
Pém Mihályné Mocsári Gabriella: Egy napom története 
 

 

49. születésnapom, vasárnap. Vittem ki a Mázsatérre sült krumplit és bundáskenyeret Ildikónak 

Nagyon éhes volt, itt-ott lakik. Nyolcgyerekes nővérénél lakott,  a sógora a télen az állandó fázástól 

úgy kiakadt,  hogy az egész berendezést eltüzelte.  Késsel összeszabdalta a karját.  Most az egész 

család elköltözött.  

 

Utána bementem Móroczékhoz,  adott milerit szilvát. Hazamentem, otthon főztem a szilvából levest, 

és tejfölös tésztát.  Jött Imrus hogy kellene neki egy kenyér.  Megvettük neki, elkisérte a gyereket a 

kollégiumba.  Háromra elmentem Ternyák Tibi alapítványába utána beszélgettem az igazságügyi 

orvosszakértővel,  aki oda jár, és az MDF alelnöke.  Mondták, hogy 20 éve milyen jól néztem ki, 

amikor megnyitottam a Magzatvédő Konferenciát.  Meghívtak egy italra, mivel születésnapom van. 

 

Az alapítványban  kaptam négy darab babkonzervet,  az egyiket elvittem Szabicsnak, a másikat Gébes 

Józsinak. Józsinál jég hideg volt,  azt mondta, hogy egész télen csak tízszer fűtöttek be,  és csoda, 

hogy nem fagytak meg. A fia mondta, hogy vigyem el gyülekezetbe,  mert egyedül nem akar menni.  

Józsi fizetése többszörösen meg van terhelve , és kamatospénzből élnek.  A kocsmában megvett 

csődbe ment cégeket, úgyhogy ő most ügyvezető igazgató. Mondta, hogy intézzem el neki a Dömösi 

Kék Kereszt iszákosmentő missziót,  el szeretne menni.  

 

Hazamentem, Zolika felhívott,,  hogy nagyon éhesek,  mert két napja nem ettek. Mondtam, hogy 

nekünk sincs pénzünk, legfeljebb az egyik  babkonzervet el tudom küldeni.  Nála van most egy 18 

éves lány, akit elküldtek az anyaotthonból,  már nem mehet vissza. A gyerekeit nevelőszülőknek 

adták, és a lánynak egyáltalán nincs hova mennie . Nagy terhet jelent, hogy ott van,   de Zoli nem 

akarja az utcára tenni. Másnap megtudtam, hogy ez a lány ellopta a kenyeret Imrustól, és Imrust 

emiatt jól megverte Zoli, egy széklábbal megsértette a kezét, aztán fel akarta gyújtani a lakást, 

 elvágta az áramvezetéket,  úgyhogy sötétben voltak.   

 

Este még felhívott Gabi hogy éheznek az öt gyerekkel, mondtam , hogy túlélőtúra van, háromkor 

osztanak kaját a szegényeknek a Vöröskereszttel, igaz csak egy szelet kenyér  és tea van.  Mondtam, 

hogy nem tudom, hogy van-e több babkonzerv.  Kérdezte, hogy a Jezsuiták szerintem adnak -e 

csomagot. Mondtam, hogy keresse meg őket..... 

 

 
Este egy szegény családnál... 
 
 
Emlékezés egy hideg estére, amikor mindenütt rendőrök jártak, hogy senki se tudjon fáért 

menni...Egy szegény családnál voltam. Saját erejükből gyönyörűen kifestettek, de nem volt ennivaló, 

nagyon hideg volt, csecsemők sírtak, majd meg fagytunk, a rendőrök kint járkáltak, hogy ne menjen 

senki fáért, és nem volt villany, sötét volt. Akkor reálisan átgondoltam, hogy reggelre megfagyhatok.  

Teljesen reális esélynek éreztem a teljes kihűlést. Ugyanis a rendőrök a ház előtt sétálgattak,  , és ha 

csak vízért mentél, és nem volt nálad személyi , 30 ezerbe került. Mondta a család, hogy ha kilépsz a 

házból, bármiért megbüntethetnek...Fél biciklicsengőért,nincs nálad a személyid a mezőn  ,nem jól 



mégy az országúton, nem a zebrán mégy át , (zebra a cigánysoron nincs is ) a földúton a 

kistestvéredet viszed biciklin..30 ezrekre..büntetnek.  

