
Közpark épül a Topolyosban
A városvezetés fás, 
bokros, padokkal 
és játszótérrel el-
látott közparkot 
terveztet. Nemet 
mond a lakópar-
kokra.
 9. oldal

PÉCELI HÍREK
Pécel Város Önkormányzatának havilapja XXII. évfolyam 8. szám. 2019.

Cs. Nagy János, a péceli refor-
mátus egyházközség lelkipász-
tora Krisztus üzenetéről, a mai 
lüktető világról és arról, hogy 

talpára kell állítani  
az élet rendjét. 

 10–11. oldal

Az élet szüntelen 
megtérés

26 évesen lett 
őrsparancsnok

Orosz Eszter

Tavaly december óta  
Orosz Eszter a péceli rendőr-
őrs megbízott parancsnoka.  
Ha civilben látják, kevesen  

hiszik el ezt róla.
5. oldal
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Mindig sietünk va-
lahová. Budapestre 
vagy vissza, a mun-
kába, a gyerekért, 
ez a sokszor mester-
ségesen felgyorsított 
világ pedig mérgez 
minket. A régi pé-
celiek tudják, szere-
tett kisvárosunkban 
is más volt a tempó. 
Az emberek megálltak be-
szélgetni, megvitatni a világ 
dolgait és figyeltek a másikra. 
Ebben a gyors világban üde 
színfolt egy ötvenfős péceli 
csoport, akik példát mutatnak 
nekünk, rohanóknak, hogy 
így is lehet. Az Őszi Napfény 
nyugdíjas egyesület tagjairól 
van szó, akik heti rendsze-
rességgel összejárnak, kultu-
rális programokat csinálnak 
maguknak, vagy csak beszél-

getnek egy jót. Mel-
lette az összes városi 
rendezvényen segéd-
keznek, ott vannak 
mindenhol, legutóbb, 
még a retró diszkóba 
is eljöttek néhányan. 
Persze mondhatnánk, 
könnyű nekik, hiszen 
van idejük. De ez nem 
csak erről szól. Ők 

ugyanis tényleg nem csupán 
beszélnek arról, hogy közös-
ségi szellem meg összetartás, 
hanem tesznek is érte. Kedves 
nyugdíjasok, köszönöm a vá-
ros nevében, hogy vagytok, és 
megmutatjátok nekünk, van 
remény. Ma ötvenen vagytok, 
holnap talán már százan, és a 
végén eljutunk oda, hogy Pé-
celen ismét érték lesz a közös-
ségi élet. Talán idővel a nagy 
rohanók is észreveszik… 

Szöllősi Ferenc Attila
polgármester

polgarmester@pecel.hu

Kedves péceli barátaim! Nem az önkormányzaton múlt,                hogy csúszik az átadás  Rendőrségi feljelentést tesznek

Újabb belterületbe vonásokat 
utasított el a péceli városve-
zetés. A képviselő-testület a 
legutóbbi ülésén döntött úgy, 
hogy nemet mond a kérel-
mekre. Mint Szöllősi Ferenc 
Attila polgármester az ülés 
után elmondta, Pécelnek tér-
re van szüksége, parkokra 
és játszóterekre, nem pedig 
arra, hogy még több ház épül-
jön. A városvezetés eltökélt 
szándéka, hogy gátat szabjon 
az építkezési hullámnak, hi-
szen tisztában vannak vele, 

a már itt élők komfortérzetét 
kell javítani. Jobb minőségű 
utakra, csapadékvíz-elveze-
tésre, játszóterekre van szük-
sége a városnak, nem pedig 
arra, hogy ingatlanbefektetők 
extraprofitot lefölözve lakó-
parkokat építsenek Pécelen. 
Szöllősi Ferenc Attila, Pécel 
polgármestere már többször 
kijelentette, amíg a mostani 
városvezetés irányítja a tele-
pülést, addig egyetlen négy-
zetcentimétert sem vonnak 
belterületbe. 

Nemet mondtak!

Az örömhír
2017. december végén érkezett a 
remek hír: 198 millió 18 ezer 978 
forintot nyert pályázaton a város 
az új orvosi rendelőre. Amelybe a 
háziorvosi rendelő mellett orvosi 
ügyeletet és védőnői szolgálatot is 
terveztek. Ekkor úgy tűnt, 27 hó-
nappal később mindenképpen lesz 
új rendelője a városnak.  

Még minden rendben
Tavaly július 31-én, a törvényi 
eljárás után az önkormányzat az 
Eridánusz Kft.-vel kötött szerző-
dést. Azért, mert a legelőnyösebb 
ajánlatot adta be a cég, és már ko-
rábban is dolgozott az önkormány-
zatnak, hiszen a péceli vállalkozás 
újította fel a régi orvosi rendelőt, 

a Nyitnikék Óvodát és a Pekáry- 
kastélyt is – közmegelégedésre. 
A műszaki ellenőri munkára egy 
leányfalui céggel, a Kolláth Kft.-
vel szerződtek, hiszen kiváló refe-
renciával rendelkezett, és előnyös 
ajánlatot adott.  

Mint egy villámcsapás
A kivitelezés megkezdődött, jól 
haladt. A műszaki ellenőr min-
dent rendben talált, sőt, tavaly 
december elején igazolta, hogy 
50 százalékos állapotnál jár az 
építkezés, így az önkormányzat az 
ellenőri jelentés alapján kifizette 
az erre az időszakra járó pénzt. 
Miért is kételkedtek volna, mikor 
a műszaki ellenőr azért van, hogy 
egy személyben ellenőrizze a be-

A pletykák helyett a tények. Ha a városveze-
tésen múlt volna, talán már ősszel működne 
az új orvosi rendelő az északi városrészben. 
De nem rajtuk múlt, nagyon nem. Ezért tesz 
rendőrségi feljelentést is az önkormányzat.

Tények
Játszóterekre van szüksége 
a városnak, nem újabb lakóparkokra
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Nem az önkormányzaton múlt,                hogy csúszik az átadás  Rendőrségi feljelentést tesznek

az új orvosi 
rendelőről

ruházást. Aztán jött a feketeleves. 
Mint kiderült, az Eridánusznál 
tulajdonosváltás történt, új ügy-
vezetője is van a cégnek. Közben a 
hírek szerint az Eridánusz korábbi 
tulajdonosa eladta a péceli házát és 
elköltözött. A városvezetés azonnal 
vizsgálatot rendelt el.

Sokkoló valóság
A felkért szakértő aztán meg-
állapította, a műszaki ellen-
őr által igazolt 50 százalé-
kos készültséggel szemben 
az épület csak 37 száza-
lékos állapotban van. 
Ekkor derült ki az is, 
hogy a kivitelezés so-
rán a műszaki ellenőr 
korábban belement 
abba is, hogy mó-
dosítsák az épület 
falazóanyagát, 
az előzetes vizs-
gálatok szerint 

viszont ez a falazóanyag nem felel 
meg a tartófalak szilárdsági köve-
telményeinek. 

Feljelentést tesznek
A kivitelezés új jogtulajdonosa 
közben az önkormányzat meg-

kereséseire 

nem reagált, a bejelentett telephe-
lyén senkit sem talált a városveze-
tés, amely felmondta a szerződést, 
és lépéseket tett, hogy a kifizetett 
pénz jogtalan részét fizessék visz-
sza. Az okozott kár 20 millió fo-
rint körül van. A városvezetés a 

törvényszéki vizsgálat lezárása 
után megteszi a büntetőfeljelenést 
a műszaki ellenőrrel szemben, és 
bírósági úton próbálja visszaperel-
ni az okozott kárt. 

Menteni a menthetőt
Az új orvosi rendelő megépül, 
bár még tart a statikai vizsgálat 
a falazóanyag miatt. A hiányzó 
összeget a költségvetésből pótolja 
az önkormányzat, amely hamaro-
san az új kivitelezőt és műszaki 
ellenőrt is kiválasztja. 

Konklúzió
Sajnos az önkormányzat 
most úgy járt, mint sok-sok 
építkező kis hazánkban. 
Hittek a referenciáknak, 
és bíztak abban, hogy 
minden a szerződés sze-
rint zajlik majd. Sajnos 
nem ez történt. Na-
gyon nem…  
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Nagyszabású 
fejlesztés 

a Csatáriban

Szöllősi Ferenc Attila pol-
gármester jelenlétében 
tett magyar állampolgár-
sági esküt még júliusban 
az erdélyi Kovászna váro-
sából származó Szabó Ad-
rienn, aki a városvezető 
jelenlétében mondta el az 
eskü szövegét. Adrienn a 
férjével és néhány hetes 
kislányával él Pécelen. 
Mint elmondta, nagyon 
sokat jelent neki, hogy im-
már magyar állampolgár. 
„Felemelő érzés, hogy hi-
vatalosan is ide tartozom” 
– mondta Adrienn az eskü 
után.

