meglepetését. Olyan fizikai 
adottságai vannak Eliána Pálmának, ame-
lyek nagyon ritkák. Nem csoda - mondta -, 
hisz nagyon jól emlékezik még az édesany-

RReménytelen?
jára is, aki egy kis 
bakonyi faluból  
robbant be az or- 
szág atlétikai élvo- 
élvonalába, hamar 
megszerezvén távolugrásból a pálmát. Biz-
tatások, kurjongatások, verseny elõtti utol-
só edzõi jótanácsok. 
Az atlétikai számok közül a magasugrás 
következik. Erre már nem volt idõ az edzé-
seken, nem ismeri az ugrótechnikát, a józan 
ész azt kívánná, hogy ezt a számot hagyja ki. 
Csakhogy az õstehetségnek a józan ész csak 
akadály. Eliána Pálma ezt az akadályt 
sikeresen vette, ezzel nem kis meglepetést 
okozván. 115 cm-rel kezd, majd simán eljut 
135-ig, ekkor leveri a lécet elõször, majd 
másodszor is. Kedves bácsika van a léc mellé 
beosztva, feladata a vert lécek szakszerû 
visszahelyezése. Természetesen a verseny-
zõkrõl is lehet véleménye, mint kiderült, van 
is. A levert léc után unottan hajolván kom-
mentál úgy, hogy Eliána Pálma is hallja: Re-
ménytelen! Mintha szíven szúrták volna a kis 
bajnokjelöltet. Én akkor sem vagyok re-
ménytelen, ha a lécet már kétszer levertem. 
Ha harmadszorra leverem, akkor sem leszek 

reménytelen. De még van egy esélyem. Neki-
futott, a léc elõtt szinte megállt, és valami 
fantasztikus módon helybõl átugorta a kérdé-
ses magasságot. Amikor ugyanilyen techni-
kával illetve technikátlanul a 150 cm-en is át-
ment, a mi lécfelügyelõ emberünk nem hitt a 
szemének. Vannak még csodák gondolta, és 
elismerõleg bólogatott, miközben mormolta 
az orra alatt: reményt keltõ, mégsem remény-
telen. Köszönöm Istenem! - mormolta a 
gyõztes is egy örömkönny kíséretében. A 300 
m gá-ton megszerzett gyõzelme már csak hab 
volt a tortán. Erre számított, ez benne volt a 
lábában. Most az edzõk küzdenek érte, hisz 
mindenki szeretne egy potenciális bajnok-
jelölt edzõje lenni. Talán még a verseny 
állását reménytelennek látó lécfelrakó ember 
is. Ákos bácsi, a Székelyföldrõl származó 
jóságos edzõ állítja, hogy minden ember 
Istennek egy egyedi teremtménye, minden-
kiben van valami, amiben õ a legjobb. 

Durkó Sándor László

Szikrázó napsütés, igazi ver-senyhangulat. „Hajrá 
egyik, ne hagyd magad, másik!”, „Gyõzzön a jobb!” 
és egyéb buzdításoktól visszhangzik a pálya. Az 
egyik sarokból szignál hangja szûrõdik ki, majd 
határozott nõi hang szól bele a mikrofonba: "A 
Magyar Köztársaság 1999. évi legjobb sportolója a 
következõ számban..."
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tó ez a tendencia. Szerintem a sport szerete-
te mint minta, követõkre talál a volt sporto-
lók gyermekeinél, és ha kitartóak, akkor 
szüleik nyomdokába léphetnek. Tavaly há-
rom hónapos edzés után az országos baj-
nokságon több számban is dobogós helye-
zést értem el, ezért nemzeti válogatott ke-
rettag lettem. Sporttársaim kérdezgettek, 
hogy nyolc vagy tíz éve sportolok, s mikor 
azt válaszoltam, hogy három hónapja, sõt 
versenyen is csak egyen voltam még, akkor 
azt mondták, hogy eddig azt hitték, tehetsé-
gesek, de most már elbizonytalanodtak.
- Úgy hallottam, hogy van olyan verseny-
társad, aki más számot választott, mint 
amiben eddig versenyzett, mondván mel-
letted úgysincs esélye.
- Én is hallottam hasonlókat Ákos bácsitól. 
Õt kérdezgetik az edzõk, hogy engem me-
lyik számban indít. Nagyon nehéz egyéb-
ként  feldolgozni, hogy ha én nyerek, akkor 
másoknak veszíteniük kell. És én úgy sze-
retném, ha mindenki nyerne. De szeren-
csére ez szó szerint  sport, ami szerintem 
azt jelenti, hogy mindenki, aki sportol, az 
nyer. Életem egyik nagy sírása a Csúnya 
kupa futóversenyéhez kapcsolódik jelez-
vén, hogy a sportban is lehet sportszerût-
lennek lenni, amit én soha nem szeretnék. 
Szóval több kilométert kell a kupáért futni. 
Futás közben mellém szegõdött egy lány, 
kérve, hogy segítsek neki azzal, hogy az õ 
tempójában futok, hisz úgysem az idõ szá-
mít, és természetesen majd a mostani felál-
lással futunk be a célba. Én szívesen segí-
tettem neki, aztán a cél elõtt néhány mé-
terrel nekiiramodott, és mire észrevettem, 
hogy becsapott, addigra elõttem befutott. 
Zokogva sírtam, nemcsak azért, mert tud-
tam, hogy mivel nem én nyertem, ezért nem 
kapom meg édesapámtól a beígért biciklit, 
hanem azért, hogy így becsaptak. 
- Milyen érzés nyerni?
- Én minden verseny elõtt imádkozom. Ké-
rem Istent, hogy azt a tehetséget, amit Tõle 
kaptam, azt kamatoztathassam, és segítsen 

