
Október 13-án polgármestert és kép-
viselő-testületet választ Pécel is. 

Összesen 12 ezer 923 ember 
dönthet arról, kik irányítsák a 

várost.      4. oldal

PÉCEL 
minden előtt

Megérkezett a Topolyosba elképzelt 
fejlesztés látványterve. Egy biztos, 

ha elkészül, ez a terület lesz Pécel új 
gyöngyszeme!

                     2–3. oldal

Heltai Miklós a díszpol-
gári címről, a közösség-
formálásról és a hagyo-

mányőrzésről. 
10–11. oldal

12 923  EMBER 
választhat Pécelen

Új városközpont 
A LÁTHATÁRON 

Topolyos

PÉCELI HÍREK
Pécel Város Önkormányzatának havilapja XXII. évfolyam 10. szám. 2019.
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Egy kilencéves kisfiú 
járt nálam. Krisztián 
Erdélyben született, s 
azért jött el hozzám, 
hogy hivatalosan is 
magyar állampolgár 
legyen. Az én jelenlé-
temben tette le az ál-
lampolgársági esküjét. 
Elárulhatom, a Krisz-
tiánnal töltött percek 
könnyeket csaltak a szemembe. 
Talán látta is, talán nem, min-
denesetre nagyon megérintett 
ennek a fiúcskának a viselke-
dése. Az eskü minden másod-
percében komoly volt, mélyen 
át érezte, hogy a kis erdélyi fi-
úcska, akinek még a nagyszülei 
sem éltek a gyászos trianoni 
döntés idején, most valamit visz-
szakap. A magyar állampolgár-

ságát, a hitét, és talán 
egy kicsit törleszt is az 
elődei felé, akiknek ki-
csavarták a kezükből a 
magyar útlevelet. Ki-
lencvenkilenc évvel a 
mély sebeket ejtő dön-
tés után eljött hozzám 
ez a talpraesett fiú, és 
megmutatta, mi is az a 
hazaszeretet. Nekünk, 

akik itt születtünk, minden 
olyan természetes. Magyarok 
vagyunk, ez a hazánk. Annak 
viszont, aki Trianon óta Erdély-
ben, Felvidéken vagy éppen 
Délvidéken látta meg a napvilá-
got, másképp cseng ez a két szó: 
haza és hazaszeretet. Köszönöm, 
Krisztián, hogy erőt adtál! 

Légy boldog és büszke magyar 
állampolgár!

Szöllősi Ferenc Attila
polgármester

polgarmester@pecel.hu

Kedves péceli barátaim! Sport- és rendezvényközpontot és       óvodát is tervez a Topolyos területére a regnáló városvezetés

Megérkezett Pécelre a mezőőrök 
új terepjárója, Szöllősi Ferenc 
Attila polgármester nyújtotta 
át az autó kulcsát Barczi István 
mezőőrnek még szeptember-
ben. A Dacia Duster 4,6 millió 

forintba került a városnak, de jó 
szolgálatot tesz, hiszen rengeteg 
feladatuk van a mezőőröknek.

Például az illegális sze-
métlerakás meg-

akadályozá-
sa. Ezzel 
a négyke-
rék-meg-
hajtású 
gépko -
csival a 

t e t t e n -
érés is köny-

nyebb lehet.

Új gépkocsit kaptak 
a péceli mezőőrök

Megérkezett a Topolyosba tervezett fejlesz-
tés látványterve. Egy biztos, ha elkészül, 
ez a terület lesz Pécel új gyöngyszeme!

Mint ismeretes, az Összefo-
gás 2119 Egyesület vezette 
városvezetés nemet mondott 
a lakóparkokra. Habár sok 
építési vállalkozó álma a te-
rület, mivel önkormányzati 
t u l a j d o n b a n 

van, a városvezetés nem adja. 
Ők ugyanis itt egy minden 
igényt kielégítő közparkot 
szeretnének, Pécel új város-
központját. A régit az előző 
városvezetők odaadták egy 

Barczi István (balra) 
és Szöllősi Ferenc Attila
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PASZTEROVICS JÁNOS,  
A VÁROSFEJLESZTÉSI  
BIZOTTSÁG ELNÖKE: 

„A Topolyos lesz Pécel új vá-
rosközpontja, tágas, kényel-
mes zöldterület, ahol a péceli 
emberek pi-
h e n h e t -
n e k , 
s p o r -
t o l -
h a t -
nak.”

Sport- és rendezvényközpontot és       óvodát is tervez a Topolyos területére a regnáló városvezetés

SZÖLLŐSI FERENC ATTILA,  
PÉCEL POLGÁRMESTERE: 
„A tervek elkészültek, azt hiszem, 
Pécel életében történelmi léptékű be-
ruházásról van szó. Én bízom benne, 
hogy teljesül a nagy álmunk, és Pécel 
egy élhető, zöld kisváros lesz!"

áruházláncnak, így jelenleg 
egy élelmiszerbolt parkolója 
Pécel centruma. Ezt a törté-
nelmi hibát szeretné helyre-
hozni a mostani testület, így 
elkészítette a látványtervet is. 

Ezek szerint a Topolyosba, 
zöld környezetben épülne fel 
az új, nyolccsoportos óvoda, 
amelyre eddig 650 millió fo-
rintot nyert a város, és mivel a 
vezetés kapcsolata harmonikus 
a kormánypárttal, további tá-
mogatásra van kilátás. 

A régóta várt sport- és ren-
dezvénycsarnokot is itt építené 
fel a mostani városvezetés, és 
szabadtéri sportpark is készül-
ne, labdarúgópályával, tenisz-
pályával és kosárpályával. Nem 
mellékes az sem, hogy egy ta-
vat is szeretnének a területre, 
amely Gyömrőhöz hasonlóan 
az egyik ékköve lenne a város-
nak.

A területen több játszóteret 
és parkot is kialakítanának, 

padokkal, fákkal, ahol pihen-
hetnének a péceliek, vagy ép-
pen a kisgyerekükkel sétálná-
nak. 

A terv tehát elkészült, az 
akarat megvan, a kormány-

zati kapcsolat is baráti, így 
nem lenne akadálya annak, 
hogy megszülessen Pécel új 
városközpontja. Egy biztos, az 
Összefogás 2119 Egyesületen 
nem múlik… 

Elkészülhet Pécel 
új városközpontja
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12 923 ember 
választhat Pécelen
Pécelen a város nagysága miatt 8 körzetben 
választanak képviselőket, és az úgynevezett 
kompenzációs listáról is bekerülnek képvi-
selők, a testület létszáma így 11 fő lehet. Ok-
tóber 13-án 16 szavazókörben adhatják le vok-
saikat a választópolgárok, összesen 12 ezer 
923 választásra jogosult polgár él a városban. 

Fontos információ, hogy tartózkodási 
helyre való átjelentkezésre október 9-én 
16 óráig van lehetőség, aki pedig mozgó 
urnát kér, az október 13-án déli 12 óráig 
kérheti. 

