
Új aszfaltot kapnak az utcák
A Jókai utca, a Felsősor utca 
és a Határ út aszfaltozása 
korábbra volt tervezve, de 
a lényeg, hogy végül sorra 
kerülhettek. 
 2–3. oldal

PÉCELI HÍREK
Pécel Város Önkormányzatának havilapja XXII. évfolyam 7. szám. 2019.

Pedagógusnap alkalmából 
adtak át okleveleket még júni
usban, a Zeneiskolában tartott 
ünnepségen. A Péceli Hírek az 
egész város nevében gratulál 
a kitüntetett pedagógusok
nak! 14. oldal

Kitüntetett 
pedagógusok

Még csak tizenkilenc éves, de már fitnesz 
Európa-bajnok a felnőttek között. Ő a péceli 
Neufeld Viktória, aki novemberben, a szöuli 

világbajnokságon is nyerni szeretne.
10–11. oldal

Péceli lány 
Európa tetején!

Neufeld Viktória
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A városvezetés eltökélt 
abban, hogy megállítsa 
a Pécelt érintő építkezé-
si hullámot. Ezért ren-
deltünk el változtatási 
tilalmat a város több 
pontján. Ezért nem vo-
nunk belterületbe egyet-
len négyzetcentimétert 
sem. Mert nekünk az 
extraprofitra hajtó in-
gatlanberuházókkal szemben az 
a fontos, hogy Pécel élhető város 
maradjon. A döntéseink kiverték 
a biztosítékot a lakóparklobbinál, 
a pénzes vállalkozók pedig kiad-
ták az utasítást a karaktergyil-
kosságra. Ezért van az, hogy a 
közösségi hálón egy szűk csoport 
naponta minket szapul. Mindent 
elkövetnek, hogy megfeleljenek 
a megrendelőknek, akik ha ha-
talomra kerülnének, azonnal 
őrült építkezésbe kezdenének. 

Száz-, kétszáz lakásos 
monstrumokat akarnak 
Pécelre, mert a haszon 
mindenekfelett. Persze 
utakat, csapadékvíz-el-
vezető árkot, játszóteret 
nem építenek, sőt, álta-
lában az építkezés végén 
gyorsan eladják a vállal-
kozást valakinek, hogy 
a garanciális javításokat 

már ne kérhessék számon rajtuk 
a lakók. Itt tartunk. Az ingatlan-
lobbinak semmi sem drága. Mi 
viszont csak mosolygunk rajtuk. 
Mert tudjuk, a péceli emberek át-
látnak a szitán, tisztában vannak 
azzal, hogy az alattomos, a város-
vezetést lejáratni próbáló interne-
tes bejegyzések mögött valójában 
pénzéhes ingatlanberuházók áll-
nak. Innen is üzenjük nekik: amíg 
mi vezetjük a várost, Pécelből 
nem lesz lakótelep! 

Szöllősi Ferenc Attila
polgármester

polgarmester@pecel.hu

Kedves péceli barátaim!

Felhívás

A Jókai utca, a Felsősor utca és a              Határ út egy szakasza is megújul a fejlesztés során

Az Év Szociális Dolgozója Díj
kitüntető címre vonatkozó javaslattételre

 
Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi kitüntetések ala-
pításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rende-
lete szerint Az Év Szociális Dolgozója Díj (a továbbiakban: kitüntető cím) 
alapításával Pécel Város Önkormányzata kifejezi elismerését azon szociális 
munkások – szociális gondozók, ápolók, asszisztensek és segítők, családgon-
dozók – iránt, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, 
hogy Pécel város polgárainak szociális ellátása magasabb színvonalú legyen. 
A kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki Pécel városában a 
szociális ellátás területén magas színvonalon végzi szakmai tevékenységét.
 
A díjazott személyére javaslatot tehetnek:
a) legalább 50 péceli választópolgár, közös akarattal,
b) bármelyik helyi civil szervezet,
c) a szociális intézmények vezetői, munkahelyi közösségei,
d) a polgármester,
e) a képviselő-testület tagjai.
 A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő nevét, elérhetőségét,
b) a javasolt személyre vonatkozó szakmai indokolást.
 A kitüntető címre vonatkozó javaslatok 2019. augusztus 31. napjáig 
nyújthatók be a Képviselő-testület Szociális Bizottsága részére (2119 
Pécel, Kossuth tér 1.).
 A javaslatot a Szociális Bizottság véleményezi, majd véleményével együtt a 
2019. október havi rendes képviselő-testületi ülésre előterjesztés benyújtásá-
val tesz javaslatot a kitüntető cím adományozására.
 A kitüntető cím évente egy személy részére adományozható.
 A kitüntető cím a Szociális Munka Napjával kapcsolatos, köszöntés alkal-
mával kerül átadásra. A kitüntető címmel díszoklevél és pénzjutalom jár. A 
pénzjutalom összege nettó 39 000 Ft.

Pécel, 2019. június 20.
Szöllősi Ferenc polgármester
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A Jókai utca, a Felsősor utca és a              Határ út egy szakasza is megújul a fejlesztés során

Aszfaltot 
kapnak 

az utcák
Mint ismeretes, 
az aszfa ltozást 
már ősszel el kellett 
volna készíteni, ám 
nem történt meg – tegyük 
hozzá, nem az önkormányzat 
hibájából. A Dél-Pest Megyei 
Víziközmű (DPMV) csak ta-
valy novemberben fejezte be 
a bekötővezetékek cseréjét, 
és mindezt azzal indokol-

ták, hogy 
munkaerő-

h i á n n y a l 
k ü s z ködte k , 

így következett be 
a csúszás. Innentől kezdve az 
aszfaltozást végző alvállalko-
zó kényszerhelyzetbe került, 
az időjárás miatt már nem tu-
dott nekikezdeni a munkának. 
A Penta Kft. szakemberei nyár 

elején a Jókai utcával kezdtek, 
aztán a Felsősor utcában foly-
tatódott a munka, s végül a 
Határ útnál zárják a felújítást. 

