
A jáki határőrségen kezdett fiatalon, 
majd a ranglétrát bejárva a határőrség 
országos parancsnoka lett. Béndek József 
február óta a városüzemeltetésért felelős 
Pécel Kft. első embere.  2–3. oldal
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Pécelen rengeteg te-
hetséges ember él, 
olyanok, akik nem 
várnak másra, mint 
hogy az álmaikat 
megvalósít sák. A 
Péceli Hírek arra tö-
rekszik, hogy havon-
ta bemutassa őket. 
Mi pedig rácsodál-
kozunk arra, hogy 
egy fiatal lány zoknimanu-
faktúrát üzemeltet, a má-
sik fiatal pedig sajtműhelyt 
vagy éppen egy kis lekvár-
készítő vállalkozást épít 
szorgos kézzel. Tehetséges 
művészekből sincs hiány a 
városban, akik akár a mun-
ka mellett is olyan értéket 
teremtenek (kerámiát, fest-
ményt vagy éppen megunt 
farmerből ruhát), amelyre 
mindegyikünk büszke lehet. 
Ezek az emberek is hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a mi kis 

városunk egy olyan 
közösséget alkosson, 
amely nem rombol, 
hanem teremt és 
előrevisz. Én sokig 
azt gondoltam, sok 
embert ismerek Pé-
celen, de nekem is 
okoznak meglepe-
tést ezek a cikkek. 
Legyünk tehát büsz-

kék, és támogassuk a péceli 
manufaktúrákat, kis műhe-
lyeket, a kezdő vagy éppen 
haladó művészeket, mert 
nélkülük sokkal szegényeb-
bek lennénk. Ne feledjük, 
a Ráday család vagy éppen 
a Fáy család mennyit tett 
ezért a városért, nekik is kö-
szönhető, hogy Pécel a kul-
túra kis szigete volt. Hozzuk 
vissza ezt az érzést! Együtt. 
Közösen. Mert továbbra is 
tartom, Pécelen élni jó. A 
legjobb.

Szöllősi Ferenc Attila
polgármester

polgarmester@pecel.hu

Kedves péceli barátaim! Béndek József  lett a Pécel Kft. első     embere Korábban nyolc évig a határőrség országos parancsnoka volt

Március elején megszületett Szöllősi Ferenc Attila polgár-
mester negyedik gyermeke, Konrádot már nagyon várta az 
édesanyja és az édesapja. A következőket írta a kórházból 
Facebook-oldalán a péceli városvezető: 

„A mai napon egy gyönyörűséggel egészült ki családi éle-
tünk! Megszületett régen várt kisfiunk, Konrád. A súlya 
3550 gramm, a hossza 53 centi. A Mama és a Baba is jól 
vannak. További értelmet nyert az életünk!” 

A Péceli Hírek is gratulál a babához!

Gratulálunk 
a kisbabához!

Béndek József február óta a városüzemel
tetésért felelős Pécel Kft. első embere.  

Egy biztos, katonás rend várható.

Ahogy mondja, kétféle gondol-
kodású ember van. Az egyik a 
problémát teremti, a másik meg-
szünteti. Neki pedig még azt ta-
nították, hogy a probléma azért 
van, hogy megoldják. Ez vezérli a 
Pécel Kft. vezetőjeként is. De ho-
gyan lett anno határőr?

„Tolna megyében, a mi falunk-
ból a fiúk 95 százalékát határőr-
nek sorozták be. Édesanyám öccse 
is határőrnek 
vonult be. Aztán 
hazajött szabad-
ságra, és mesélt. 
Hatéves voltam, 
és számomra ő 
volt a legyőzhe-
tetlen hős, aki 
a határon védte 
az országot. Ott 
és akkor hatá-
roztam el, hogy 
én is határőr le-
szek” – mondja Béndek József.

1979-ben végzett a katonai 
főiskolán, majd a jáki határőr-
őrsön szolgált hat évet. Azután 
elvégezte a katonai akadémiát is 
1988-ban, utána került a Határőr-
ség Országos Parancsnokságára. 
Volt osztályvezető, főosztályveze-
tő, szakmai főigazgató-helyettes, 
majd országos parancsnok lett.

„1999 és 2007 között voltam 
parancsnok, előtte pedig 1994-től 

a határőrizet szakmai területét 
irányítottam. 1995-ben, a délszláv 
háború idején a déli határt biztosí-
tó határőr-parancsnokságnak vol-
tam a vezetője. Izgalmas időszak 
volt az életemben. Délszláv há-
ború, az uniós, majd a schengeni 
csatlakozás. Komoly nemzetközi 
kapcsolatokat építettünk ki, mi 
szerveztük  minden évben a világ 
határőrszervezeteinek éves konfe-

renciáját.”
Béndek József 

aztán 2010-től a 
Vám- és Pénzü-
győrség országos 
parancsnoka volt, 
majd a NAV-ban 
vámszakmai el-
nökhelyettes. Az-
tán 2011-ben a 
Belügyminisztéri-
um közfoglalkoz-
tatási tevékeny-

ségének kialakításában dolgozott.
„Amíg a közfoglalkoztatás volt 

a területem, ráláttam az önkor-
mányzatok működésére, nyolc 
megyében  dolgoztam szakmai 
főtanácsadóként. A közfoglalkoz-
tatás nem csak Pécelen, máshol is 
érinti a városüzemeltetést. Ami-
kor Pécelre hívtak, azt mondtam 
magamban, ilyet még nem csinál-
tam, itt egy újabb nagy kihívás” 
– folytatta a vezető.