jó eredményt futni. És segít! Persze ehhez 
nekem is meg kell tennem minden tõlem 
telhetõt. A közmondás is azt mondja, hogy 
„Segíts magadon az Isten is megsegít”. 
Majd minden nap edzésre járok (még nyá-
ron is) Gödöllõre, iskolaidõben szinte min-
den nap éjfélig tanulok. A tanulásban is ér-
zem, hogy segít a sporthoz mozgósított 
akaraterõm, a minél jobb eredmény eléré-
séért a küzdõvágy. Nagyon jó érzés, amikor 
a célra tudok koncentrálni, és amit akarok 
az bejön. Megdöntöm a mások vagy saját 
egyéni csúcsaimat, vagy az iskolában az 
utolsó héten a kétes négyeseimet szinte 
mind ötösre ki tudom javítani. 
- Ha Pécelen lenne megfelelõ edzési 
lehetõség akkor itt edzenél?
- Minden bizonnyal. Emlékszem, hogy 
amikor még kicsi voltam, akkor egyszer 
szinte gyászolt a családunk, édesanyám 
napokig sírdogált, mert kiderült, hogy az 
akkori községi vezetés  nem szavazta meg a 
tornaterem építését. Pedig úgy tudom, csak 
a felét kellett volna fizetni, a másikat az 
állam adta volna. Remélem belátható idõn 
belül lesz még Pécelnek tornacsarnoka.
- Hogyan készülsz az olimpiára?
- Megnéztem a TV-ben Vitray Tamás régi 
olimpiákkal kapcsolatos visszaemlékezé-
seit. Megvetettem a szüleimmel a régi olim-
piákkal kapcsolatos könyveket. Az olimpia 
ideje alatt mindig menni fog nálunk a TV 
vagy a felvett események miatt a videó. Ha 
Isten megsegít, akkor a következõ olimpi-
án szeretnék én is ott lenni. Jövõre lesz 
Debrecenben az ifjúsági atlétikai világbaj-
nokság. Edzõm szerint dobogós helyezett is 
lehetek. Ami rajtam múlik, azt meg fogom 
tenni, hogy nyerjek, és szeretném, ha Pécel 
és Magyarország neve segítségemmel még 
ismertebbé válna.
- Édesanyádnak egy korabeli újságcím-
ben úgy szurkoltak, hogy: „Hajrá Pálma 
tiéd lesz a pálma!” Nos, hajrá Eliána 
Pálma, szurkolunk, hogy tiéd legyen a 
pálma!                              Némethy Mária