A Felsősor utca 1,2 kilomé-
ter hosszan kap új aszfaltot, 
a Bartoshegy utcától a Kun 
József utcáig. Korábban fél-
pályás aszfaltozásról volt szó, 
ám az önkormányzat végül 
elérte, hogy teljes szélessé-

gében aszfalt készüljön. Az 
északi városrészben található 
Jókai utca a Rákóczi utcától a 
Látóhegy utcáig (mintegy 900 
méteres szakaszon) újult meg, 
kétszáz méteres szakaszon új 
csapadékvíz-elvezető árkot is 
építettek. A Határ útnál egy 
rövidebb, 190 méteres szakasz 
aszfaltozása szerepelt a pro-
jektben. 

A 
Felsősor utca, 

a Jókai utca és a 
Határ út aszfaltozása 
korábbra volt tervez
ve, de a lényeg, hogy 

végül sorra kerül
hettek. 
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A Szemere iskola 7. évfolyamos diákjai és kísé-
rőtanáraik a Határtalanul program keretében 
erdélyi kiránduláson vettek részt. Következzék 
egy izgalmas úti beszámoló.

„A PIOK Szemere Pál Általános Iskola ne-
gyedik alkalommal nyert a Határtalanul 
pályázaton, így újból megvalósulhatott egy 
erdélyi tanulmányi kirándulás. 42 hetedikes 
diák öt tanár kíséretében vágott neki a tanul-

mányútnak. A kirándulás 
célja Erdély fontosabb tör-
ténelmi, földrajzi helyszíne-
inek megismerése volt. Az 
ötnapos utazás programja 
Kolozsváron kezdődött, 

ahol megnéztük Mátyás király szülőházát és 
szobrát, sétáltunk a főtéren. A szállásunk a 
sóvidék központjában, Parajdon volt, innen 
jártuk be Székelyföld csodálatos tájait. Vol-
tunk a Gyilkos-tónál és a Békás-szorosnál. 
Székelyudvarhelyen Benedek Elek nyomában 
jártunk, Szejkefürdőn Orbán Balázs, a legna-
gyobb székely sírjához 15 székely kapun át 
jutottunk fel. Hazafelé Korondon álltunk meg. 
A harmadik napon megmásztuk a csíksomlyói 
búcsú helyszínére vezető kálváriadombot, és 
megnéztük a 400 éves Mária-kegyszobrot a 
templomban. Ebéd után utunk továbbvezetett 
az 1000 éves határhoz Gyimesbükkre. A negye-
dik napunk Parajdon kezdődött, majd Farkasla-

kán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját. Innen 
Fehéregyházára utaztunk, ahol megkoszorúz-
tuk Petőfi emlékszobrát. Azután Segesvárra 
vitt az utunk. Az utolsó napon elmentünk Déva 
várába, ahol felolvastuk Kőmíves Kelemen tör-
ténetét. Újonnan megszerzett ismereteinket 
itthon játékos vetélkedőn kamatoztathattuk, 
diáktársainknak pedig fényképes úti beszámo-
lót tartottunk.”

Erdélyben jártak a hetedikesek

A vonatkozó jogszabályok értel-
mében, amennyiben jogszabály 
másként nem rendelkezik, a lá-
bon álló növényzet, tarló, növény-
termesztéssel összefüggésben és a 
belterületi ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék sza-
badtéri égetése tilos. Külterületen 
az ingatlan tulajdonosa, haszná-
lója a tűzvédelmi hatóság engedé-
lyével végezheti az avar és kerti 
hulladék égetését. 

Pécel Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a telepü-
lés rendjéről szóló 19/2016. (X. 
10.) önkormányzati rendeletében 
jogszabályban (továbbiakban: 
önkormányzati rendelet) eddig 
bizonyos feltételek betartásával 
és időbeni korlátok között lehe-
tővé tette a belterületi ingatla-
nok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetését. Te-
kintettel azonban arra, hogy tele-
pülésünkön biztosított a szelektív 
hulladékgyűjtés, valamint az avar 
és kerti zöldhulladék komposz-
tálással is hasznosítható, Pécel 
Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete az önkormányzati 
rendeletet úgy módosította, hogy 
2019. szeptember 1. napjától álta-
lános jelleggel megtiltotta belte-
rületen az ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék sza-
badtéri égetését. Ezen időponttól 

a település belterületén tilos lesz 
az avar és kerti zöldhulladék bel-
területi nyílttéri égetése. Az avart 
és a belterületi ingatlanok hasz-
nálata során keletkezett, további 
hasznosításra nem kerülő kerti 
hulladékot elsősorban komposz-
tálással kell hasznosítani, vagy a 
helyi hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltató útján gondoskodni kell 
annak elszállíttatásáról.

Az elmúlt időszak csapadé-
kos időjárása számos vízelve-
zetési problémára is rávilá-
gított településünkön. Ennek 
tapasztalataiból kiindulva az 
önkormányzat szigorította a 
csapadékvíz-elvezetés helyi 
szabályozását. 2019. szeptem-
ber 1. napjától tilos lesz az in-
gatlanokról a csapadékvizet a 
közterületre, annak út- vagy 
járdaszigetére kivezetni. Az 
országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. ren-
delet 47. § (8)-(10) bekezdései 
értelmében: 

(8) A telek, terület csapadék-
víz-elvezetési rendszerét úgy kell 
kialakítani, hogy a víz a terepen 
és az építményekben, továbbá a 
szomszédos telkeken és építmé-
nyekben, valamint a közterületen 
kárt (átázást, kimosást, korróziót 
stb.) ne okozzon, és a rendelte-
tésszerű használatot ne akadá-
lyozza.

(9) A csapadékvíz a telken be-
lül elszivárogtatható, ha ez a telek 
és a szomszédos telkek, továbbá 
az építmények állékonyságát és 
rendeltetésszerű használatát nem 
veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a 
közterületi nyílt vízelvezető árok-
ba csak zártszelvényű vezetékben 
és az utcai járdaszint alatt szabad 
kivezetni. Amennyiben a vízelve-
zető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből – a telkek-
ről – csapadékvíz bevezetése csak 
az út kezelőjének hozzájárulásá-
val történhet.

2019. szeptember 1. napjától 
aki a fentiekben ismertetett sza-
bályokat nem tartja be, megsérti 
a közösségi együttélés alapvető 
szabályait. A közösségi együttélés 
alapvető szabályait megsértő sze-
mély ellen 50 000 forintig terje-
dő helyszíni bírság vagy 200 000. 
forintig terjedő közigazgatási bír-
ság szabható ki. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 
az önkormányzati rendeletben ír-
tak betartását a Péceli Polgármes-
teri Hivatal közterület-felügyelői 
fokozottan ellenőrizni fogják. 

