
A tanár úr évtizedek óta tesz 
Pécelért, augusztus 20-án dísz-
polgári címet adományozott 
neki a város.   
               2–3. oldal

Hármas ikrek 
a városban!

Pécel 
a szívügyem

Szöllősi Ferenc Attila

Pécel polgármestere az el-
végzett munkáról és az öt 

év tapasztalatairól.
10–11. oldal

Martin, Lora és 
Annabel hét hó-

napra érkezett, de 
szerencsére ők és 
az édesanyjuk is 

jól érzi magát. 
9. oldal

Díszpolgár lett 
Heltai Miklós

PÉCELI HÍREK
Pécel Város Önkormányzatának havilapja XXII. évfolyam 9. szám. 2019.
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Pécelen számtalan 
olyan ember él, aki-
ket a mindennapok 
rohanásában nem 
mindig veszünk ész-
re. Pedig ők jelentik a 
város szellemi tőkéjét 
vagy éppen erkölcsi 
érzékét. Augusztus 
20-án díszpolgári cí-
met és Pécelért díjat 
is adományoztunk. Heltai 
Miklós tanár úr hosszú évtize-
dek óta Pécel egyik emblema-
tikus alakja, nagy műveltségű 
ember, aki zsinórmértéknek 
számít. Vagy itt van idősebb 
Kővári Imre, aki az életével 
sokak számára példát mutat. 
Nehéz körülmények között 
nőtt fel, de tartásával, emberi 
kvalitásaival bebizonyította, 

igenis van kiút, ha az 
ember akarja. De em-
líthetem a szeptem-
beri Péceli Hírekből 
akár Megyery János 
szobrászművészt is. 
Egy olyan alkotói kö-
zösség megteremté-
sén dolgozik Pécelen, 
amely a kulturális 
élet egyik alapja le-

het. Habár csupán néhány éve 
él a városban, így is igazi lo-
kálpatrióta, most éppen a vá-
ros korábbi nagysága, Lázár 
Ervin munkássága előtt tiszte-
leg a Négyszögletű Kerek Erdő 
mesefiguráinak életre keltésé-
vel. Nagyszerű emberek, akik 
itt élnek közöttünk. Legyünk 
rájuk büszkék! Mert nélkülük 
nem lenne Pécel az, ami…

Szöllősi Ferenc Attila
polgármester

polgarmester@pecel.hu

Kedves péceli barátaim! Heltai Miklós és dr. Sallay Zoltán        is Pécel díszpolgára lett  Hárman kaptak Pécelért díjat

A 90 éves Balog Imrénét, 
Juliannát köszöntötte még 
augusztusban a Pekáry- 
kastély étteremben Szöllősi 
Ferenc Attila, Pécel polgár-
mestere. Virággal és tor-
tával kedveskedett az ün-
nepeltnek a városvezető, 
aki Pécel és Orbán Viktor 
miniszterelnök oklevelét is 
átnyújtotta. Julianna 1970 
óta él Pécelen, és a nyugdíj előtt az Unicum gyárában dolgozott hosz-
szú ideig. Boldog születésnapot kívánunk a város nevében is!

Boldog születésnapot!
Az ünnepelt 
szerencsére 
jó egészségnek 
örvend

Augusztus 20-án tartották Pé-
celen az államalapítás ünne-
pét. Az eseményen beszédet 
mondott dr. Szűcs Lajos, a kör-
zet országgyűlési képviselője 
és Szöllősi Ferenc Attila, Pécel 
város polgármestere. Az ün-
nepség keretében adták át a 
város kitüntetéseit. A díszpol-
gári címet mindenki tanár ura, 
Heltai Miklós kapta, aki évti-

zedek óta példaértékű közös-
ségi munkát végez a városért. 
Posztumusz díszpolgári címet 
adományozott a városvezetés 
dr. Sallay Zoltánnak példaér-
tékű, több évtizedes gyógyító 
munkájáért. A díjat a felesége 
vette át meghatódva. Pécelért 
díjat kapott dr. Lichner Ilona, 
aki hosszú évtizedek óta pati-
kusként dolgozik a városban, 

Heltai Miklós
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Heltai Miklós és dr. Sallay Zoltán        is Pécel díszpolgára lett  Hárman kaptak Pécelért díjat

és szinte mindenki ismeri, hi-
szen folyamatos ügyeletet tart 
a kis gyógyszertárában. Pécel-
ért díjat kapott idősebb Kővári 
Imre is. Imre bácsi példaér-
tékű életútját és emberségét 
díjazta az önkormányzat kép-
viselőtestülete. Mélyről indult, 
de a hitének és akaraterejének 
köszönhetően Pécel elismert 
polgára lett. Pécelért díjat ka-

pott Kovács Ernőné, a péceli 
zeneiskola vezetője, a zeneok-
tatásban nyújtott kimagasló 
szakmai tevékenységéért. Pro 
Talentum díjat vehetett át az 
Ossó János Fúvószenekar te-
hetsége, Jármi Napsugár Mir-
jam, a felkészítéséért pedig dí-
szoklevelet kapott Fejes István, 
a fúvószenekar karnagya. 
Az ünnepségen a helyi egy-

házak képviselő is 
beszédet mondtak, 
majd a kenyérszente-
lés sem maradhatott 
el. A remekül szerve-
zett eseményen – kö-
szönjük a Kúria Ren-
dezvényház áldozatos 
munkáját – az István, 
a király című rockopera 
dallamai is felcsendültek. 

Átadták a város 
kitüntetéseit

Sokan ott voltak 
az ünnepségen

Dr. Szűcs Lajos

Sallay doktor özvegye vette át 
a posztumusz díszpolgári címet

Dr. Lichner Ilona Kovács Ernőné Idősebb Kővári Imre
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Mint ismeretes, az autóipari alkatrészek 
gyártásával foglalkozó japán Enmech 
6,4 milliárd forint értékben bővíti a pé-
celi üzemét, amely 250 új munkahelyet 
teremtő beruházás. A kivitelezés remek 
ütemben halad, a tervek szerint október-
ben át is adhatják a szerelőcsarnokot.  
Szöllősi Ferenc Attila polgármester 
is üdvözölte a beruházást, hiszen a 
munkahely teremtés mellett az sem 
mellékes, hogy a cég a korábbinál jóval 
nagyobb iparűzési adót fizet majd a vá-
rosnak, amelyből fejlesztésekre költhet a 
városvezetés. „Büszkék vagyunk rá, hogy 
az Enmech Pécelen bővíti az üzemét, hi-
szen a cég valóban világszínvonalat kép-
visel az autóalkatrész-gyártásban. Az ő 
jelenlétükkel csak profitál a város!" – ösz-
szegzett a polgármester még korábban.

Október 13-án tartják az 
önkormányzati választást 
az országban, így Pécelen 
is. Ami bizonyos, 8 millió 
42 ezer 956 fő járulhat 
az urnákhoz az októberi 
vasárnapon, más kérdés, 
hogy a korábbi választá-
sok statisztikája alapján 
az önkormányzati vá-
lasztásokon nem szo-
kott kiugró részvételi 
arány lenni. Pécelen a 
hivatalos adatok sze-
rint 12 ezer 914 ember 
jogosult a választásra, 
nekik már meg kellett 
kapniuk az értesítést 
arról, hogy szavazás lesz 
októberben.

