
utca is megszépül
Már javában dolgoznak a 
szakemberek a Jókai utca 
felújításán, utána a Felső-
sor utca és a Határ utca egy 
szakaszának aszfaltozása 
következik. 4. oldal
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Remekül sikerült a péceli gyereknap a Ráday-kastély 
kertjében még május végén.  2–3. oldal

Minden a kicsikről szólt

DJ Dominique

Várkonyi Attila  
a retró érzésről,  
Jordanról, József  
Attiláról és arról,  

miért ezt  
a művésznevet  

választotta.
10–11. oldal
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Túl vagyunk a péceli 
gyereknapon. Jó volt 
látni a Ráday-kastély 
kertjében a boldog 
kicsiket, akik még 
őszinték, és annyira 
tudnak örülni az élet-
nek. Egy piros lufinak 
vagy egy lekváros pa-
lacsintának. Sokszor 
elgondolkozom rajta, 
miért tűnik el az emberből a 
gyermekkori énje. Hogy miért 
nem tudunk örülni felnőttként 
is az élet apró dolgainak. 

Sokszor elgondolkozom azon 
is, szerencse, hogy a gyerekek 
még nem olvassák azt, ami  
például a Facebookon folyik 
Pécelen vagy éppen az ország 
bármely pontján. Ha megné-
zik, alig-alig találni építő, elő-
retekintő bejegyzést, megy a 
sárdobálás, a lelkileg lehúzó 
negatív kommentek, egymás 
bántása okkal, de leginkább 

ok nélkül. Nem vé-
letlen, hogy sokan 
már rá sem néznek a 
Facebook-ra, mert a 
legrosszabb emberi tu-
lajdonságok törnek elő 
a sokszor álprofilok 
mögé bújó emberek-
ből. Bevallom, én is 
egyre kevésbé megyek 
fel a közösségi hálóra. 

Amikor a Ráday-kastély kert-
jében néztem a tiszta gyerme-
keinket, az is belém villant, 
ahelyett, hogy egy élhető, 
összetartó, szerethető várost 
építenénk közösen a gyermeke-
inknek, az acsarkodás és a gyű-
lölködés az úr a hozzászólások-
ban. És jóformán még el sem 
kezdődött az önkormányzati 
választás kampánya. Higgyék 
el, a gyerekeink ennél sokkal 
többet érdemelnének. 

Talán még nem késő. Fog-
junk össze, Pécel!

Szöllősi Ferenc Attila
polgármester

polgarmester@pecel.hu

Kedves péceli barátaim!

Pécel megtelt, éppen ezért az önkormányzat képviselő-testülete 
változtatási tilalmat rendel el a város több pontján, vagyis ezeken 
a helyeken nem lehet építkezésbe kezdeni. A helyrajzi számokat 
tartalmazó lista megtekinthető a pecel.hu oldalon, az április 25-
én rendezett testületi ülés határozati javaslatai között. A tilalom 
jobbára külterületekre, valamint a Damjanich utca, Honfoglalás 
út – belterületi határ – és a Rákóczi út közötti tömbre terjed ki. A 
májusi testületi ülésen Szöllősi Ferenc Attila polgármester meg-
erősítette, komolyan gondolja a városvezetés, hogy megállítja az 
elképesztő méreteket öltő építkezéseket a városban. Teszi mindezt 
azért, mert Pécel megtelt, nem új lakókra van szüksége, hanem 
az infrastruktúra fejlesztésére. Hogy mennyire drámai a helyzet: 
mint kiderült, a péceli szennyvíztelep már most 93 százalékos 
kapacitással működik, idővel nem bírna megfelelni a lakók igé-
nyeinek. „Meg kell állítanunk a lakóteleplobbit, és meg is állítjuk. 
Amíg az Összefogás 2119 Egyesület adja a városvezetést, addig 
nem lesznek belterületbe vonások, és a városon belül is arra tö-
rekszünk, hogy Pécel ne váljon élhetetlenné. Megvédjük a várost! 
Ennek jegyében született a változtatási tilalom” – összegzett Szöl-
lősi Ferenc Attila polgármester.

Megvédjük 
a várost!

Remekül sikerült a 
péceli gyereknap a 
Ráday-kastély kert-
jében még május 
végén. A helyi művé-
szeti csoportok mel-
lett fellépett például 
Gitár Gizi, a MintaPinty 
zenekar, este pedig 
az Anna and the 
Barbies adott 
fergeteges 
koncertet. 
Köszönjük a 
támogatók-
nak, fellé-
pőknek és 
szervezők-
nek, hogy 
boldoggá 
tették a 
gyereke-
ket!

Minden a kicsikről szólt a Ráday-             kastély kertjében   
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A gyerekeké 
volt ez a nap!

G Y E E K N A PRMinden a kicsikről szólt a Ráday-             kastély kertjében   
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A 95. születésnapját jó egészségben 
ünneplő Török Mihálynét köszöntötte fel Szöl-
lősi Ferenc Attila, Pécel polgármestere még 
májusban. Jó ismerősként üdvözölték egymást, 

hiszen öt éve, Ida néni 90. születésnapján is 
a polgármester köszöntötte fel. Az ünnepelt 
1924-ben látta meg a napvilágot. Hogy milyen 
régen volt? 1924-ben halt meg Vlagyimir Iljics 

Lenin, az író Franz Kafka, 
és abban az évben aludt 
el örökre a zeneszerző 
Giacomo Puccini. És meg-
született ugyebár Török 
Mihályné, aki 1957 óta, 
vagyis 62 esztendeje él Pé-
celen. Szöllősi Ferenc Atti-
la tortával, virágcsokorral, 
a város és Orbán Viktor 
miniszterelnök oklevelé-

vel, valamint verssel köszöntötte az ünnepel-
tet. Pécel nevében is boldog születésnapot kí-
vánunk! A 95. születésnapján köszöntötte Péter 

Jánost 
is Pécel 
V á r o s 
Ö n k o r -
mányzata. A 
Jézus Szíve Tár-
saság Idősek Otthonában tartott ünnepségen 
az önkormányzat nevében Megyeri Ildikó 
polgármesteri referens borral és tortával ked-
veskedett a születésnaposnak. János bácsi a 
belkereskedelmi minisztériumban dolgozott 
korábban, és világéletében imádott túrázni. 
Nem csak az erdőkben, hiszen vízitúrákat is 
szervezett. Amíg könnyebben mozgott, a má-
sik szenvedélyének, a fotózásnak is hódolt, az 
idősek otthona kertjében fényképezte a virá-
gokat.  Boldog születésnapot kívánunk a város 
nevében!