A módosításokkal egységes 
szerkezetbe szedett, 2019. szep-
tember 1. napjától hatályos ön-
kormányzati rendelet megtekint-
hető az önkormányzat honlapján.

Péceli Polgármesteri Hivatal

Változnak a közösségi együttélés 
alapvető szabályai

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2019. szep
tember 1. napjától változnak az avar és 
kerti hulladék nyílt téri égetésére, va
lamint az ingatlanok csapadékvíz-elve
zetésére vonatkozó szabályok Pécelen.

Sokan a kertjükből az utcára vezették ki 
a csapadékvizet. Szeptembertől tilos lesz
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Szent Iván éjszakája 
A KÚRIÁBAN

Misztikus italok, ősmagyar táncok, tűzug
rás és kiváló hangulat. Remekül sikerült a 
Szent Iván-éji vigadalom még júniusban a 
Kúria Rendezvényházban. Akinek úgy tar

totta kedve, régi magyar táncokat tanul
hatott, vagy numerológusnál tudhatott meg 

többet önmagáról. Virágból készült fejdíszek 
is készültek, közben pedig mindenki 

különleges italokat kóstolhatott az 
ingyenes rendezvényen. Termé

szetesen a tűzugrás sem 
maradhatott el.

Fontos!
Hálásak vagyunk, amiért nagyon 
sok könyvvel támogatják a könyv-
tárat a péceliek. Azonban az elmúlt 
egy hónapban annyi könyvado-
mányt kaptunk, hogy a raktárunk 
megtelt, így ebben az évben már 
nem tudunk több könyvet befo-
gadni. A jövőre nézve pedig szeret-
nénk kérni, hogy csak jó állapotú 
könyveket adjanak nekünk. Megér-
tésüket és segítségüket köszönjük!

Sakkverseny
A művelődési házban évek  
óta sikeresen működő ifjúsági 
sakk-klub idén is megtartotta 
hagyományos idényzáró ver-
senyét. A döntő játszmában  
végül első helyezést ért el 
Suta Norbert, a második pedig  
Csonti József lett. Köszönjük 
Hámori János és Fejes László 
klubvezetők egész éves munká-
ját!

Nyitvatartás 
Július 1-jétől augusztus 4-ig a 
könyvtár részleges nyitvatartással 
működik. Hétfőnként 13-tól 18 
óráig, kedden és csütörtökön 9-től 
16 óráig várjuk az olvasókat. A 
művelődési ház ebben az időszak-
ban a táborok rendjéhez és a prog-
ramokhoz igazodva tart nyitva. 
Augusztus 5-től 25-ig a könyvtár 
és a művelődési ház nyári szünet 
miatt zárva tart (kivétel ez alól az 

augusztus 15-i véradás). Augusztus 
26-tól ismét teljes nyitvatartással 
működünk.
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
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Boldog születésnapot kívánunk!

Nívós, kétnapos jóté
konysági gálát rendeztek 
az Ukrajnában található, 

de magyarlakta Nagy
dobrony leányotthona 
javára még júniusban 
a Pekáry-kastély dísz
termében és a Szemere 

iskola aulájában. 

Jótékonysági gála 
a kárpátaljai 
leányotthonért

A Nemzeti Érzelmű Péceliek 
Baráti Köre és a Székely Ka-
tasztrófa Elhárítás és Polgári 
Védelem szervezésében lét-

r e j ö t t 
e s e -
m é n y t 
s o k a n 
t á m o -
gatták 
f e l l é -
pésük-

kel. Az első napon a Peká-
ry-kastélyban a kolozsvári 
Lyceum Kamarakórus és a 
Péceli Gyermek- és Ifjúsági 

Kórus adott koncertet. Más-
nap a Szemere iskola aulájá-
ban énekelt Gáspár Anni, Ká-
tai Zsuzsa nótaénekes, Nagy 
Anikó kárpátaljai operett-
primadonna, Szóka Júlia, az 
Operettszínház művésze. És 
még nincs vége a felsorolás-
nak. Színpadra állt Prezsmer 
Flóra, Bokor János nótaéne-
kes, Mészáros János Elek, aki 
hét éve nyerte meg a Csillag 

születik tehetségkutatót, Poór 
Péter, a legendás táncdal-
énekes, valamint Ráduly Le-
vente. Fellépett Vesztergám 
Mikós tárogatóművész, és Al-
berczki Sándor is a zenekará-
val. Az eseményen megjelent 
és beszédet mondott Szöllősi 
Ferenc Attila, Pécel polgár-
mestere, aki külön megkö-
szönte a szervezők áldozatos 
munkáját.

A 90. születésnapját ünneplő Mihály Jánosnét, Ilon-
kát (bal oldali kép) köszöntötte még júniusban Szöllősi 
Ferenc Attila, Pécel polgármestere. A városvezető át-
nyújtotta az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök 
és a város oklevelét, de természetesen a virágcsokor, 
a torta és a vers sem maradhatott el. Ilonka 1985 óta 
él Pécelen, s bár mostanában sokat betegeskedik, a 10 
unokája és a 8 dédunokája bearanyozza hétköznapjait. 
A 90 éves Fekete Istvánnét is felköszöntötte Szöllősi 
Ferenc Attila. A városvezető a torta és a virág mellett 
átnyújtotta az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterel-
nök elismerő sorait és Pécel város oklevelét. Boldog 
születésnapot kívánunk a város nevében!

A polgármester méltatta a szervezőket

Mészáros János Elek (balra), Nagy Anikó és Vesztergám Miklós
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Sárika 80 esztendős, ehhez képest hetente jár asz
taliteniszezni, mellette pedig messze földön híres 
a kukoricacsuhéból készült figuráiról. 

Csuhéból varázsol 
mesés figurákat Sárika

Boldog születésnapot kívánunk!

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).
07. 15–19. Limonádé Tá

bor (Hámori Ház)

07. 19. Retró diszkó 
(Kúria Rendezvényház)

„Tibolddarócon voltam kisgye-
rek, ott természetes volt, hogy 
megtanultam kötni, horgolni. A 
csuhébabákhoz nem volt közöm, 
mígnem az egyik nászasszonyom, 
Malomvári Miklósné meg nem 
mutatta a tudományát, még a 
nyolcvanas években. Ő művészi 
szinten űzi, gondoltam, én is meg-
próbálkozom vele.”