Öt évvel ezelőtt, a 2014-es választáson a 
12 ezer 350 választópolgárból 5451 ember 

adta le szavazólapját. Reméljük, idén ennél 
is többen járulnak az urnákhoz, hiszen sen-
kinek sem mindegy, hogy kik irányítják a 
települést! Pécelen egyébként nemzetiségi 
önkormányzati választást is tartanak ok-
tóber 13-án, méghozzá a roma és a román 
nemzetiségi önkormányzati helyekért. 

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: 06-27/518-972. 

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.

POLGÁRMESTER-JELÖLTEK 
(ÁBÉCÉSORRENDBEN)

Halász Antal György (független)
Horváth Tibor (Közösség Pécelért Egyesület)
Karsai András (független)
Papp László (független)
Szöllősi Ferenc (2119 Egyesület)

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI JELÖLTEK 
(KÖRZETENKÉNT, ÁBÉCÉSORRENDBEN)

1. KÖRZET
Halász Antal György (független)
Kazinczy Tamás (2119 Egyesület)
Pálinkás László (független)
Varmuzsa Péter (Közösség Pécelért Egyesület)

2. KÖRZET
Podmaniczki József (2119 Egyesület)
Torma Gábor (Közösség Pécelért Egyesület)

3. KÖRZET
Kővári Imre (2119 Egyesület)
Pankucsi Edina (Közösség Pécelért Egyesület)

4. KÖRZET
Karsai András (független)
Orosz Gábor (Fidesz)

Sík Tímea (Közösség Pécelért Egyesület)
5. KÖRZET

Horváth Tibor (Közösség Pécelért Egyesület)
Sárga Róbert (2119 Egyesület)

6. KÖRZET
Farkas József (független)
Kristóf Péter (Közösség Pécelért Egyesület)
Tóthné Szentandrássy Csilla (2119 Egyesület)

7. KÖRZET
Sarlós Imre (Közösség Pécelért Egyesület)
Szöllősi Ferenc (2119 Egyesület)

8. KÖRZET
Bak László (Közösség Pécelért Egyesület)
Dr. Gaál János (független)
Papp László (független)
Paszterovics János (2119 Egyesület)

KOMPENZÁCIÓS LISTÁN JELÖLTEK 
(ÁBÉCÉSORRENDBEN)

Garamszegi Zsolt (Közösség Pécelért 
Egyesület)
Kazinczy Tamás (2119 Egyesület)
Kővári Imre (2119 Egyesület)
Pankucsi Edina (Közösség 

Pécelért Egyesület)
Paszterovics János (2119 Egyesület)
Podmaniczki József (2119 Egyesület)
Sárga Róbert (2119 Egyesület)
Sarlós Imre (Közösség Pécelért Egyesület)
Sík Tímea (Közösség Pécelért Egyesület)
Szöllősi Ferenc (2119 Egyesület)
Torma Gábor (Közösség Pécelért Egyesület)
Tóthné Szentandrássy Csilla (2119 Egyesület)

Október 13-án polgármestert és 
képviselő-testületet választ Pécel is. 
Összesen 12 ezer 923 ember dönt-
het arról, kik irányítsák a várost az 
elkövetkezendő öt esztendőben. 
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Otthon cseperednek 
a péceli hármas ikrek

5

FELHÍVÁS
Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. 
§ (1) bekezdése alapján Pécel Város 
Önkormányzata – az ebrendészeti 
feladatai ellátása érdekében, a Pécel 
Város közigazgatási területén tartott 
ebek nyilvántartásba vétele céljá-
ból – 2019. október 15. és 2019. 
december 15. között ebösszeírást 
végez az ebtartók adatszolgáltatá-
sa alapján.

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösz-
szeíráskor köteles a törvényben előírt 
adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás során az ebtartónak 
ebenként kell kitöltenie az „Ebösz-
szeíró adatlap”-ot. Az adatlapok  
beszerezhetők a Péceli Polgármeste-
ri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér 
1.) ügyfélszolgálatán, vagy letölthe-
tők Pécel Város honlapjáról (www.
pecel.hu/Hirdetőtábla/Ebnyilván-
tartás).

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztató 
megtalálható a honlapon, vagy szemé-
lyesen kérhető a Péceli Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási Irodáján, illetve tele-
fonon a 06-28/452-751/2028 (mellék) 
telefonszámon.

Az ebösszeíró adatlapokat ebenként 
kitöltve az alábbi módon lehet benyúj-
tani:
– személyesen ügyfélfogadási időben a 
Péceli Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Irodáján (2119 Pécel, Kossuth tér 1.),
– postai úton a Péceli Polgármesteri Hi-
vatalnak címezve (2119 Pécel, Kossuth 
tér 1.),
– elektronikus úton az ebnyilvantar-
tas@pecel.hu címre küldve (kitöltve, 
beszkennelve),
– ügyfélkapun keresztül.

Az ebösszeíró adatlapok benyújtási ha-
tárideje 2019. december 15.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, 
hogy a korábbi bejelentések nem men-

tesítenek a jelenlegi adatszolgáltatási 
kötelezettség alól.

Az ebek tartói, tulajdonosai az ebösz-
szeírás időszakán túl is kötelesek az 
ebnyilvántartás részére a változásokról 
(eb elhullása, eb tulajdonosának, tartá-
si helyének változása, új eb háztartásba 
kerülése, szaporulat) folyamatosan ada-
tot szolgáltatni az „Ebösszeíró adatlap” 
vagy „Változás-bejelentő adatlap” kitöl-
tésével és benyújtásával.

Az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása állatvédelmi bírság ki-
szabását vonja maga után. A bírság 
összege az állatvédelmi bírságról 
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. ren-
deletben foglaltak alapján 30 000 Ft.

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtulaj-
donosok, Ebtartók figyelmét, hogy a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 
26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) be-
kezdése értelmében 2013. január 1. 

napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak 
elektronikus transzponderrel (csippel) 
megjelölve tartható. Amennyiben a 
jogszabályban meghatározott kötele-
zettségüknek még nem tettek eleget, 
azt kérem, haladéktalanul pótolják.

Együttműködésüket köszönöm.

Pécel, 2019. augusztus 15.
Oláh János jegyző

Jelentjük, a péceli hármas ikrek 
immár otthon cseperednek. Mar-
tin, Lora és Annabel még augusz-
tusban született, hét hónapra, így 
egy ideig még a kórházban kellett 
maradniuk. Szerencsére nem lé-
pett fel semmiféle komplikáció, 
így a boldog apuka, Kiss Gergő 
hazavihette a csöppségeket és a 
feleségét. Persze már a hazaút sem 
volt egyszerű, hiszen egy autóval 
nem tudta megoldani. Otthon már 
nagyon várta a kistesókat a pár 
kétéves kislánya, Eliza. 

„Köszönjük, jól vagyunk, 
kicsit fáradtan, de hát ez 
természetes – mondja az 
anyuka, Gabriella. – Sze-
rettünk volna még egy gye-
reket, de aztán a hathetes ult-
rahangon három szívecske vert. 
Az orvos azt mondta, 570 ezer ter-
hességből egy esetben fordul elő, 
hogy három baba születik. Velünk 
megtörtént ez a csoda.”