 
Akkor rendkívül élesen eszembe jutott   Horváth Gyula versének pár sora: 
 
Mintha KOPORSÓHÁZUNKAT SZÖGELNÉK LE:  
 
„hát fogóddzunk erősen. 
egymás szívébe, 
mert csak így maradunk élve. 
e koponya-zivataros időben..." 
 
Teljesen átéltem a verset, egy hideg koporsóban ültünk....És nem lehetett kimenni !  Egyébként 
éppen nagypéntek volt, és mintha Jézussal szenvedtünk volna. Gyula egy másik verse is eszembe 
jutott:  
 
„Istenem, 
nyisd ki az ég felhő-függönyös 
ablakát és nézz le ránk: 
itt már kripták a házak,  
és csontjaink közt  
patkánybűnök szaladgálnak, 
jöjj le közénk, 
ha mindent kibírsz, 
öld meg a fegyvereket, 
ha szólni akarnak, 
és azokat is, 
akik ellenszegülnek, 
taposs a kígyóember nyakára 
... 
várunk, 
skorpiószívek közt 
rettegésben élők…” 
 
Ricsivel sikerült mégis az éjjel kimenni, én mentem vele fáért,    a síneken mentünk. Ugorj! - ordította 
vagy háromszor!- Én nem hallottam semmit,  de neki már annyira kifinomult a hallása hogy pontosan 
tudta mikor jön a vonat mögöttünk  .És akkor leugrottunk a sínről. Nem egy életbiztosítás ez az egész. 
Közben sötétben elbújó rendőrautók elől bújkáltunk, és elég messziről tudott végül Ricsi fát vinni. Én 
nem cipeltem, csak ő. 
 
Villany nélkül... 
 
Visszaszámlálás... 
 
Élet villany nélkül...Visszaszámlálás.... 

A hét kisgyerek az utolsó gyertya csonkká égését figyeli: 10, 9 .8 7, 6, 5 ,4 ,3 ,2, 1, 0 ,már gyakorlatuk 

lehet ebben: kórusban mondják, a kicsik büszkék, hogy tudnak számolni ! De mégse lobban el még a 

gyertya, újra és újra kezdik a visszaszámlálást, A Torinói ló című film jut az eszembe, a negatív 

teremtéstörténet., a teljes sötétség beállta. A játékuk lényege, hogy hátha valaki eltalálja az utolsó 

lobbanás 0 -ját.. Végül ellobban az utolsó gyertya! Már rohan egy gyerek meggyújtani egy olajos 



rongyot,csak bizonyos textil alkalmas erre, a másik gyerek szakszerűen elmagyarázza a 

krumplimécses készítését, de krumpli sincs. Tehát negyed óráig figyeljük az olajos rongy 

fényét....Boldogok vagyunk, a gyerekek papírrepülőket dobálnak, egy kisfiú meséskönyvet próbál 

olvasni...Aztán ez a láng is elalszik, a 4 éves gyerek egy kanállal. Parazsat vesz ki a kályhából. és az 

világít egy ideig....Meg is szidja az anyja, ez veszélyes. A kályha nem ad valami nagy meleget, így éjjel 

nappal mindenki kabátban van, így legalább nem kell öltözködni... 

 

Pém Mihályné Mocsári Gabriella: Napló 

 

Február 16. 