A Kúria Rendezvényházban 
adták át az Év Egészségügyi 
Dolgozója Díjat. Az ünnep-
ségen megjelent Podma-
niczki József alpolgármes-
ter, aki a zenével és énekkel 
tarkított ünnepségen Bara-
nyiné Táborosi Katalinnak 
nyújtotta át az elismerő ok-
levelet. A sokak által ked-
velt Katalin 28 éve dolgozik 
az egészségügyben, hosszú 
évek óta asszisztensként, 
a Dr. Varga László Egész-
ségházban. Az egész város 
nevében köszönjük Katalin 
áldozatos munkáját!

Esküt tett

Gratulálunk, 
Katalin!

A felszíni csapadékvíz-elve-
zetés hiánya sajnos sok gon-
dot okoz Pécelen. Számos 
esetben a lakóparkokat fej-
lesztők mindent megígértek 
a házvásárlóknak, de a csa-
padékvíz-elvezetést kispó-
rolták a beruházás során. A 
háztulajdonosok pedig csak 
később szembesültek vele, 
hogy a dombokról lezúduló 
esővíz komoly problémákat 
okoz, elmossa az utakat. 
Ezen a helyzeten változ-
tat a péceli önkormányzat, 
amely sikeresen pályázott, 
és így 300 millió forintból 

végre megoldódhat a Leven-
dulás és a Csatári csapadék-
víz-elvezetése.

– Reméljük, most már 
hamarosan elkezdődhet a 
munka, amely komoly vál-
tozást hozhat az itt élők 
életében – mondja az ön-
kormányzat részéről Sárga 
Róbert, akit Szöllősi Ferenc 
Attila polgármester kért fel, 
hogy tartsa a kezét a pro-
jekt ütőerén. 

– Pécel fekvése csodála-
tos, de sajnos ez azzal jár, 
hogy állandó harcban ál-
lunk az esővízzel. Azért 
esett a képviselő-testület 
választása erre a területre, 
mert ebből a 300 millió fo-
rintból a lehető legnagyobb 
összefüggő terület problé-
máját lehet orvosolni – ösz-
szegzett Sárga Róbert. 

Mint ismert, a sikeres pályázat után  
300 millió forintból teszik rendbe a  
Levendulás és a Csatári felszíni csapa-
dékvíz-elvezetését.

Pécelen sok gondot okoz a csapadékvíz-elvezetés

Sárga Róbert
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Tavaly december óta 
Orosz Eszter a péce-

li rendőrőrs megbízott 
parancsnoka. Ha civilben 
látják, kevesen hiszik el 
ezt róla. Csupán 27 éves, 
és inkább nézik fitnesz
edzőnek, mint rendőr-

parancsnoknak. De ő ezt 
már megszokta.

Zavarja, hogy rácsodálkoznak a 
városban, hogy egy csinos sző-
ke lány a péceli őrsparancsnok?
Az elején zavart, de ma már túl-
lépek rajta – kezdi Orosz Eszter. 
– Persze most is megesik, hogy ze-
nés rendezvényeken hallom, hogy 
rendőrnő az álmom, de különö-
sebben nem érdekel. Főleg, hogy a 
feletteseim és a kollégáim tudják, 
mindenem a rendőri munka.
Hogy talált rá erre a hivatásra? 
Túl sok krimit nézett?
Nem, a bátyám lett rendőr, és mi-
kor a gimnáziumot elvégeztem, 
ő biztatott, hogy próbáljam meg, 
biztosan érdekelni fog. Igaza lett.
Láttam az irodája falán egy ké-
pet, amelyen kézilabdázik. Ko-
moly szinten űzte?
Elég komolyan. Veresegyházi lány 
vagyok, Gödöllőn kezdtem ké-
zilabdázni, majd az NB I-es Vác-
ban is bemutatkozhattam, még 
ifjúságiként. Négy gólt lőttem a 
fehérváriaknak balszélsőként, és 
behívtak az ifjúság válogatottba 
is. Aztán pedig 2006-ban a Győr 
szerződtetett. A legjobb magyar 
csapat, amely ma már többszörös 
Bajnokok Ligája-győztes. Együtt 
edzhettem Görbicz Anitával, meg 
a többi klasszissal, csak aztán 
megsérültem. 
Meccs közben?
Nem. Gerincsérvet kaptam, de 
mellette gerincferdülésem is lett, 
az ízületeim is fájtak, a térdem, 
a bokám. Nagyon nagy terhelést 
kaptam ifiként, túlságosan na-
gyot. 
Megműtötték?
Két lehetőségem volt. Vagy kés alá 

fekszem, és egy évig nem játszha-
tok, vagy befejezem a pályafutá-
somat. Az utóbbi mellett döntöt-
tem, úgy éreztem, akkor inkább 
tanulok.
Megbánta?
Nem, bár furcsa érzés volt később 
azt látnom, hogy azok a lányok 
emelik magasba a BL-trófeát, 
akikkel együtt játszottam koráb-
ban.
És akkor jött a bátyja, hogy le-
gyen rendőr.
Én pedig elvégeztem az egyete-
met, méghozzá közrendvédelmi 
szakon. Öt éve kaptam meg a dip-
lomámat.
Ahhoz képest elég gyorsan lett 
megbízott parancsnok.
Én azért hosszabbnak éreztem 
ezt az utat. Vácon kezdtem 
közrendvédelmi előadóként, 
nagyon sokat tanultam az osz-
tályvezetőmtől, Vécsei László-
tól arról, mi a kötelességtudat, 
hogyan kell kommunikálni 
az emberekkel. Aztán Acsán 
voltam megbízott őrsparancs-
nok, majd igazgatásrendészeti 
osztályvezető, járőr alosztály-
vezető, utána pedig Isaszegre 
kerültem megbízott őrspa-
rancsnoknak. 
Innen pedig egy ugrás volt Pé-
cel.
Tavaly december 14-én neveztek 
ki, a két állomány nagyon sokat 
dolgozik együtt, valahol adta ma-
gát a döntés.  
Lassan egy éve parancsnok, így 
megkérdezhetem: milyen Pécel 
közbiztonsága?
Nyugodtan mondhatom, Pécel az 

egyik legbiztonságosabb város a 
régióban. Kevés bűncselekmény 
van, leginkább a rongálás jel-
lemző, meg az, hogy Pest közel-
sége miatt vannak autósok, akik 
türelmetlenebbek az átlagnál. 
Gyorsan hajtanak, a záróvonalon 
előznek, mindez egy Pesttől tá-
volabbi, vidéki kisvárosban nem 
jellemző. Egy tanárom mondta 
még az egyetemen, hogy az uta-
kon három típust látni. A fehér 
bárányokat, a fekete bárányokat 
és a farkasokat. Aztán a fekete 
bárányok néha farkasokká 
változnak… Persze mi 
azon dolgozunk, hogy 
ne legyen rá mód-
juk. 
Mit csinál, ha 
éppen nincs 
szolgálatban?
Mivel bo -
l o n d u l o k 
a rend őri 
munkáért, 
nem sok 
szabadidőm 
m a r a d . 
Sződ l ige -
ten élek a 
párommal, 
i m á d j u k . 
Sokszor a Du-
na-parton bog-
rácsozunk a bará-
tainkkal, ha pedig 
van egy kis időm, 
akkor elmegyek fitne-
szedzésre. 
Ha jól tudom, külön a rend-
őrnőknek is rendeznek szép-
ségversenyeket. Érdekelné?

A rendőrség weblapján is fent va-
gyok, de az az igazság, hogy én 
nem azért lettem rendőr, hogy 
szépségversenyeken induljak, 
hanem azért, hogy mindent meg-
tegyek a közbiztonságért. Boldog 
vagyok, hogy Pécelen lehetek 
megbízott őrsparancsnok, most 
tökéletesen érzem magamat!