Fontos tudnivaló, hogy 

aki mozgó urnás szava-
zást kér a helyi jegyző-
től, annak október 9-ig 
levélben kell értesítést 
küldenie, megbízott ál-

tal még a választás nap-
ján is kérhet mozgó urnát. 

Október 9-ig kell azonak is 
értesítést küldeniük, akik 
nem a bejelentett lakcímü-
kön, hanem a tartózkodási 
helyükön szeretnék leadni 
a voksukat. 

Pécelen a lakosságszám 
alapján 8 egyéni képviselő 
kerül be az önkormányzati 
képviselő-testületbe,  hár-
man pedig kompenzációs 
listán, így a testület létszá-
ma 11 fő. 

Lassan elkészül a 6,4 milliárd forintos beruházás

Októberben választ 
az ország

Jól halad az építkezés
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Pécel egyik 
híressége volt 
Lázár Ervin, 
aki a Csunya 
erdőről mintáz-
ta a Négyszögle-
tű Kerek Erdőt. 
Megyery János, 
jó lokálpatrióta-
ként, a figurák 
életre keltésével 
tiszteleg a neves 
író emléke előtt. 
„Amikor néhány 
éve Pécelre költöz-
tem, akkor tudato-
sult bennem, hogy 
itt élt ifjúkorom 
meghatározó írója, 
Lázár Ervin, akinek meséit a ki-
csi lányomnak is számtalanszor 
elolvastam. Az elhatározásból va-
lóság lett, és egy éve készültem el 
az első figurával, Dömdödömmel. 
Amikor a kislányom meglátta, azt 
mondta, apa, ez olyan aranyos, 
nem lehetne a szobámban tarta-
ni? Akkor már tudtam, hogy 
jó úton járok”  
– mondja Me-
gyery János. 
Kérdés persze, 
hogy meny-
nyire ismerik a 
mai gyerekek 
Lázár Ervin 
meséit? A 

szobrászművész szerint nincs ok 
aggodalomra. 
„Úgy veszem észre, a nagyszülői 
generációnak köszönhetően ma 
is olvassák a kicsik Lázár Ervint, 
de persze le-

hetne még jobb 
is a helyzet, ép-
pen ezért ezzel a 
vándorkiállítással 
is népszerűsíteni 
akarom Lázár Evin 
munkásságát.”
A figurák elkészül-
tek, és vándorútra 
indulnak. Az alko-
tó bízik benne, 
hogy legalább 
olyan sikeres 
l e s z  a 
vándor -
k iá l l ítá-
sa, mint 
a Süsü és ba-
rátai cím alatt 

futó tárlata, ahol a régi ma-
gyar mesefilmek hőseit mu-
tatta be a gyerekeknek. 
„A Debreceni Virágkar-

neválon debütált a tárlat, mond-
hatom, nagy sikerrel. Ha valaki 
szeretné, hogy eljussanak a váro-
sába a Négyszögletű Kerek Erdő 
mesehősei, az írja be a Facebook 
keresőjébe, hogy Négyszögletű 
Kerek Erdő mesekiállítás és meg-
talál engem. Boldogan elviszem a 
kiállítást az ország bármely szeg-

letébe!"

Pécelen keltek életre 
Lázár Ervin mesehőseiOktóberben választ 

az ország
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Elkészült a nagy mű, Megyery János, a Pécelen élő szobrász-
művész megalkotta a Négyszögletű Kerek Erdő mesefiguráit, és 

magát az alkotót, Lázár Ervint is. 

Lázár Ervin élethű mása 
és Maminti, akit kislányáról

mintázott a művész

Bruckner Szigfrid és az 
alkotó, Megyery János
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A fűnyírástól  
a hangos zenéig

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.

SZABAD-E HÉTVÉGÉN  
FÜVET NYÍRNOM? 
 

Az önkormányzati rendelet 
kimondja, hogy aki mások 
nyugalmának megzavarására 
alkalmas, zajjal együtt járó 
tevékenységet végez (felso-
rolva a kertgondozás is), az 
vasárnap és ünnepnapokon 
nem teheti. A többi napon pe-
dig este 20 óra és reggel 8 óra 
között nem teheti. A válasz 
tehát: szombaton – ha nem 
ünnepnap – lehet napközben 
füvet nyírni, vasárnap viszont 
rendeletet sért.

IGAZ, HOGY SZEPTEMBER-
TŐL TILOS AZ AVARÉGETÉS A 
KERTEKBEN?

A kerti zöldhulladék égetése 
eddig is országosan tilos volt, ez 
alól adtak egyedi rendeletekkel 
felmentést a helyi önkormányza-
tok. Figyelembe vége a klimatikus 
viszonyokat, a péceli domborzat 
sajátosságát (a város jelentős része 
völgyben fekszik), az önkormány-
zat szeptemberi hatállyal megtil-
totta a zöldhulladék égetését. Tette 
azért is, mert a zöldhulladék elszál-
lítása megoldott. 

TÉNYLEG NEM VEZETHETEM 
KI TÖBBÉ AZ ESŐVIZET AZ 
UTCÁRA?

Eddig is tilos volt mindenhol, 
legfeljebb elmaradt a szankcioná-
lás. Pécelen különösen sok gondot 
okoz, hogy a kertekből kivezetett 
esővíz rongálja az utakat, ami kö-
zös probléma. Éppen ezért az eső-
vizet a kerten belül kell elszikkasz-
tani. Természetesen ezentúl sem a 
szankció lesz az első, ám ha valaki 
a felhívások és figyelmeztetések el-
lenére is kivezeti a vizet az utcára, 
az büntetést vonhat maga után.

MIKOR SZÓLHATOK A SZOM-
SZÉDNAK, HA TÚL HANGOSAN 
HALLGATJA A ZENÉT? 

Este 22 óra és reggel 6 óra kö-
zött rendőrségi hatáskörről beszé-
lünk, mert a hangos zene csend-
háborítás. Ha nappal bömbölteti, 
akkor a helyi jegyzőnél kell jelezni 
a gondot. De a legjobb, ha először 
megkéri a szomszédot, hogy hal-
kítsa le a zenét. 

Jogi kisokos

A Péceli Hírek Oláh János jegyző segítségével 
válaszol a sokakat érintő kérdésekre. Fűnyírás, 

avarégetés, hangos zene…

Vasárnap ne nyírjon füvet!
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Pécel zöld szíve 
lehet a Topolyos

Szöllősi Ferenc Attila pol-
gármester jelenlétében 
tett állampolgársági esküt 
Makszin Kristin Maria még 
augusztusban. A hölgy az 
Egyesült Államokban szü-
letett, és 20 évesen bele-
szeretett a magyar nyelvbe, 
pedig egy magyar rokona 
sem volt. A szerelem aztán 
egy másik szerelmet is ho-
zott, hiszen megismerte a 
későbbi magyar férjét. Két 
szép gyermekük született, 
és most úgy érezték, eljött 
az idő, hogy Maria magyar 
állampolgár legyen. Fősze-
replőnk amúgy tökéletesen 
beszél magyarul, és a Ma-
gyar Tudományos Akadémi-
án dolgozik. Innen is gratu-
lálunk az állampolgársági 
esküjéhez!