Beer Imréné, Sárika azóta 
számtalan figurát készített. A 

Péceli Híreknek 
is mutatott néhá-

nyat. A vallási 
témájú figurák 
mellett dolgo-
zó lányokat, 

a s z -

szonyokat is megformáz, de példá-
ul kukoricacsuhéból gémeskutat is 
készített már.

„Csak az a baj, hogy egyre ne-
hezebb beszerezni a jó minőségű 
csuhét. Amióta gépekkel aratják 
a kukoricát, sajnos a csuhé ösz-
szetöredezik, így olyan helyekről 
szerzem be, ahol még hagyomá-
nyos módszerrel takarítják be a 
termést.”

Sárika 1990-ben költözött 
Pécelre, a második férjével, ők 
újították fel azt a házat, amely-
ben ma is él. Neki négy lánya 
született, a férje két fiút hozott 
a házasságba, unokából 12, déd-
unokából 10 van.

„Kezdetben a gyerekek-
nek, unokáknak készí-
tettem a babákból, de 
ma már eladásra is 
csinálok belőlük. Egy 

figurát három-négy 
óra alatt készítek 
el. A sötét téli es-
téken nagyon jól 
elrepül vele az 
idő.”

F ő s z e r e p -
lőnk amúgy heti 

rendszerességgel jár 
asztaliteniszezni – ne 

felejtsük, nyolcvan-
esztendősen – és re-
méli, hogy még sokáig 
hódolhat a szenvedé-

lyének, vagyis a 
csuhébaba-készí-
tésnek.  Sárika és a csodás, csuhéból 

készült figurák

Egyre többen figyelnek fel különleges szenvedélyére

A hagyományoknak megfele-
lően zárta a tanévet a péceli 
Szent Erzsébet Katolikus Álta-
lános Iskola és Óvoda. Az utol-
só tanítási napon a reggeli mi-
sére ünneplőbe öltözve, együtt 
sétáltak át az iskolások és az 
ovisok. Almási Zsuzsa igazga-
tónő köszöntője után a végzős 
nyolcadikosok és a legkisebb 
ovisok vezették a menetet.

Szép 
hagyomány
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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: 06-28/662-113  
podmaniczki.jozsef@pecel.hu

FAZEKAS BARNA  
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület,  
8. körzet)
Időpontkérés: 06-28/662-113
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

Javában zajlik a vasútfejlesztés a 
városban. A vasútállomásnál már 
látszik, hol fog haladni a gyalogos- 
aluljáró. Mint ismeretes, négy vá-
gány lesz az állomáson, ebből a két 
szélsőn zajlik majd az utasforgalom. 
Ez a két peron ennek megfelelően 
fedett lesz. Az aluljáróból lépcsőn, 
de igény szerint liftekkel is fel lehet 
menni a peronokhoz. Az állomás 
épülete is megújul, egyelőre a téglá-
kig visszabontották az épületet.

A felújítás persze kényelmetlen-
séggel is jár, így sokaknak gondot 

okozott, hogy a Baross utcai autós-
átjárót lezárták még június közepén. 
Itt nemcsak autós-, de korszerű gya-
logosátjárót is építenek, és az új sín-
párokat is elhelyezik.

Közben nem sokkal arrébb, az 
északi városrész végén elkezdték 
építeni az autós-felüljárót. A felül-
járó töltésen fut majd, de természe-
tesen a Rákos-patakon is átível az 
építmény. A Pesti útba csatlakozik 
bele az autós-felüljáró másik vége, 
ott körforgalommal oldják meg a 
hatékony közlekedést.

ÉPÜL 
az autós-felüljáró

Vasútfejlesztés

A vasútfejlesztés részeként az autós-felüljáró építé
sét is elkezdték az északi városrészben.

A síneket is kicserélik a fejlesztés során
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A válaszadók kétharmada azt mondta, 
hotelben fog megszállni, és csak minden 
ötödik ember válaszolta azt, hogy magán-
házban. A legtöbben háromhetes nyaralást 
tartanának ideálisnak, ám ezt csak nagyon 
kevesen tehetik meg, a legtöbben kéthetes 
szabadságra tudnak elmenni, arra is csak 
két részletben. 

A kutatás kitért rá, hogy ki milyen közlekedési eszközzel megy a nya-ralás helyszínére. A válaszadók 73 százaléka autóval utazik, a többiek pedig repülővel mennek a külföldi helyekre. Érdekes adalék, hogy a felmérés szerint a nyaralók 68 szá-zaléka saját maga szervezi az uta-zását, egyre kevesebb ember dönt úgy, hogy utazási irodára bízza magát. Mindez az internet egyre szélesebb körű elterjedésével ma-gyarázható.

Egy 
kuponos oldal 

felmérése szerint a 
magyarok 81 százaléka 

belföldön pihen idén nyá
ron, már aki egyáltalán 

megengedheti magá
nak, hogy elutazzon 

valahová.

A legtöbben amúgy a már 
jól bevált nyaralóhelyen 
pihennek idén is (65 szá-
zalék). A fiatal válaszadók 
többsége viszont minden-
képpen új helyet szeretne 
felfedezni. 

A legtöbben wellnessezni mennek, 

vagy valamelyik természetes tó 

partjára (leginkább a Balatonhoz), a 

megkérdezettek 14 százaléka pedig 

úgy válaszolt, hogy mindegy hová, 

csak eljusson nyaralni. 

Belföldön pihen 
a legtöbb magyar

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.
DÉL-PEST 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.
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:  
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.
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Az Európa-
bajnokságon 
a juniorok és a 

felnőttek között is 
aranyérmes lettem 

Meghódította 
Európát Viktória

Hogyan kezdődött?
Háromévesen kezdtem balettoz-
ni, majd következett az akrobati-
kus rock and roll. Aztán hétéves 
lehettem, mikor az iskolai Ki mit 
tud?-on fellépett egy fitneszes 
lány. Habár egészen pici voltam, 
egyből tudtam, hogy ez kell ne-
kem, ez lesz az én sportágam ké-
sőbb – kezdi Viktória. – Először a 
XVII. kerületi Power Gymbe jár-
tam, majd 12 évesen kerültem a 
Maroshévizi fitnesziskolába Ma-
roshévizi Krisztinához. Azóta is 
ott vagyok. 
Csak hogy értsük. A fitneszben 
több kategória van. Az öné me
lyik?
Van ugyebár a fitneszmodell ka-
tegória, ahol a testé a főszerep. 
Az én kategóriámban két részből 
áll a program. Akrobatikus tánc-
ból és a fürdőruhás felvonulás-
ból. Mindkettőt értékeli a zsűri, 
és az összhatás alapján dől el a 
verseny. 