26 évesen lett 
őrsparancsnok Eszter

Eszter büszke 
a hivatására
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Felújítások az északi 
városrészben

Közérdekű elérhetőségek 
PÉCELI POLGÁRMESTERI  
HIVATAL: Cím: 2119 Pécel, Kos-
suth tér 1., I. emelet. Központi 
telefonszám: 06-28/452-751. Fax: 
06-28/452-755. E-mail: hivatal@
pecel.hu. Weblap: www.pecel.hu.  
Jegyző: OLÁH JÁNOS. Telefonszám: 
06-28/452-752. E-mail: jegyzo@
pecel.hu. 
Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE.  
Telefon: 06-28/452-751.  
E-mail: aljegyzo@pecel.hu. 
PÉCEL ÜZEMELTETŐ KFT.:
Telefon: 06-20/615-7550,  
06-28/662-089. E-mail: varosuze-
meltetes@gmail.com. Ügyvezető: 
BÉNDEK JÓZSEF.  
Telefon: 06-20/226-0479. 
DR. VARGA LÁSZLÓ  
EGÉSZSÉGHÁZ: Sürgősségi  

orvosi ügyelet telefonszáma:  
06-28/662-104. 
A rendelő telefonszámai:  
06-28/547-235, 06-28/547-236, 
06-28/662-070, 06-28/662-071, 
06-28/662-072. Felnőttháziorvosok 
(rendelési időben hívhatók):  
DR. RAY PÉTER. Telefon: 06-28/547-
225. DR. BENKŐ JULIANNA. Tele-
fon: 06-28/547-226. DR. GRÓZNER 
ISTVÁN. Telefon: 06-28/547-226. 
DR. TAKÁCS GYÖRGYI. Telefon: 
06-28/738-880, 06-20/996-7255 
(Kölcsey utca 6. szám alatt rendel). 
Betegjogi képviselő: LENGYEL ING-
RID. Telefon: 0620/4899-609.  
E-mail: ingrid.lengyel@ijb.emmi.
gov.hu.
DR. HERKUTZ ZOLTÁN. Telefon: 
06-28/547-235/5-ös mellék.

PÉCELI CSALÁD- ÉS GYERMEK-
JÓLÉTI SZOLGÁLAT:  
Telefon: 06-28/662-036,  
mobil: 06-20/801-2399.  
E-mail: csalsegpecel@gmail.com.
DÉLPEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. PÉCELI ÜZEMEGYSÉGE:  
Telefon: 06-29/340-010. E-mail:  
pecel.ugyfelszolgalat@dpmv.hu. 
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZRT.:  
Hibabejelentés: 06-1/477-1333.
DTKH NONPROFIT KFT.:  
Hulladékszállítás. Telefonszám:    
06-53/500-152. 
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:  
Telefon: 06-28/662-072/4-es mellék 
vagy 06-28/547-236/4-es mellék. 
E-mail: vedonokpecel@gmail.com.
PÉCELI RENDŐRŐRS:  
Telefon: 06-28/452-760. 

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG:  
Telefon: 06-30/621-2604.  
E-mail: kiss.atttila15@gmail.com.
KÖZTERÜLETFELÜGYELŐK:  
Telefon: 06-20/478-6874,  
06-20/493-5151. 
E-mail: kozteruletfelugyelet@
pecel.hu.
MEZŐŐRÖK:  
Telefon: 06-20/474-8414,  
06-20/312-0005.  
E-mail: kozteruletfelugyelet@
pecel.hu. 
GYEPMESTER: ARANYI JÁNOS 
(Töves-Gold Kft.).  
Telefon: 06-20/938-5192.
EGYENLŐ BÁNÁSMÓD: DR. 
SZATMÁRI ÉVA Pest megyei refe-
rens. Tel.: 06-30/960-2657. E-mail: 
eva.drszatmari@gmail.com.

Több felújítás is zajlik az északi 
városrészben. A Mihály Dénes 
utcában már tart az utca alsó har-
madának rendbetétele, megoldó-
dik végre a felszíni csapadékvíz- 
elvezetés, és az utat is megerősí-
tik. A Kazinczy utca már sokkal 
jobban mutat. Itt kétszáz méteren 
készült el a csapadékvíz-elvezető 
árok, valamint az utca alsó része 
új aszfaltot kapott. Ugyancsak 
rendbe tették a Kazinczy utca és a 
Kölcsey utca kereszteződését, itt is 
új aszfalt készült. Nem mellékesen 
a felújítás során egy új buszmeg-

állószigetet is építettek. A Május 
1. utcában szintén elindult a fel-
újítás, itt 150 méter hosszan teszik 
rendbe a csapadékvíz-elvezető ár-
kokat. A következő lépésben pedig 
a Béke utca következik, amely új 
aszfaltot kap, és természetesen a 
csapadékvíz-elvezető árkokat is 
megcsinálják. Kővári Imre, a kör-
zet önkormányzati képviselője a 
helyszíni bejárás során örömmel 
nyugtázta, hogy sikerül teljesíteni 
a tervezett felújításokat.    

„Az utak állapota sajnos sok 
gondot okoz Pécelen, de örülök, 

hogy ez a négy utca most sorra 
került. Több mint száz utca van 
Pécelen, máshol is fontos lenne 
a felújítás, de persze nem megy 
minden egyszerre. De megyünk 
tovább, szépen, sorban” – mondta 
a képviselő. 

Kővári Imre, a körzet 
önkormányzati képviselője
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Aki szappanból 
varázsol csokrokat Péceli 

programok
A Kúria Rendezvényház kez-
deményezésére ezentúl min-
den hónapban egy csokorba 
gyűjtjük a péceli kulturális 
programokat. Ha szeretné 
az újságban látni a prog-

ramját, akkor keresse a ren-
dezvényház munkatársait  

(06/20 420-71-70).

Imád énekelni, és úgy érzi, tud 
is? Akkor a Kúria Rendezvény-
ház nagy karaokeversenyén 
a helye! Szeptember 21-én, 
szombaton este 20 órától indul 
a hangulatos karaokeparti, 
ahol szakértő zsűri dönti el, 

hogy ki a legjobb karaokés 
a városban! A helyszínen 
nem lehet nevezni, aki 
tehát elindulna a viada-
lon (ahol értékes nyere-
mény vár a győztesre), 

annak szeptember 10-ig 
kell elküldenie a nevezé-
sét a kuriarendezveny-
haz@pecel.hu e-mail- 
címre. Írja meg a nevét és 
azt, melyik zeneszámmal 

nevez a versenyre. Azt is 
írja meg, hogy kér-e ze-
nei alapot, vagy ön hoz 

magával pendrive-on. 
A nevezés ezennel el-
indul, de mivel a lét-

szám korlátozott, 
nem árt igyekezni!

Varázslatos virágcsokro-
kat készít szappanból 
Jakab Lenke. Csodás 

alkotásait a Péceli Hí-
reknek is megmutatta.

Minden fél éve kezdődött. Lenke – aki 
amúgy saját szépségszalonját vezeti az északi 

városrészben – látott egy videót a szappankészítésről a 
közösségi oldalon. Azonnal tudta, ezt neki találták ki.

„Másnap jelentkeztem egy tanfolyamra, elvégeztem, 
majd Szlovákiába is kiutaztam az oktatók után, ahol a 
speciális alapanyagot is megvásároltam. Nem vize-
sedik, jól formázható, és természetesen fürdésre 
is lehet használni.”

Lenke rózsákat, tulipánokat, krizan-
témokat készít, a csokrai pedig le-
nyűgözőek (a Facebookon, 
a SzappanArt oldalon meg-
tekinthetők). Büszke 
például arra a zöld-fe-
hér virágokból álló 
szappancsokrára is, 
amelyet egy hölgy hat-
vanadik születésnap-
jára készített.

„Egyelőre ez csak 
egy szenvedély, bár a 
szalon vendégei már 
vásároltak tőlem. 
Most azt tervezem, hogy work-
shop keretében másokat is meg-
tanítok a technikára. A másik 
tervem, hogy a vegyészmérnök 
barátnőmmel saját készítésű szap-
pancsodák forgalmazásába kezdünk. 
Ezek mind természetes anyagból készül-
nek majd. Lesz iszapos, fahéjas, vajas, ka-
kaós, ki milyet szeretne.” 

Lenke amúgy 11 éve él Pécelen a férjével, s 
van egy nyolcéves kisfiuk, Lacika, akit – persze 
ez érthető –  jobban érdekel Cristiano Ronaldo 
meg a Juventus, mint a szappankészítés. Az 
anya szappanból készült virágcsokrait azért 
ő is megcsodálja.