Gabriellának a három kicsi 
gondozása mellett a kétéves kis-
lányára, Elizára is oda kell fi-
gyelnie, hiszen neki is nagyon új, 
hogy rögtön három kistestvére 
lett, megpróbálja tehát minden 
pillanatban éreztetni vele, hogy 

ugyanolyan fontos, mint a 
picik érkezése előtt.

Az apuka az utóbbi egy hónap-
ban azzal foglalkozott, hogy min-
dent beszerezzen a gyerekeknek, 
elég, ha csak azt vesszük, hogy 
három gyerekágyat kellett vásá-
rolnia. Még egy statisztika: a kis 
családban egy nap 24 pelenka 
fogy, így nem nehéz kiszámolni: 
egy hónapban 744 pelenkát hasz-
nál el a család. Szöllősi Ferenc At-

tila, Pécel polgármestere megláto-
gatta a családot és többek között 
egy kényelmes, az etetéshez fontos 
fotellel lepte meg a famíliát. 

Az édesapa nem az a fajta aki 
kér, ám biztosak vagyunk ben-
ne, örülnének, ha aki megteheti, 
a péceli családsegítőnél leadna a 
kicsiknek szóló pelenkacsomagot. 
Mészáros Éva, a családsegítő ve-
zetője korábban is a família se-
gítségére sietett, így kaptak már 

légzésfigyelőt és sok gyermekru-
hát is.

„Köszönjük szépen, nagyon jól 
esett. Olyan sok ruhát kaptunk, 
hogy még a kórházba is vittünk, 
hiszen másoknak is szüksége lehet 
rá. Igen, az, hogy hármas ikreink 
vannak, komoly megterhelés a 
családi kasszának, de megoldjuk. 
A lényeg, hogy a kicsik és a fele-
ségem is egészséges!ˮ – mondta 
boldogan Gergő. 

Immár hatan vannak a Kiss-családban



Habár az eső 
mindent elkövetett, 

hogy tönkretegye a szeptem-
beri Bogártalálkozót, aki ott volt, 

jól érezte magát. Felléptek a péceli 
énekesek és tánccsoportok, a Péceli 
Dojo bemutatója sem maradhatott 
el, és nagy sikert aratott a The Bits 
és a Zenevonat produkció az LGT 

sztárjaival. A Bogarakról már 
nem is beszélve. Köszönjük 

mindenkinek, aki  
ott volt!
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KÉZMŰVESDÉLELŐTT
Október 19-én, szombaton 10-től 
12 óráig. Várjuk a család apraját és 
nagyját szezonnyitó kézműves-fog-
lalkozásunkra! A foglalkozást a 
Dominika Kreatív Hobby csapata 
tartja. A részvétel díjtalan, de a he-
lyek korlátozottsága miatt előzetes 
jelentkezést kérünk október 16-ig!

KÖNYVBÖRZE
November 4-től 16-ig, hétköznapo-
kon 13-tól 18 óráig. Ismét várunk 

mindenkit hagyományos őszi bör-
zénkre, ahol a látogatóktól kapott 
ajándékkönyvekből lehet válogatni. 
A bevételt, szokás szerint, jótékony 
célra fordítjuk.

VÉRADÁS
November 15-én, pénteken 14-től 
18 óráig. Az idei utolsó véradás-
ra is várunk mindenkit, aki sze-
retne segíteni! Amit hozni kell: 
személyi igazolvány, lakcím- és  
tajkártya. 

GYEREKEKNEK 
Jamland hiphop, klasszikus bal-
ett, gyermektorna, mini- és felsős 
rocky, sulijóga, ovis táncelőkészítő, 
sakk-klub.

BABA-MAMA
Kangatréning, babás és kismama-
jóga, zenekuckó, Varázsbáb mese- 
és játszóház, baba-mama klub.

FELNŐTTEKNEK  
Szeniorörömtánc, step aerobic, kis-

csoportos személyi edzés, Zumba 
Fitness, gerincjóga, hölgytorna, di-
namikus pilates.

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

Bogarak, tánc,   zene és jókedv
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Bogarak, tánc,   zene és jókedv
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SZÖLLŐSI FERENC ATTILA 
polgármester (Összefogás 2119 Egyesület,  
az 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 (független, 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 (Összefogás 2119 Egyesület)
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-testületMert jövőképre 

szükség van!
Podmaniczki József sze-
rint régóta szüksége 
volt a városnak 
eg y  ho s s z ú 
távú vízióra. 
Ebbe a tanul-
mányba en-
gedett most 
bepillantást 
a városveze-
tő. De nézzük 
pontokba szed-
ve, mit is tartal-
maz a koncepció!

1. A városközpont át-
alakítása. A terv része a 

Rákos-patak rendbetétele, a 
piactér átalakítása (mindket-
tőre nyert már pályázati pénzt 
a városvezetés, tehát megvaló-
sul), és cél az is, hogy a Baross 
utca kezelése önkormányzati 
kézbe kerüljön, hiszen így nem 
kell arra várni, hogy az állam 
felújítsa az utat. 

2. A Csatáriban 300 millió 
forintból teszik rendbe a 

felszíni csapadékvíz-elvezetést, 
a tervben viszont már az sze-
repel, hogy mindezt az egész 
városra kiterjesszék. 

3. A városfejlesztési kon-
cepció része a közleke-

désfejlesztés is, mivel egyre 
több autó van Pécelen. Mindez 
egyes utak egyirányúsítását 
vonja majd maga után.  

4. A koncepció része, hogy 
átalakítják az önkor-

mányzati bérlakásrendszert. 
Bevezetnék a szolgálati lakás 
fogalmát, mivel a városi intéz-
mények hatékony működteté-
séhez szükség van a dolgozók 
lakhatásának biztosítására. 

5. Nem is annyira jövőbeli 
cél, hogy Pécel kerékpá-

rosváros legyen, éppen ezért 
kerékpártárolókat helyeznek 
majd ki a központban.      

6. A városfejlesztési kon-
cepció része, hogy nem 

engednek belterületbe vonni 
újabb földeket, hiszen Pécel 
már így is megtelt. 

7. A  t e r v e z e t 
foglalkozik a 

k l í m a t ud a t o s 
életmód nép-

szerűsítésé-
vel is. En-
nek része 
az észsze-
rű fásítási 
program, a 
közpa rkok 

k i a l a k í t á -
sa is, no meg 

hogy senki se 
égessen zöldhulla-

dékot a kertjében. 

8. A koncepció kitér az 
egészségvédelemre is. En-

nek része, hogy az eddigieknél 
több tömegsportrendezvényt 
szeretnének a városban. 

9. A tanulmány szerint nagy 
szükség van a helyi iden-

titás megerősítésére, az érték-
védelemre és a hagyományok 
ápolására. A városvezetők 
szerint a jövőben ennek a te-
rületnek is nagyobb hangsúlyt 
kell kapnia a városban. 

10. Szintén sa rka latos 
pont ja az í rásnak, 

hogy Pécel még inkább be-
kapcsolódjon a turisztikába, 
hiszen a Ráday-kastélyra min-
den település büszke lenne.