95 éves ünnepeltek

Az aszfaltos utakat már ősszel át 
kellett volna adni, ám nem tör-
tént meg, tegyük hozzá, nem az 
önkormányzat hibájából. Mint ki-
derült, a Dél-Pest Megyei Víziköz-
mű (DPMV) munkaerőhiánnyal 
küzdött, ezért csak novemberben 
tudta befejezni a bekötővezetékek 
cseréjét. A DPMV-vel szerződés-
ben álló alvállalkozó viszont az 

időjárásra és technológiai gondok-
ra hivatkozva nem kezdett neki az 
aszfaltozásnak. Persze ha hama-
rabb elkészülnek a vezetékek cse-
réjével, nem lett volna ilyen prob-
léma. Szöllősi Ferenc Attila, Pécel 
polgármestere elmondta, a vízmű 
szerződésben vállalta, hogy június 
30-ig elkészül a három utca várva 
várt aszfaltozása. Ami bizonyos, 

már dolgoznak a Penta szakembe-
rei, az útfelújítást a Péceli Hírek is 
a helyszínen nézte meg. 
A Felsősor utca 1,2 kilométer hosz-
szan újul meg, a Bartoshegy utcá-
tól a Kun József utcáig tart majd 
az aszfaltozás. Korábban félpályás 
aszfaltozásról volt szó, ám az ön-
kormányzat végül elérte, hogy 
teljes szélességében aszfalt készül-

jön. Az északi városrészben talál-
ható Jókai utcánál előbb a vízel-
vezető árkot teszik rendbe, utána 
jön az aszfaltozás, amely a Rákó-
czi utcától a Látóhegy utcáig tart, 
mintegy 800 méteres szakaszon. 
A Határ útnál egy rövidebb, 190 
méteres szakasz aszfaltozásával 
végez hónap végéig a kivitelező. 

utca is 
megszépül3 Már javában dolgoznak a 

szakemberek a Jókai utca 
aszfaltozásán, utána pedig 
a Felsősor utca és a Határ 
utca felújítása következik. 
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Holden Rose, 
a nagy mesemondó

Az írói álneve alapján azt is gondolhatnánk, hogy hölgy, de nem az.  
Holden Rose, a nagy mesemondó ugyanis férfi, Kovács Attila  

a becsületes neve. A költészet napján járt Pécelen.

A polgármesteri hivatal-
ban, ott is Szöllősi Ferenc 
Attila polgármester irodá-
jában tett állampolgársági 
esküt a Szatmárnémetiben 
született Iosefic Miklós 
János, aki 20 éve él Ma-
gyarországon, de most 
úgy érezte, eljött az ideje, 
hogy magyar állampolgár 
legyen. Szöllősi Ferenc 
Attila jelenlétében mond-
ta el az eskü szövegét. A 
ceremóniára a családja is 
elkísérte.

Újabb izgalmas kiállítást 
és koncertet tartottak Pé-
celen, méghozzá a zene és 
képzőművészet nagy talál-
kozását, Reflexiók címmel. 
A városi zeneiskola fuvola-
tanára, Fábián Tímea hívta 
meg a Pécsi Tudományegye-
tem Művészeti Kara doktori 
iskolájának festő- és zene-
művészeit egy közös pro-
dukcióra. A kastély díszter-
mében a különleges koncert 
előtt az egybegyűlteket kö-
szöntötte Kazinczy Tamás 
önkormányzati képviselő, 
Colin Foster, a doktori is-
kola vezetője, majd a kiál-
lítást Csenkey Éva művé-
szettörténész nyitotta meg. 
A koncert után a közönség 
átvonult a Márványistálló-
ba, ahol megtekintették a 
képzőművészeti tárlatot.

Esküt tett

Zene és 
művészet

„Van egy praktikus oka az írói álnevemnek: ren-
geteg Kovács Attila van, így a megkülönbözte-
tést szolgálja. Másrészt az első regényeim angol 
kulisszák között játszódnak, passzolt hozzá ez a 
név” – kezdi Holden Rose. 

Az egyre ismertebb meseíró volt már minden, 
csak – hogy stílusosak legyünk – hétfejű sárkány 
nem. Dolgozott fizikai munkásként, webgrafi-
kusként, zenét is szerzett, és végül a me-
seírásnál kötött ki. Akár az élete is egy 
regény lehetne: sokáig hiába kilincselt, 
hogy adják ki a kéziratát, aztán viszont 
olyan hirtelen fedezték fel, hogy hat 
hét alatt megírta és megjelentették az 
első könyvét. Eddig kilenc könyve látott 
napvilágot, és most jön ki a tizedik. Azt 
vallja, hogy a rengeteg tapasztalat, amit 
a munkái során szerzett, megkönnyíti a 
regényírást, a fejében készen állnak a törté-
netek. Vagy ha nem, akkor sem dől a kardjá-
ba, hanem dolgozik rajta még egy kicsit, és 
minden a helyére kerül. 

Ha jön egy kihívás, annak 
szeret megfelelni. A gye-
rekek nemcsak a kalan-
dos történetei miatt 
kedvelik, hanem az 
interaktivitás miatt 
is: ő nem bánja, sőt 
szeretné, ha a köny-
veibe belerajzolná-
nak, újabban pedig 
a gyerekek szöveg-
értési képességét 
fejlesztendő még 
ismétlő kérdése-
ket is betesz az 
egyes fejezetek 
végére. Előfor-
dult, hogy a 
tördelők nem 
értették, mit sze-
retne, ezért inkább 
megtanult tördelni, 
hogy pontosan úgy 
legyen, ahogy elkép-
zelte. Arra a felvetésre, 
hogy ma már a meseírás, 
sőt, a meseolvasás a szülők 
részéről valóságos misszió, 
egyetértően fejtette ki: 

„Az ember evolúciós 
előnye volt az állatokkal 
szemben, hogy el tudott 

képzelni, tervezni valamit, ami ott sem volt. Az 
olvasás ennek a kikristályosodott formája, nincs 
szükség tűz körül táncoló sámánra ahhoz, hogy 
a képzelet csodája megelevenedjen a leírt betű ál-
tal. Ma a monitorok előtt készen kapott képekért 
nem kell megdolgoznia az agyunknak, ez pedig 

hosszabb távon elsatnyuláshoz vezet.” 
Ezért fontos, hogy a szülők sok 
mesét olvassanak fel a gyereke-

iknek, ez az egyik első lépés. A 
szerző rendkívül sokszínű kom-
munikációt folytat kis olvasói-
val. A könyvek mellett az in-
ternetes csatornákon keresztül 
is kapcsolatot tart a gyerekek-
kel, és rendszeresen jár közön-
ségtalálkozókra, ahol nemcsak 

felolvas, hanem játszik is velük, 
rendhagyó irodalomórát tart. 

„Impulzust akarok adni az olva-
sásra” – foglalja össze tö-

mören missziójának 
lényegét. 