08. 17. Slágerdiszkó, 21 óra 
(Kúria Rendezvényház)

08. 20. Állami ünnepség, 
10 óra (Ráday-kastély 

előkertje)

Pécel 
hangját 

keressük!
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SZÖLLŐSI FERENC ATTILA 
polgármester (Összefogás 2119 Egyesület,  
5. körzet képviselője)
06-20/808-0080  
Időpontkérés: 06-28/662-007
polgarmester@pecel.hu

PODMANICZKI JÓZSEF  
alpolgármester (Összefogás 2119 Egyesület,  
2. körzet)  
Időpontkérés: 0628/662113  
podmaniczki.jozsef@pecel.hu

FAZEKAS BARNA  
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület,  
8. körzet)
Időpontkérés: 0628/662113
fazekas.barna@pecel.hu
 

KARSAI ANDRÁS  
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület, 4. körzet)
06-30/773-1100
karsai.andras@pecel.hu 

KAZINCZY TAMÁS
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület, 1. körzet)
06-20/381-7112
kazinczy.tamas@pecel.hu

KŐVÁRI IMRE  
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület, 3. körzet)
06-70/602-1549 
kovari.imre@pecel.hu

TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA  
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület, 6. körzet)
06-20/4650-440
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu

BERECZ GÁBOR  
képviselő (Jobbik)
06-20/465-0609
berecz.gabor@pecel.hu

PASZTEROVICS JÁNOS  
képviselő (MSZP/DK/Együtt)
06-20/340-8355
paszterovics.janos@pecel.hu

SARLÓS IMRE  
képviselő (MSZP/DK/Együtt, 7. körzet) 
06-20/410-0000
sarlos.imre@pecel.hu

TAKÁCS CSABA  
képviselő (Fidesz–KDNP) 
06-20/293-8430
takacs.csaba@pecel.hu

A péceli 
képviselő-testület

Döntött az önkormányzat kép-
viselő-testülete még júliusban: 
a Szent Erzsébet körút végén 
található önkormányzati tulaj-
donú utat közparkká minősítet-
te át, ezzel pedig eldőlt, hogy a 
Maglódi úton épülő új lakópark 

forgalma nem mehet rá a Szent 
Erzsébet körútra. Az ott élők 
ugyanis ettől tartottak, és éppen 
ezért aláírást is gyűjtöttek. Szöl-
lősi Ferenc Attila polgármester 
és Tóthné Szentandrássy Csilla, 
a körzet önkormányzati képvi-
selője is ott volt azon a lakógyű-
lésen, ahol az ott élők elmondták 
félelmeiket. A fórumot szervező 
városvezetés pedig lépett.

„Kétszáz ember írta alá a bead-
ványt, ezt a közös akaratot pedig 
tiszteletben kell tartani. Nem volt 
kérdés számunkra, hogy meghoz-
zuk ezt a döntést. A Maglódi úton 
zajló fejlesztés így semmiképpen 
nem lesz hatással a Szent Erzsé-
bet körút nyugalmára” – összeg-
zett a polgármester. 

Tóthné Szentandrássy Csilla, a 
körzet önkormányzati képviselő-
je hozzátette, örül, hogy sikerült 
meghozni ezt a döntést, hiszen 
sok kisgyerekes család nyugal-
máról van szó.

Jó döntés 
született

Tóthné Szentandrássy Csilla

A városvezetés lakossági
fórumot tartott az ügyben
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Betondzsungel helyett
közpark a Topolyosban

FELHÍVÁS
A könyvtár és a művelődési ház 
augusztus 25-ig nyári szünet mi-
att zárva tart (kivétel ez alól az 
augusztus 15-i véradás). Augusz-
tus 26-tól ismét várjuk önöket!
 

VÉRADÁS
Augusztus 15-én, csütörtökön 14-
től 18 óráig. Amit hozni kell: ere-
deti személyi igazolvány, lakcím- 
és tajkártya. Várunk mindenkit!

VASÚTMODELL
Augusztus 31-én, szombaton 
10-től 16 óráig.
A vakáció végén egy külön-
leges programra hívunk min-
denkit! Virágh László vasút-
modell-építő csodaszép, élethű 
modelljeit tekinthetik meg a 
művelődési házban. A kiállí-
tás főszereplője a 95 éves, iga-
zi lokomotív, a 424-es gőzös 
lesz. Várunk minden kicsit és 

nagyot szeretettel! A belépés 
díjtalan!

A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk! További információk a 
foglalkozásvezetőknél vagy elér-
hetőségeinken: Lázár Ervin Városi 
Könyvtár és Szemere Pál Művelő-
dési Ház, 2119 Pécel, Isa szegi út 3., 
06/28-662-146, 662-147, 06/20-
965-1244, www.pecelkonyvtar.hu, 
muvhaz@pecel.hu.

A könyvtár és a művelődési ház hírei

A nagy sikerű retró diszkó után 
augusztus 17-én, szombaton este 
9 órától jön a nagy slágerdiszkó a 
Kúria Rendezvényházban. A het-
venes évektől mostanáig, a legna-
gyobb slágerekre táncolhat. Jegyek 
elővételben is vásárolhatók a Kúria 
Rendezvényházban, napközben, 
az ár változatlan: 1000 forint. Ne 
hagyja ki a nyár utolsó buliját!

Ismét 
diszkó!

Megtette az első 
hivatalos lépést a 
péceli önkormány-
zat képviselő-testü-
lete a Topolyosba 
megálmodott köz-
park érdekében. 
A testület júliusi 
ülésén megszavaz-
ták, hogy készüljön 
fejlesztési terv a területre, a mun-
kával pedig megbíztak egy terve-
zőirodát. Mint ismert, a városve-
zetés egy fás, bokros pihenőparkot 

akar a Topolyosban 
– padokkal, ját-
szótérrel –, amely 
Pécel zöld szíve le-
hetne. A területet 
régen kinézték ma-
guknak az ingatlan-
fejlesztők, és száz-
lakásos lakóparkot 
építenének rá, ha 

megtehetnék, erre azonban egye-
lőre nincs lehetőségük. A terület 
ugyanis önkormányzati tulajdon-
ban van, a mostani városvezetés 

pedig már korábban kijelentette, 
hogy Pécelnek közparkokra van 
szüksége, nem pedig további lakó-
telepekre.

Szöllősi Ferenc Attila polgár-
mester Paszterovics János önkor-
mányzati képviselőt, a városfej-
lesztési bizottság elnökét kérte fel, 
hogy irányítsa a fejlesztést.
„A Topolyos egy csodás zöld terület, 
amely kiválóan szolgálhatja a Pé-
celen élők nyugalmát, regenerá-
lódását –kezdi Paszterovics János. 
– A tervezőiroda tanulmányára 

várunk, 
a m e l y 
r é s z -
l e t e s e n 
fog la l ko -
zik azzal 
is, milyen 
típusú fákat ültetünk a területre. 
Pécelnek nagy szüksége van egy 
közparkra, ahol a felnőttek pihen-
hetnek, a gyerekek játszhatnak. 
Azon dolgozunk, hogy mindez ha-
mar megvalósuljonˮ – összegzett 
az önkormányzati képviselő.

A városvezetés fás, 
bokros közparkot 

akar a Topolyosban, 
padokkal és 
játszótérrel

Paszterovics János
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Cs. Nagy János, a Péceli Református Egyház-
község lelkipásztora Krisztus üzenetéről, a 

mai lüktető világról és arról, hogy talpra kell 
állítani az emberi élet rendjét. 

Tudom, talán nem illendő ezzel 
kezdeni, de valakitől azt hallot-
tam, hogy korábban mozdony-
vezető volt.  
Valóban, négy éven keresz-
tül mozdonyt vezettem, ez volt 
ugyanis a gyerekkori álmom. Pé-
celen is rendszeresen átmentem 
a mozdonnyal. Aztán mozdony-
vezetőként eljutottam egy olyan 
gyülekezetbe, ahol az igehirdető 
elkötelezett volt Jézus Krisztus 
evangéliuma mellett. Egyszerű, 
fekete ruhás ember beszélt, akit 
nem ismertem, de nyilvánvaló 
volt, hogy amit mond, az igaz, és 
az életről szól. Megtértem, azaz 
Isten megfordította az életemet. 
Luther 95. tézise úgy kezdődik, a 
keresztény embernek az élete foly-
tonos, mindennapos megtérés.
Ezek szerint csak felnőttként 

érte el önt az evangélium.
Alföldi gyerek vagyok, Sár-
réten nőttem fel. Egy ma-
gaslaton található, egy-
kor mocsárral körülvett 

vidékről származom, 
ahová sem tatár, sem 
török nem jutott el, de 
az evangélium igen. 
Szép gyerekkorom 
volt, bár tényleg csak 
felnőttként ismer-
tem meg az evan-
géliumot.
S akkor döntötte 
el, hogy jelent-
kezik a teológi-
ára?
Nem. Előbb 
Szegeden, né-

met nye lv- t aná r 
diplomát szereztem, 
a diplomaosztó hetén 
meg is nősültem – a 
feleségemet is a gyü-
lekezetben ismertem 
meg, négy gyermeket 

nevelünk –, és csak ez-
után iratkoztam be a 
budapesti teológiá-
ra. Tanulmányaim 
után három évig 
egy kiváló lelki-
pásztor, Sipos Ete 
Álmos mellett 
szolgáltam, ahon-
nan a budakalászi 

reformátusok, hat éve 
pedig a péceli testvé-
rek hívtak meg lelki-
pásztornak.