Még csak 19 éves. Mikor volt az 
első fitneszversenye?
Nyolcévesen, Kaposváron in-
dultam először versenyen, ne-
gyedik lettem. Később egy grazi 
nemzetközi világtalálkozón már 
nyertem, egy 
évre rá pedig 
megvédtem a cí-
memet. Igazán 
aztán tavaly in-
dult be minden. 
A juniorok között 
győztem a Fitt-
parádén Buda-
pesten, idén pe-
dig a budapesti 
Európa-bajnokságon a juniorok 
és a felnőttek között is aranyér-
mes lettem.  
Meglepődött?
Reméltem, de tényleg nagy szó, 

hogy a juniorok és a felnőttek kö-
zött is én lettem az első.
Hány edző dolgozik önnel? 
Van akrobatikus edzőm, póz-
edzőm, személyi edzőm – mind-
nyájukra nagy szükségem van –, 

és természetesen 
koreográfus is 
segíti a munká-
mat. 
Hány edzése 
van egy héten?
Összesen hét.
Az rengeteg.
Az akrobatikus 
elemeket heti 
négy órában ta-

nulom, az erőfejlesztés viszont 
már húzósabb, heti öt edzésem 
van.  Megesik, hogy Pécelen, 
ilyenkor a The Club Fitness and 
Gymbe megyek.

Novemberben világbajnokság 
lesz Szöulban. Ott is nyerni 
fog?
Már ha eljutok egyáltalán.

Miért, mi a gond?
A részvétel költségét nekem kel-
lene állnom, de bevallom, ez 
elég nehézkes lesz, mert egye-
temre járok, a szüleim meg nem 
tehetik meg, hogy kifizessék ezt 
a pénzt. 
Mennyiről van szó?
Nyolcszázezer forintról. Nagyon 
megköszönném, ha akadna olyan 
péceli cég, amely támogatná a 
részvételemet. A szakemberek 
szerint a világbajnokságon is jó 
esélyem lenne az aranyéremre. 
Juniorban és felnőttben is. 
Hetente hétszer edz, és mellet
te egyetemre is jár. Mit tanul?
Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemre járok, rekreációszer-
vezés és egészségfejlesztés szakra, 
és a fitnesz-wellness instruktor 
képzést is el szeretném végezni. 

Még csak tizenkilenc éves, de már fitnesz Euró
pa-bajnok a felnőttek között. Ő a péceli Neufeld 
Viktória, aki novemberben, a szöuli világbajnok

ságon is nyerni szeretne.
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Nagyon tudatos.
Már mondtam, kiskorom óta erre 
készülök. A szüleim mindenben 
támogatnak, sokat 
köszönhetek nekik, 
hiszen így meg-
valósíthatom a 
nagy álmomat. 
Ha éppen nem 
tanul vagy edz, 
akkor Pécelen 
éli a minden
napjait.
Pécel szá-
momra 
ren-
ge-

teget jelent. A nyugalmat, a friss 
levegőt, a feltöltődést. Hétköznap 
ugye Budapesten tanulok vagy 
edzek, hétvégén viszont itthon pi-
henek a családommal. Szeretem 
ezt a várost, és nagyon tetszenek a 
lokálpatrióta akciók. Itt van pél-
dául a körforgalom virágosítása. 

Olvastam, hogy a lakók készítet-
ték, nagyon szép lett!

Ki a sportos példaképe?
Maroshévizi Krisztina, 
az edzőm. Nem kérdés.

Azt tudja, hogy egy 
fitneszvilágbajnok 
már él Pécelen?
Igen, olvastam 
a Péceli Hí-
rekben, hogy  
Kállai Ildikó, 

aki fitnesz-
modellként 
lett világ-
első, itt la-
kik. Megle-
pődtem, és  
ö r ü l t e m 
neki.  
S o k  l e 
mondással 
jár, hogy 
f i t n e s z 
versenyző?

Sokkal. Elég, ha csak az étkezést 
veszem. Az adott verseny előtt 
10-12 héttel kezdődik a diétázás. 
Ilyenkor már csak csirkemellet, 
halat, rizst és uborkát eszem. Na-
ponta úgy 1000 kalóriát viszek be 
a szervezetembe. Ha jól emlék-
szem, egy tábla Milka csoki 600 
kalóriát tartalmaz. Utána követke-
zik a vízhajtás, ekkor napi 10 liter 
vizet is meg kell inni a diéta mel-
lett, a verseny előtt az utolsó két 
napban már napi fél liter víznél 
többet nem iszom. A verseny előtt 
pedig már csak néhány kortyot. Ez 
kell ahhoz, hogy az izomzat látvá-
nyos legyen.
Vannak holtpontjai?
Kinek nincsenek? Előfordul, hogy 
eltörik a mécses, de mindig az a 
cél lebeg a szemem előtt, hogy 
még jobb legyek, hogy én nyer-
jek a következő versenyen. Így a 
világbajnokságon is, ha sikerül 
kijutnom… 
És mi van, ha a felkészülés alatt 
a barátnői elhívják moziba?
Akkor elmegyek, de természetesen 
nem eszem nachost vagy kukori-
cát. Szépen viszem a kis csomago-
mat, csirkével, rizzsel, uborkával. 
Én azt eszem film közben, de már 
megszokták a lányok. 