Imádják a gyerekek 
Holden Rose 

mesekönyveit
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Az elitbe került 
Katica könyve

KORMÁNYABLAK 
nyílt a városban

Ünnepélyes keretek között 
adták át a péceli kormány-
ablakot még májusban. Az 
eseményen megjelent Tuzson 
Bence közszolgálatért fele-
lős államtitkár, dr. Tarnai 

Richárd kormánymegbízott, 
dr. Szűcs Lajos, a körzet ön-
kormányzati képviselője és 
Szöllősi Ferenc Attila, Pécel 
polgármestere. Tuzson Bence 
az ünnepélyes köszöntőjében 

elmondta, Pécel 
az utóbbi évek-
ben fejlődés-
nek indult, és 
fejlődni is fog 
tovább, s ennek 
az egyik állomá-
sa, hogy a tele-
pülés kormányab-
lakot kapott, ahol 
az emberek sokkal 
több ügyet elintézhet-
nek, mint korábban az okmá-
nyirodában. Az államtitkár 
reményét fejezte ki, hogy 
idővel egyre többen választ-
ják a kényelmes e-ügyintézést 
Pécelen is, mivel így akár 
otthon, a nappaliban ülve is 
elintézhetjük a papírmunkát. 

Szöllősi 
Ferenc Att i-

la polgármester kiemelte, jó 
érzés, hogy az állam részéről 
kiemelt figyelmet kap Pécel, 
ennek jele a kormányablak 
is, amely a péceli emberek 
kényelmét szolgálja.

Büszkék lehetünk, ugyanis az Aranykönyv idei szavazásán a leg-
jobb tíz közé jutott a Pécelen élő írónő, Scur Katica kötete. A 
Közös élmények a konyhában című könyv a gasztronómia ka-
tegóriában került az elitbe. Scur Katica a Péceli Hírek áprilisi 
számában a következőt mondta a kötetről: „Korábban is jelentek 
meg szakácskönyveim, de ez teljesen más. Ez a könyv a közös 
konyhai élményekről szól. Együtt főzünk a gyerekkel. Egyrészt 
megtanítjuk főzni, másrészt közben matekozunk, hiszen minden 
hozzávalót kimérünk, gyúrunk, és folyamatosan beszélgetünk.” 
Nem egy szimpla szakácskönyvről van tehát szó, a főzés mellett 
a gyermek készségfejlesztése ugyanilyen hangsúlyos a kötetben.   
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Három éve lett szenve-
délye a horgolás, azóta 
készített már párnákat, 
sálakat, még telefonto-
kot is, de a legbüszkébb 
a levendulalányaira.  
Ő a péceli Guba Ila, aki 
ha éppen nem horgol, a 
Napsugár Bölcsődében 
vigyáz a picikre.

A horgolás lett 
Ila szenvedélye 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).
06. 13. Magyar védőnők 

napja, 11 óra (Kúria 
Rendezvényház)

06. 22. Szent Iván-éji  
vigadalom, 18 óra 

(Kúria Rendezvényház)

06. 29. Edith Piaf-  
sanzonest, 20 óra  

(Hámori Ház)

07.01. Semmelweis-nap 
(Kúria Rendezvényház)

07. 06. Petőfi udvara,  
14 óra (Hámori Ház)

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Pécel Város  
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
pályázatot hirdet

a „Tiszta udvar, rendes 
ház” elismerő cím  
adományozására.

A „Tiszta udvar, rendes 
ház” elismerő cím adomá-
nyozására vonatkozó pá-
lyázatok 2019. június 30. 
napjáig nyújthatók be Pé-
cel Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 
Városfejlesztési Bizottsága 
részére (2119 Pécel, Kos-
suth tér 1.).
A javaslattételre vonatko-
zó részletes felhívás meg-
tekinthető a www.pecel.
hu honlapon, valamint a 
Péceli Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján.

Három éve egy kolléganője be-
szélt arról, hogy rátalált a horgo-
lásra. Ilának sem kellett kétszer 
mondani. 

„Először egy fülbevalót horgol-
tam, majd mobiltokot, később jött 
a párna, a sálak, és végül rátalál-
tam a kedvenceimre, a levendu-
lalányokra. Csak így hívom őket. 
Levendulával töltöm meg a figu-
rákat, és ami izgalmas, hogy nincs 
két egyforma belőle – kezdi Guba 
Ila. – Kezdetben csak a családot, 
a baráti kört leptem meg a mun-
káimmal, de ma már eladásra is 
készítek belőlük. Aki már horgolt, 
tudja, aprólékos, időigényes tevé-
kenység, de csodálatos a 
végeredmény!”

Ila amúgy a Napsugár Bölcső-
dében dolgozik kisgyermekne-
velőként. Debreceni származású, 
15 éve döntött úgy a családjával, 
hogy Pécelre költöznek.

„Nem bántuk meg, Pécel cso-
dás fekvésű, alföldi lányként 
egyből beleszerettem ebbe a 
dimbes-dombos vidékbe. A 
gyerekekkel költöztünk ide, 
de ők már kirepültek, a fiam 
26 éves, a lányom pedig 21 
esztendős. A férjemmel élünk 
Pécelen, ő volt az első szerel-
mem, 27 éve vagyunk együtt 
boldogan. A másodvirágzáso-

mat élem, mivel a 
gyerekek már 

nem velünk élnek, van időm az 
alkotásra, arra, hogy a szenve-
délyeimnek hódoljak.”

Ha éppen nem a bölcsődében 
dolgozik, és nem horgol, akkor 
rengeteget olvas, kertészkedik 
és kerékpározik.

„A biciklizés is nagyon közel 
áll hozzám, a bölcsődébe is ke-
rékpárral megyek mindennap. 
Az elején nehéz volt, hiszen a 
dombtetőn lakunk, de idővel le-
győztem a dombokat.”

Ila nem pihen a horgolás te-
rén sem, most azt tervezi, hogy 
idővel ruhákat és blúzokat is ké-
szít majd. De a levendulalányok-
ról akkor sem mond le.   

Guba Ila és egy új remekműve

Kendőket is készít a
 levendulalányok mellett
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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

Estébe nyúló közmeghallgatást 
tartott a péceli önkormányzat kép-
viselő-testülete a Szemere iskola 
aulájában még májusban. Szöllősi 
Ferenc Attila, Pécel polgármestere 
elsőként a folyamatban lévő pályá-
zatokról számolt be a megjelentek-
nek. Szót ejtett az újtelepi fejlesztés-
ről (a 436 millió forintos beruházás 
során aszfaltos utat kap a városrész, 
és egy közösségi házat is építenek), 
a piactér megújításáról (100 millió 
feletti összegből teszik rendbe a pi-
acteret, új burkolatot kap a terület, 
és fedett árusítóhelyeket alakítanak 
ki). A Csatáriban várható felszíni 
csapadékvíz-elvezetést is említette 
(300 millió forintot nyert rá a város), 
és az új orvosi rendelő építésére is 
kitért, amelynek átadási határideje 
– a kivitelező cég tulajdonosváltása 

ellenére – továbbra is 
szeptember. 