 

Kállai Nikolett hívott, hogy hívjam fel, amikor felhívtam gyalogolt a szomszéd faluba, este a 

sötétben, mert a családsegítő Csilla  azt mondta, ha nem lesz bérlete a gyereknek, akkor 

hétfőn elviteti a gyámüggyel,  

Előzmények: A gyereknek (Maja ) egy fél éve nincs bérlete,elsős. hanyagságból nem 

csináltatták meg.(és a halotti anyakönyvi kivonat nehéz beszerzése miatt,,,) 

 

AZ ISKOLÁSOKNAK BE KELL messziről  JÁRNI AZ ISKOLÁBA, ÉS HIÁBA VAN SZÁMOS 

BESZERZÉSI FORRÁS, NEM MŰKÖDTETNEK ISKOLABUSZT, EZÉRT A MENETREND SZERINTI 

JÁRATHOZ KELL SZABNI AZ OKTATÁST !!  

kÖZTUDOMÁSÚ,  hogy az önkormányzat vásárolja a bérletet, mégsem engedik az elveszett 

bérlettel felszállni a gyereket. ( T-ben    a reggeli sofőr felenged mindenkit, de a délutáni 

sofőr jobbikos , rasszista, ő nem engedi felszállni, azokat , akinek nincs bérlete. Holott 

köztudomású, hogy az önkormányzat minden gyereknek megveszi,  A  gyerekek 2 falunyira 

ragadnak a településen, és a pedagógusok adják össze a gyerekek buszjegyét, hogy haza 

tudjanak menni . )  

A 7 éves Majának  már egy fél éve fizették a tanárok a visszautat, és belázadtak, Emellett a 

kislány minden nap 4-ig maradt az iskolában, míg a többiek hazamentek.  

Tehát Maja anyja gyalogolt a sínek mellett az éjszakában, hogy az E.ben dolgozó 

buszbérletadó asszonytól tanácsot kérjen mi legyen... 

 

Közben elmondta, hogy a családsegítő Csilla , azt is mondta, hogy tesz róla hogy az árvaságit 

ne kapja meg a gyereke a halott apja után, viszamenőleg, mert ő elviteti a gyereket, és majd 

a gyerek egy öszegben megkapja 18 éves korában.  

 

Ez a minden szakmaiságot nélkülöző megjegyzés, egy olyan magatartást tükröz, ahol az 

úgymond szociális szakemberek nem hogy segítik, hanem egyenesen akadályozzák a 

juttatások megkapását, éspedig írígységből. 

A méltányossági árvasági amúgy egy nevetséges összeg, és csak fél évre visszamenőleg 

adják. 



És azt is mondta Csilla, hogy kimegy ellnőrizni van-e ennivaló, ruha a kislánynak, és ki van.e 

meszelve. Különben elviteti a gyereket.  

A gyerek anyja elmondta, hogy a kislány teljes ruhatárát most lopták el a szomszédok, 

amikor mosás után az udvaron száradt.  

Azt mondtam Nikinek másnap találkozzunk E-ben, és megpróbáljuk elintézni a bérletet. 

 

Febr. 17.  

 

Hajnali 3 kor felkeltem, és csináltam krumplinudlit, mert csak az volt nekünk is itthon, 

Krumpli, és liszt, mert tudtam hogy nincs kajájuk, betettem egy ételhordóba,. 8-kor 

elmentem Tyetyák Zolihoz, aki adott tisztítószert, hipót, mosogatószert, ha jön a gyámügy, ki 

tudjanak takarítani. A 9-es busszal kiementem E.be.. Jött velem a roma barátnőm, Glonczi 

Judit, aki hitoktatói tanfolyamot végzett.. Ő is éhezik, és nincs fűtése.  

Találkoztunk Nikivel, Majával,l, és végre, megcsináltattuk a fényképet a gyereknek. Ez 

bizonyos eufóriával töltött el bennünket, hogy végre ez fél év után megvan. Maja fontossága 

tudatában élvezte a kirándulást.  

Glonczi Judit előtt sokkal jobban megnyílt Niki, és örültem hogy valakivel megoszthatja 

hányatott sorsát, problémáit az anyósával, az elhunyt férje dolgait, a mostani rákos beteg 

élettársa dolgait, az elvitt kisfia dolgait, a közelgő büntetőugye dolgait, és a lehetséges 

veszélyt, hogy Maját  elviszik hérfőn.  

A fényképpel elmentünk a bérletpénztárba. Kiderült a bérletcsináltatás egyáltalán nem 

egyszerű, és több módja van. 

Az iskola személyit csináltat, de ő nem tudta a személyihez beszerezni, a halott apa halotti 

anyakönyvi kivonatát, mert az egy másik városban van.  