Az építkezési hullám sajnos 
Pécelt is elérte, és mivel van 
kereslet, az ingatlanberuhá-
zók újabb és újabb területeket 
keresnek. A vasútállomástól 
nem messze fekvő Topolyost 
is többen kinézték, ám a vá-
rosvezetés nem adja el az 
önkormányzat tulajdonába 
tartozó területet, hanem oda 
egy padokkal, fákkal, játszó-
térrel ellátott közparkot ter-
vez. 

A képviselő-testület felkért 
egy irodát a tervezésre, hi-
szen nem mindegy az sem, 
mikor és milyen fákat ültet a 
városvezetés, amely azt sze-
retné, hogy a Topolyos a vá-
ros zöld szigete legyen, ahová 
a családok kimehetnek pi-
henni, a gyermekek játszani. 
Minderre nagy szükség van, 
hiszen az elődök nem gon-
doskodtak a közterekről, a 

város központját, 
ahol ki lehetett 
volna alakítani 
egy parkot, elad-
ták egy multinak. 
Nem mellékesen 
az ingatlanberu-
házók sem törőd-
nek azzal, hogy 
a lakóparkok ki-
alakításánál sza-
badon hagyjanak 
némi területet, 
ahol játszóteret alakíthat-
nának ki a lakók. Nem, még 
a csapadékvíz-elvezetést és 
az útépítést is megspórolják. 
Ennek próbál gátat szabni a 
mostani városvezetés, amely 
Pécel bizonyos területeire vál-
toztatási tilalmat rendelt el, 
ott tehát nem lehet építkezni, 
és nemet mond a belterületbe 
vonásokra is, hiszen a város-
nak nem újabb házakra van 

szüksége, hanem 
arra, hogy meg-
tartsa az élhető 
kisváros jellegét. 

P a s z t e r o v i c s 
János az önkor-
mányzat képvi-
selő-testületében 
a városfejlesztési 
bizottságot vezeti. 
Szerinte a Topolyos 
idővel Pécel egyik 
ékköve lesz.

„A tervek hamarosan elké-
szülnek, s akár ősszel meg-
kezdődhet a munka, a faülte-
tés” – mondta a képviselő. És 
ha már faültetés, a péceli hár-
mas ikrek megszületése után 
döntött úgy Szöllősi Ferenc 
Attila, Pécel polgármestere, 
hogy ezentul minden péceli 
újszülött tiszteletére elültet 
egy fát a város, erre pedig a 
Topolyosban is sor kerülhet.

jött hozzánk

Ausztriába 
látogattak

Az újabb lakóparkok helyett közparkokat szeretne a vá-
rosvezetés, éppen ezért jelölte ki erre a célra a Topolyost, 

amely a város zöld szíve lehet idővel.

Közparkokat akar 
a városvezetés 
a lakóparkok helyett 
(képünk illusztráció)

Paszterovics János

Amerikából

Ausztriában, pontosabban Mis-
telbachban járt a Szöllősi Ferenc 
Attila polgármester vezette kül-
döttség még augusztusban. Mint 
ismeretes, az alsó-ausztriai telepü-
lés immár 15 esztendeje testvérvá-
rosa Pécelnek, a jeles évfordulón 
pedig ünnepséget rendeztek az 
osztrák városban. Sőt, Mistelbach 
polgármestere, dr. Alfred Pohl és 
Szöllősi Ferenc Attila (képünkön) 
a hosszabbításról szóló dokumen-
tumot kézjegyével is ellátta. A ma-
gyar küldöttséggel tartott az Ossó 
János Fúvószenekar is, amely Fe-
jes István karnagy vezénylése mel-
lett adott koncertet a helyieknek.
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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 (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-testület

Gőzerővel folyik a vasútfejlesztés Pécel 
belterületén is. Az állomásnál lassan 
körvonalazódik, hol helyezkedik majd 
el a gyalogos-aluljáró. Mint ismeretes, 
az új, felújított állomásra négy peront 
terveznek, a két szélső nem 
mellékesen fedett lesz, 
és ezeknél zajlik majd az 
utasforgalom. Az is biztos, 
hogy akadálymentesített 
lesz a közlekedés, akinek 
szüksége van rá, liftekkel 
is felmehet a peronokhoz. 
Az új síneket már lerak-
ták, a szakemberek szerint 
sokkal kevesebb zajjal jár 
majd a vonatközlekedés, 
mivel az új sínpárok mo-
dernebbek, és zajvédő fa-
lat is építenek. Az állomás környéke 
szintén megújul, a korábbi parkoló 
kibővűl, sokkal több gépkocsinak lesz 
helye. Egy kicsit odébb, az északi vá-
rosrész szélén már épül az autós-felül-
járó és a Baross utcai autós-átjáró is 
elnyeri majd végleges formáját. 

Az északi városrészben élők számá-
ra jó hír, hogy az ingatlanszakértők 
szerint a megújult állomással, a rende-
zett környezettel és a kiváló parkolási 

lehetőségekkel az ingatlanok értéke 
is növekszik, hiszen aki Pécelen akar 
házat vásárolni, elsőként a vasútközle-
kedést fogja górcső alá venni, az pedig 
ideális lesz. Fontos információ, hogy a 

városvezetés jelezte a ki-
vitelező Strabagnak, hogy 
azokat az utakat (élen a 
Rákóczi úttal), amelyeket 
felvonulási területként 
használtak, az eredeti ál-
lapotukban kell visszaad-
niuk a városnak.

Kazinczy Tamás, az 
északi városrész önkor-
mányzati képviselője is 
biztos abban, hogy a vas-
útfejlesztésnek nem vesz-
tese, hanem nyertese lesz 

a városrész.
„Most még csak az építkezéseket 

látjuk, vagy bosszankodunk, hogy 
sok a por, és nehéz átjutni az északi 
városrészbe. Jövő év végére a tervek 
szerint elkészülnek az állomással, az 
autós-felüljáróval, és akkor majd talán 
más szemmel nézzük ezt a beruházást, 
hiszen rendezettebb, fejlettebb lesz a 
vasútállomás és annak környéke” – 
összegzett Kazinczy Tamás. 

Vasútfejlesztés

Készül az autós- 
és a gyalogos- 

ALULJÁRÓ

Kazinczy Tamás

A gyalogos-aluljáró is épül
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Nagy 
az öröm a Kiss 

családban, hiszen 
megszülettek a hármas 

ikrek. A péceli család ez-
zel hattagúvá vált, mert 

már eddig is volt egy 
kétéves kislányuk. 

Hármas ikrek  
születtek Pécelen

Megszülettek a 
péceli hármas ik-
rek, Martin, Lora 
és Annabel! A ki-
csik a hetedik hónap-
ra érkeztek, de szerencsére 
egészségesek, és az anyuká-
juk, Gabriella is jól van. Az 
édesapjuk, Kiss Gergő elmondta, 
Martin 1870 grammal, Annabel 
1740 grammal, Lora pedig 1640 
grammal született. Nem mellé-
kesen a házaspárnak már van 
egy kétéves kislánya, Eliza, így 
villámgyorsan hattagúra gyara-
podott a család.