A tervezett óvodával 
kapcsolatban a polgár-
mester elmondta, ed-
dig 650 millió forintot 
nyert rá a város. Ebből 
már akár egy hatcso-
portos óvodát is fel 
lehetne építeni, a pénz 
rendelkezésre áll, de 
a tervezett nyolccso-
portos intézményhez 
(kétszáz kisgyerekről 
beszélünk) még to-
vábbi forrásbevonás-
ra van szükség. Arra 

viszont egyelőre nincs kormányzati 
engedély, hogy hatcsoportos legyen 
az intézmény, mivel a kiírásban 
nyolccsoportos létesítmény szerepelt. 
Beszélt a Maglódi út felett tervezett 
Vállalkozói Parkról is, amellyel kap-
csolatban elmondta, csak olyan cég 
költözhet oda, amely nem zavarja a 
lakók nyugalmát. A közmeghallgatá-
son jelentette be a polgármester azt 
az örömteli hírt is, hogy a város 158 
millió forintot nyert a Rákos-patak 
rekonstrukciójára. Ebből az összeg-
ből a Baross utcai hidat újítják fel, 
mellette pedig a patak piac mögötti 
partszakaszát alakítják pihenőöve-
zetté. A továbbiakban az írásbeli és a 
szóbeli kérdésekre válaszolt a város-
vezető. A legtöbb kérdés a csapadék-
víz-elvezetésre és az utak állapotára 
vonatkozott.

Békésre 
sikerült 

közmeghallgatás

Június 20-án 18 órakor lakossági 
fórumot tart Tóthné Szentandrássy 
Csilla a Kopasz hegyen lakók ré-
szére, melyre minden kedves he-
lyi lakót szeretettel vár. Helyszín: 

a Szent Erzsébet körút utcájának 
vége. Meghívott vendégek: Szöllősi 
Ferenc Attila polgármester, Béndek 
József, a Pécel Kft. ügyvezetője, 
Oláh János jegyző.

A képviselő házhoz megy
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Választott Európa, és Magyar-
országon is több millióan járul-
tak az urnákhoz, hogy leadják 
szavazataikat. Az európai par-
lamenti választás a Fidesz győ-
zelmét hozta, 13 mandátumot 
szereztek. A második helyen a 
Demokratikus Koalíció végzett 
4 hellyel, a harmadik pedig a 
Momentum lett 2 mandátum-
mal. A Jobbik, az MSZP a várt-
nál sokkal rosszabbul szerepelt 
(1-1 delegáltjuk azért így is lesz 
Brüsszelben), az LMP gyenge 
eredményének pedig hamar kö-
vetkezménye lett, hiszen a párt-
vezetés lemondott.

Pécelen az országos átlagnak 
megfelelően alakult a voksolás. 

A Fidesz nagyarányú 
győzelmet aratott a vá-
rosban, második lett 
a DK, és harmadik a 
Momentum, az MSZP, 
a Jobbik és az LMP 
pedig Pécelen is gyen-
gébben szerepelt a 
közvélemény-kutatá-
sok alapján vártnál. 

A politológusok 
szerint a mostani 
választás egy új kor-
szak kezdetét jelen-
ti, amelyben 
az MSZP és 
a Jobbik már 
kevésbé lesz 
tényező.

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.

Mandátumot  
szerző pártok

1. Fidesz-KDNP  53%  
 13 mandátum
2. DK  16%  
 4 mandátum
3. Momentum  10%  
 2 mandátum 
4. MSZP-Párbeszéd  7%  
 1 mandátum
5. Jobbik  6%  
 1 mandátum

Túl az európai 
választáson az ország
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VÁRKONYI ATTILA    a retró érzésről, a kosaras Michael Jordanról,             József Attiláról és arról, miért ezt a művésznevet választotta

Valaki azt mondta, Várkonyi 
Attila biztosan pszichológus-
ként végzett, annyira tud bánni 
a tömeggel, húsz-harmincezer 
embert is összekovácsol, ha ar-
ról van szó. 
Annyiban igaz, hogy debreceni 
egyetemistaként – magánszor-
galomból – rendszeresen jártam 
a pszichológiai tanszék előadá-
saira, mert mindig is érdekeltek 
az emberek. Egyébként tanári 
diplomám van, fizikából és tech-
nikából. 
Akár a színpadon áll, akár a 
rádióban hallani, minden meg-
szólalásából süt, hogy odafi-
gyel az emberekre. Ha pátoszos 
akarnék lenni, azt mondanám, 
szereti az embereket. 
Az emberek pedig ezt megérzik. 
Azon nem tudok segíteni, ha va-
lakinek anyagi gondja van, vagy 
szerelmi bánata, és a sárga csek-
keket sem tudom befizetni mások 
helyett. Arra viszont képes va-
gyok, hogy a fellépésem egy órá-
jában emlékeket, érzéseket cserél-
jünk, és ha csak ennyi időre is, de 
aki eljön, elfeledje a gondokat. Az 
én fellépéseim kicsit a színházhoz 
hasonlítanak. Érzelmekről szól-
nak, emlékekről, közösen megélt 
pillanatokról. És erre törekszem a 
Retro rádióban is.  
Mitől ez az őrült retró hullám?
Ezen én is sokat gondolkoztam. 
Lássuk be, a negyven év felettiek 
kicsit el vannak veszve ebben a 
felgyorsult világban. Nem értünk 
az elektronikus bankoláshoz, 
nehezen használjuk a közösségi 
alkalmazásokat. Ami a fiatalok-
nak természetes – mint például 
az Instagram –, az nekünk gyors, 
nehezen befogadható. Ezért is 
fordulunk inkább a fiatalkorunk 

felé, ami szép volt, és értelmez-
hető. Akik a nyolcvanas és a ki-
lencvenes években voltak fiata-
lok, ugyanazt érzik. A nyolcvanas 
években kiváló zenék voltak, nyílt 
az ajtó, már lehettek nyugati cuc-
caink. A kilencvenes évek pedig 
a reményről szóltak. Hogy öt év 
múlva úgy fo-
gunk élni, mint 
az osztrákok. 
Nem így történt, 
de a remény mint 
generációs érzés 
rögzült bennünk. 
És jó visszatérni 
ehhez az érzés-
hez. Ehhez jön a 
külső körülmény, 
hogy jelenleg nincs olyan média-
háttér, amely országos slágereket 
generálna. Szubkultúrák vannak, 
és ahhoz tartozó menő dalok, de 
olyan slágerek, mint a Szállj el 
kismadár, a Titkos üzenet vagy 
éppen az Álomhajó, ma nem lé-
teznek. Régebben, ha mondjuk a 
Juventus rádió sokat játszott va-
lamit, abból sláger lehetett, ma ez 
már nincs így. Ezekből áll össze a 
nagy retró érzés. 
A korábbi nyilatkozataiban 
többször is elmondta, inkább 
humán beállítottságú ember. 
Ehhez képest fizika- és techni-
katanár lett. Szülői nyomásra?
Kétségtelen, az édesanyám inkább 
a reál tárgyak felé terelt. Tudni 
kell, édesanyám és édesapám is 
fizikus, a tudományban éltek, és 

élnek még ma is. Harmincnyolc 
évig dolgoztak egy szobában az 
egyetemen. Anyukám még most is 
angolul tart előadást a katedrán. 
Számukra evidens volt, hogy én is 
a reál tárgyak felé indulok el, én 
meg elfogadtam a szülői tanácsot.
Merre indult volna amúgy?

