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A közgyûlés előtt tett eleget ked-
ves kötelességének a polgármes-
ter. Az elismerések olyanoknak 
szóltak, akik mindent megtettek 
azért, hogy a ,,jegyzettek,” közé 
kerüljenek. Az egyik díjazott, a 
Király  család  azért, mert  tizen-
hat  (!)  gyermekkel  gyarapítot-
ta  a  honfitársaink  lélekszámát, 
Pécz Imre  pedig  annak  okán, 
hogy  Érd  felcseperedő  gyerme-
keiből  nevel már  évtizedek  óta 
egészséges, a mozgást, a sportot 
szerető embereket.

– Látom, a diploma és az 
oklevél mellett egy üveg jófajta 
borral is elismerték a munká-
ját. Kivel fogja összekoccintani 
a poharát?
–  A szívem  szerint  sokakkal, 

valamennyi  érdivel. Elsősorban 
persze  azokkal,  akik  segítették 
a munkámat. Közöttük van ter-
mészetesen  a  családom,  a  kol-
légáim,  a  barátaim,  s  persze 
a  legfontosabbak,  a  gyerekek, 
akiknek  az  elismerést  köszön-
hetem. Végső soron ők a fősze-
replők, ők a legfontosabbak.
–  A díj  megnevezése  meg-

lehetősen  széles  területet  ölel 
fel,  mert  a  három  szóba,  hogy 
,,Érdi Sport Díj” oly sok minden 
belefér.
–  Mint  ahogyan  az  életembe 

is.  Már  vagy  három  évtizede 
a  sport  közül  forog  minden. 
Birkóztam  a  Fradiban  és  a  Bp. 
Spartacusban,  majd  1982-ben 
felvettek  az  egri  tanárképző 
főiskola  földrajz-testnevelés 
szakára.  Ha  akartam  volna, 
sem  fordíthattam  volna  hátat 
a  sportnak.  A diploma  meg-
szerzése  után  előbb  Tárnokon 

tanítottam,  a  jelenlegi  munka-
helyemen,  a Batthyány  sportis-
kolában pedig már a kilencedik 
tanévet fejezem be.

– Ahogy mondani szokták, 
nem az adott személy választja 
ki magának a sportos életet, 
maga a sport talál rá. Gondolom, 
ön sem kivétel.
–  Valahogy  így.  Amikor 

kölyök  voltam,  akkor  ismer-
tem  meg  a  sport  számtalan  és 
utánozhatatlanul  szép  arcát, 
ami  a mai  napig  elkísér.  Olyan 
felejthetetlen  emlékeket  viszek 
magammal, mint például Balczó 
András  aranyfutása  az  1972-es 
müncheni  olimpián.  Minden 
mozzanatára emlékszem, pedig 

csak  kilencéves  voltam.  Egy 
Junoszty  tévén  bámultuk  a 
strandon a képernyőt.

– A napjait a gyerekek között 
tölti, közel állnak önhöz. 
Gondolja, hogy a maiak is a 
sport területéről választanak 
maguknak példaképeket? 
Olyanokat, mint akkoriban a 
magyar srácok és lánykák. Ma 
már nem „poén,” a sportban 
keresni az etalonokat. Tévedek?
–  Remélem,  nincs  igaza,  bár 

látni kell, hogy miként megvál-
tozott  körülöttünk  az  élet,  úgy 
lettek mások benne a gyerekek 
is.  Nem mondom,  hogy  a  hát-
rányukra,  de  másként  néznek 
a  sportra,  a  sportolókra.  Ezt 

látni  kell,  de  tudnivaló  az  is, 
hogy  mindegyikükhöz  megvan 
a  kulcs. Az,  hogy miként  lehet 
befogadóvá tenni őket a sportra, 
a mozgásra. Nem nehéz ez, csak 
meg kell találni a „jelszót”.

– Elárulná, mi az?
–  Mindenkinél  más  és  más, 

erre nincs  recept. Másként  kell 
szólni a hiperaktívhoz, másként 
a  lustához,  megint  másként  a 
duci ügyetlenhez.