Jól tudja ezt a családsegítő Csilla  is, hogy ez nem lesz meg hétfőre, ezért olyan kárörvendő?  

De van másik módja a bérletcsinálásnak, ahhoz kell 6 havi iskolalátogatási, de azt csak hérfőn 

tudja megszerezni, és mi van,ha az késő?  

És ha veszünk más valaki bérletére 10 Km-es bérletet, és nincs sárga kártya, akkor rájönnek, 

hogy nem az övé... 

Ezután a rákos beteg élettársának kiváltottuk a tápszert, az nem volt drága, és odaadtam a 

fekete húzós kocsit, a nudlit, a kávét, és az egészet el bírta így tolni az állomásig. Még jó. 

hogy vittem kabátot Majának, mert hideg volt, mert mint mondtam, a ruhatárát ellopták-  

Beültünk egy kávéra, 3-an, és beszélgettünk az életről, a boldogság rövid perceit éltük át. 

Kicsit megnyugodott Niki, ennek örültem.. 

Aztán ő elment a vonattal, mi pedig Glonczi Judittal hazamentünk.  

 

 

 

 

 

 



február 18. 

 

Hétfőre kellett reprezentálni a ruhát, a kaját, és a festéket, 

Ez kicsit idegesített, és a bérletet. megbeszéltük, hogy elkéri Sz-ben  az igazolást, és bemegy 

E-be,, és 500 Ft-ért meglesz a bérlet, a Csilla  nem tud belekötni,igaz a bérlet ingyenes, de az 

iskolának kell a személyi igazolvány.  

Szombaton minden gyerekruhát összeszedtem, és bezsákoltam, hogy a ruhatár meglegyen.  

De ennivalót honnan szerezzek? Mert nekünk sem volt.  

Este elmentem a neokatekumenátusba anyámmal, onnan hoztam virágot, mert Niki 

virágkötőit végzett, had lásssák, hogy koszorút köt. A gyomorpanaszai Nikinek akkor 

kezdődtek, amikor a virágkötói megszűnt, mert akkor visszahullott a normalitásból a 

semmibe.  A gyomra annyira fájt, hogy sírt sokszor. Meg elhoztam a Neoból, a kovásztalan 

kenyeret, hogy majd ima után megesszük,  és imádkozunk, hogy Maját  ne vigyék el, 

Este a Neo után elmentem anyámhoz, és egy húzóskocsira való ennivalót összepakoltam, és 

elkértem a színjátszós Jézus képét, szívesen ideadta. A kaját is.  

 

február 19. 

 

Juditkát megkértem, hogy az 5 zsák ruhát, meg a gurulós szatyrot, meg a virágot  meg 

mindent segítsen kocsival kivinni az állomásra. meg a hypót.  

Vasárnap volt.  

Örültek, A fiam utánam telefonált, nem e vittem el a tejet, de igen, mondtam,majd este 

veszek, ha marad pénz, mert nekik jobban kell, hogy ne vigyék el a gyereket. 

Imádkoztunk, a Jézus képnek nagyon örültek, a kovásztalan kenyeret elfelejtettem kiosztani.  

A virágnak is örültek, Mondtam, ha megisszák a tejet, töltsenek bele vizet, és tegyék oda, ha 

jön a gyámügy. Egyedül a festék hiányzott.  

A fekete gurulós kocsimat nem adták vissza, a gyerekek szerint eladták ,Ildikó küldöttt pénzt 

a halotti anyakönyvi kivonatra.  

Este hazamentem a vonattal, elmentem tejért, de minden be volt zárva,a fesztiválnak vége 

volt, pakoltak, vettem két süteményt, hogy a férjem ne haragudjon a tejért. 

 

Febr 20.           

A gyámügy nem volt kint, a tanárnő telefonált, nem lenne-e jobb a gyereknek bent, de ezt 

nem tudja senki mi a jobb, ezért Istenre bíztuk.  

 

Febr 21. 