Mennyire jut el a ma emberéhez 
Isten üzenete?
A ma és az elmúlt korok emberé-
nek kapcsolata Istennel nem kü-
lönböző. Isten egybegyűjti azokat, 
akiket ő üdvözít, az ember pedig 
menekül Isten elől. Mi, mai embe-
rek korunk információáradatának 
harsogásában kevésbé figyelünk 
Isten üzenetére. Mintha egy zsi-
bongó iskolai szünetben kellene 
valakivel elmélyülten beszélget-
nünk. Állandóan csábít, ingerel 
bennünket az új hír varázsa. Azt 
gondoljuk, hogy közösségi kap-
csolatokat építünk, de valójában 
elmagányosodunk, bezárkózunk. 
Ezzel szállunk szembe, amikor pél-
dául a vasárnapi istentisztelet után 
a kinyomtatott igehirdetésből ha-
tot vagy nyolcat is elvisznek a test-
vérek, átmennek ismerősükhöz, és 
átadják, amit hallottak: olvasd el 
te is! Ők nagyon nagy szolgálatot 
tesznek Isten munkájában. Krisz-
tus életmentő üzenete terjed, és 
Pécelen is eléri az emberek szívét 
és életét. Emlékszem, amikor gyer-
mekkoromban a kis falunkba érke-
zett két láda banán, öt perc múlva 
mindenki ott volt a zöldségesnél. 
Nem volt mobiltelefon, de az em-
berek egyből szóltak a családtag-
jaiknak, a kisgyerekeseknek, az is-
merősöknek. A példa talán gyarló, 
de a lényeg, hogy a fontos üzenet 
eljutott az érintettekhez.
Pécelen is ezt a fajta bezárkó-
zást érzi?
Budapest közelsége ad egy furcsa 
lüktetést Pécelnek. A hétköznapi 
szolgálatok lehetőségéből a bu-
dapesti bejárás miatt a legtöbben 
eleve ki vannak zárva. Ők akkor 
sem lehetnek részesei a tanítások-
nak, ha maga Pál apostol lenne kö-
zöttünk. Sokan korán indulnak, és 
későn érnek haza. Az idős péceli-
ek szerint régen nem így volt. Az 
emberek piacnapon eljöttek a reg-
geli könyörgésekre. Ma bevásárló-
központokba özönlünk, ott pedig 
nincs idő és hely Isten beszédére, 
vagy az imádságra. Pedig nagy 
szükség lenne rá, mert helyre kel-
lene billenteni az élet rendjét. Az 
emberi élet három legfontosabb 
kérdése: az Isten-kérdés, a társkér-
dés és a hivatáskérdés. Kicsoda a 
mi Istenünk? Kiket bízott ránk? És 
mi közöttük a feladatunk, a szol-
gálatunk? A legfontosabb mindig 
az Isten és az ember kapcsolata. 
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Krisztus egyháza 
Isten-központú, 

a Krisztusról 
szóló üzenet áll a 
középpontban

Ha nem az Isten-kérdés áll elöl, 
minden felborul. Ma leginkább a 
hivatáskérdés kerül előre: Mi te-
gyek, vagy mit szeretnék tenni? Ez 
az élet és a közösségek felbomlásá-
hoz vezet. Talpra kell tehát állítani 
az élet rendjét. Nem az a dolgunk, 
hogy a filmek által sugallt, mások 
által ránk erőltetett elképzelése-
ket, például nyaralási ideálokat 
valósítsunk meg. Ismerek olyan 
munkával terhelt embert, aki idő-
ről időre kikapcsolja a mobiltele-
fonját, hogy Isten beszédére figyel-
jen, a Szentírással és a családjával 
foglalkozzon. Nekem lelkipásztor-
ként, Isten embereként az a hivatá-
som Pécelen, ahová Isten rendelt, 
hogy minél többen ismerjék meg 
Krisztust városunkban, és higgye-
nek őbenne.
Milyennek látja a péceli refor-
mátus hitéletet?
Ha csak azt nézzük, ami látható, 
úgy járunk, mintha egy hímzett 
terítő fonákját néznénk. Ha az 
egyház lényegére vagyunk kíván-
csiak, nem állhatunk meg az em-
bereknél, akik egy gyülekezetet 
alkotnak. Amikor az egyház életét 
a Szentírásban kutatjuk, akkor el-
jutunk a minta színéhez: Isten em-
bereket ment meg a kárhozatból 
az üdvösségre, a veszedelemből 
az életre. Akiket Isten megment, 
azokat mind Jézus Krisztushoz, 
a kereszten meghalt, de feltáma-
dott Megváltóhoz hívja és gyűjti. 
Őbenne – Jézus Krisztusban – van 
bűneink bocsánata, igazságunk 
Isten előtt, örök életünk remény-
sége. Istennek ez a munkája folyik 
Pécelen is – ez az egyház! Kevés 
tehát, ha csak emberi tevékeny-
ségeket látunk. Áll egy tornyos 
épület a Kossuth téren, amelyet 
működtetünk – ez a dolog fonákja. 
Pécel hazánkban nagyon különle-

ges hely, mert itt Isten üdvösséges 
megmentő munkája több száz éve 
folyik, azaz van reformált egyház. 
Százötven éve bizonyosan mindig 
éltek Istennek 
olyan emberei 
Pécelen – olykor 
éppen a lelki-
pásztorok –, aki 
megismerték Jé-
zus Krisztust, és 
szívügyük volt, 
hogy Krisztus-
ban mások is 
örök életet nyer-
jenek. Az épületek, a szervezet a 
csontváz, a hardver, én azonban 
most az egyház lelkét próbálom 
megmutatni. A reformált egyház 
középpontjában nem egy ember 
áll, nekünk nincs pápánk. Krisztus 
egyháza ugyanis Isten-központú és 
üzenetközpontú, a Krisztusról szó-
ló üzenet áll a középpontban.
Gondolom, a Harangvirág Re-
formátus Óvodánál sem az épü-
let a lényeg. 
Természetesen nem. A péceli egy-

háznak nem alapfeladata, hogy 
intézményeket tartson fenn, de 
én is látom, milyen munka fo-
lyik az óvodában. Az óvoda nem 

azért van, hogy 
Pécelnek legyen 
egy jó óvodája, 
hanem hogy aki 
idejön, megismer-
je Krisztust. Az a 
cél, hogy a gyer-
mekeink, akik 
hozzánk megér-
keznek, úgy in-
duljanak tovább, 

hogy ismerjék Istent, azokat, akik 
közé őket Isten helyezte, és a dol-
gukat is, amit Isten bízott rájuk. 
Ezért a Bibliából megtanulnak 
hetven-nyolcvan mondatot. Ezek 
el fogják kísérni őket az életben, 
és Isten a kellő időben elő fogja 
venni ezeket a mondatokat, és fi-
gyelmezteti, erősíti, bátorítja majd 
őket. Olyan lelki kincset kell átad-
ni, amely útbaigazítást ad nekik az 
örök és a földi életben.
Tehát a felgyorsult, lüktető világ 

ellenére, amelyben az élet rend-
je felborult, hiszi, hogy eljut az 
emberekhez Krisztus üzenete.
Ha a kérdés a jövőre irányul, ak-
kor a válaszom bizakodó. Isten a 
földi jövőről nem fest optimista 
képet. A Szentírás nehéz napokról 
szól, amikor mi, emberek önma-
gunkat szeretjük, inkább a gyö-
nyöröket, mint Istent kedveljük. 
Krisztus földi egyházát mennyei 
hatalom őrzi. Egy bibliai történet 
szerint Isten népe bűnei miatt 
nyomorúságba került. Ellenségek 
fosztogatták őket. Ők vetettek, de 
mások arattak. Isten elhívott egy 
szabadítót, akinek az első szolgá-
lata nem az ellenség legyőzése, 
hanem családja bálványimádá-
sának megszüntetése volt. Amint 
az Isten-kérdés megoldódott, Isten 
igaz tisztelete helyreállt, Isten az 
ellenségtől megszabadította né-
pét. Isten munkája Pécelen is eléri 
üdvösséges célját. Remélem, ennek 
minden olvasónk is részese lesz. 
Ránk, péceli reformátusokra ma is 
mindenki bátran számíthat ebben.