Nyugtasson meg, a versenyek 
után azért elereszti magát.
Persze, az utolsó versenyem után 
például egy nagy adag rántott saj-
tot ettem, annyit, amennyi belém 
fért. 
Van testvére?
Van egy 21 éves nővérem és egy 
17 éves öcsém. Ők is rendszere-
sen mozognak, sokszor hárman 
megyünk edzeni. A nővéremnek 
amúgy van egy nyuszija, közösen 
van hullámos papagájunk meg egy 
akvárium is halakkal.
És ha nem vagyok indiszkrét, a 
szíve is foglalt?
Van barátom, és rá is nagy hatással 
van a sport, az egyetemi bajnoksá-
gon például elindult fitnesz kate-
góriában, és rögtön harmadik lett. 
Már a megismerkedésünk előtt járt 
edzőterembe, de mostanában még 
komolyabban veszi a sportot és az 
egészséges életmódot.
Mit fog csinálni mondjuk öt év 
múlva?
Addigra, remélem, diplomám lesz, 
edzőként dolgozhatok, mellette 
pedig profi fitneszversenyzőként 
szerepelhetek. Ehhez persze még 
fejlődnöm kell.
Pécelről is elköltözik?
Nem szeretnék. Nekem Pécel kell!
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Újtelep

Az újtelepi fejlesztés részeként 
436 millió forintból teszik 
rendbe a városrészt, aszfaltos 
út, járda és egy közösségi ház is 
épül, és az ott élők felzárkózta-
tásában is segítenek. A Kontakt 
Alapítvány le-
hetőséget biz-
tosított arra 
is, hogy aki 
szeretné, 
i n g y e n 
e lvégez -
h e t i  a 
nyolcadik 
általános 
iskolát. A 
ké t s z e r 
h á r o m 
hónapos 
tanul-

mányi időszak után még júni-
usban 13 végzős vehette át jól 
megérdemelt bizonyítványát a 
művelődési házban. 

Az ünnepség elején Gódor 
Krisztina, az alapítvány pro-

jektmenedzsere elmondta, 
nagy öröm, hogy ilyen sokan 
vállalták, hogy pótolják a hi-
ányzó végzettséget. Az esemé-
nyen megjelent, és a legjobb 
eredménnyel zárókat aján-

dékcsomag-
gal lepte meg 
Podmaniczki 
József alpol-
gármester és 
Kővári Imre, 
az újte lepi 
körzet  ön-
kormányzati 
képviselője. 
Gratulálunk 
az összes vég-
zősnek!

Sikeres 
felzárkóztatás

A Kossuth 
téren zenéltek

Téli 
rezsicsökkentés

Remekül sikerült az V. Péceli Fú-
vószenekar-találkozó még június-
ban. A Kossuth téren több százan 
hallgatták órákig a csodás elő-
adásokat, a koncert végén pedig 
az összes részt vevő fúvószenekar 
egyszerre szórakoztatta a nagyér-
deműt. Az eseményt támogató 
péceli önkormányzat nevében 
Szöllősi Ferenc Attila polgármes-
ter virággal és borral köszöntötte 
a zenekarokat és a szervezőket.

A kormány 1602/2018. (XI. 
27.) Korm. határozata értel
mében a téli rezsicsökkentés
ben korábban nem részesült 
(vezetékesgáz- vagy távfű
téstől eltérő fűtőanyagot fel
használó) és kérelmüket 2018. 
október 15-ig benyújtott ház
tartások egyszeri, 12 000 Ft-
os természetbeni támogatásra 
jogosultak.

Pécel Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a téli rezsi-
csökkentés végrehajtásának helyi 
szabályairól szóló 18/2019. (VI. 
3.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: rendelet) alapján 
az alábbiakban tájékoztatja az 
érintett háztartásokat a támo
gatás igénybevételének várha
tó menetéről.

Pécel Város Önkormányzata 
hivatalos igazolást állít ki, és azt 
2019. augusztus 30. napjáig pos-
tai úton megküldi azon háztartá-
sok részére, amelyek jogosultak 
a magyar állam által biztosított 
12 000 Ft értékű természetbeni 
támogatásra. A hivatalos iga-
zolás tartalmazni fogja többek 
között azt is, hogy az igényelt 
tüzelőanyagot hol és meddig 
lehet átvenni. A támogatás a tü-
zelőanyag szállítási költségeire 
nem fordítható, a tüzelőanyag 
házhoz szállításáról a támogatott 
háztartásoknak a saját költségü-
kön kell gondoskodniuk. 

A támogatással kapcsolatos in-
formációkat az igazolás fogja tar-
talmazni. További felvilágosítás 
kérhető a Péceli Polgármesteri 
Hivatalban, dr. Herbály-Hámori 
Krisztina szociális ügyintézőtől 
(tel: 06 28 662025).
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Mesés színekben 
pompázik 
Marika kertje

Egy csodálatos virá
goskertre lelt a Péceli 
Hírek. Szőke Antalné, 
Marika kertjében több 

mint negyvenfajta virág 
pompázik. Mint mond
ta, egész életében imád
ta a virágokat, amióta 
pedig nyugdíjas, ideje 
is van a növényekre. 
És hogy melyik a ked
vence? Amelyik éppen 

nyílik – mondja.

13

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.

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

Felhívás!
Ha ön is büszke a 
virágoskertjére, és 

megmutatná másoknak 
is, akkor írjon üzene-

tet a Péceli Hírek 
Facebook-olda-

lán!
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A pedagógusokat 
ünnepelte a város
Pedagógusnap alkalmából adtak 
át okleveleket még júniusban, a 
Zeneiskolában tartott ünnepsé-
gen. Az elismeréseket Oláh János, 
Pécel jegyzője és Tóthné Szent-
andrássy Csilla önkormányzati 
képviselő, a kulturális bizottság 

elnöke nyújtotta át. Az ünnepsé-
get Megyeri Ildikó polgármesteri 
referens vezette. A Péceli Hírek 
az egész város nevében gratulál a 
kitüntetett pedagógusoknak!
JUBILÁLÓK. 25 éves jubileum: 
Kóródi Mária, a Ráday gimnázi-

um intézményegység-vezetője. 30 
éves jubileum: Balogh Eszter, a 
Szemere iskola pedagógusa. Czél 
Józsefné, Rozika, a Szivárvány 
óvoda dadusa. Parág Péterné, 
Anikó, a Gesztenyés óvoda dajká-
ja. 40 éves jubileum: Hrustinszki 

Veronika, a Gesztenyés óvoda 
dolgozója. Nyugdíjba vonuló: Kre-
kács Györgyné, Valika, a Harang-
virág református óvoda dajkája. 
Pécel gyermekeiért és ifjúságáért 
díj: Rádi Zoltán, a Petőfi iskola in-
tézményegység-vezetője.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény a földhasználót, 
termelőt kötelezi a károsítók, gyomok elleni vé-
dekezésre. A vonatkozó jogszabályok szerint a 
földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani. Ameny-
nyiben ennek nem tesz eleget, úgy közérdekű 
védekezést kell elrendelni a körzeti földhivatal 
adatszolgáltatása alapján. A közérdekű védeke-
zés elrendelése mellett a fölhasználó a fertőzött 
földterület nagyságától függően 15 000 Ft-tól  
5 000 000 Ft-ig terjedő növényvédelmi bírsággal 
sújtható.