Cik-
lusokon átívelő 

városfejlesztési kon-
cepciót készített a péceli 

városvezetés. Podmaniczki 
József alpolgármester szá-
molt be a külsős szakértők 

bevonásával megalko-
tott tanulmányról.

Podmaniczki József
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A forradalomra emlékezünk. Érde-
mes megnézni azt is, hogyan írtak az újságok a sza-

badságharcról. Már ameddig írhattak…

9

Még szeptemberben úgy 
döntött az önkormány-
zat képviselő-testülete, 
hogy a Csatáriban több 
utcát is felújítanak: az 
Előd vezér utca egy sza-
kaszát, a Temető utca és 
a Csatári utca (baptista 
temető előtti) korábban kima-
radt részét, felújítják a Suko-
ró utcát és a Boncsok utcát is, 
a Levendula utcán pedig 300 
négyzetméteren javítják ki az 
úthibákat. Mindezt örömmel 

nyugtázta Sárga Róbert, az 
önkormányzat városfejleszté-
si referense, aki szerint rég-
óta várták már a környéken 
lakók ezt az örömhírt.

Megkezdődött az új tanév a péceli iskolákban, szeptember ele-
jén a Petőfi és a Szemere általános iskolában és a Ráday gim-
náziumban is megtartották az évnyitót. Jó tanulást, gyerekek!

Több utcát is 
felújítanak 

Jó tanulást, gyerekek!

Az 56-os forradalom 
az újságok tükrében
OKTÓBER 23. (KEDD). Szin-

te semmi sem utalt arra, hogy 
estére kitör a forradalom Buda-
pesten. A tervezett diákfelvo-
nulásra időzítve aztán különki-
adást adott ki az Irodalmi Újság, 
és így tett a Szabad Ifjúság is. 
Estére aztán történelmet írt Bu-
dapest...

OKTÓBER 24. (SZERDA). Az új-
ságok láthatóan nem tudtak mit 
kezdeni a helyzettel. Működtek a 
régi reflexek, félelmek. A Vihar-
sarok rendkívüli számának címe 
beszédes: Nagy Imre elvtársnak, 
a minisztertanács elnökének 
nyilatkozata az ellenforradalmi 
provokációról.  

OKTÓBER 25. (CSÜTÖRTÖK). 
A forradalom harmadik nap-
ja, ennek ellenére a vidéki 
újságokban (például a Délma-
gyarországban) még megjelen-
hettek olyan mondatok, hogy: 
"megdöbbenve hallgatták 
Csongrád megyében a dolgozók 
szerda reggel az első rádióköz-
leményeket az ellenforradalmi 
bandák budapesti fegyveres tá-
madásairól.ˮ   

OKTÓBER 26. (PÉNTEK). Az AVH 
több vidéki városban is embere-
ket gyilkolt halomra. Az újságok 
Budapesten kapkodva készült 
különszámokkal jelentkeztek, a 
Magyar Nemzet például egy nap 
alatt 3 egyoldalas rendkívüli szá-
mot készített.  

OKTÓBER 27. (SZOMBAT). Nagy 
Imre kormányt alakíthatott. 
Ekkor már szinte senki nem be-
szélt, írt ellenforradalomról, az 
újságok is egységesen üdvözöl-
ték a független, demokratikus és 
szocialista Magyarországot.  

OKTÓBER 28. (VASÁRNAP). A 
Dunántúli Napló sajtószabadsá-
got követelt, mellette viszont ott 
virított „A Pécsre érkezett Hajdu 
Gyula elvtársˮ cím, amit meg-
szokhattunk az ötvenes években. 
A harcok nem csitultak.

OKTÓBER 29. (HÉTFŐ). A pesti 
újságok már Kossuth-címerrel 
jelentek meg, többek között a 
Szabad Nép, a Rákosi-rendszer 
gyűlölt napilapja is, amelyet ter-
mészetesen már más szellemben 
szerkesztettek.  

OKTÓBER 30. (KEDD). A 
rádió már Szabad Kossuth 
néven sugárzott és a válto-
zás az újságpiacot is elérte. 
A rossz emlékű Néphadse-
reg helyett megjelent az 
első Magyar Honvéd, va-
lamint Magyar Szabadság 
néven egy új lap is indult.

OKTÓBER 31. (SZERDA). Az utol-
só szovjet tank is elhagyta a fő-
várost. Győzött a forradalom! A 
szovjet páncélosok Budapestet 
ugyan elhagyták, ám az orszá-
got nem.

NOVEMBER 1. (CSÜTÖRTÖK). 
Nagy Imre rádióbeszédet tartott, 
ahol kijelentette, Magyarország 
semleges. Közben kiszabadult 
rabságából Mindszenty József 
bíboros, majd még aznap este 
Kádár János és Münnich Ferenc 
a tököli szovjet laktanyából 
Moszkvába utazott. Szovjet tan-
kokkal tértek vissza...  

NOVEMBER 2. (PÉNTEK). Ma-
gyarország az ENSZ Biztonsági 
Tanácsához fordult, de az ame-
rikaiak lényegében megfúrták a 

szovjeteket elítélő határozatot. 
A történetet ismerjük, Kádár és 
a kommunisták még több mint 
harminc évig vezették az orszá-
got. Megjelent az első Népsza-
badság (a Szabad Nép utódja-
ként, ezért többen összetépték).

NOVEMBER 3. (SZOMBAT). 
Mindszenty József bíboros im-
már szabadon mondhatta el 
rádióbeszédét. Moszkvában 
Nyikita Hruscsov lényegében ki-
nevezte Magyarország helytartó-
jának Kádár Jánost. 

NOVEMBER 4. (VASÁRNAP). A 
magyar történelem egyik leg- 
gyászosabb napja. A szovjetek 
tankokkal támadták Budapestet. 
Az újságok közül a legtöbb már 
nem tudott megjelenni...

Sárga Róbert
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Alig egy éve beszélgettünk Heltai Miklós 
tanár úrral pedagógiáról, hitről, a péceli ha-
gyományokról. Idén augusztus 20-án a váro-
si ünnepségen díszpolgári címet vehetett át, 
amivel igen előkelő társaságba került. Ennek 
apropóján kereste meg újra a Péceli Hírek. 

Gratulálunk a díszpol-
gári címhez! Mit jelent 
önnek ez a cím?
Elsősorban megtisztel-
tetés, hogy ezáltal olyan 
régi barátok közé kerül-
tem, mint Orosz Ferenc 
református lelkipásztor, 
Karsai Zsigmond nép-

művész vagy Hámori 
János volt tanár-
kollégám – kiváló 
emberek mind a 

maguk te-
r ü l e t é n ! 
Pé lda ké -

peink, akikkel 
együtt lehetett mű-

ködni jó ügyek szolgála-
tában.

Akárhogy is nézzük, 
immár ön is a példa-

képek közé tarto-
zik. A pedagó-
gusi szolgálat 
mellett melyek 
azok a közös-
ségformáló sze-
repek, amelyeket 
szívesen vállalt?