 

Beadták nekem  a veszettség elleni 2 oltást, amiatt, hogy   Gyula házában megharapott a 

patkány...Rosszul voltam, és nem tudtam elmenni  Elvira  tárgyalására, akit egy jobbikos 

rasszista megvert, sérülései voltak, és mégis őt vitték el biliocsben, mert a kiérkező rendőr is 

jobbikos volt, és aki megverte, annak a haverja, 



Febr 22. 

 

Utay  Réka jött Pestről, és elmentünk Lyukóba, mert a vízhiányról forgat filmet - előtte 

elmentünk az Ambédkarba.  

Felmentünk a hegyre a féllábú emberhez, akinek le kell jönni a hegyről ha vízért akar menni.. 

 

Febr 23.  

 

Írtam sok embernek, hogy privát szállás kellene Nikinek a Cursillora, Egerbe, ha jön, még a 

Székely püspök úrnak is, a cigányügyi referensnek, mert Niki . kisbabával jön.  A püspök azt 

írta nyugodtan  aludjunk a szálláson, de a vezető azt írta, majd ha nagyobb lesz a baba és 

nem szopik, akkor jöjjön Niki...Szóval most ne jöjjön. Este üzent Niki, hogy hívjam fel, a 

gyámügy kint volt, megmutatták nekik a dolgokat, az anyósa szerzett festéket is,,nem vitték 

el a gyereket. A bérlet is lassan készen lesz. Még annyi történt, hogy a rendőrök sorban vitték 

az embereket kihallgatásra, hogy valljanak a polgármester riválisa ellen.  Mondtam Nikinek, 

mondja meg az igazat, hogy 2 uzsorás harcol a faluban, de Niki azt mondta azt fogja vallani 

nem tud semmit, mert állást akar, és nem akarja hogy megverjék. 

 

Febr 24. 

 

Csináljuk Horváth Gyula készülő konyvét a férjemmel, begépelte, elküldtük a kiadónak, aki 

20 példányt karitaríve kiad a könyvhétre, és majd tovább azzal pályázik Gyula, Beszéltem 

Kondor Máriával, Kondor Béla jogutótjával, mert Gyula Kondor képeket akar a könyvre.A 

lánya írja a fülszöveget, be van pánikolva.  

 

Febr 25.  

 

Egész nap Józsi fiam felvételizett 2 gimnáziumba, a szülőknek vele kellett menni 

elbeszélgetésre, a református gimnáziumban a Málenykij robot kiállítással egybekötötték, 

volt egy zongora, és azon játszottam zsoltárokat, ás református énekeket,  

Este volt Gergő gyászmiséje, a 27 éves unokaöcsém gyászmiséje aki öngyilkos lett januárban 

Londonban, mert nagyon egyedül volt, Zsolti sírógörcsöt kapott, Gyula felesége eljött, hogy a 

20 ezret adjam oda neki, amit a lánya küldött, mert nekik a számlán inkasszó van, ki akartam 

venni,  de a férjem bankkártyáját benyelte az automata, pánikba estünk, mi lesz, elmentünk 

a Neora, Skublics kedvesen fogadott, mondtam, ő Gyula felesége.  Amúgy Skublics 

meglátogatta Gyulát, aki azon a napon kapott sztrókot, amikor Gergő ongyilkos lett, és mi 

hárman egy imacsoportba jártunk fél évig,  

  

 

 

 



Febr 26. 

 

Vasárnap  

Juditka eljött, hogy Gergőről beszéljen, Niki telefonált, hogy Balázs küld neki 15 ezret, 

megkérdeztem Balázst, tényleg küld e, azt mondta, igen, Azt írta Niki az én számlámra küldi, 

Miért ? kérdeztem, nektek is van számlátok? Mert kurva nagy veszekedés van ,azt írta szó 

szerint.  Nikinek Tyetyák csinált facebookot, és a faluban  egy helyen van net, és a falusi 

fiatalok egész este ott állnak ,  és neteznek. 