A keresztény ember 
élete szüntelen 
MEGTÉRÉS
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A vasútfejlesztés részeként gőz erővel építik az új autós-
felüljárót is az északi városrészben. A vasút felett átíve-
lő hídelem már elkészült, és nekiálltak a Rákos-patak 
feletti átmenő felüljáróelem véglegesítéséhez. Közben 
a péceli állomásnál is zajlik a munka, a gya-
logos-aluljárót építik. A Baross utcai 
autósátjárót az utóbbi időben kétszer 
is lezárták, itt aszfaltos utat és kü-
lön gyalogosátjárót is építenek. A 
kivitelezéssel járó kényelmetlen-
ségekért elnézést kér a Strabag. 

Kazinczy Tamás, a körzet ön-
kormányzati képviselője szerint 
az autósfelüljáró sokat jelent majd 
az északi városrész életében, ugyan-
akkor meg kell majd vizsgálni, hogy 
a Rét utcai autósátjáró megszüntetése 
után hogyan alakul az autósforgalom, 
hiszen a jövőben az északi oldal két végéből lehet majd 
csak átjutni a központba. Mint mondta, a tapasztalatok 
alapján döntenek a további lépésekről. 

ÉPÜL 
felüljáró

Újabb két alkotását avatták fel a Pécelen élő Megyery János szob-
rászművésznek. Nyírbátor önkormányzata arra kérte fel, hogy ké-
szítsen köztéri szobrot abból az alkalomból, hogy 740 esztendővel 
ezelőtt jegyezték fel a város első írásos emlékét. Megyery János úgy 
álmodta meg az emlékművet, hogy szerepeljen rajta a város címerében 
is megtalálható sárkánymotívum. Ásotthalmon is felavatták egy szob-
rát még júliusban, a nándorfehérvári várkapitány, Horogszegi Szilágyi 
Mihály teljes alakos bronzszobrát alkotta meg. Mindkét avatáson meg-
hívott vendégként ott volt Szöllősi Ferenc Attila, Pécel polgármestere.

Újabb szobrokat alkotott 
MEGYERY JÁNOS

Kazinczy Tamás

A Rákos-pataknál 
is épül a felüljáró
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Milyen idő lesz 
Pécelen?

A Péceli Hí-
rek felkérte, 
Csengeri 
Zoltán pedig 
örömmel 
vállalta, hogy 
a bolygók állásából min-
den hónapban kiszámítja 
a várható péceli időjárást.

08. 15. 29 °C zivatar 
08. 16. 31 °C változó 
08. 17. 33 °C változó 
08. 18. 30 °C zivatar 
08. 19. 30 °C derült 
08. 20. 32 °C változó 
08. 21 . 33 °C változó 
08. 22. 34 °C derült 
08. 23. 34 °C derült 
08. 24. 35 °C változó 
08 .25. 38 °C változó 
08. 26. 37 °C változó 
08. 27. 37 °C zivatar 
08. 28. 36 °C zivatar 
08. 29. 32 °C zivatar 
08. 30 . 33 °C zivatar 
08. 31. 33 °C változó 
09. 01. 35 °C zivatar 
09. 02. 32 °C zivatar 
09. 03. 31 °C zivatar 
09. 04. 32 °C zivatar 
09. 05. 33 °C derült 
09. 06. 34 °C derült 
09. 07. 36 °C derült 
09. 08. 37 °C derült 
09. 09. 38 °C zivatar 
09. 10. 37 °C változó 
09. 11. 35 °C zivatar 
09. 12. 34 °C zivatar 
09. 13. 33 °C zivatar 
09. 14. 32 °C változó 
09. 15. 31 °C változó

A Felsősor utca 1,2 kilomé-
ter hosszan kapott új asz-
faltot, a Bartoshegy utcától 
a Kun József 
utcáig. Koráb-
ban fé lpá lyás 
aszfa ltozásról 
volt  szó,  ám 
az önkormány-
zat végül elér-
te, hogy teljes 
szélességében 
aszfalt készül-
jön. Az északi 
vá rosré szben 
található Jó-
kai utcánál az 
aszfaltozás a 
Rákóczi utcá-
tól a Látóhegy 
utcáig (mind-
egy 900 méte-
res szakaszon) 
tart. A Határ 
útnál egy rö-
v idebb, 190 
méteres sza-
kasz aszfalto-

zása szerepelt a 
projektben, és vé-
gül az is elkészült.   

A 
Felsősor utca, a 

Jókai utca és a Határ 
utca aszfaltozása korábbra 
volt tervezve, de a lényeg, 

hogy végül sorra kerülhetett. 
A Penta szakemberei nyár 

elején a Jókai utcával 
kezdtek, aztán a Felsősor 
utcában folytatódott a 

munka, s végül a Határ 
útnál zárták a fel-

újítást. 

3 utcát 
aszfaltoztak

Szöllősi Ferenc Attila (jobbra) polgármester a helyszínen ellenőrizte a munkálatokat
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Vízfestmény-nyel és különböző számítógépes instal-lációkkal örökíti meg Pécelt Varró István. Épületszobrászként és 
fafaragóként dolgozott, 

és érdemes minden mon-
datára odafigyelni… 

„Gyerekként a fafaragás izgatott, 
festettem, rajzoltam, aztán épület-
szobrász és kőfaragó lett belőlem. 
Dolgoztam a Halászbástya és a 
Lánchíd felújításán, a Szépművé-
szeti Múzeum homlokzatán, ott 
például a pici szőlőfürtöket kellett 
újjávarázsolnom, de büszke va-
gyok a Keleti pályaudva-
ron, a Lotz-teremben 
végzett munkámra 
is.”

István Pécelen 
járt általános iskolá-
ba. Mint mondja, jó 
volt itt gyereknek 
lenni. Az Isaszegi 
út végén élt min-
dig is, ott fürödtek 
a Rákos-patakban. 
„Maszatosak voltunk, 
de nem foglalkoztunk 
vele, hanem mentünk 
focizni a Laposnak 
hívott erdőszéli 
t e r ü -

letre, vagy tarzanost játszani, ha 
éppen nem A Tenkes kapitányát 
játszottuk újra. Varázslatos volt” – 
mondja ezzel kapcsolatban, majd 
hozzáteszi, ak-
kor még nem 
volt mobil meg 
internet és Fa-

cebook, 

mégis boldogok voltak. A Face-
bookról amúgy is megvan a véle-
ménye.

„Ami ott megy mostanában, az 
elkeserítő, mindenki bántja a má-

sikat. Olyan ke-
vés időnk 
van eb-
ben a z 
é le tben , 
én nem 
érek rá vi-
tatkozni. 
Mindig azt 
mondom, 
megvan a 
választási 
lehetősége 
az ember-
nek, hogy 
megáll egy 
virág mellett, 
és megsza-
golja, vagy 
eltapossa, és 
továbbmegy.”

 

István installációi 
sokaknak tetszenek, és ő nem csak 
beszél a lokálpatriotizmusról, hi-
szen a Szemere iskola 50. évfordu-
lójára ingyen készített el egy már-
ványtáblát, amely most is ott van 
az épületen.

„Szeretem ezt a várost, a mű-
emlékeivel együtt. Mindig újabb 
és újabb épületbe szeretek bele, s 
ha megtörténik, biztosan lefestem 
vagy lerajzolom.”

 Főszereplőnknek két felnőtt 
gyermeke van, a fia szintén kő-
faragó lett, a lánya pedig a cso-
magolóiparban dolgozik. István 
folyamatosan képzi magát, s ezzel 
kapcsolatban is van egy megfonto-
landó gondolata.

„Az számít, ami a fejben van, tu-
dást pedig nem lehet pénzért ven-
ni. Az a szép az emberben, hogy 
folyamatosan fejlődhet. Egy gepárd 
mindig száz kilométeres sebesség-
gel fog futni, az ember viszont lé-
pésről lépésre halad előre. És ez a 

legszebb az egészben.”

Egy érző lelkű 
     KŐFARAGÓ

Az ügyfe -
lek számá-
ra sokka l 
kedvezőbb 
lett a péceli 
kormányab-
lak nyitva-
tartása, a 
korábbinál 
kényelme-
sebben in-
tézhetjük az 
ügyeket.