Idestova 40 éves múltra tekint 
vissza a Karsai Zsigmond Bará-
ti Társaság, amelyet eredetileg 
még a névadóval együtt alapí-
tottunk Ráday Klub néven. Ez 
egy találkozási lehetőség az 
itt élőknek: eszmét lehet cse-
rélni kultúráról, közösségről, 
politikáról. A másik társaság 
a Csökmei Kör, amely onnan 
kapta a nevét, hogy Karácsony 
Sándor, a múlt század legna-
gyobb pedagógusa ezen a né-
ven publikálta világháborús 
verseit. Ebben a közösségben 
a pedagógia kérdéseit vitatjuk 
meg, keressük a választ a neve-
lés örök alapkérdésére: hogyan 
lehet a tanító és a tanuló között 
gyümölcsöző partneri viszonyt 
kialakítani? Az egyenjogúság 
nem egyenlő az egyenrangú-
sággal, és ma gyakran ezzel a 
különbségtétellel nem tudnak 
megbirkózni sem a felnőttek, 
sem a gyerekek. A demokrácia 
ugyanis azt jelenti, hogy min-
denki az őt megillető jogköré-
ben jár el, a gyermek feladata, 
hogy tanuljon, a tanáré pedig 
hogy tanítson. A kettő egyálta-

Heltai Miklós tanár úr a péceli díszpolgári címről,        a közösségformálásról és a hagyományőrzésről
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Pécel 
minden 

előtt
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lán nem összeegyeztethetetlen! 
A harmadik társaság, ahová tar-
tozom, az a Petőfi Sándor Férfi-
kórus. A kórus alapítói a péceli 
őslakosok: parasztok, iparosok, 
alkalmazottak voltak. Ma már 
kevesen vagyunk, pedig kár len-
ne, ha ez a nagy múltú közösség 
megszűnne. Az asszonyok nyu-
godtan elengedhetik a férjüket 
ide, hiszen jobb, ha énekléssel 
múlatják az időt, nem pedig a 
kocsmában. Negyedik közössé-
gem pedig a református gyüle-
kezet, amelynek hosszú ideig 
presbitere voltam, a református 
óvoda igazgatótanácsának pedig 
elnöke. Lelkiismereti kötelessé-
gemnek tartottam, hogy segít-
sek az intézmény elindításában, 
működtetésében.

Ön a helyi értéktár vezetője 
is. Tavaly azt mondta, hogy a 
legnagyobb érték Pécelen az 

őslakosság hagyományőrző 
szerepe. Köztük a három tör-
ténelmi család: a Ráday a Fáy 
és a Szemere család. Tőlük 
milyen hagyományt érdemes 
továbbörökíte-
ni a mai polgá-
roknak?
„Négy szócskát 
üzenek, vésd 
jól kebeledbe, s 
fiadnak/Hagyd 
örökűl, ha ki-
húnysz/a haza 
minden előtt” 
– írta Kölcsey, 
és az említett 
c sa ládok k i -
váló tagjai ezt 
tekintették éle-
tük fő értékének. Mindnyájan 
középbirtokos nemesek voltak, 
megelégedhettek volna annyi-
val, hogy kényelmesen élnek, 
élvezik javaikat. De ők anyagi 

lehetőségeik szerint a közügye-
ket is pártolták. Szemere Pál, 
akinek itt van a városközpont-
ban a háza, nem volt vagyonos 
ember, mégis a hozzá forduló 

költőket, írókat 
pénzzel is bősé-
gesen támogat-
ta, és minden-
kivel szót értett. 
Ma már legenda, 
hogy még Petőfi 
Sándor sem tu-
dott vele össze-
veszni, pedig a 
híres költő im-
pulzív alkatával 
sokszor össze-
akasztotta a baj-
szát ismerősei-

vel. Ők tehát azt hagyták ránk, 
hogy a közügyekre áldozni kell: 
pénzt, időt, emberi kapcsolato-
kat. Életük értelme volt, hogy 
gyarapítsanak, de nemcsak saját 

vagyonukat, hanem a köz javát 
is: „Hass, alkoss, gyarapíts, s a 
haza fényre derűl!” – idézhetem 
újra Kölcseyt. Ma sajnos sokan 
félreértik ezt, és csak a maguk 
javát kívánják gyarapítani, nem 
a hazáét.

Ezzel el is érkeztünk a je-
lenhez. Ön szerint hogyan 
lehetne Pécelt megőrizni 
annak a barátságos, békés, 
természetközeli, varázsla-
tos hangulatú kisvárosnak, 
amilyennek talán még ma is 
érzékelhetjük?
Annak nagyon örülök, hogy a 
90-es évek elejére jellemző fe-
szültségek, parttalan viták a 
mai péceli közéletben nem jel-
lemzők. Remélem, ez így ma-
rad, ez a garanciája lehet, hogy 
ezeket az értékeket megőrizzük. 
Fontos lenne, hogy nagyobb ha-
tósági eréllyel lépjenek fel az il-
letékes hivatalok bizonyos hely-
zetekben és helyeken. Amikor 
az Értéktár Bizottság tagjaival 
bejártuk a Csunyát és Várhe-
gyet, szomorúan tapasztaltuk, 
mennyi elvadult, elhanyagolt 
magánterület szabdalja szét azt, 
aminek közösségi tulajdonnak 
kéne lennie. A szemetelés pedig 
mindenhol elcsúfítja a tájat. Ki 
kellene szabadítani valahogy 
ezt a szép tájékot ebből a fog-
ságból! Én úgy látom, hogy a 
városi közösség működik. Ez 
most jó irány, ezt érdemes foly-
tatni. Vannak, akik fellengző-
sen azt mondják, Pécelen nincs 
semmi! Pedig ha veszik a fárad-
ságot, és megnézik a programo-
kat, láthatják, hogy igen gazdag 
a kínálat. Sok színvonalas kul-
turális esemény található, csak 
sajnos a törzsközönségen kívül 
ritkán vannak ott mások is. Biz-
tatom az itt lakókat, azokat is, 
akik nem régen költöztek ide, 
hogy keressék az alkalmat a he-
lyi kultúra és közösség megis-
merésére. Ahhoz lehet kötődni, 
amit ismerünk.

Milyen szellemi üzenetet ten-
ne a képzeletbeli palackba, 
amely a péceli közösség fund-
amentumába kerül?
Karácsony Sándor gondolatát 
kölcsönzöm: amire szüksé-
günk van, az a másik ember. 
A másik ember nem akadály, 
nem ellenség, hanem énünk 
kiegészítő része, létezésünk ál-
tala nyer értelmet. A másikkal 
létesített gyümölcsöző együtt-
működés emberi létünk igazi 
lehetősége. 

Heltai Miklós tanár úr a péceli díszpolgári címről,        a közösségformálásról és a hagyományőrzésről

2019. október  Péceli Hírek

Pécel 
minden 

előtt

Szöllősi Ferenc Attila polgármester adta át 
a díszpolgári címet igazoló iratot Heltai Miklósnak

Keressék az 
alkalmat a helyi 

kultúra és közösség 
megismerésére. 