„Amikor februárban elmen-
tünk az első ultrahangra, én 
kint ültem a rendelőben a két-
éves kislányunkkal, amíg a fele-
ségemet vizsgálták – kezdi Ger-
gő. – Aztán egyszer csak kijött 
az orvos, lehajolt Elizához, és 
azt mondta, gratulálok érkezik 
egy raklapnyi kistesó. Hirtelen 
nem is értettem, mi van, aztán 
bent megmutatta a három kis 
embriót az ultrahangon. Azóta 
már lelkileg is felkészültünk a 
kicsik fogadására. Egyébként 
spontán jöttek, ha pedig meg-
kérdezik tőlem, hogy ez meg 
hogyan sikerült, mindig azt 
mondom, a péceli víznek kö-
szönhető” – mondja Kiss Gergő.

A kicsik és az anyuka még egy 
ideig kórházban lesznek, aho-
vá naponta bejár Gergő is, aki 

amúgy informatikusként és 
munkaerő-közvetítőként dolgo-
zik. Egy biztos, az öröm 
mellett ko-
moly anyagi 
kiadások is 
várnak rá, hi-
szen nem egy, 
hanem három 
gyerekágy kell, 
pelenkából pe-
dig – kis túlzással 
– ipari 
m e n y -
nyi-

ség. Gergővel amúgy már felvette 
a kapcsolatot Szöllősi Ferenc At-
tila, Pécel polgármestere is, aki 
ígéretet tett arra, hogy a város-
vezetés a lehetőségeihez mérten 
mindenben támogatja a családot, 
így anyagilag is. 

„A legfontosabb, hogy Martin, 
Lora, Annabel és az édesanyjuk 
is jól van, szeretettel várjuk őket 
haza" – mondja a polgármester, 
aki azt is hozzátette, az ikrek 
érkezése adta számukra az ötle-
tet, hogy ezentúl minden péceli 

újszülött tiszteletére 
ültet egy fát a város, 

ahol egy kis tábla 
jelzi majd, hogy ki-
nek a születése mi-

att ültették 
el a facse-
metét.

De visz-
szatérve az 
ikrekhez. 
M é s z á -
ros Éva, 

a  péce l i 
családsegítő 

vezetője is a 
família segítsé-

gére sietett. És kell is 
a segítség. Ha valaki 
úgy érzi, babaruhákkal, 
bébiétellel vagy bármi 
mással támogatná a 
hármas ikrek szüleit, az 
a péceli családsegítőbe 
beviheti a felajánlását. 
Előre is köszönjük!
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Gabriella, Gergő
és Eliza. Még 

az ikrek nélkül
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Az elmúlt öt év értékelésére kérte a Péceli 
Hírek Szöllősi Ferenc Attila polgármestert. A 
városvezető az interjúban arra is kitért, miért 

támadják az elért eredményeket.

Milyen volt az elmúlt öt év?
Felettébb munkás.
És mire a legbüszkébb?
Arra, hogy sikerült megőriz-
nünk a nehezen elért gazda-

sági stabilitásunkat. Igaz, 
ennek az az ára, hogy a 
tervezett beruházások 
lassabban haladnak, de 
a lényeg, hogy egyetlen 
fillér adóssága sincs a 
városnak.  
Tényleg nem csinál-
tak semmit az el-
múlt öt évben? 
Szerintem aki nyi-
tott szemmel jár 
a városban, meg 
tudja válaszolni 
a kérdést. Nyil-
ván ugyanazon 
a rossz úton köz-
lekedünk a Rá-
day utcában, a 
Jókai utcában, 
a Petőfi utcá-
ban, nyilván 
nem épül 
meg az En-
mech-be-
ruházás, 

ahol kétszázmilliós kötelezett-
séget vállalt a város. Nyilván 
nem épült meg a 600 köbméte-
res víztározó, amely a Csatárit 
és a Levendulást látja el vízzel, 
nyilván nem lett kicserélve 
több száz elavult egyéni bekö-
tővezeték. Nyilván nem cserél-
tettünk ki több száz tolózárat a 
városban. Nyilván a közintéz-
mények energetikai felújítása 
sem eredményes, a gyerekek 
továbbra is biztosan fáznak a 
Petőfi iskolában és a Nyitnikék 
óvodában, nyilván nem nyer-
tünk pénzt a piactér rekonst-
rukciójára, a Vállalkozói Park 
megépítésére, az Újtelep reha-
bilitációjára, a Levendulás és 
a Csatári csapadékvíz-elveze-
tésére. Nyilván nem készült 
el – pedig igen – a régi orvosi 
rendelő felújítása, és nyilván 
az új orvosi rendelő sem fog 
elkészülni, pedig áprilisig át-
adjuk. Nyilván nem épültek 
játszóterek, felnőttkondipark, 
műanyag borítású kézilab-
dapálya a Szemerében. És ez 
még nem minden, csak kira-
gadott példák a semmittevé-
sünkre.
Ez Pécel eddigi életében 
soha nem látott fejlesztés-
nek tűnik. Akkor mégis, mi-
ért bántják?
Hadd bántsanak, ez az ő dol-
guk, a lelkeik tükre. Irigység 
és rosszindulat. Javarészt 
azok bántanak, akik valami-
kor az elmúlt kilenc év során 

a szívügyem!
Pécel 
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Csaknem félezer 
új ingatlant 

szeretnének a 
beruházók, de mi 

nem!

hozzám dörgölőztek, jobbára 
személyes érdeküktől vezérel-
ve, majd amikor világrengető 
ötleteik, amelyek csak nekik 
váltak volna hasznukra, nem 
teljesültek, szembefordultak 
velem. Többen vannak, akik 
munkatársaim lettek, majd 
amikor felismerték, hogy itt 
dolgozni kell, odébbálltak. Azt 
is tudom, hogy milyen jelentős 
érdekeket sértünk azzal, hogy a 
további nagy építkezések meg-
akadályozása mellett döntöt-
tünk. Néhány ember személyes 
gazdagodását sértjük döntése-
inkkel, ők most minden követ 
megmozgatnak, hogy a város 
szempontjából veszteséges in-
gatlanberuházásokat folytatni 
tudják. A tragikomikus ebben 
az, hogy jószerivel még csak 
nem is ide adóznak. Sajnos je-
lentősek az olyan beruházások a 
városban, amelyekre még 2010 
előtt kaptak engedélyt, ezeket 
megakadályozni már nem tud-
juk. Azonban jelen pillanatban 
is több belterületbe vonási ké-
relem van előttünk, amelyek 
tovább növelnék az egyébként 
is meglévő zsúfoltságot a város-
ban. Ezekre nemet mondunk! 
Ezért vezettük be a változta-
tási tilalmat. Csaknem félezer 
új ingatlant szeretnének a be-
ruházók, de mi nem! Nem cso-
dálkozom rajta, hogy mindent 
elkövetnek azért, hogy új város-
vezetés legyen 
Pécelen. Össze-
álltak. A pénz, 
a remélt profit a 
közös érdek. Meg 
akarjuk menteni 
a Várhegyet, a 
Topolyost. Eze-
ken a helyeken 
ugyanis több 
száz  la ká sos 
monstrumokat 
akarnak. Tudja, nem is az a leg-
nagyobb baj, hogy az ingatlan-
beruházók építkezni akarnak. 
A baj az, hogy infrastruktúráról 
nem gondoskodnak. Nem épí-
tenek aszfaltos utat, csapadék-
víz-elvezető árkot, játszótérnek 
sem hagynak helyet, mert kell 
a profit. Az emberek pedig bol-
dogan ideköltöznek, mert Pécel 
gyönyörű, dimbes-dombos, és itt 
szembesülnek vele, hogy nincs 
infrastruktúra. Pedig a milliár-
dos profit csak egy kis hányadát 
kellene lecsípni ehhez. De nem. 
Kérdem én, mi a haszna a város-
nak abból, hogy egy-két ember 
milliárdos ingatlanberuházó 