Azért kellett a 15 ezer ft, mert a Tibit  elkapták a fával. Tibi  a rákos beteg, és őneki nem 

szabadna cipekedni, de ő minden reggel elmegy fáért, azt mondja, mintha hívná az erdő, és 

ott megnyugszik, Azt tapasztalom, hogy  a gyönyörű erdőbe fáért menni nagyon nagy lelki 

terápia az embereknek, a festői táj tartja bennük a lelket- Tibi  naponta 2 szer is megy fáért, 

mert a természetben boldog 

 

Febr 27  Hétfő 

 

Hajnali 3 kor felkeltem, megfőztem 4 kg krumplit, mert tudtam hogy nincs kajájuk, nekünk is 

csak krumpli volt, meg lefőztem egy csomó kávét, mert a Niki 20- szor rámírt, hogy a hetes 

vonattal menjelk le föltétlenül, mert be kell jönnie B-be  intézkedni.Mert megkapta a 

vádiratot a Gyuri  fia ugyében, akit elvittek 2 éve,és a kórház feljelentette kiskorú 

veszélyeztetéséért, mert Gyuri  3 évesen csak 10 kg volt, alultáplált. Kérdeztem, hogy mért 

fogyott Gyuri  4 hónap alatt 14kg-ról 10 kg.ra? Azt mondta azért, mert a drót a kezében 

maradt, és fájt neki, nem tudott annyira enni, és nem tudták kivetetni a drótot, mert a 

gyerek iratai elvesztek, 

Tehát hétfő hajnalban 5 kor, meg 6 kor is megnézte Anna a bankkártyát, de nem volt rajta a 

15 ezer, pedig Balázs írta, hogy küld,, de máskor is volt ilyen, hogy később jött. Anna adott az 

ösztöndíjából 4 ezret a vonatra, és kimentem a hetessel, gondoltam a Gyula Pénzéből 

odaadom a 15 ezret, amit benyelt a bank, és nem tudtunk kivenni, és Imike adott 15 ezret, 

kölcsön. 

Kimentem hozzájuk, de kicsit furcsa volt a család, odaadtam a krumplit a kávét, a 2 cipőt, és 

Nikivel elmentünk E.be, , de kiderült a bíróság csak 12- ig van B-ben, de a munkaügyit 

elintéztük, és meghívtam Nikit ebédelni, mert ilyenben nem sok része van, és nyugodtan 

 beszélni vele a  bíróságon a védekezés lehetőségeiről. 

 

Aztán ő hazament, én a könyvtárba, ott találkoztam a Laki Lukács hekytörténésszel, akivel a 

filmet forgatom, nagyon örült, azt mondta a Deutsch Lalával való levelezését beírta, és ki 

fogják adni, kérdezte mikor megyünk hozzá.újra forgatni. ( Az edelényi volt getto padlásán 

találtak egy dobozt, érdekes iratokkal, abból forgatunk vele filmet. ) 

Utána elmentem a kolléganőmhöz,  

Este harangoztak, a görög templomban. Elmentem, de már vége volt, de énekeltem a 

templom előtt. a Kol Rinát héberül, a Da Pacem-et latinul, és mivel görög volt, az 



Arhangelszkijtől a a Most bocsásd el uram a te szolgádat békességben, az egy ortodox mű, 

nagyon szép, külonösen az a sor, és a te népednek Izraelnek, dicsőségére.  

A papnak nagyon tetszett az ének, értékelte, mondtam hogy a kolléganőmnek kellene 

albérlet, mert eddig nem talált, azt mondta segít, 

 

Este hazamentem, és megnéztem a bankszámlát, de nem küldött Balázs, szörnyű rossz 

érzésem lett... 

 

Febr 28.  

 

Gyula már nagyon várta a pénzt, a 20 ezret, éheznek, és nincs gyógyszer, Elmentem 

anyámhoz a reggeli misére, ott volt,  mondtam mi a helyzet, nála volt 20 ezer, mert koszorút 

akart venni, ideadta,  rendes volt, elmentem Gyulához, egy rendőr állt a ház előtt, azt 

mondta hozott Gyula vejének egy 5000 Ftos büntető csekket, muszáj kifizetni...... 

Utána elmentem Lakatos Erikához megnyugodni. Ő hívő, érettségizett de nincs munkája, 

mert őrzi a házat. Nagyon jó nála.  

 

 

 