Kérdésemre, hogy beszéljen magáról, nagy 
magabiztossággal válaszol. Mint mondja, a 
gimnáziumba angolul kellett felvételiznie 
és még akkor alaposan megtanulta önma-
gát. Mindig szeretett tornázni, balettozni, 
rendszeresen járt be a Ráday Gimnáziumba 
édesanyjához, aki ott testnevelõ tanár, és 
már akkor eldöntötte, hogy õ is testnevelõ 
szeretne lenni. Érezte, hogy tehetséges, hi-
szen édesanyja izomzatát örökölte, aki 
ilyen idõs korában távolugrásban minden 
elõzetes edzés nélkül Veszprém megye baj-
noka, majd hamarosan országos bajnok 
lett. Iskolai szinten anyja lányaként õ is 
bizonyított, mert a Petõfi úti Általános 
Iskolában az évenként megrendezésre ke-
rülõ úgynevezett „Csúnya kupát” rendre 
megnyerte. Az elmúlt év tavaszán aztán 
hosszas kérlelésre édesanyja elvitte Gö-
döllõre a GEAC-ba, ahol különbözõ atléti-
kai számokban sorra megyei majd országos 
versenyeken dobogós helyeket szerzett 
magának. Alig több mint egy év alatt közel 
ötven érmet gyûjtött, fõleg aranyakat. Az 
elmúlt hónapban a Népstadionban megren-
dezett középiskolás országos versenyrõl 
négy aranyérmet hozott el, és lett a legered-
ményesebb középiskolás sportoló, a legu-
tóbbi országos ifjúsági bajnokságon pedig 
100 méteres gátfutásban országos bajnok 
lett.
- Eliánának vagy Pálmának szólítsalak?
- Az Eliána Pálma nevet kaptam a szüleim-
tõl, elmondásuk szerint azért van két ne-
vem, hogy azt használjam, amelyik jobban 
tetszik. Mivel nekem mind a kettõ tetszik, 
én nagyon örülök, ha mindkettõt mondják. 
A versenyeken különösen, hisz édesanyám 
korosztálya most edzõként van ott, vagy a 
gyermekeik versenyeznek, így sokan jön-
nek oda a nevemet no és az eredményeimet 
hallva-látva, hogy gratuláljanak, és közben 
üdvözöljék édesanyámat.
- Ezek szerint a sport szeretete öröklõdik?
- Az orvosok gyermekei általában orvosok 
lesznek, és sok hivatásnál, szakmánál látha-

Pécel fiatal bajnoknõjePécel fiatal bajnoknõje

A gödöllõi Szolgálat újságban 
rendszeresen olvashatóak leg-
újabb eredményei, miután a 
GEAC-ban edz, és a Török Ignác 
Gimnáziumban tanul. Sokan nem 
is tudják, hogy Durkó Eliána Pálma 
péceli, és erre büszke is. Csodál-
kozik, hogy  miért akarok vele in-
terjút készíteni, hisz még nincs az 
ilyen megpróbáltatásokhoz hoz-
zászokva. Edzõje, Benkõ Ákos, a 
nemzetközi hírû szakember tartja 
általában a kapcsolatot a sajtó-
val. Most viszont nincs mellette 
Ákos bácsi, így kicsit izgul, mint 
ahogy a versenyek elõtt is. 
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Látogatás az ESÉ-ben 10 éves jubileumi ünnepség résztvevõi

Cserkészcsapat Németországból

Az elsõ esküvõ Gondozóházunkban ESE egészségügyi program 2000
vérnyomás mérés a Ráday téren

Dombormû avatás Gondozóházunkban

3. rész
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A VÉDESE Kht. egyhetes alap-
fokú szövõ tanfolyamot indít 
2000. szeptember 11-tõl. A tan-
folyam díja 15.000 Ft, munka-
nélküliek részére ingyenes. Fel-
világosítást a 28-454 076 tele-
fonszámon kaphatnak az érdek-
lõdõk. Jelentkezni személyesen 
lehet Pécel, Pihenõ u. 2. sz. alatt 
munkaidõben.

Az ESE konyhaüzeme kedvez-
ményes áron felvásárol vagy 
adományként elfogad gyümöl-
csöt, zöldséget. Elõzetes egyez-
tetés után a leszedés, felszedés, 
szállítás elvégzésében segítséget 
tudunk adni. Jelentke-zésüket 
Ugi Rácz Imréné szeretettel 
várja a 28-454 076 telefon-
számon vagy személyesen Pécel, 
Pihenõ u. 2. sz. alatt.

Lovas szabadidõtábor lesz újra egész nyáron a péceli 
Kishársasban, a Mg. Szakiskola Tanüzemében. Megtudhatsz sok 
érdekes, hasznos tudnivalót, újdonságot a lovakról és a velük való 
bánásmódról, ha eljössz  hozzánk.
Program:
- lovaglás (napi két alkalommal)
- sétakocsikázás
- lovaglási alapismeretek elsajátítása
- lóápolási, takarmányozási, tartási alapisme-retek (elmélet)
- kirándulás, vetélkedõk
A tábor 6 napra, kellemes környezetben, napi négyszeri étkezéssel, 
bentlakással 18.000 Ft/fõ, bejárással 15.000 Ft/fõ.
Érdeklõdni lehet a 06-30-9940-532-es telefonszámon vagy szemé-
lyesen a helyszínen.