Kacérkodtam a 
színészi pályá-
val, mindig is 
izgatott az iroda-
lom, verseket is 
írtam, de végül 
így alakult. 
Megadta magát?
Rossz kifejezés. 
Anyák napján az 
édesanyám volt 

a vendégem a Retro rádióban, és 
megbeszéltük ezt is. Abban ma-
radtunk, kár azon meditálni, mi 
lett volna, ha, hiszen jól alakult a 
sorsom.  
Szegeden élt, akár ott is mehe-
tett volna egyetemre, helyette 
Debrecenbe ment. Ez volt az a 
bizonyos leválás a családról?
Jól érzi, valahol ki akartam jönni 
a burokból. Hatéves koromtól azt 
hallgattam az ismerősöktől, ro-
konoktól, hogy bezzeg a szüleim. 
Egy kicsit szerettem volna meg-
állni a saját lábamon. Igen, ezért 
mentem Debrecenbe. 
És Amerikába is ezért ment?
Az más volt. Meg akartam mér-
ni magamat. Nehéz volt, hiszen 
voltam takarító, kikötői munkás, 
favágó, boltos és üzletvezető is, de 

rengeteget tapasztaltam. Példá-
ul azt, hogy létezik olyan közeg, 
amely honorálja, ha a maximumra 
törekszel, az a rendszer megbecsü-
li, ha szorgalmas vagy. Nem vélet-
len, hogy mindenkinél messzebb-
re jutottak. Hiába vitték anno 
Angliába a selymet tonnaszám, 
Spanyolországba és Portugáliába a 
töméntelen mennyiségű aranyat, 
Amerika néhány száz év alatt fölé-
jük nőtt. Mert olyan emberek ala-
kították, formálták, akik akartak 
valamit, ezt a tenni akarást pedig 
azóta is díjazza a társadalom. 
Azt olvastam valahol, rajong Jó-
zsef Attiláért. 
Úgy érzem, József Attilával ro-
kon lelkek vagyunk. Nagyon 
nehéz élete volt, és ez mind elke-
rült engem, mégis, olyan érzelmi 
mélységekről ír, amelyek hozzám 
szólnak, amelyek sokat jelentenek 
nekem. Gyönyörű és megrázó ké-
peket festett a szavakkal. Csak azt 
sajnálom, hogy nem volt senki, aki 
megfogja a kezét, és kivezesse az 
örvényből. Sokszor elgondolko-
zom, hány József Attila van még 
a világban, s mégsem nyúlunk 
utánuk. Shakespeare-rel kapcso-
latban szoktam mondani, hogy 
ő is ugyanabból a betűkészletből 
dolgozott, mint mi, de valahogy 
az ő mondatai mégis másként áll-
tak össze… Mindez József Attilára 
is igaz. 
Igaz, hogy egy NBA-kosaras 
után választotta a DJ Domi-
nique művésznevet?
Számomra Michael Jordan volt az 
etalon, de amikor hazajöttem, és 
az egyetemi csapatnak lettem a já-
tékosedzője, mindenki választott 
magának egy kosaras példaképet. 
A barátom megelőzött, ő lett Jor-
dan, én pedig egy másik zsenire, 
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Sokan csak Mr. Retrónak hívják. Fizikatanár-
ként végzett, ehhez képest évtizedek óta  

lemezlovasként táncoltatja meg a fél országot.  
Ő Várkonyi Attila, vagyis DJ Dominique. 

Az én fellépéseim 
érzelmekről, 
emlékekről, 

közösen megélt 
pillanatokról szólnak

DJ Dominique: 
a retró zene 
nagykövete



11

VÁRKONYI ATTILA    a retró érzésről, a kosaras Michael Jordanról,             József Attiláról és arról, miért ezt a művésznevet választotta

2019. június  Péceli Hírek2019. június  Péceli Hírek 11

Dominique Wilkinsre keresztel-
tem magamat. Aztán rám ragadt 
a név, tehát amikor elkezdtem 
zenével foglalkozni, adta magát 
a DJ Dominique. Azt hiszem, ez 
már így is marad. 
Az is igaz, hogy majdnem NB I- 
es labdarúgó lett?
Ez azért erős túlzás. Annyi tör-
tént, hogy egy tehetségkutatón 
kiválasztottak, és egy edzőmecs-
csen pályára léphettem a nagycsa-
patban. Akkoriban még Bücs Zsolt 
és Vancsa Miki volt a sztár Debre-
cenben. Persze nem szerződtettek, 
mert tehetséges nem voltam, csak 
hallatlanul szorgalmas. C. Ronal-
do és Messi ösztönből játszik, én 
rengeteget gyakoroltam minden 
mozdulatot, cselt. Ennyire volt 
elég. Egyébként a debreceni egye-
temi csapatnak is van egy klubja, 
a DEAC, anno ültettem egy fát az 
egyetem parkjában. Ha Debrecen-
ben járok, minden alkalommal 
megölelem. 
A foci szeretetét, gondolom, 
nem a tudománynak élő szülei-
től örökölte.
A nagypapám Fradi- és Real 
Madrid-szurkoló volt. Akkor is 
a Ferencvárosnak drukkolt, mi-
kor az ötvenes években nemcsak 
a nevét – így lett Kinizsi –, de a 
színét is elvették. Innen a foci 
szeretete. Mostanában Cristiano 
Ronaldo az etalon számomra. 
Nem a külsőségek és a csillogás 
miatt, hanem mert hihetetlen 
maximalizmusa van, dollár-
milliomosként megtehetné, 
hogy lazít, de neki továbbra 
is minden meccs élet-halál 
harc, presztízskérdés. 
Ezzel kapcsolatban jut 
eszembe, hogy egyszer 
Jordannal is csináltam 
interjút. Megkérdez-
tem, mi hajtja még, 
hiszen 6 NBA-baj-
noki címe van, a 
Nike dollárszáz-
milliókat fizet 
neki. Azt vála-
szolta, van egy 
képzeletbel i 
kis zászlója, 
és amikor már 
közel jár, to-
vábbtolja. Az 
önbizalomról 
i s  mondot t 
eg y  é rde -
keset: az a 
dobás, amit 
nem dobsz 
el, sosem 
megy be… 
Elgondol-
koztató. 