Ahhoz lehet 
kötődni, amit 

ismerünk.
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Dr. Szűcs Lajos: 
Látom a városvezetők 

erőfeszítéseit

Lakossági fórumot tartott Pé-
celen a Fidesz–KDNP, Hidvé-
ghi Balázs európai parlamenti 
képviselő és dr. Szűcs Lajos, a 
körzet országgyűlési képviselő-
je is megtisztelte jelenlétével 
az eseményt. A fórum után be-
szélgettünk dr. Szűcs Lajossal, 
aki örömmel nyugtázta, hogy 
Pécel sikeresen szerepel az ál-
lami pályázatokon.

„Készült egy kimutatás, 
ezek szerint Pécel az országos 
átlagot nézve is kiemelkedően 
sok pályázaton végzett nyer-
tesként, ami nekem a körzet 
országgyűlési képvi-
selőjeként is örömteli 
hír. Megépül az új or-
vosi rendelő, lesz új, 
nyolccsoportos óvo-
da, pályázati pénzből 
elkészülhet a Vállal-
kozói Park, a piactér 
fejlesztésére és a Rá-
kos-patak rehabilitáció-
jára is nem kevés pénzt 
nyert a város” – mondja 
dr. Szűcs Lajos, aki ki-
emelte, hatékonyan tud 

együtt dolgozni a mostani vá-
rosvezetéssel.

„Látom az erőfeszítéseiket és 
azt, hogy mindenben Pécel ér-
dekeit nézik. A számok beszéde-
sek, több mint 4,2 milliárd fo-
rintnyi pályázati pénzt hoztak a 
városba, amelyből fejleszteni le-

het. Mi ez, ha nem eredmény?ˮ 
– folytatja az országgyűlési kép-
viselő, aki az önkormányzati vá-
lasztásra is kitért.

„A magam részéről minden-
kit arra biztatok, hogy menjen 
el szavazni október 13-án. 
És azokra a jelöltekre adja 

le szavazatát, akik 
nemcsak beszél-
nek, de valóban 
tesznek a város 
érdekében” – 
összegzett dr. 

Szűcs Lajos. 

Úgy tűnik, végre aszfaltos utat 
kaphat az északi városrészben 
a Látóhegy utca és a Fáy utca. 
Erről döntött az önkormányzat 
testületi ülése még szeptember-
ben. Kazinczy Tamás, a 3. kör-
zet önkormányzati képviselője 
örömmel nyugtázta a hírt: „A 
döntés utáni lakossági fórumon 
azt javasolták az ott élők, hogy 
jövőre, a Kelő utcával együtt 
legyen az említett két utca 
jó minőségű aszfaltozása. A 
pénzt tehát átcsoportosítjuk és 
lakossági hozzájárulás mellett 
mindhárom utca jó minőségű 
aszfaltot kap, szegélykővel, ví-
zelvezetéssel.”

Álláspályázatok

Aszfaltos utat 
kap a Fáy utca és 
a Látóhegy utca

A Péceli Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet 
közterület-felügyelői munka-

kör betöltésére. 
A részletes pályázati felhívás 
megtekinthető a www.kozigal-
las.gov.hu és a www.pecel.hu 
honlapon, valamint a Péceli 
Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján.

***
Pécel Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet 
a Péceli Napsugár Bölcsőde 

intézményvezetői beosztásá-
nak ellátására. 

A részletes pályázati felhívás 
megtekinthető a www.kozigal-
las.gov.hu és a www.pecel.hu 
honlapon, valamint a Péceli 
Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján.

***
Pécel Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet 
védőnői feladatok ellátására. 
A részletes pályázati felhívás 
megtekinthető a www.kozigal-
las.gov.hu és a www.pecel.hu 
honlapon, valamint a Péceli 
Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján.

Dr. Szűcs Lajos (balra) 
és Szöllősi Ferenc Attila

polgármester

Kazinczy Tamás

Dr. Szűcs Lajos: Pécel az országos átlagot nézve 
is kiemelkedően sok pályázaton végzett nyertesként
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Évtizedek óta él Pécelen, 
az édesapja hosszú ideig re-
formátus lelkész volt. Tőle 

örökölte azokat a bútoro-
kat, amelyeket már koráb-
ban odaadott a kastélynak, 

no meg azt a cserép-
kályhát is, amelyet 
évtizedeken át féltve őr-
zött a család. Orosz Gábor 
úgy volt vele, hogy a Rá-
day-kastélyban jobb helyük 
lesz a tárgyaknak. A most 
felajánlott két zsúrkocsit 
még ő vette korábban.

„Szeretem a régi tárgya-
kat, hiszen egy kor lenyo-
matát jelentik. A két zsúr-
kocsit még én vásároltam, 
de tudom, hogy a kastély-
ban jobban mutatnának, 
mint az én lakásomban. 
Természetesen restaurálni 

kell őket, de ha elkészül-
nek, csodásan fognak mu-
tatni. Remélem, láthatom 
majd őket felújítva a Rá-
day-kastélyban.”

Orosz Gábor szerint jó 
lenne, ha idővel a kastély 
minden terme be lenne 
rendezve korhű, szépen fel-
újított bútorokkal, kiegé-
szítőkkel, hiszen mindez a 
turizmust is fellendíthetné. 
Ő most hozzátett ehhez egy 
kicsit a két zsúrkocsival. 

Több utcát is rendbe tettek az utóbbi időben az 
északi városrészben, Kővári Imre, a körzet önkor-
mányzati képviselője örömmel nyugtázta a hírt.
„Boldog vagyok, hogy sikerült leaszfaltozni a Ka-
zinczy utca egy szakaszát, megépítették a szak-
emberek a csapadékvíz-elvezető árkokat, és egy 
buszmegállósziget is épült. A Mihály Dénes utcá-
ban és a Május 1. utcában – az utóbbi már nem 
a vasúton túl található – ugyancsak elkészültek 
a csapadékvíz-elvezető árkok. Régen vártak már 
erre az ott élők, örülök, hogy sikerült kivitelezni 
a munkát” – összegzett Kővári Imre.

Sokan ott voltak még szep-
temberben a Kúria Rendez-
vényház által éltere hívott 
karaokepartin és diszkón. 
A Kiss Kriszta vezette ren-
dezvényház jól ráérzett, 
hogy szükség van a vá-
rosban egy táncos helyre, 
ezért tartottak a nyár fo-
lyamán két retró diszkót is, 
tegyük hozzá, telt házzal.

Munkák sorozatban

Zsúrkocsikat 
ajándékoz 

a Ráday-kastélynak 
Gábor

Orosz Gábor igazi lokálpatrióta, ennek 
jegyében nem először ajándékoz  
tárgyakat a Ráday-kastélynak.  
Most éppen két századelős  
zsúrkocsit ajánlott fel.