lesz? Azt hiszem, lassan kez-
dem megválaszolni, hogy miért 
is bántanak, miért terjesztik azt 
tudatosan, hogy itt nem történik 
semmi. 
Fenyegetéseket is kapott?
Nyíltan nem, annál okosabbak. 
De lassan regényt tudnék írni a 
privát fenyegető üzenetekből.
Ha ennyire támadják, miért 
indul ismét a polgármesteri 
székért?
Még 2010-ben azért indultam, 
hogy rend legyen a városban. 
Nem gondoltam, hogy ez ilyen 
nehéz feladat. Alapvetően sza-
bálykövető embernek tartom 
magam, és azt gondoltam, ezzel 
sokan mások is így vannak. Az-
tán szembesültem a szabályok 
legjellemzőbb tulajdonságával, 
miszerint jó, ha vannak, csak 
másokra vonatkozzanak. Ez ér-
zékelhető az építkezéseknél, a 
parkolásnál és az általános köz-
lekedési morálnál is. Nehéz ügy, 
olyan, amit csak következetes 
határozottsággal lehet kezelni. 
Az elkövetkezendő időszak leg-
nagyobb feladatát a helyi közle-
kedés szabályozása jelenti. Kö-
zösen, egy szándékot képviselve 
ezt is meg tudjuk oldani! A másik 
ok érzelmi. Én gyerekként a Rá-
kos-patakban horgásztam, a me-
zőn fociztam, a Csunya erdőben 
számháborúztam. Pécel nekem a 
szívügyem. Nem engedem, hogy 
elveszítse a kisvárosias jellegét. 

Számtalan pá-
lyázatot nyer-
tünk ebben a 
ciklusban, ezek 
a beruházások 
jövőre kezdőd-
nek. Sokat dol-
goztunk azért, 
hogy a piactér 
rehabilitációja 
megtörténjen. 
Azért is, hogy 

rendben legyen a Rákos-patak 
partja. Sok ismerősöm van Új-
telepen. Ott aszfaltos út és járda 
készül hamarosan. Folytatjuk az 
utak rendbetételét, a Csatáriban 
elkészül a csapadékvíz-elvezető 
rendszer. A Topolyosból köz-
parkot csinálunk, játszóterek-
kel, padokkal. Ezek mind az itt 
élők kényelmét, a gyerekeink 
jövőjét szolgálják. Persze egy-
szerűbb felépíteni egy hatszáz 
lakásos lakótelepet, és élvezni a 
hasznot. De én városvezetői fej-
jel gondolkozom, mert én nem 
Pécelből akarok hasznot csinál-
ni, hanem Pécelért szeretnék 
tenni. 

A lakóteleplobbi támadja, a 
kormánypárt viszont tudtom-
mal elismeri a mostani város-
vezetés munkáját.
Évtizedek óta úgy éljük az éle-
tünket, hogy a sikereink rész-
ben a kapcsolatrendszerünkön 
múlnak. Nehéz elképzelni egy 
hatékony városvezetést korrekt 
kormánykapcsolatok nélkül. 
Az elnyert pályázatok száma 
és értéke azt bizonyítja, hogy 
a kormány elismeri a jelenlegi 
városvezetés tevékenységét, és 
ösztönzi a pályázatok pozitív 
megítélésével. Olyannyira igaz, 
hogy teljes támogatásáról bizto-
sította a jelenlegi városvezetést.
Na, pedig függetlenek vol-
tak… 
Most is függetlenek vagyunk, 
azonban nekünk a péceli em-
berek élete, a város fejlődése a 
fontos. Felelős városvezetőként 
én személy szerint örülök ennek 
a jó és hatékony kapcsolatnak. 

Tudja, néha elgondolkozom. 
Hatvankét éves, most szüle-
tett meg a legkisebb gyerme-
ke. Megtehetné, hogy nap-
hosszat vele játszik, és akkor 
nem kellene azt olvasnia, 
hogy a Szöllősi így meg úgy.
Csenge, Konrád és Zétény Is-
ten egy csodás ajándéka az 
életünkben. De látja, nekem 
miattuk sem mindegy, hogy 
milyen városban fognak felnő-
ni. Azt akarom, hogy egy él-
hető, zöld városban lakjanak, 
amely nem túlzsúfolt lakótele-
pekkel van telerakva, hanem 
parkokkal, játszóterekkel. 
Persze a Rákos-patakban már 
kevesebb a hal, a mezők egy 
része is eltűnt az évtizedek 
során, de azt szeretném, hogy 
ők is átélhessék azt, amit én 
átéltem gyerekként Pécelen. 
Egyszerűbben fogalmazva: 
szerethessék és szeressék ezt 
a gyönyörű kis várost!



2019. szeptember  Péceli Hírek12

PÉCEL ZÖLD SZÍVÉBEN

Imád énekelni, és úgy érzi, 
tud is? Akkor a Kúria Ren-
dezvényház nagy karaoke-
versenyén a helye! Szeptem-
ber 21-én, szombaton este 
20 órától indul a hangulatos 
karaokeparti, ahol szakér-
tő zsűri dönti el, hogy ki a 
legjobb karaokés a városban! 
A helyszínen nem lehet ne-

vezni, aki tehát elindulna a 
viadalon (ahol értékes nye-
remény vár a győztesre), 
annak szeptember 10-ig kell 
elküldenie a nevezését a ku-
riarendezvenyhaz@pecel.hu 
e-mail-címre. Írja meg a ne-
vét és azt, melyik zeneszám-
mal nevez a versenyre. Azt 
is írja meg, hogy kér-e zenei 

alapot, vagy ön hoz magá-
val pendrive-on. A nevezés 
ezennel elindult, de mivel 
a létszám azért korlátozott, 
nem árt igyekezni! Fontos 
információ, hogy a karao-
ke-versenyre – amely után 
fergeteges diszkó lesz – 1000 
forint a belépő. Mindenkit 
szeretettel várnak!