Eldőlt, hogy szeptember 
7-én, a hagyományos pé-
celi Bogártalálkozón (a 
Topolyosban) a Zenevonat 
produkció lép fel, még-
hozzá az LGT sztárjaival. 
Az előzenekarral is meg-
állapodtak a szervezők, a 
The Bits Beatles emlékze-
nekar szolgáltatja a mu-
zsikát. További részletek 
később!

BOGÁRTALÁLKOZÓ Új nyitvatartás
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Vízfestmény-nyel és különböző számítógépes instal-lációkkal örökíti meg Pécelt Varró István. Épületszobrászként és 
fafaragóként dolgozott, 

és érdemes minden mon-
datára odafigyelni… 

Péceli szilánkok

„…Pósa bácsit 
meglátogat-
tam Pécelen. 
Ott laktak 
akkor szép 
tornácos 
házban...” 
Móra Fe-
renc így 
e m lé ke -
zett egyik 
péceli láto-
gatására 1914-
ben. Az író azt a 
Pósa Lajost látogat-
ta meg településünkön, 
aki elindította az első magyar 
irodalomi gyermeklapot és többek 
között Gárdonyi Géza vagy Benedek 
Elek karrierjét.

A meseújságok atyja
Pósa Lajos 1850-ben született egy 
kisnemesi családban. Iskolái elvég-
zése után tanárként helyezkedett 
el, majd áttért az újságírói pályára. 
1882-ben felfedezte a „piaci rést”, 
és Jó Barát címmel indított gye-
rekeknek szóló újságot Szegeden, 

amely ekkor még 
csak pár számot 

ért meg. 
1889-ben 

már Bu-
dapesten 
bocsátotta 
útjára a 
gyerekek 
és szülők 

k ö r é b e n 
g y o r s a n 

n é p s z e r ű v é 
váló   Én Újsá-

gom című gyermek- 
és ifjúsági lapot. Bár az 

irodalomtörténet a lapot az első 
„irodalmi értékű” gyermeklapként 
jegyzi, meg kell említeni, hogy a 
gyermekkorában ugyancsak Péce-
len élő Ágai Adolf majd húsz évvel 
korábban, 1871-ben Forgó bácsi né-
ven már elindított egy gyermekfo-
lyóiratot.

A Pósa Lajos és Benedek Elek által 
elindított Én Újságom elsőként adott 
igazi rangot az ifjúsági irodalom-
nak. A szerkesztő igyekezett a leg-
jobb minőséget nyújtani a gyerekek-

nek, célja az volt, hogy a gyermek 
számára legyen élvezetes az írás. 
Kritikusai gyakran szemére vetet-
ték, hogy versei bugyuták, nagyon 
egyszerűek, de hát neki éppen az 
egyszerű dallamosság volt a célja. 

Neves írók, közéleti szereplők 
versengtek azért, hogy írásaik be-
kerülhessenek az újságba: Benedek 
Elek, Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, 
Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula, Móra 
Ferenc – hogy csak a legnagyobb 
neveket említsük – írtak a gyere-
keknek szóló irodalmi lapba.

Pósa a gyerekverselés, lapszer-
kesztés mellett dalszerzéssel is 
komoly érdemeket szerzett. Nép-
dalokat gyűjtött, magyar nótákat 
szerzett. Ha ma Dankó Pistától hal-
lunk valamit, annak „szövegírója” 
jó eséllyel Pósa Lajos volt, de Bartók 
is megzenésítette néhány dalát.

Pósa Lajos köré nemcsak a gye-
rek- és ifjúsági irodalom nagyjai 
gyűltek, de tudósok, színészek is 
keresték társaságát. A híres Ori-
ent szállóban volt az úgynevezett 
Pósa-asztal, ahol a legnagyobb for-
mátumú kortársak fordultak meg 

rendszeresen a szerkesztő környe-
zetében. 

Pécelre költözött 
Pósa Lajos már befutott szerkesztő-
ként, dalszerzőként költözött Pécel-
re, 1907 környékén, a nála 25 évvel 
fiatalabb feleségével. Pósa rendsze-
resen részt vett a Pécelen szervezett 
mulatságokon, nemritkán saját ver-
seit is előadta. Számos nótát szerzett 
Pécelen, vagy ahogy Móra Ferenc 
visszaemlékezéséből is kiderül, több 
gyerekversét, dalocskáját ihlette 
a péceli ház kertjében található 
gazdag élővilág. 1914. június 7-én 
„gyermekek ezernyi serege” ünne-
pelte Pósa Lajos negyvenéves írói ju-
bileumát a Városligetben. Ekkor már 
nagyon betegeskedett. Egy hónap-
pal később, július 9-én halt meg, pár 
nappal a szarajevói merénylet után, 
az I. világháború kitörése előtt. Mol-
nár Ferenc mondta róla, hogy „öreg-
korára is kisgyermek maradt, de ő 
volt a legokosabb és legkedvesebb 
kisgyermek Magyarországon”. 

Erdős Szabolcs  
(peceliszilankok.hu)
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Pósa bácsi,  
a péceli „kisgyermek”

Pécel 
múltja rendkívül 

gazdag, feldolgozása hálás 
feladat. Erdős Szabolcs közel 

két éve publikál olyan érdekes 
történeteket, amelyekből sokat 

megtudhatunk Pécel korábbi híres-
ségeiről. A Péceli Hírek ezekből az 
írásokból válogat (a cikkek teljes 

terjedelmükben a peceliszi-
lankok.hu oldalon 

érhetők el).
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PÉCELI HÍREK
Pécel Város 

Önkormányzatának havilapja
www.facebook.com/pecelihirek

Főszerkesztő: Sal Endre  
(sal.endre@pecel.hu) 

Hirdetés: Marton Márk 
(peceliujsag@gmail.com)
Kiadó: Lemon and Lime 

Consulting Kft.

A csömöri bringafesztivál részeként 
még júliusban Pécelre érkezett a ke-
rékpáros karaván. A menetet Fábri 
István, Csömör polgármestere vezet-
te, itt pedig csatlakoztak a csapathoz 
a péceli bringások, az élen Cseuz 
Lászlóval, az önkormányzat sport-
referensével. A Kúria Rendezvény-
házban elfogyasztott frissítők után a 
karaván Isaszeg felé vette az irányt.

Még nem volt 14 éves, mikor el-
kísérte az anyukáját egy aero-
biktréningre. Az edzés végén azt 
mondta az édesanyjának, ő ezt a 
sportot szeretné oktatni 
felnőttként. Betar-
totta a szavát. Az 
érettségi után 
fitnesziskolába 
ment, ma már 
hivatalosan 
is zumba- és 
aerobikokta-
tó, mellette 
pedig f it-
nesz-wellness 

instruktor.

„Húszéves korom óta 
vagyok edző és mellette 
személyi edző is a péceli 
Club Fitness and Gymben, 

és egyáltalán nem bán-
tam meg, hogy így 

döntöttem. Imá-
dom, ez nekem 
nem munka, 
hanem szen-
vedély. Volt 
olyan tanít-
ványom, aki 
a zumbának – 
és persze a helyes táp-

lálkozásnak – köszön-
hetően 15 kilót adott le. 
A zumba remek zsírége-

tő, a latin táncok 
és az 

aerobik elemeit vegyíti, de tény-
leg fontos, hogy odafigyeljünk a 
táplálékbevitelre is.”

Bettina mindig is Pécelen élt, 
ha éppen nem edzést tart, akkor 
a másik szenvedélyének, a sütés-
nek hódol. Imád például tortákat 
készíteni.

„Imádom Pécelt, azt is, hogy 
egyre több jó program van. Már 
alig várom például a szeptemberi 
Bogártalálkozót.”

Jelenleg 25 tanítványa van, de 
mint mondja, lehetne több is. 

„Aki szeretne jó társaságban, 
vidáman edzeni, az ne tétováz-
zon, jöjjön. A zumbásaim között 
van egy fiú is, de több is lehet-
ne. Sajnos a férfiak kicsit tarta-
nak a tánctól, pedig nem kel-  
lene, a tánc amellett, hogy egész-
séges, remek kikapcsolódás is.” 
Hamarosan bővíteni fogja a 
repertoárját, tartásjavító ge-
rinctréninget is fog tartani a 
művelődési házban, ahová az 
idősebb korosztályt is várja. A 
legfontosabbat viszont még nem 
írtuk. Uraim, Bettina jelenleg 
szingli…  

Az élete a mozgás 
Bettinának

Itt járt a karaván

Habár csak 24 éves, 
kiskorától tudatosan 
készült arra, hogy 
zumbát és aerobikot 
oktathasson. Ő a pé-
celi Pitzer Bettina, aki 
a művelődési házban 
és egy edzőteremben 
várja a sportolni és 
fogyni vágyókat.
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Imád énekelni, és úgy érzi, tud is? 
Akkor a Kúria Rendezvényház nagy 

karaokeversenyén a helye, ahol szakértő zsűri 
dönti el, hogy ki a legjobb karaokés a városban! 