Angol nyelvoktatást, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést 
egyénileg és kis csoportokban vállalok. Bõvebb felvilágosítás 
a 06-28-455-937 telefonszámon.

Eladó Volkswagen Jetta 1.6 turbo 
disel, 1984-es évjáratú, 1 éves 
mûszakival és zöldkártyával. 
Extrák: napfénytetõ, központi zár, 
riasztó, alufelni, vonóhorog. 
Színe grafit metal. Irányár: 
675.000 Ft. Érdeklõdni a 28-454 
397 telefonszámon lehet az esti 
órákban.

Ákos! 
Emlékezetemben a virágok szépségével éledt újra a 
szerelem. A megérett nyári almák, a körték, a szilvák, a 
dinnyék gömbjeivel üzenem: találkozzunk augusztus 28-
án az évnyitón. Tanuljunk együtt!
Jelige: Szerelem az iskolában.

Hirdetés felvétel: minden hónap 25-ig.
A lakossági hirdetéseket ingyenesen közöljük.
Vállalkozói hirdetések: 1 egész oldal 60 eFt, 

fél oldal: 30 eFt
negyed oldal 15 eFt
nyolcad oldal 7,5 eFt

Visszatérõ hirdetõinknek 10-20% engedményt adunk!
Hirdetési szándékával kérjük, forduljon Bohácsné Vilimek 
Ágneshez telefonon: 28-454-076, 28-454-077, személyesen, 
postai úton (2119 Pécel Pihenõ u. 2.), 
vagy e-mail címen: ese@mail .digitel2002.hu

Fontos Önnek, hogy vállalkozását Pécelen közelebbrõl 
megismerjék?

Kérésére, közelképben mutatjuk be Önt és vállalkozását.
Érdeklõdés, idõpont egyeztetés Bohácsné Vilimek Ágnesnél.

"Megelõzéssel az egészségért"
2000.08.12-én szombaton ismét vérnyomásmérés lesz!

Helye: Pécel, Ráday Gedeon tér, az ABC elõtt.
Ideje: reggel 8 órától 11 óráig.

Tegyünk többet közösen az egészségünkért! 
Keresse az ESE önkéntes nõvérkéit!

A Pécel ESE Híradó megvásárolható az alábbi helyeken:

Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet, Péceli Vízmû Kft., Maglódi úti 
Szõnyegbolt, ESE Jótékonybolt, Maglódi úti ABC, Petõfi útcai ABC, 
Ráday téri ABC, Sukoró ABC, Margit Foto-Video, Collier Óra-
Ékszer, Rákos úti Baba-kelengye bolt, Pesti úti Garázsbolt, IBUSZ 
(vasútállomás), Pékség, Gazdabolt, Kutyaeledel bolt (Erzsébet 
sétány), Nádas Borozó, Judit Konyhafelszerelés, Felsõsor úti 
Vegyesbolt, Mazsola játékbolt, Wesselényi úti ABC

Az újság megjelenését követõ szombat délelõtt a Penny Market 
parkolója mellett keresse a Pécel ESE Híradót!
Az elõfizetõkhöz a megjelenés napján házhoz visszük!

Apróhirdetés

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a PÉCEL ESE Híradó c. havi lapot

2000. év ......................... hónaptól az alábbi címre

Megrendelõ neve: ..................................................

Címe: ....................................... Tel.:......................
Címemre postai csekket kérek.
A postacsekk telefonon is (28-454-076) kérhetõ.

Elõfizetési díj: 90 Ft/hó
O egy évre:      1.080 Ft
O fél évre:          540 Ft
O negyed évre:   270 Ft

Támogatói elõfizetés:
O egy évre:   2.400 Ft
O fél évre:     1.200 Ft
O negyed évre: 600 Ft

Kiemelt támogatói elõfizetés:
O egy évre:      4.800 Ft
O fél évre:        2.400 Ft
O negyed évre: 1.200 Ft

Dátum: ............................. Aláírás:.......................

A megrendelõlapot kérjük borítékba tenni és az 
ESE Híradó címére 2119 Pécel, Pihenõ u. 2. feladni.

Szív küldi szolgálatunk üzenetei:

Hirdessen Ön is a Pécel ESE Híradóban