A kötelezettség betartásának ellenőrzése bejelen-
tésre vagy hivatalból történik. Az ellenőrzést bel-
területen a jegyző, külterületen az ingatlanügyi 
hatóság (földhivatal) végzi.

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkor-
mányzati rendelete értelmében az az ingatlanbirto-
kos (tulajdonos, bérlő, használó, haszonélvező), aki 
nem gondoskodik
 a magántulajdonban lévő ingatlana megművelé-
séről, illetve tisztán tartásáról,
 arról, hogy a tulajdonában, használatában lévő 
ingatlana telekhatáránál lévő növényzet a szomszé-
dos épületek, építmények és kerítések karbantartá-
sát ne akadályozza, állagát ne rongálja, ágai a telek-
határon ne nyúljanak, hajoljanak át,
 a fák, bokrok telekhatáron áthajló, átnyúló ágai-
nak telekhatár vonaláig történő levágásáról,
megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.
Szintén az ingatlan birtokosának kötelessége az in-
gatlan telekhatára és az úttest közötti zöldterület 
(kivéve az ott található fás szárú növények), vala-
mint az árok gondozása (különösen a fű nyírása, 
gyom- és hulladékmentesítés), az ingatlanról közte-

rületre kinyúló faágak, bokrok telekhatár vonaláig 
és 2,5 méteres magasságig történő visszavágása. 
Ezen előírások be nem tartása is a közösségi együtt-
élés alapvető szabályai megsértésének minősülnek.
A jogszabály értelmében, az aki a közösségi 
együttélés alapvető szabályait megsérti, két-
százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható, illetve az ilyen személlyel szemben a 
közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot szabhat ki.

Minden hatósági intézkedésnél hatékonyabb megol-
dás, ha mindenki a saját használatú/tulajdonú ingat-
lanán a kellő időben elvégzi a szükséges gyomirtási, 
zöldfelület-kezelési munkálatokat.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a fentiekben is-
mertetett kötelezettségüknek folyamatosan tegye-
nek eleget.

Péceli Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ingatlanbirtokosok!
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Péceli szilánkok

„…a jó gazda 
gondosságá-
val műveli 
kis péceli 
s z ő lő j é t 
és gyü-
mölcsös 
ke r t j é t , 
hogy tu-
dományos 
és közéleti 
elfoglaltsá-
ga után ott 
érezze, mint a 
magyar föld sze-
relmese, a legtisztább 
örömöt és felfrissülést” – 1941-ben 
köszöntötték ezekkel a szavakkal 
az akkor 60 éves egykori gazdasági 
csúcsminisztert kollégái. A közgaz-
dász leginkább az I. világháború 
utáni gazdasági konszolidáció leve-
zényléséről és a pengő bevezetésé-
ről ismert. Közben három évtizeden 
át élt Pécelen.

Csúcsminiszter lett
Bud János 1880-ban született, Má-
ramaros megyében. Az egyetem 
elvégzése után, már 23 évesen je-
lentek meg statisztikával és közgaz-

daságtannal fog-
lalkozó írásai. 

Az egyetemi 
állás mellett 
a Központi 
Statisztikai 
H ivat a l -
ban vállalt 
mu n k á t , 
k é s ő b b 

p e d i g  a 
közélelmezé-

si minisztéri-
umban folytatta. 

42 évesen már köz-
élelmezési miniszter volt 

Bethlen István kormányában.
Később Bethlen felkérte Bud Já-

nost az akkor már – három év alatt 
– öt pénzügyminisztert felemésztő, 
az I. világháborút követő pénzügyi 
konszolidáció befejezésére. A vesz-
tes háborúban megviselt, jóváté-
telekkel terhelt gazdaság nem kis 
problémákkal nézett szembe. Az 
infláció az 1920-as évek elején „el-
szaladt”, nemzetközi kölcsönhöz az 
ország nem fért hozzá, a beruhá-
zások nem indultak be. Bud ekkor 
az egyébként szintén erős péceli 
kötődéssel rendelkező Korányi Fri-

gyestől vette át a miniszté-
riumot.

Hét évig a csúcson
Pénzügyminiszterségének 
első feladata volt a teljesen elérték-
telenedett korona lecserélése, az ér-
tékálló pengő bevezetése. Később a 
közgazdasági és a kereskedelemügyi 
miniszteri pozíciót is megkapta, így 
kiérdemelte a csúcsminiszter titulust.

Kritikusai szerint a kormánypár-
ton belül túlságosan is Bud egysze-
mélyes munkájának tulajdonították 
a pénzügyi konszolidáció nehéz 
feladatát. Az viszont tény, hogy míg 
elődei csak pár hónapot bírtak a 
miniszteri székben, addig Bud hét 
éven át irányította a magyar gazda-
ságpolitikát – a gazdasági mutatókat 
figyelembe véve sikerrel.

A csúcsminiszter mindeközben a 
nyarakat hosszú éveken keresztül 
Pécelen töltötte. Bud Jánosék vil-
lája a mai Wesselényi utca végében 
volt, ahol 1916-tól egészen 1945-ig 
élhettek. A helyi nyaralókkal min-
den bizonnyal szoros kapcsolatban 
állhatott Bud, az 1938-ban megala-
kult péceli Légoltalmi Ligában pél-
dául tiszteletbeli elnöki pozíciót is 

kapott. Aztán az 1929-es világgaz-
dasági válság Bud Jánost is magával 
ragadta, 1931-ben a parlament le-
szavazta. Pénzügyi bizottságokban, 
gazdasági társaságok vezetésében 
még felbukkant a neve, de inkább 
a tudományos életnek szentelte hát-
ralévő éveit.

Megúszta a nyilasterrort
Sajtóhírekből tudható, hogy az 
1940-es években már egészségügyi 
problémái is lehettek – legalábbis 
több előadást mondott le ilyen okok-
ra hivatkozva.

1944-ben a nyilasok Bud Jánost 
is el akarták vinni, de a kert végén, 
a kerítésen keresztül sikerült meg-
szöknie. 1948-ban a kommunista 
kormány az egyetemről is eltávolí-
totta a régi arcokat, így Bud Jánost 
is nyugdíjazták. 