KARAOKEVERSENY A KÚRIÁBAN

Zenevonat szuperkoncert

Idén sem maradhat el a hagyományos és 
népszerű Bogártalálkozó Pécelen. A ní-
vós esemény szeptember 7-én, szombaton 
a Topolyosban lesz, s már most látszik, 
érdemes kilátogatni Pécel zöld szívébe. 
Reggel főzőversennyel indul a program, 
majd a Kúria Rendezvényház délelőtt a 
helyi tehetségeknek ad lehetőséget a be-
mutatkozásra. Délután 13 órától látvá-
nyos bemutatókat nézhetünk, színpadra 
lép a Pécel Dojo, a Pretty Dance, Pitzer 
Bettina és zumbafitnesz-csapata, az Ok-
togon Tánc centrum. Természetesen a Bo-
gárfelvonulás sem maradhat el, amire a 
tervek szerint 15 órától kerül sor. Az esti 
koncerteken is érdemes lesz ott maradni, 
hiszen 19 órától fellép a népsze-
rű The Bits, a hazai Beatles-em-
lékzenekar, utána a 

sokak által kedvelt lemezlovas, 
a pesti Remix diszkó sztárja, DJ 
Hudák pörgeti a zeneszámokat 
este nyolc órától, majd 11 órá-
tól ismét (csatlakozik hozzá DJ 
Skorpioh is). 
És még nincs vége a progra-
moknak, 21 órától ugyanis Ze-
nevonat szuperkoncert lesz az 
LGT sztárjaival. A szervezők a 
kicsikre is gondoltak, ingyenes 
pónilovaglás és kézműves-fog-
lalkozások várják a gyerekeket, 
és a Sörsámánok ingyen motoroz-
tatják a piciket. Térítés ellenében 
pedig a Burián Kalandpark játéka-
it próbálhatják ki a kicsik és a na-
gyok, hiszen XL-hinta is lesz. 
A szervezők – a Kúria Rendezvény-
ház és a Magyarországi Bogarasok 
Klubja – és a fő támogató, Pécel Vá-
ros Önkormányzata szeretettel lát 
mindenkit. The Bits
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Minden 1986-
ban kezdődött. 
Anna akkor 38 
esztendős volt, 
és nagy bol-
dogságban ne-
velte a férjével 
a három gyerme-
küket. Aztán egy 
nap nagyon súlyos 
agyvérzést kapott. A 
fél oldala teljesen lebénult, 
beszélni sem tudott, és mi-
vel a férje még többet dolgo-
zott, hogy eltartsa a csalá-
dot, Anna édesanyja etette, 
itatta, segítette a bajba ju-

t o t t 
lányát.

„Szörnyű 
idő- szak volt – kezdi 
Anna. – Az édesanyám, a 
Jóisten segítse a másvilá-
gon, mindent megtett, hogy 
felépüljek. Sokáig voltam 

kórházban, az orvosok nem 
t u d t á k megmondani, ké-

pes leszek-e 
valaha jár-
ni,  beszél-
ni. Nagyon 

a ka r t a m,  íg y 
végül a család se-
gítségével egy év 
után felálltam a 
kerekesszékből, 

és szép lassan 
beszélni is 
újra megta-
nultam.”

K o r á b -
ban a Rókus 

kórházban dolgozott 
nővérként a sebésze-

ti osztályon, de ezt a 
munkát is fel kellett adnia. A 
gyerekeket így is felnevelte a 
férjével – 54 éve házasok – , 
majd nyugdíjas lett és tava-
lyig, amikor is a 70. életévét 
is betöltötte, nem volt semmi 
egészségügyi gondja. Akkor 
viszont elesett, és a hosszas 
orvosi vizsgálatok után ki-
derült, hogy a korábbi agy-
vérzés hatására a mozgás-
koordinációja már nem lesz 
a régi. Rábeszélték egy rol-
látorra, egy négykerekű kis 
járgányra, amelyre támasz-

kodva haladhat. Az elején 
nem akarta használni, de ma 
már mindenhová azzal megy. 
Túrázni is.

„Először az utcánkban 
próbáltam ki, mivel éppen 
akkor nagyon rosszul vol-
tam, háromszáz métert egy 
óra alatt tettem meg. Azóta 
javult a teljesítményem, ma 
már heti ötször túrázom a 
városban, alkalmanként 6 és 
12 kilométer közötti távokat 
teszek meg, és a leghosszabb 
távot is letudom két és fél óra 
alatt.”

Anna a Facebookon vezet 
útinaplót a Pécel csoportban 
és sokat kedvelik a beszámo-
lóit. Nem mellékes az sem, 
hogy 1965 óta él a városban, 
és a három gyermeke mellett 
már öt unokája is van. 

„Jólesik a fogadtatás, örü-
lök, hogy az emberek szíve-
sen olvassák a bejegyzései-
met. Egyre többen ismernek, 
van, aki integet, ha elmegy 
mellettem autóval, mert tud-
ja, hogy én vagyok az a rol-
látoros, aki a neten írogat. 
Természetesen az egészségem 
miatt teszem ezeket a nagy 
sétákat, de ma már élvezem 
minden pillanatukat!” 

Szeptembertől folyamatosan in-
dulnak a közkedvelt, régi és új 
foglalkozásaink gyerekeknek és 
felnőtteknek. A pontos kezdésről 
és a részletekről a tanfolyamve-
zetőknél vagy elérhetőségeinken 
kapnak bővebb tájékoztatást. A 
foglalkozások listája folyamato-
san bővül!  

GYEREKEK 
Újdonságok: klasszikus balett, 

Jamland hiphop, mini rocky.
Állandó programok: gyerek-
jóga, ovis táncelőkészítő, felsős 
rocky, gyerektorna, sakk-klub.

BABA-MAMA  
Állandó programok: babás és 
kismamajóga, zenekuckó, bábos 
mesekuckó.

FELNŐTTEK
Újdonságok: szeniortánc, step 

aerobic, kiscsoportos személyi 
edzés.
Állandó programok: zumba, 
gerincjóga, hölgytorna, pilates, 
La Mona tánc.

KLUBOK
A védőnői szolgálat baba-mama 
klubja. Varázskulcs Közösség. 
Péceli Olvasókör/Karsai Zsig-
mond Baráti Társaság. Tájak-Ko-
rok-Múzeumok Egyesület péceli 

szervezete, Péceli Bélyeggyűjtő 
Kör.

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

A könyvtár és a művelődési ház hírei

Aki útinaplót 
vezet a rollátoros 

túráiról

Anna a Facebookon 
vezet útinaplót

Üde 
színfoltot jelen-

tenek a bejegyzései 
a sokszor gyűlölködő 

internetes közösségi tér-
ben. Barna Lászlóné, Liptai 
Anna egy mozgást segítő 
rollátorral járja a várost, 

és a Pécel csoportban 
vezet útinaplót. 
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Újtelep megújul, aszfaltos utat 
kap a városrész, és járdát is épí-
tenek, mellette pedig a lebontott 
sárga ház helyén egy közösségi 
házat építenek, közösségi térrel. 
A beruházás 436 millió forintba 
kerül és része az ott élők felzár-
kóztatása is, az utóbbi munkát a 
Kontakt Alapítvány végzi. Az út-
építés jövőre mindenképpen meg-
kezdődik, talán már hamarabb is 
elindult volna, ám két tényező las-

sítja a beruházást. Az egyik, hogy 
az utóbbi években a munkaerő- és 
az anyagköltségek is megemel-
kedtek, ezért a városvezetésnek 
pótlólag kellett indítványoznia az 
állam felé, hogy egészítsék ki az 
anyagiakat. A másik, hogy kide-
rült, az újtelepi utat hosszú évti-
zedekkel korábban úgy jelölték 
ki, hogy magántelkeken is keresz-
tülmegy, az egyeztetések és a jogi 
rendezés pedig időigényes feladat. 