Mondhatjuk, hogy Várkonyi At-
tila is maximalista?
Mondhatjuk, hiszen az vagyok. 
Elismert DJ, az ország legna-
gyobb rádiójának az első számú 
hangja. Mi kell még?
Egy nagy álmom biztosan van, és 
talán hamarosan ez is eljön. Sze-
retném a Papp László Budapest 
Sportarénát megtölteni. Nappal 
fogyatékos gyerekek szórakozná-
nak, este pedig szépkorúak, ter-
mészetesen jótékonysági alapon, 
tehát teljesen ingyen. Mindig is 
a szívemen viseltem az elesettek 
sorsát, ezért vagyok a KézenFogva 
Alapítvány nagykövete.
Humán beállítottságú, de reál 
szakon végzett, izgatta a színé-
szet meg az írás, de végül mű-
sorvezető és DJ lett. Ki is való-
jában Várkonyi Attila?
Hogy ki vagyok? Egy ember, aki 
színészkedett, de nem színész. 
Egy ember, aki verseket ír, de 
nem költő. Egy DJ, akinél viszont 
nemcsak a zene a fontos, hanem a 
közönség, az összetartozás is. Ez 
vagyok így együtt én, DJ Do-
minique.

Hogy ki vagyok? Egy ember, 
aki színészkedett, de nem 

színész. Egy ember, aki 
verseket ír, de nem költő. Egy 
DJ, akinél viszont nem a zene 
a fontos, hanem a közönség, 

az összetartozás.
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Újtelepen már 
nag yon  vá r -
ják, hogy végre 
aszfaltos útja 
legyen a város-
résznek. Mind-
ez hamarosan 
va lóság lesz , 
hiszen az ön-
kormányzat 436 
mil l ió fo -
rintot nyert 
Újtelep re-
habilitáció-
jára, amely 
m a g á b a n 
fogla lja az 
aszfaltos utat 
– já rdáva l 
együtt – és 
egy közösségi 
ház építését 
is. A fejlesz-
tés részeként 
már elbontották a régi sárga 
házat, amelynek helyén az új 

közösségi ház épül fel. 
Itt nem mellékesen 
egy közösségi kertet 
is létesítenek, ahol a 

helyiek zöldséget, gyümölcsöt 
termeszthetnek.

Kővári Imre, a körzet önkor-
mányzati képviselője még má-
jus végén rendbe tetette a földes 
utat, de ő is tudja, a megoldás 
az aszfaltos út lesz.

„Nagyon fontos az is, hogy a 
helyi buszjárat a kettes völgyig 
ki fog menni, ami szintén azt 
a célt szolgálja, hogy Újtelep 
bekapcsolódjon a város vérke-
ringésébe. És amiről keveset 
beszélünk, ugyebár nemcsak út 
lesz, hanem végig járda is, ami 
az itt élők biztonsága szempont-
jából nagyon hasznos – mondja 
Kővári Imre. – A pénz rendelke-
zésre áll a fejlesztésre, jelenleg 
a tervezés zajlik, hogy aztán 
végre elkészülhessen a régóta 
várt út. Már csak egy kis türel-
met kérünk!”

A Ráday Pál gimnázium és a 
Fáy András szakgimnázium és 
szakközépiskola végzősei is el-
ballagtak májusban. A Ráday 
ünnepségén a „szeniorok”, 
vagyis a levelezős végzősök is 
bejárták az iskolát, virágcso-
korral a kézben. A hagyomá-
nyoknak megfelelően Ráday 
Pál szobrát is megkoszorúz-
ták, valamint az évfolyam leg-
jobbjai is oklevelet vehettek 
át. Az ünnepség végén kíván-
ságlufikat engedtek útjukra a 

végzősök. A Fáy iskolában szo-
kás szerint a mezőgazdasági 
gépeket is díszbe öltöztették, 
és lovakat is felvonultattak az 
ünnepségen. Sok sikert az élet-
ben, fiatalok!

Újtelep: járda is 
lesz az út mellett

ELBALLAGTAK A VÉGZŐSÖK

Tehetség Kör  
a Szemerében

T ö r t e l i 
H e l g a 
rajztanár, 
szakkör-
v e z e t ő 
vezetésé-
vel évek óta működik a Szemere 
iskolában a Tehetség Kör, ahol a 
részt vevő tanulók magas szin-
ten sajátítják el a rajzolás, festés, 
mintázás és művészettörténet 
alapjait. Ennek köszönhetően a 
gyerekek számos országos, me-
gyei, járási verseny helyezettjei 
voltak már. Ebben a tanévben 
második alkalommal vettek 
részt a Nemzeti Tehetség Prog-
ram pályázatán, ahol támoga-
tást nyertek a 2018/2019. tanév 
szakköri tevékenységére, mely-
nek témája: a reneszánsz világa. 
A cél egy élmény- és alkotásköz-
pontú, komplex tehetséggondozó 
program megvalósítása, melynek 
eredményeként a gyermekek át-
élik az alkotás örömét, nyitottab-
bá, befogadóbbá válnak. Jártak 
Csorba Katalin szobrászművész-
nél, a budai várban és kétnapos 
kiránduláson Visegrádon, Má-
tyás király reneszánsz udvara 
után kutatva. A programot kiál-
lítással zárták, ahol a gyerekek 
munkáin keresztül mindenki 
megismerhette a Tehetség Kör 
tevékenységét.

A sárga házat 
már lebontották

Kővári Imre
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Megyery János
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.

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

A budai várban, a 
Ruszwurm cukrászdá-

ban tartottak sajtótájé-
koztatót még májusban, 

ahová Megyery  
János Pécelen élő  

szobrászművész is hi-
vatalos volt. Az egyik 

asztalon egy makett 
is helyet kapott, Me-
gyery ugyanis elké-
szítette Horogszegi 

Szilágyi Mihály 
több mint 

háromméte-
res, bronzból 

öntött szobrát, 
amelyet júni-

usban Ásotthal-
mon lepleznek 

majd le. 

Tegyük hozzá, ez lesz az első köz-
téri szobor a legendás magyar 
történelmi személyiségről, pedig 
1456-ban várkapitány volt, mikor 
Nándorfehérvárnál a magyar had-
erő megállította a török sereget. 
A sajtótájékoztatón Ásotthalom 
polgármestere, Toroczkai László 

is kiemelte, hogy az évszázadok 
méltatlanul bántak Horogszegi 
Szilágyi Mihállyal, mert amíg az 
egri várkapitány, Dobó István ben-
ne van a köztudatban (főleg az író 
Gárdonyi Gézának köszönhetően), 
addig Horogszegi Szilágyi Mihályt 
kicsit elfeledte az ország. Megye-

ry János az alkotásról elmondta, 
végig a klasszikus ábrázolásban 
gondolkozott, igazi várvédőként 
próbálta megjeleníteni Szilágyit. 

„Büszke vagyok rá, hogy én ké-
szíthettem el az első köztéri szob-
rot történelmünk nagy alakjáról” 
– összegzett a művész.