Nyugdíjazása után rövid idővel, 
1950-ben halt meg Budapesten.

Erdős Szabolcs  
(peceliszilankok.hu)
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Imádta Pécelt   
a pengő atyja

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).

Bud János. Egy újabb híres péceli
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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.

Sajnos az utóbbi időben többször 
is elvágták a növényeket vízzel 
ellátó csöveket a Kórház közben. 
Bagó József és a fia, Dávid a Pé-
cel Kft. megbízásából még júni-
usban kicserélte a megrongált 
csöveket, amelyek amúgy évti-
zedekig ellátták volna feladatu-
kat. Talán a rongálók is olvassák 
ezeket a sorokat...

Mint ismert, Cseuz László eddig 
hét ötkarikás játékra ment el ke-
rékpárral. Tavaly még úgy volt, 
hogy 2020-ban Tokióba is elteker, 
ám közbejött egy súlyos baleset, 
egy motor ütötte el tavaly nyá-
ron (a kerékpárja is tönkrement, 
az új bringa árát pedig a jóérzésű 
péceliek gyűjtötték össze a Péceli 
Hírek szervezésében). A felépülése 
hónapokat vett igénybe, ráadásul 
kiderült, hogy a térdét minden-
képpen műteni kell.

„Július végén fekszem kés alá, 
a bal térdembe kapok egy új térd-

protézist – mondja az önkormány-
zat népszerű sportreferense. – El-
méletileg a műtét után nem sokkal 
már óvatosan nekikezdhetek az 
edzéseknek, így remélem, jövő 
május 1-jén elindulhatok Tokió 
felé.”

Reméli, de biztosra nem veheti, 
ezért már egy B tervet is kidolgo-
zott.

„A balesetnek több következ-
ménye lett, mint reméltem, ezért 
arra gondoltam, ha nem tudom 
vállalni a tokiói utat, akkor a 
csaknem tízezer kilométeres távot 

Magyarországon csinálom 
végig. Itt ugyanis gyorsab-
ban jutok orvosi ellátás-
hoz, mint külföldön.”

Mindamellett reméli, el-
jut az olimpiára. De addig 
sem tétlenkedik, például idén nyá-
ron is megrendezi nyári sporttá-
borát a Szemere iskola aulájában 
és az udvaron. A péceli önkor-
mányzat anyagilag is támogatja a 
tábort, így a szülőknek csak jelké-
pes összeget, ezer forintot kell fi-
zetniük az egyhetes táborozásért. 
A gyerekek egész nap sportolnak,  

kerékpároznak, rollereznek, fociz-
nak vagy éppen tollaslabdáznak.

„Ez már az ötödik tábor, és 
most is csaknem százötven gye-
rek vesz részt rajta. Ezúton is kö-
szönöm az önkormányzatnak az 
anyagi támogatást. Azt hiszem, 
nyugodtan mondhatom, imádják 
a kicsik ezt a nyári tábort.”

Miért hirdessen 
a Péceli Hírekben?

Cseuz László

Cseuz László – bár műteni kell a  
térdét – nem tett le arról, hogy jövő
re elkerekezik a tokiói olimpiára.

Térdprotézissel is 
eltekerne Tokióba

Csere, rongálás miatt
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Új aszfaltot kapnak az utcák

A Jókai utca, a Felsősor utca 

és a Határ út aszfaltozása 

korábbra volt tervezve, de 

a lényeg, hogy végül sorra 

kerülhettek. 

 
2–3. oldal

PÉCELI HÍREK
Pécel Város Önkormányzatának havilapja 

XXII. évfolyam 7. szám. 2019.

Pedagógusnap alkalmából 

adtak át okleveleket még júni-

usban, a Zeneiskolában tartott 

ünnepségen. A Péceli Hírek az 

egész város nevében gratulál 

a kitüntetett pedagógusok-

nak! 
14. oldal

Kitüntetett 

pedagógusok

Még csak tizenkilenc éves, de már fitnesz 

Európa-bajnok a felnőttek között. Ő a péceli 

Neufeld Viktória, aki novemberben, a szöuli 

világbajnokságon is nyerni szeretne.

10–11. oldal

Péceli lány 

Európa tetején!
Neufeld Viktória
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nak! 
14. oldal

Kitüntetett 

pedagógusok

Még csak tizenkilenc éves, de már fitnesz 

Európa-bajnok a felnőttek között. Ő a péceli 

Neufeld Viktória, aki novemberben, a szöuli 

világbajnokságon is nyerni szeretne.

10–11. oldal

Péceli lány 

Európa tetején!
Neufeld Viktória

Új aszfaltot kapnak az utcák

A Jókai utca, a Felsősor utca 

és a Határ út aszfaltozása 

korábbra volt tervezve, de 

a lényeg, hogy végül sorra 

kerülhettek. 
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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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Neufeld Viktória

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

e-mail: peceliujsag@gmail.com

Miért hirdessen 
a Péceli Hírekben?
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Imádja a nyolcvanas-kilencvenes 
évek zenéjét? Szeret táncolni?

Akkor 

július 
19-én 

21 órától 

a Kúria Rendezvényházban a helye, 
ahol vérbeli retró diszkó vár mindenkire! 

A zenéről DJ Mixbee gondoskodik. 
A belépő 1000 forint.
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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

olasz, lengyel, magyar női ruházat és kiegészítők

instagram: luafashionbyzolyomilaura
facebook: Lua Fashion by zolyomi laura

 cipők
 100% pamut ATLAS zoknik

 táskát
 kozmetikumok
 övek
 nadrágok

 szoknyák
 overálok
 ruhák
 blúzok

 DONNA B.C. harisnyák 
    és fehérneműk

Nyitvatartás: H.–Cs.: 11–19, P.: 11–15
2119 Pécel, Rákos utca 19. (emelet)

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

kat, csipkét, teljes hagyatékot.

Veszek 
készpénzért értékbecsléssel!

Díjtalan kiszállással!
06205978280

Vállaljuk céges  
rendezvények, családi összejövetelek, baráti talál

kozók teljes körű lebonyolítását!

Pécel, Kossuth tér 5. Telefon:  
06-20/420-71-70 

www.facebook.com/pecelirendezvenyhaz

Kúria Rendezvényház
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