Keressük Pécel 
hangját!

A helyszínen nem lehet nevezni, aki tehát elindulna a viadalon (ahol értékes nyeremény vár a győztesre),  
annak szeptember 10-ig kell elküldenie a nevezését a kuriarendezvenyhaz@pecel.hu e-mail-címre. Írja meg a 

nevét és azt, melyik zeneszámmal nevez a versenyre. Azt is írja meg, hogy kér-e zenei alapot, vagy ön hoz  
magával pendrive-on. A nevezés ezennel elindul, de mivel a létszám korlátozott, nem árt igyekezni!

Karaokeverseny

szeptember 21. (szombat) 20 óra 

Kúria Rendezvényház
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Pécel város önkormányzata tisztelettel meghívja önt és kedves családját  
a nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett ünnepségre. 

A műsor augusztus 20-án, délelőtt 10 órától a Ráday-kastély előkertjében 
lesz (rossz idő esetén a Szemere iskola aulájában). 

Augusztus 20., délelőtt 10 óra 
Ráday-kastély előkertje*

Meghívó

*Rossz idő esetén a Szemere iskola aulájában lesz az ünnepség.

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:

 Dr. Szűcs Lajos, a körzet országgyűlési képviselője 

Szöllősi Ferenc Attila, Pécel polgármestere  

Az ünnepi műsorban részletek hangzanak el 

 az István a király című rockoperából 

KÖZREMŰKÖDNEK: 
Simon Boglárka színművész, énekművész 

Turpinszky Gippert Béla operaénekes  

Vincze Levente, az Experidance szólótáncosa
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LCD-, PLAZMA- és HAGYOMÁNYOS TELEVÍZIÓK, 
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK  

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL
LG – GRUNDIG – SAMSUNG – ORION – THOMSON

SZAKSZERVIZ
P és P Szerviz Bt.

Tel.: 06-70/406-2020, 06-30/931-0899

PÉCEL

Bútorokat, festményeket, 
órákat, porcelánokat, dísztárgyakat, csillárt, könyve-
ket, írógépet, varrógépet, szőrmét, kitüntetést, bizsu-

kat, csipkét, teljes hagyatékot.

Veszek 
készpénzért értékbecsléssel!

Díjtalan kiszállással!
06205978280

A PIOK Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi intéz-
ményegysége 

(2119 Pécel, Kossuth tér 7. sz.)
felvételt hirdet levelező tagozatos évfolyamaira.

A beiratkozáshoz szükségesek: 
 A 9. évfolyamba 8 általános iskolai végzettség. 
 A felsőbb évfolyamba jelentkezés esetén más középfokú 
intézményben szerzett előta-
nulmányokról meglévő bizo-
nyítvány.
 Személyi okmányok (sze-
mélyi azonosító igazolvány, 
lakcímkártya, tajkártya).

Tanulmányi napok: hétfő és 
szerda: 16.00-20.00

Jelentkezés: 2019. augusz-
tus 22-től – személyesen az 
iskola titkárságán. 

Hallgatóink támogató, 
barátságos légkörben ta-
nulhatnak, és közösségi 
programok is színesítik az 
iskolai életet.   

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Érettségi bizonyítvány akár 2-3 év alatt!

Szeretne munka mellett érettségi 
bizonyítványt szerezni? 

Közpark épül a Topolyosban
A városvezetés fás, 

bokros, padokkal 

és játszótérrel el-

látott közparkot 

terveztet. Nemet 

mond a lakópar-

kokra.
 9. oldal

PÉCELI HÍREK
Pécel Város Önkormányzatának havilapja 

XXII. évfolyam 8. szám. 2019.

Cs. Nagy János, a péceli refor-

mátus egyházközség lelkipász-

tora Krisztus üzenetéről, a mai 

lüktető világról és arról, hogy 

talpára kell állítani élet 

rendjét. 

 10–11. oldal

Az élet szüntelen 

megtérés

26 évesen lett 

őrsparancsnok
Orosz Eszter

Tavaly december óta  

Orosz Eszter a péceli rendőr-

őrs megbízott parancsnoka.  

Ha civilben látják, kevesen  

hiszik el ezt róla.

5. oldal
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rendjét. 

 10–11. oldal

Az élet szüntelen 

megtérés

26 évesen lett 

őrsparancsnok
Orosz Eszter

Tavaly december óta  

Orosz Eszter a péceli rendőr-

őrs megbízott parancsnoka.  

Ha civilben látják, kevesen  

hiszik el ezt róla.

5. oldal

Közpark épül a Topolyosban
A városvezetés fás, 

bokros, padokkal 

és játszótérrel el-

látott közparkot 

terveztet. Nemet 

mond a lakópar-

kokra.
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 Mert a Péceli Hírek 
minden háztartásba eljut!

 Mert egész évben 
hirdetheti vállalkozását, 

szolgáltatását!

 Mert kedvező 
tarifacsomagokkal várjuk!

 Forduljon bizalommal  
hirdetésszervezőnkhöz!
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5. oldal

Marton Márk 
Telefon: 06-30/780-2277, 

e-mail: peceliujsag@gmail.com

Miért hirdessen 
a Péceli Hírekben?
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2019. 08. 05. – 26 év után kiköltözöm az SZTK-ból. 
Az OTP és a szakrendelő közé, Szent István út 17. alá. 
Itt várom, illetve várjuk fiammal és az ő csapatával 
leendő és régi vásárlóinkat Kóbor Optika néven. Mint 
ismeretes önök előtt, a szakrendelőben az utóbbi idő-
ben már nem írták föl a dioptriákat, így arra gondol-
tunk, hogy ha kibéreljük ezt a gyönyörű üzletet, akkor 
egy komplettebb szolgáltatást fogunk tudni nyújtani.

Mindettől függetlenül szeretnénk felhívni mindenki 
figyelmét arra, hogy rendszeresen, kétévente menje-
nek el szemészeti szakrendelésre, és nézessék meg 
szemüket. Utána nálunk, a Kóbor Optikában tudnak 
látásvizsgálatra időpontot kérni, és a megfelelő diopt-
riát mi írjuk majd fel. 

Nagyon fontos a megfelelő dioptria hasz-
nálata, mert ha nincs kikorrigálva, 
akkor szemlencsénket folyamato-
san dolgoztatjuk, amire szemünk 
válasza lehet pirosodás, könnyezés, 
esetleg fejfájás.

Tudjuk, hogy nem olcsó egy 
szemüveg készítése, de mi próbá-
lunk olyan ajánlatot adni önöknek, 
ami versenyképes, és minőségben 
is megfelelő. Lencsegyártónktól eh-
hez kapunk támogatást, akik Essilor 
alapanyagból készítik a lencséket, ha-
sonlóan hozzánk, családi vállalkozás keretein belül. 
Minden hónapban kisorsolunk üzleteinkben 2-2 pár 
napfényre elsötétülő lencsét.

Ezenkívül meghirdetjük iskolakezdési akciónkat, 
ami mármár összenőtt a Kóbor Optika nevével. 
Komplett szemüveg készítés esetén minden diáknak 
ingyen adjuk +-0,00 +-6,00-ig 2cyl,-ig tartományban 
lévő raktári 1,5ös lencsénket kemény és antireflex 
réteggel. Az 1800 Ft munkadíjat kell csak kifizetni, 
ám aki verssel vagy rajzzal kedveskedik nekünk, 

melyben az optikánk szerepel, annak a munkadí-
jat is elengedjük. A remekművek alkotói automa-
tikusan részt vesznek egy facebookos szavazáson, 
ahol az első három lesz díjazva 51015 ezer forin-
tos vásárlási utalvánnyal. A tavalyi nyertesek és 
műveik alább láthatók. Gratulálunk nekik!

Kóbor Optika 
iskolakezdési akció!

Tisztelt péceli lakosok!

Köszönöm figyelmüket, várjuk Önöket a fenti helyeken.

2230 Gyömrő, 
Szent István út.17. 

OTP mellett
Tel.: 0670430 92 26
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1173 Budapest, 
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