Szoborba 
öntötte  a nándorfehérvári hőst

ELBALLAGTAK A VÉGZŐSÖK

Megyery János a 
szobor makettjével
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Június
A könyvtár és a művelődési ház jú-
niusban még a szokásos nyitvatar-
tással várja a vendégeket! A gyer-
mek- és ifjúsági könyvtár a vakáció 
kezdetétől (június 17-től) kedden és 
pénteken igazodik a felnőtt könyv-
tár nyitvatartásához, így délelőtt 
9-12 óráig is várja a gyerekeket!  

Július 1-jétől augusztus 4-ig
A könyvtár részleges nyitvatar-
tással működik: hétfőnként 13–
18 óráig, kedden és csütörtökön 
9–16 óráig várjuk az olvasókat. 
A művelődési ház ebben az idő-
szakban a táborok rendjéhez és 
a programokhoz igazodva tart 
nyitva.

Augusztus 5-től 25-ig
Nyári szünet miatt a könyv-
tár és a művelődési ház zárva 
tart. Kivétel az augusztus 15-
én esedékes véradás.  Augusz-
tus 26-tól ismét teljes nyitva-
tartással működünk. Kellemes 
nyarat, jó pihenést kívánunk 
mindenkinek!

A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk! További információk a 
foglalkozásvezetőknél vagy el-
érhetőségeinken: Lázár Ervin 
Városi Könyvtár és Szemere Pál 
Művelődési Ház, 2119 Pécel, Isa
szegi út 3., 06/28662146, 662
147, 06/209651244, www. 
pecelkonyvtar.hu, muvhaz@pecel.hu.

A könyvtár és a művelődési ház hírei

Megújult a péceli 
katolikus 
templom

NYÁRI NYITVATARTÁS 

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy megjelent nyomtatott formában 
a Péceli Katolikus Egyházközség történetét tartalmazó Historia Domus, 
amelyet Lukács Ferenc, az egyháztanács elnöke szerkesztett. Innen tud-
juk, hogy Pécelen a XIX. század végéig csak a katolikus iskola egyik 
helyiségét használták kápolnaként, a templom 1899-ben épült fel, vé-
dőszentje pedig a Magyarok Nagyasszonya lett. Ezután nagyobb átala-
kítás csak 1955-ben volt, amikor lényegében a templombelső elnyerte 
a mai formáját. A közelmúltban az épület állaga gyorsan romlott, főleg 
a tető állapota lett aggasztó. Burger Ferenc plébános és segítője, Dévai 
Zoltán sekrestyés 2017 nyarán észlelte, hogy a boltöv sérült, a szakértői 
vélemény alapján alá kellett támasztani. Az esemény nyomán sürgető-
vé vált az épület általános felújítása, és a váci egyházmegye 2018-ban 

ígéretet is tett arra, hogy a templom 
boltövének, tetőszerkezetének és to-
ronysisakjának javítását, valamint a 
plébánia tetőszerkezetének cseréjét, 
a plébánia, illetve a templom külső 
festését támogatni fogják. Megmoz-
dult a hívek közössége is: jótékony-
sági koncertet szerveztek, jelentős 
adományokkal járultak hozzá a 
költségek előteremtéséhez. Nem 
kevés jótékony felajánlás érkezett 
olyanoktól is, akik nem az egyház-
község tagjai, de a szívükön viselik 
Pécel egyik fontos épületének sor-
sát. 2018 júliusában kezdődtek a 
munkálatok, és idén május 13-án 
megtörtént a felújított templom 
és a plébánia hivatalos átadása. A 
megkopott, repedezett külsőt fel-
váltotta egy Pécelhez és a péceli 
közösséghez méltó látvány.A katolikus templom jelenleg és egy régi képeslapon
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Péceli szilánkok

Strósz Árpád 19 
éves vasutas 
e r e de t i l e g 
csak ven-
d é g k é n t 
k í v á n t 
r é s z t 
v e n n i 
1 8 9 7 -
b e n  a 
p é c e l i 
S z e me r e 
szálló egyik 
előadásán. A 
Pécelen akkori-
ban rendszeresen 
fellépő társulat egyik 
tagja azonban napközben meg-
hallotta az ifjú vasutas énekét, 
és rábírta az esti fellépésre. Ott 
olyan sikere volt, hogy biztat-
ták, jelentkezzen az Operaház 
igazgatójánál. Strósz pedig ko-
pogtatott is az Andrássy úton. 
Pár évvel később Szemere Ár-
pád néven lett az Operaház 
ünnepelt baritonja, valamint az 
intézmény elismert főrendezője.

Már az 1870-as évekből is le-
het beszámolókat olvasni a Pé-
celen tartott, széles közönség-
nek szánt színházi előadásokról. 

Ezek helyszíne ele-
inte a mai Pesti 

úton fekvő 
Járdek-kert 
volt, amely 
a Pesti út-
tól lefelé, 
egé s z e n 
a Rákos-
p a t a k i g 
terjeszke-

dett, majd 
a századfor-

dulón – a ki-
költözők számá-

nak növekedésével 
párhuzamosan – a Járó 

vendéglőbe és a pár évig álló 
Szemere szállóba helyeződött az 
éjszakai élet epicentruma.

Tiszteletből lett Szemere
Az Operaház későbbi főrende-
zője így emlékezett azokra az 
évekre: „Hajnalokig lumpol-
tunk, felvertük a várost muzsi-
kánkkal, a mi kompániánk volt 
a kisváros aranyifjúsága... min-
dig nekem kellett énekelni...”

A péceli vasutascsalád sar-
ját Polgár Károly színtársulata 
fedezte fel. 1934-ben egy in-

terjúban felidézett – és feltehe-
tően utólag kellően kiszínezett 
– történet szerint a péceli fiú 
a noszogatást követően meg is 
jelent a direktornál, szerényen 
jelezte, hogy ugyan nem kell ko-
molyan venni, „de ismerőseim 
ide sürgettek, tessék meghall-
gatni az éneklésemet”. Káldy 
igazgató az éneket hallgatva fel-
ugrott a zongorától, és boldogan 
ölelgetni kezdte az ifjút.

Még ha nem is pontosan ilyen 
körülmények között esett meg 
az első meghallgatás, a vasutas 
bariton igazán kimagasló telje-
sítményére utal, hogy egy évvel 
felfedezését követően már szín-
padon szerepelhetett.

Már befutott énekes volt, 
amikor úgy döntött, hogy csa-
ládi nevét megváltoztatja. Nem 
felejtve felfedezésének körülmé-
nyeit, első fellépésének színhe-
lye, a péceli Szemere szálló után 
felvette a Szemere nevet.

Szemere Árpádot 1923-ban 
az Operaház örökös tagjává vá-
lasztották, 1926-tól pedig már 
az Operaház főrendezője. Élete 
során több mint harminc művet 
állított színpadra, többek kö-

zött a Diótörő, a Hunyadi László 
vagy A bolygó hollandi sikeres 
rendezése köthető a nevéhez.