Kővári Imre, a 3. körzet ön-
kormányzati képviselője naponta 
kijár a területre és mindenkitől 
türelmet kér. „Én is ott szület-
tem, én is gyalog jártam be, a 
sokszor sáros úton, tehát megér-
tem, ha az emberek végre kultu-
rált aszfalton, járdán szeretnének 
közlekedni. Sokáig erre nem volt 
esélyünk. A mostani városveze-
tés viszont megteremtette a le-
hetőségét. Már csak tényleg egy 

kicsi türelmet kérek mindenkitől. 
A beruházással kapcsolatban azt 
is fontosnak tartom, hogy végre a 
helyi busz kimegy majd Újtelep-
re, ami szintén nagy könnyebb-
ség és kiemelném a Kontakt 
Alapítvány munkáját is. Nekik 
köszönhetően sokan elvégezték a 
nyolc általánost, ami a munkake-
resés szempontjából létfontossá-
gú” – összegzett a körzet önkor-
mányzati képviselője. 

Remekül sikerült a slágerpar-
ti még augusztusban a Kúria 
Rendezvényházban, DJ Mix-
bee gondoskodott arról, hogy 
jól érezzék magukat a pé-
celiek a retró diszkóban. Egy 
biztos, lesz még folytatása a 
zenés estének. 

KIVÁLÓ HANGULATBAN

Kővári Imre, a 3. körzet 
önkormányzati képviselője

előtt Újtelep
KORSZAKVÁLTÁS
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„Színház. Péce-
len, valami 
hodályban... 
K á b í t ó , 
mámoros 
boldogság 
– az az 
érzésem, 
hogy ez 
m inden-
nél csodá-
l a t o s a b b , 
rendkívülibb, 
ami valaha volt 
és lesz a világon.” 
Ha lehet hinni Karinthy 
Frigyes idézett sorainak, akkor 
az író első színházi élménye Pécelen 
volt. De nem csak egy előadáson volt 
itt az elismert író: gyerekkorának 
egy jelenleg még nehezen behatárol-
ható időszakát töltötte városunkban.

Kisfiúként a településen 
Karinthy munkásságában több pé-
celi utalást is lehet találni. 1918-
ban a Pesti Naplóban például azon 
viccelődik, hogy hogyan is kell 
gyerekkorában táplálkoznia annak, 
aki „legkiválóbb” akar lenni. Magát 

természetesen az 
érintettek közé 

sorolva leírja, 
hogy mi-
ként evett 
egy igazán 
eleven kis-
g y e r e k . 
„ P é c e l i 
tar tózko-

dásom alatt 
a kertben vol-

tam beosztva...
Keserű Szidónia 

úrnő felügyelete 
alá. (...) Ettem homo-

kot, aprófát…” A cikk nagyon 
szellemesen csúfolja ki mindazo-
kat, akik a tehetség és a gyerekkori 
étrend között bármiféle szorosabb 
összefüggést keresnének. 

1930-ban a Pesti Naplóban már 
a Lekvároskenyérevő Péceli Torna-
konföderáció rendes tagjaként ír 
ironikus hangvételű cikket az akko-
riban terjedő jelvényhasználatról. A 
cikk elején hivatkozott, 1932-ben 
megjelent laza publicisztikában 
pedig Karinthy egyszerű asszociá-
ciós játékot játszik: egyes szavakról 

leírja le az első élményeit, amelyek 
eszébe jutnak. Így gondol a „szín-
ház” szóról Pécelre, illetve egy 
„Tündérlak Magyarhonban” című 
előadásra. Ez akár lehetséges is, 
hiszen abban az időben többször 
rendeztek színházi előadásokat és 
komolyzenei koncerteket is a „be-
költözők”.

Végül az agydaganatának, agy-
műtétjének körülményeit feldolgo-
zó, halála előtt egy évvel megjelent 
őszinte vallomásokban, az Utazás 
a koponyám körül című művében 
ismét előkerül a péceli gyerekkor: 
„Valami huhog, s a hideg ilyenkor 
dermesztővé válik. Ez a Szél Le-
ánya, az elfelejtett gyermekkori 
meséből, akit oly fájdalmas vágy-
gyal szerettem volna megismerni, 
hatéves koromban, a péceli Bo-
szorkány-sziget erdejében. S nem 
láttam meg soha.”

A péceli évek beazonosítása
Varga Mihály helytörténész Pécel 
története című munkájában már em-
líti, hogy rövidebb ideig Pécelen élt 
„Karinthy Frigyes, a neves író” is, de 
ennél többet nem árul el. Valamivel 

kézzelfoghatóbb a Literatura folyó-
irat 1927-ben készült riportja, amely 
Karinthyra hivatkozva közli, hogy 
„szép kertes házban lakik a család, 
előbb Pécelen, majd Kispesten”. 
Jelenleg sajnos pontosan nem tudjuk 
beazonosítani, hogy mikor és ho-
gyan keveredett Pécelre az elismert 
író. Inkább csak találgatni tudunk, 
hogy valamikor 1888 és 1894 között 
tartózkodhattak településünkön. 
Lehet, hogy az apa, Karinthi József 
Ganz-gyári antikvárius kapcsolatai 
hozták településünkre. Az is elkép-
zelhető, hogy az eredetileg Kohn 
József néven Pápáról Budapestre 
költöző apa rokoni kapcsolatban 
állt a péceli Kohn családdal. Az sem 
kizárt, hogy az újonnan választott 
evangélikus felekezeten keresztül 
találtak maguknak helyet Pécelen. 
Beszédes mindenesetre az is, hogy 
Karinthy Frigyes abban a reáliskolá-
ban kezdte meg tanulmányait Buda-
pesten, ahol történetesen két péceli 
„nyaraló” is tanított (Tankó János és 
Sacher Gusztáv, Bárczy István ké-
sőbbi főpolgármester apja). 

Erdős Szabolcs  
(peceliszilankok.hu)
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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).

Péceli szilánkok

Karinthy  és a péceli 
Boszorkány-sziget

Karinthy Frigyes már ismert 
íróként és kisgyerekként
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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.

Tavaly nyáron jött a drámai 
hír, hogy Cseuz Lászlót, az ön-
kormányzat népszerű sportre-
ferensét elütötte egy motoros, 
miközben Székesfehérvárnál ke-
rékpározott. Hosszú ideig feküdt 
kórházban, s a baleset következ-
ménye, hogy térdprotézist kellett 
beépíteni a bal lábába. A műtét 
sikerült, Laci bá-
csi lábadozik, de 
már most kijelen-
tette, mindenkép-
pen elindul jövő 
május elsején a 
tokiói olimpiára 
kerékpárral.