Kővári Imre

Telt házas 
karaokeparti

Orosz Gábor igazi lokálpatrióta
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Újra virágos lesz 
a buszvégállomás környéke
A buszvégállo-
más virágo-
sításának 
m ú l t j a 
van. Iga-
zi lokál-
patrióta 
történet. 
A közös 
nevező pe-
dig Tóthné 
Szentandrássy 
Csilla, a körzet önkormány-
zati képviselője, aki most 
éppen a Fáy iskola tanáraival 
és diákjaival karöltve dolgo-
zik a terület megszépítésén. 
Régeb -
ben i s 
így volt. 
H a t 
é v v e l 
e z e l ő t t 
a képvi-
selő asz-
szony a 
K á r m e l 
gyüleke-
zettel ösz-
szefogva 
és a helyi 
lakókat bevonva irányította 
a terület virágosítását. Aztán 
Morovi Károly lett a terület 
gondozója, aki hosszú éve-
ken át társadalmi munkában 
ültetett virágokat a buszvég-
állomásnál, ő alkotta meg az 

ott élők 
kis köz-
ker t jét , 
amelyre 
m i n -
denki jó 
érzéssel 
t e k i n -

tett. Két éve a 
Baptista gyülekezet fiataljai 
segítettek neki, például a kor-
látfestésben. 

Morovi Károly most átadta 
a stafétabotot a Fáy András 
mezőgazdasági iskola diák-
jainak. A minap Tóthné 

Szentandrássy Csilla képvi-
selő, az iskola tanára, Veres 
Szilvia és Birtalan Sándor 
tanácsadó járt a helyszínen 
a diákokkal együtt, hogy 
megbeszéljék a terület ren-
dezését. 

„Köszönöm a Fáy András 
iskola igazgatójának, Cser-
novszkiné Antal Margit Zsu-
zsannának és Veres Szilvia 
tanárnőnek, hogy a diákok 
csatlakoztak az akcióhoz. 
Azt hiszem, mindenki szá-
mára példaértékű lehet a 

buszvégá l lomás 
virágosítása, igazi 
önzetlen cseleke-
det” – összegzett 
Tóthné Szentand-
rássy Csilla.

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).
10. 12–13.: Péceli búcsú

10. 23. 10 órától: 1956-os 
megemlékezés a Sze-

mere iskola aulájában, 
majd koszorúzás  
a Kálvin téren

A Kármel gyülekezet tagjai is segítettek a virágosításban 
valamint a körzetben élő Bózsvári Eszter és Tóth Gréta 

Morovi Károly sokáig volt  
a terület főkertésze

A Fáy iskola diákjai örömmel segítettek

Veres Szilvia (balra), 
Tóthné Szentandrássy 
Csilla és Birtalan 
Sándor a szeptemberi 
bejáráson

A baptista gyülekezet 

fiataljai korlátot festettek

2017

2013

2014
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Sebők István 
1919. szeptem-
ber 13-án 
született, 
alig pár 
hónappal 
a z ut á n , 
hogy a 
f r i s s e n 
f ü g g e t -
lenné vált 
Finnország 
alkotmánya 
elkészült. Telje-
sen véletlenszerű, 
hogy az új országgal kö-
zel egyidős nagytarcsai paraszt-
gyerek később – elsősorban Pécelen 
– a finn kultúra terjesztője lett.

1937-ben egy finnekből és ész-
tekből álló lelkészdelegáció járt 
Magyarországon, a népfőiskolák 
népszerűsítése érdekében. A finnek 
felajánlották, hogy egy lelkészt és 
egy diákot kivisznek magukkal, 
hogy ott helyben tanulmányozzák 
a népfőiskolákat. A finn nyelvet ak-
kor már jól beszélő Sztehlo Gábor 
nagytarcsai evangélikus lelkész a 
nagytarcsai iskola legjobb tanuló-
ját, az akkor 18 éves Sebők Istvánt 
ajánlotta a finnek figyelmébe.

Sebők István alig több mint egy 

évet töltött Finn-
országban, de 

a m e l l e t t , 
hogy elsa-
játította a 
finn nyel-
vet, életre 
szóló ba-
r á t s á go -
kat kötött. 

S z t e h l o 
vezetésével, 

a tapasztala-
tokkal hazatért 

Sebők István közre-
működésével 1938 őszén 

végül megalakulhatott a nagytar-
csai Tessedik Sámuel Népfőiskola, 
amely az első olyan magyarországi 
népfőiskola volt, amely már saját 
épülettel rendelkezett. 

Aztán jött a II. világháború, és 
a népfőiskolákért folytatott munka 
megakadt…

Sebők István a második világhá-
ború után kőművesként dolgozott, 
de nem adta fel célját, hogy tovább-
tanuljon, itthon is diplomát sze-
rezzen, végül 1951-ben, 32 évesen 
kapta meg a diplomát.

1954-ben Pécelre költözött, ha-
marosan munkát kapott a helyi ál-
talános iskolában. Az első években 

a Pécel melletti tanyán, Locsodon 
tanított, egészen 1963-ig. Ezt köve-
tően nyugdíjazásáig a Szemere Pál 
Általános Iskolában volt tanár, a fe-
leségével együtt.

Finn kapcsolatait továbbra is 
ápolta, eleinte levélben, majd a finn 
nagykövetség közvetítésével. 1983-
ban életre keltette a Péceli Magyar–
Finn Baráti Kört. Juhász Jenő, a kör 
későbbi elnöke írta az 1993-ban 
megjelent nekrológban, hogy „fá-
radhatatlanul kalauzolta itthon is 
a vendégeit, felnőtt és gyermek-
kórusokat hozott el Pécelre, szinte 
élete utolsó napjáig ment, kísért 
vendégeket, tolmácsolt”. A finn 
nagykövetet az 1990-es évek elején 
már barátjának tudhatta, 1991-ben 
átvette az egyik legrangosabb finn 
elismerést, a Finn Oroszlán lovag-
rend I. fokozatát. 

Sebők István 1993. július 3-án, 
74 évesen halt meg Pécelen. Abban 
az évben, amikor a Péceli Magyar–
Finn Baráti Kört sikerült önálló jogi 
körként is bejegyezni. Temetésén a 
nagykövetség kulturális titkára így 
fogalmazott: „Adósok maradunk 
Sebők Istvánnak és családjának a 
köszönettel. Velünk van a gyászban 
az a sok száz finn, aki az évek során 
Sebők István jóvoltából ismerkedett 
és barátkozott meg Magyarország-
gal és a magyarokkal… A munka, 
amelyet Sebők István kezdett el,  
tovább él minden olyan baráti kap-
csolatban vagy közösségben, ame-
lyet ő indított útjára, hogy aztán a 
messzi jövőben is Sebők István ér-
demeit dicsérje.” 

Erdős Szabolcs 
(peceliszilankok.hu)
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Péceli szilánkok

Pályázat az értékek bemutatására
A Péceli Értéktár Bizottság pénzdíjas pályázatot hirdet. A pályázat céja 
a helyi értékek minél szélesebb körű terjesztése, a helyi értékek újszerű 
bemutatása. A bizottság elsősorban olyan digitálisan terjeszthető tartal-
makat vár, amelyek a peceliertektar.hu oldalon bemutatott természeti, 
épített vagy szellemi értékek valamelyiket mutatja be, dolgozza fel újsze-
rűen. Az általános iskolás és középiskolás tanulók videókat, prezentáció-
kat, grafikákat is készíthetnek. A pályázat részleteiről további információt 
a peceliertektar.hu/palyazat oldalon találnak.