Karrier és családi drámák
A századforduló ünnepelt és ra-
jongásig tisztelt énekese különö-
sen népszerű lehetett a hölgyek 
körében. 1911-ben a Színházi 
Hét már-már gyászhírként tu-
dósított Szemere esküvőjéről: 
„Nagyságos asszonyom, aki az 
Opera egyik földszinti páho-
lyából szokott rajongani a fess 
Szemeréért, valamint ön is, kis-
asszony, aki opera-kivonatokat 
zongorázván otthon, Szemeréről 
álmodozik, – vegyék tudomásul, 
hogy ezentul minden gyengéd-
ség, amellyel a kitűnő művészre 
gondolnak, reménytelen. Szeme-
re Árpád megházasodott.”

Amilyen jól sikerül karrierje, 
magánéletében annál több tra-
gédiával kellett megküzdenie. 
Egyetlen gyermekük 1922-ben 
meghalt. Szemere felesége ebbe 
belerokkant, ő is fiatalon halt 
meg. Felesége elvesztése után 
pár hónappal, 1933. augusztus 
2-án 55 évesen „szívgyengeség-
ben” Szemere Árpád is elhunyt.
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Péceli vasutasból lett  
az Operaház főrendezője

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).

Szemere Árpád
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Marton Márk 
Telefon: 

06-30/780-2277, 
e-mail: 

peceliujsag@gmail.com

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.

Lehet eső vagy éppen sár, a Csunya-ku-
pát ez nem érdekli. Cseuz László, az ön-
kormányzat közkedvelt sportreferense 
a cudar időjárás ellenére megtartotta a 
hagyományos versenyét még május-
ban. Annyiban borult a program, 
hogy az óvodások viadalát a Pe-
tőfi iskola tornatermébe vitte, de 
az idősebbek (futástól a rollerezésig)  
a szabadban versenyeztek. 

Megtartották a Csunya-kupát 

Rekordlétszámot és kiváló péceli 
eredményeket hozott a Csunya-tónál 
rendezett 3D-s íjász Grand Prix-ver-
seny. A péceli íjászok közül Papp Szil-
via az első helyen, Rada Ilona Bare 
Bow kategóriában az első helyen, Sár-
ga Dominik Mini Hunter kategóriában 
az első helyen, Sárga Róbert pedig a 
férfiak között a második helyen vég-
zett. Gratulálunk!

A Szemere iskola tornatermében 
tartották az V. Pécel Kupa országos 
kyokushin karate utánpótlásversenyt 
még májusban. A rangos viadal előtt 
Szöllősi Ferenc Attila polgármester 
köszöntötte a résztvevőket, majd egy 
megható ünnepség következett. Har-
minc éve alapította meg ugyanis a 
Péceli Dojó-t Kalmár Csaba, aki azóta 
is a lelke a helyi küzdősportéletnek. 
A tanítványai egy japán dobbal lepték 
meg a mestert.  

V. PÉCEL KUPA kyokushin karate-
verseny. A Péceli Dojo helyezései. 1. 
hely. Kiss Noémi (serdülő és junior), 
Tardos Melinda, Varga Milán, Szajkó 
Szabolcs. 2. hely. Bagó Gerda, Szuro-
mi Lili. 3. hely. Kovács Loli, Podma-
niczki Benedek, Wéber Zsombor, 
Kelemen Roland. 4. hely. Friebert Bo-
tond, Varga Dominik. 5. hely. Sengler 
Vince, Valastyán Bence. A verseny 
legharcosabb fiú versenyzője: Szajkó 
Szabolcs.

Remekelt 
a Péceli Dojo

Sok gyerek szenvedélye
 a kyokushin karate

Kalmár Csaba 
(balra) egy japán

dobot kapott 
a jubileumra

Hazai sikerek
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utca is megszépül
Már javában dolgoznak a 

szakemberek a Jókai utca 

felújításán, utána a Felső-

sor utca és a Határ utca egy 

szakaszának aszfaltozása 

következik. 4. oldal

PÉCELI HÍREK
Pécel Város Önkormányzatának havilapja 

XXII. évfolyam 6. szám. 2019.Remekül sikerült a péceli gyereknap a Ráday-kastély 

kertjében még május végén.  
2–3. oldal

Minden a kicsikről szólt

DJ Dominique

Várkonyi Attila  

a retró érzésről,  

Jordanról, József  

Attiláról és arról,  

miért ezt  

a művésznevet  

választotta.

10–11. oldal

3
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A RETRÓ 
nagykövete

 Mert a Péceli Hírek 
minden háztartásba eljut!

 Mert egész évben 
hirdetheti vállalkozását, 

szolgáltatását!

 Mert kedvező 
tarifacsomagokkal várjuk!

 Forduljon bizalommal  
hirdetésszervezőnkhöz!
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A RETRÓ 
nagykövete

Marton Márk 
Telefon: 

06-30/780-2277, 
e-mail: 

peceliujsag@gmail.com

Miért hirdessen a 
Péceli Hírekben?

Vállaljuk céges  
rendezvények, családi 
összejövetelek, baráti 
találkozók teljes körű 

lebonyolítását!

Pécel, Kossuth tér 5. 
Telefon:  

06-20/420-71-70 
www.facebook.com/
pecelirendezvenyhaz

Kúria 
Rendezvényház
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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

PÉCELSzent Iván-éji 
vigadalom!

Várunk minden kedves érdeklődőt 

JÚNIUS 22-ÉN 
a Kúria Rendezvényházban, 18 órától

KÍVÁNSÁGLUFI

JURTAÁLLÍTÁS

...és még rengeteg 
meglepetés kicsiknek 

és nagyoknak

MOLDVAI TÁNCOK
TŰZUGRÁS

BARKÁCSOLÓS 
GYERMEKFOGLALKOZÁS

A részletekről bővebben a Kúria Rendezvényház Facebook-oldalán  
A rendezvény INGYENES!

VB Swordshop Kft.

Jelentkezés e-mailben küldött önéletrajzzal:  
info@berbekuczviktor.hu,  

vagy telefonon: 06-30/9-625-499

Sokrétű, összetett munka!
FELADATOK:

köszörülés
csiszolás

egyengetés
Előny:

fémipari szakmai tapasztalat
önálló, kreatív munkavégzésre való képesség 

AMIT KÍNÁLUNK:
biztos munkahely

kiváló munkakörülmények
versenyképes kereset

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pécel

MUNKATÁRSAT KERES
Kézműves, fémipari tevékenységre!

KÖNYVELŐ 
munkatársat keresünk

Jelentkezni  
fényképes önéletrajzzal, 

fizetési igény 
megjelölésével 

az alábbi 
e-mail-címen: 

kati.tiande@gmail.com
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