„Az orvosom 
is azzal biztatott, 
hogy addigra 
rendben leszek, 
így eltekerek a 
nyolcadik olim-
piámra is” – 
mondja Cseuz 
László, aki már 
az útvonalat is 
megtervezte. 
Ezek szerint Bu-
dapestről Hol-

landiába, Amszterdamba teker, 
majd repülőre ül, és Kanadában 
folytatja az útját. Montrealból 
vagy Halifaxból kerékpározik 
Kanada „másik oldalára”, Van-
couverbe. Onnan egy újabb re-
pülőút következik Hirosimába, a 
tragikus sorsú városból megy két 
keréken a tokiói olimpia színhe-
lyére. Nem kevés…

„Számításaim szerint úgy 
nyolc-kilencezer kilométer vár 
rám kerékpáron. Letekertem 
már hasonló távokat, tehát nem 
ijedek meg tőle. Még 1992-ben, a 
barcelonai olimpiára kerékpároz-
tam el először, s azóta tartom a 
hagyományt, négyévente nya-
kamba veszem a világot, és 
így tisztelgek az olimpiai esz-
me előtt. Jövőre sem lesz más-
képp” – összegzett Laci bácsi. 

Cseuz László nem az 
a fajta, aki feladja. 
Habár komoly mű-
téten van túl – térd-
protézist kapott a bal 
lábába – mindenkép-
pen elteker a tokiói 
olimpiára.

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

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

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

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

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

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

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

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

kerékpároznak, rollereznek, fociz-
nak vagy éppen tollaslabdáznak.

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

Miért hirdessen 
a Péceli Hírekben?

Cseuz László

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

Térdprotézissel is 
eltekerne Tokióba

Csere, rongálás miatt

Cseuz László sikeres
műtéten van túl

A Péceli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet a következő munkakörök betöltésére:  adóügyi 
ügyintéző, hatósági ügyintéző, műszaki ügyintéző, szemé-
lyügyi referens, szervezési ügyintéző. A részletes pályázati 
feltételek a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon és Pécel 
Város Önkormányzatának honlapján (www.pecel.hu) érhetők el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Főzőverseny
Péceli Dojo 
Pretty Dance 
 Zumbafitnesz 
 Oktogon  
Tánc Centrum 
 Bogárfelvonulás 

Pónilovaglás 
Sörsámánok 
Burián 
Kalandpark 
 XL-hinta

DJ SkorpiohDJ Hudák

Őszi rajzás a Topolyosban

The Bits
Szervezők: Kúria Rendezvényház, 
Magyarországi Bogarasok Klubja
Főtámogató: Pécel Város Önkormányzata

szombat
szeptember 7.,

Zenevonat szuperkoncert az LGT sztárjaival
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Vállaljuk céges 
rendezvények, 

családi összejövete-
lek, baráti találko-

zók teljes körű 
lebonyolítását!

Kúria 
Rendezvényház

Mert Pécelen mindig történik valami... a város szívében!

 

 

További információk a munkakörökről, jelentkezés: 

06/70 400 4480       info.eihu@ekkeagle.com        www.ekkeagle.hu 
 

 

  

 

 

7 érv mellettünk, amiért a 
munkatársaink szeretnek itt 

dolgozni: 

Az Eagle Industry Hungary Kft. a világ vezető autógyárainak 

szállít üzemanyag ellátó rendszerekhez szelepeket és részegységeket. 

Dolgozzon Maglódon 

Legyen ön is munkatársunk!  
Jelentkezését a következő munkakörökbe várjuk: 

MECHATRONIKAI KARBANTARTÓ 
MŰSZAKVEZETŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓ 

RAKTÁROS 
 fejlődés hosszútávon     
 emberi hozzáállás, jó csapat 
 széles cafeteria választék, egészségbiztosítás 
 egészségmegőrző programok 
 egyéni ambíciók támogatása 
 éves bérfejlesztés 
 biztos japán tulajdonosi háttér 

CUKRÁSZT,KISEGÍTŐT, 
ÉS ÜZLETKÖTŐT

keresek 
péceli telephelyre.

Fizetés és munkaidő 
megállapodás szerint.

Önéletrajzot a 
happycupdessert@gmail.com 

címre várom.

Pécel, Kossuth tér 5.
Telefon: 

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

Angol nyelvoktatás

3 hónapos kortól 
19 éves korig, 

gyermeknek

Érd: T: 0670-670-1212, 
 bp17@helendoron.com

RÖPLABDÁZZ VELÜNK PÉCELEN!

Edzések ára: 2.500 Ft/hó
Aki nálunk sportol, az felmentési igazolást kap, az iskolai 

mindennapos testnevelés +2 órája alól.

Szakosztályunk Buzek László, 266-szoros válogatott, tízsze-
res magyar bajnok és tizenegyszeres kupagyőztes szakmai 
irányításával működik. Várjuk 6-15 éves fiúk és lányok je-

lentkezését, akik kedvet éreznek arra, hogy jó közösségben, 
kedvező áron tanulják meg  

a terem- és strandröplabda alapjait.
15 évesnél idősebb gyerekeket a XVII. kerületben, a Békési György 

Postaforgalmi Szakközép Iskolában várjuk nagy szeretettel,  
hétfőn és szerdán 18:00-tól 19:00 óráig! 

Cím: 1173 Budapest, Széchenyi utca 9. (bejárat a Gyökér utcából)

Jelentkezni lehet: Huszti Gitta Justitia SC szakosztályvezetőjénél  
0670-947-47-65, illetve személyesen az edzőnél.

PIOK Szemere Pál 
Általános Iskola és Gimnázium 

tornatermében
2119 Pécel, Kossuth tér 7.

Az edzéseink két edzővel, 
kedden és pénteken vannak, 
alsósoknak 16:30-17:30-ig, 

felsősöknek 17:30-19:00 óráig

A tanár úr évtizedek óta tesz 

Pécelért, augusztus 20-án dísz-

polgári címet adományozott 

neki a város.  
 

 
              

2–3. oldal
Hármas ikrek 

a városban!

Pécel 
a szívügyem

Szöllősi Ferenc Attila

Pécel polgármestere az el-

végzett munkáról és az öt 

év tapasztalatairól.

10–11. oldal

Martin, Lora és 

Annabel hét hó-

napra érkezett, de 

szerencsére ők és 

az édesanyjuk is 

jól érzi magát. 

9. oldal

Díszpolgár lett 

Heltai Miklós

PÉCELI HÍREK
Pécel Város Önkormányzatának havilapja 

XXII. évfolyam 9. 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?



2019. szeptember  Péceli Hírek20

Imád énekelni, és úgy érzi, tud is? 
Akkor a Kúria Rendezvényház nagy 

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

Keressük Pécel 
hangját!

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

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

Karaokeverseny

szeptember 21. (szombat) 20 óra 

Kúria Rendezvényház