– Valami közös azért biztosan 
van…
–  Igen,  a  sikerélmény.  Azt 

mindenki  szereti,  ezen  keresz-
tül  sok  mindent  el  lehet  érni. 
Mert  egy  ducinak,  ha  sikerül 
a  hátra  bukfenc,  az  akkora 
élmény, mint  egy  sportos  alka-
túnak  a  tigrisugrás. Mindkettőt 
külön-külön kell nagyra értékel-
ni, mindkettőért jár a jó szó.

– Meg az érdemjegy is.
– Igen, jár… Pedig, ha lehetne, 

nem  osztályoznám  a  testneve-
lést, mert oly nagy a különbség 
diák és diák között. Egyikük sem 
tehet  arról,  hogy milyen  alkatot 
örökölt,  hogy  hízásra  hajlamos, 
hogy magas lesz, netán alacsony, 
rossz  mozgáskoordinációval. 
Nem  lehet  egy  kalap  alá  venni 
senkit senkivel. Ezért is szép ez 
a „sokismeretlenes”.

– Az igazgatóhelyettesi teen-
dői és a tanórák mellett figyel 
arra is, hogy ne csak hirdesse az 
igét… Az Érdi Spartacus sumó-
zóinak az edzője, s még be-
beszáll egy-egy küzdelemre.
– Azt azért egyre óvatosabban, 

bár  a mozgás  az  ember  vérévé 
vált  ennyi  idő  alatt.  Hiába  fáj 
és  sajog  néha,  jóleső  fáradtság 
ez,  így  nem  is  álltam  le.  Sőt, 
felvettem  egy  új  „tantárgyat”, 
az íjászatot.

– Alátámasztja: sosem késő 
elkezdeni…
–  Ez  azért  békésebb,  mint  a 

küzdősportok,  itt  „csak”,  kon-
centrálni kell, meg arra figyelni, 
hogy  ne  remegjen  meg  a  kéz. 
Ha már az előbb a sikerélmény-
ről  beszéltünk:  nemrégiben 
legyőztem  egy  barátomat,  aki 
jóval régebben íjászkodik, mint 
én.

– Érden él, mindenki ismeri, 
mindenkit ismer. Mi a vélemé-
nye a város sportjáról, az itt élők 
lehetőségeiről?
– Egyre jobb, s ha a még létező 

egy-két  fehér  folt  eltûnik  a  tér-
képünkről, akkor azt mondom, 
minden  rendben.  Egyre  több 
sportág  közül  választhatnak  a 
gyerekek. Testnevelőként azon-
ban  el  kell  mondanom,  hogy 
olyan  alapsportágnak,  mint  az 
atlétika,  helyet  kellene  kapni 
a  kínálatban.  Biztos  vagyok 
benne, hogy jó pályán, kulturált 
körülmények között, sok gyere-
ket lehetne becserkészni.
   Róth Ferenc

Érdi Sport Díjat kapott Pécz Imre

A megunhatatlan sokismeretlenes és a kitüntetett 
 Érdi Sport Díj kitüntetõ címet vehetett át az elmúlt héten Pécz Imre, a Batthyány 
sportiskola igazgatóhelyettese, akinek T. Mészáros András polgármester nyújtotta 
át az elismerést.

T. Mászáros András polgármester és Büki Sarolta sportreferens a kitüntetettel
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Érdi táncosok Cipruson
Az érdi gimnáziumban alakult Százhalombattai Forrás Néptánc-
együttes ebben az évben ünnepelte fennállásának negyed évszá-
zados  jubileumát.  A huszonöt  év  alatt  több  száz  fiatal  talált 
értelmes elfoglaltságra, hagyománytisztelő gondolkodásmódra, 
életre  szóló kapcsolatokra és nem utolsósorban magára ebben 
a közösségben. 
A 2010/2011-es  tanévben  újjáalakult  az  Ifjúforrás  együttes: 