Megemlékezés
Sebők István születésének 100. 
évfordulójáról a Péceli Magyar–
Finn Baráti Kör is megemlékezett. 
Az összejövetelen rokonok, tanít-
ványok, finn és magyar barátok 

osztották meg emlékeiket Pista 
bácsiról. Itt adták át a Sebők 
István-díjat is, mellyel a Baráti 
kör Jelenikné Fülöp Lenke és 
Jukka Virtanen sokévi áldoza-
tos munkáját ismerte el. Az em-
lékplakett Pannonhalmi Zsuzsa 
munkája.

Nagytarcsai 
parasztcsaládból 
a finn lovagrendig

Pécel 
múltja rendkívül 

gazdag, feldolgozása hálás 
feladat. Erdős Szabolcs közel 

két éve publikál olyan érdekes 
történeteket, amelyekből sokat 

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

terjedelmükben a peceliszi-
lankok.hu oldalon 

érhetők el).
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PÉCELI HÍREK
Pécel Város 

Önkormányzatának havilapja
www.facebook.com/pecelihirek

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

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

Consulting Kft.

Cseuz László az esemény kap-
csán elmondta, jó lenne, ha 
nem csak ezen a napon kerül-
ne fókuszba az autómentesség, 
hiszen Pécelen is rengeteg gép-
kocsi van. Az önkormányzat 
is azt szorgalmazza, hogy ha 
valaki csak tejért, kenyérért 
ugrik le a városközpont-
ba, ne üljön autóba, 
hanem menjen ke-
rékpárral. Több 
oka is van, hogy 
miért. A kerékpá-
rozás ugyanis egészséges, 
és ha nem használnánk 
kocsit a rövid távokra, 
akkor kevesebb lenne 
az autó a péceli uta-
kon, nem utolsó-
sorban pedig a 
levegő tisztasá-
ga szempontjá-
ból sem mind-
egy, mennyire 
zsúfoltak a vá-
rosközpont útjai.

Szöllősi Ferenc Attila 
polgármester jelenlé-
tében tett állampol-
gársági esküt a 9 esz-
tendős Silló Krisztián 
még szeptemberben. 
Gratulálunk neki ah-
hoz, hogy immár ma-
gyar állampolgár!

Esküt tett Krisztián

Sikeres 
autómentes 
                napMegtartották Pécelen az autómen-

tes napot, még szeptemberben. 
Mint évek óta mindig, most is 
Cseuz László, az önkormányzat 
sportreferense állította össze a 
változatos programot. Volt itt min-
den: kerékpáros túra, gyalogtúra, 
futás óvodásoknak, iskolásoknak 
és felnőtteknek. Futóbiciklizés, 
rollerezés, kiegészítő programnak 
pedig rajzverseny, amely szintén az 
autómentes napról szólt. 
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Kúria Rendezvényház
Mert Pécelen mindig történik valami... a város szívében!

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

www.facebook.com/pecelirendezvenyhaz

Vállaljuk céges rendezvé-nyek, családi ösz-
szejövetelek, baráti 

találkozók teljes körű 
lebonyolítását!
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Október 13-án polgármestert és kép-

viselő-testületet választ Pécel is. 

Összesen 12 ezer 923 ember 

dönthet arról, kik irányítsák a 

várost.      
4. oldalPÉCEL 

minden előtt

Megérkezett a Topolyosba elképzelt 

fejlesztés látványterve. Egy biztos, 

ha elkészül, ez a terület lesz Pécel új 

gyöngyszeme!

      
      

      
   2–3. oldal

Heltai Miklós a díszpol-

gári címről, a közösség-

formálásról és a hagyo-

mányőrzésről. 

10–11. oldal

12 923  EMBER 

választhat Pécelen

Új városközpont 

A LÁTHATÁRON 

Topolyos

PÉCELI HÍREK
Pécel Város Önkormányzatának havilapja 

XXII. évfolyam 10. szám. 2019.
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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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Marton Márk 
Telefon: 06-30/780-2277, 

e-mail: peceliujsag@gmail.com

Miért hirdessen 
a Péceli Hírekben?
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LCD-, PLAZMA- és HAGYOMÁNYOS TELEVÍZIÓK, 
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK  

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL
LG – GRUNDIG – SAMSUNG – ORION – THOMSON

SZAKSZERVIZ
P és P Szerviz Bt.

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

PÉCEL
Bútorokat, festményeket, 

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

kat, csipkét, teljes hagyatékot.

Veszek 
készpénzért értékbecsléssel!

Díjtalan kiszállással!
06205978280

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS!
Beretta, Bosch, Fég, Junkers, Saunier  
Duval, Termomax, Westen szakszerviz.  
Fali- és állókazán-, bojler-, vízmelegítő-,  
konvektorbeüzemelés, -ellenőrzés és  
-tisztítás.

ZEMEN ÁKOS
06-70/549-8330TEL.:

Miért hirdessen 
a Péceli Hírekben?

Önéletrajzot a 
happycupdessert@gmail.com 

címre várom.

Jegyek válthatók: Színház Szervezés, 1172 Budapest, Ferihegyi út 26.  
 061/247-2882  szervezes@gozon.hu  www.gozon.hu

Gózon Gyula 
Kamaraszínház, 

Budapest, XVII. kerület, 
XV. utca 23.

KÉTSZERVOLT, HOLNEMVOLT...

Jegyár: 1500, 1800 Ft

Eszter-lánc mesezenekar koncertje
OKTÓBER 19., SZOMBAT 11.00

Gyerekeket, felnőtteket egyaránt magával röpíti  
a koncert egy nagyon vidám világba, lehet dudorászni,  

ringatózni, kacarászni, topogni és forogni is. 
A zenekar tagjai:  

Kárász Eszter (ének, 
ukulele, furulya, 
tilinkó), Molnár 

György (gitár, ének), 
Clemente Gábor 

(ütőhangszerek), 
Veér Csongor (he-

gedű), Becze Gábor 
(nagybőgő)

keresek 
péceli telephelyre.

Fizetés és munkaidő 
megállapodás szerint.

CUKRÁSZT,
KISEGÍTŐT 

ÉS ÜZLETKÖTŐT



Október 23. (szerda) 10 óra
Emlékezzünk a hősökre!

Pécel Város Önkormányzata nagy tisztelettel meghívja önt  
az 1956-os forradalom évfordulóján tartott ünnepi megemlékezésre.

AZ ÜNNEPSÉG HELYSZÍNE: SZEMERE ISKOLA AULÁJA 
A beszédek és az előadás után a város szervezetei, a pártok és  

magánszemélyek a Kálvin téren található 56-os emlékműnél tartanak  
koszorúzást. Minden emlékezőt szeretettel várunk! 

„A magyar vér oly nagy értéke  

Európának és a szabadságnak, hogy  

óvnunk kell minden cseppjét.”  

Albert Camus (1957)