Ercsi, Diósd, Százhalombatta és Érd nyolc-tíz éve táncoló, tizen-
négy-tizennyolc éves fiataljai. Az elmúlt évek kitartó munkájá-
nak, valamint  az  iskola  jó kapcsolatainak köszönhetően  felké-
rést kaptak a Cipruson megrendezésre kerülő, 13. Nemzetközi 
Gyermek Fesztiválra. 
Az utazásra 2011. április 17-27-e között került sor, amelynek 

költségeihez az önkormányzatok, szponzorok jelentős támoga-
tással járultak hozzá, a 36 fiatal táncos így büszkén képviselhet-
te Magyarországot.  Tasnády Beáta

Tisztelt Szigetvári József igazgató úr, tisztelt tanáraink: Dóri néni 
és Levente bácsi, tisztelt Polgármester úr és Kedves szüleink! 
  Szeretettel küldjük és hozzuk üdvözletünket Ciprusról.
  Köszönjük a sokéves tanítást, a lehetõséget és a támogatást, 
melynek köszönhetõen feledhetetlen élményekkel gazdagodhat-
tunk.   Szeretettel: az érdi táncosok                                                                                            

Tele van az udvar, a folyosó, az 
egész  épület  szeretettel,  ami-
nek  jelei  most  különösen  jól 
láthatók, ugyanis egy kamion-
nyi rakomány érkezett az érdi 
Szociális  Gondozó  Központ 
Időseket  Ellátó  Központjába. 
Ágyak, matracok, szekrények, 
gyógyászati  segédeszközök, 
etetőasztalok, ágynemûk min-
denfelé,  amerre  a  szem  ellát. 
A Máltai  Szeretetszolgálaton 
keresztül  jutottak  a  figyel-
messég  e  fontos  eszközei 
Németországból  városunkba, 
de napokba telik még gazdára 
lelnek.
–  Kégl Miklós  támogat  ben-
nünket  immár  ötödik  éve,  s 
nem  telik  el  esztendő,  hogy 
egy  kamion  be  ne  fusson 
hozzánk  használt,  illetve  új 
bútorokkal,  ágynemûkkel, 
egyéb  használati  eszközökkel 
–  újságolta  örömmel  Érsek 
Sándorné  a  tagintézmény 
vezetője.  –  Feleségén,  Vilma 
asszonyon  keresztül  jutot-
tunk el hozzá, illetve a Máltai 
Szeretetszolgálathoz, hiszen ő 
évek óta minden nagyobb ren-
dezvényünkön részt vesz. 

– Honnan érkeznek az érté-
kes ajándékok?
–  Általában  a  Németor-

szágban bezárt szociális ottho-
nok bútorait, használati cikke-
it kapjuk meg, ami igen jól jön 

nekünk. Bizony egy-két millió 
forint  értékû  ajándékcsomag-
ról van általában szó.

– Hányan élnek az intéz-
ményben?
– Hatvanhatan – ebből mind-

össze  tizennégy  a  férfi  –,  de 
nappali  ellátásban  harmincan 
részesülnek  és mintegy  negy-
venen várják házaknál a rend-
szeres  segítségünket,  tehát 
minden  adománynak  helye 
van.  Sőt,  még  a  társintézmé-
nyeknek,  hajléktalanszállók-
nak is jut belőle. Például most 
a  bútorokon  kívül  rengeteg 
ágynemût, plédet, párnát, pap-
lant is kaptunk. Kégl úr fárad-
hatatlanul  dolgozik,  szervez 
időseinkért,  amiért  köszönet-
tel tartozunk neki. 
Az érdi önkormányzati intéz-

ményben ezekben a napokban 
korai  „karácsony”  van,  a  sze-
retet ünnepe,  ami átlendíti  az 
itt  élőket  a  (meg)fáradt,  egy-
hangú hétköznapokon.
  Temesi László

A szeretet ajándékai idõseknek
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Pécz Imre: egyre több sportág közül választhatnak a gyerekek

mozaik