Béndek József 
hamar eredményt 
vár a csapatától

Amikor Pécelre 
hívtak, azt 
mondtam 

magamban,  
itt egy újabb  
nagy kihívás!
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Béndek József  lett a Pécel Kft. első     embere Korábban nyolc évig a határőrség országos parancsnoka volt

A probléma 
azért van, hogy 
megoldják

Nem Pécelen él – Tökölről jár 
be nap nap után –, de számára 
nem gond a távolság. Korábban 
volt, hogy egy hónap alatt 9500 
kilométert vezetett. Mondta is 
egy kamionos barátja, hogy az 
már náluk is komoly havi távol-
ság. És hogy lassan két hónap 
után mit gondol a Pécel Kft. mun-
kájáról?

„Látni kell, a Pécel Kft. kis lét-
számmal dolgozik, ezért ezen a 
területen fejlődni kell a szervezet-
nek, és a technikai feltételeken is 
javítani kell. Pécel sajátos földrajzi 
fekvése miatt a csapadékvíz-elve-
zetés állandó probléma. A mun-
katársaimmal elkezdjük rendbe 
rakni és kialakítani a vízelvezető 
árkokat. Ez az egyik kiemelt fel-
adat. Ugyanolyan fontos az utak 
karbantartása, kátyúzása, kezelni 
kell a zöldterületeket, no meg a 
hulladékot is be kell gyűjteni, az 
illegális szemétlerakó helyeket  is 
meg kell szüntetnünk. A város tisz-
taságának megőrzésében számí-
tunk a péceliek együttműködésére! 
Nem várjuk el, hogy szedjék össze, 
csak azt kérjük, hogy ne dobják el. 
A szemét a szeméttárolóba való. 
Erre szeretnénk kérni mindenkit. 
Összefoglalva a fő feladatokat: 
vízelvezetés, utak karbantartása, 
zöldterületek gondozása, hulladék-
gyűjtés. Ezek mellett a napi egyéb 
ad hoc ügyeket is meg kell oldani.”

Amikor a városüzemeltetéshez 
került, megelőzte a híre. Sokan tar-
tottak tőle, hogy szigorú ember. Ál-
lítja, nem ez a fő jellemzője.

„Katonaember vagyok, mindig 

is terv szerint dolgoztam. Tartom, 
minden feladatot el lehet látni, csak 
tervszerűen, ütemezve kell dol-
gozni. Ez nem szigorúság, hanem 
ésszerűség.”

A családban három fiú, négy 
unoka van, és a második házas-
ságában él. Eltökélt, szerinte ha-
marosan a lakosok is látni fogják 
a tervszerű munka eredményét. 
Mint mondja, anno a 
határőrségnél meg-
tanulta, hogy a 
határőr napja 24 
órából meg egy 
éjszakából áll. 
Pécelen is így áll 
a munká-
hoz…

„Katonember 
vagyok, mindig is
 terv szerint 
dolgoztam.”
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Jó hír a Pécelen élő görögkatolikusok-
nak, hogy Kocsis Fülöp érsek-metropo-
lita megalapította a Péceli Görögkato-
likus Szervezőlelkészséget. Intézményi 
szempontból különvált a korábbi anya-
egyházközségtől (Budapest-Rákos-
menti Görögkatolikus Parókia). Az új 
szervezőlelkészség területe Nagytar-
csára, Ecserre, Maglódra, Monorra, 
Gyömrőre, és még néhány környező 

településre terjed ki. Ez az intézményi 
fejlődés magában hordozza a lehető-
séget, hogy egyszer péceli székhellyel 
új görögkatolikus egyházközséggé fej-
lődjön a szervezőlelkészség. Szeretettel 
várják a Pécelen és környékén élő gö-
rögkatolikusokat, hogy kapcsolódjanak 
be a helyi közösség életébe. A templom 
címe: Petőfi Sándor u. 1/A. A kinevezett 
szervezőlelkész: Gulybán Gergely. 

A régi állomás felújítása során – többek kö-
zött – új homlokzatot kap az épület, éppen 
ezért a régit a téglákig visszabontották. Jó 
hír, hogy a fejlesztés során nem verték le a 
falról a vonatos festményt, hanem inkább 
megmentik az utókornak. Az állomás mel-

lett már a gyalogos-aluljáró 
építése is megkezdődött. A föld-
munkák alapján lassan kirajzolódik 
a folyosórendszer, ame-
lyen el lehet jutni az ál-
lomásról a peronokhoz.

Mint ismeretes, a vas-
útfejlesztés során fedett 
peronokkal látják el az 
állomást, a gyalogos- 
aluljáróból pedig akár 
liftekkel is felmehetnek 
a vonatokhoz az utasok. 
Ami szintén jó hír, hogy 
a korábbinál jóval több 

autónak alakítanak ki parkolót, 
csaknem 180 kocsi pihenhet itt 
addig, míg a gazdája Budapes-
ten dolgozik. 

A parkolással kapcsolatos in-
formáció, hogy az önkormányzat 

megállapodott a kivitelező 
Strabaggal, így a Topolyos-
ban (a felnőttjátszótér mö-
gött) kialakítanak egy zúzott 
köves, kétezerötszáz négy-
zetméteres parkolót, amely 
közel fekszik a mostani ide-
iglenes peronhoz. Ezzel az új 
parkolóval elérhetik, hogy a 
most a Rákóczi úton parkolók 
„átköltözzenek” az ideiglenes, 
kényelmes parkolóba. Szöllő-
si Ferenc Attila, Pécel polgár-
mestere a sikeres tárgyalás 
után elmondta, a parkoló mel-

lé kamerarendszert építenek ki, így minden-
ki nyugodtan ott hagyhatja az autóját addig, 
amíg a fővárosban vagy máshol dolgozik.

Jó hír a görögkatolikusoknak

A vasútfejlesztés része
ként immár az állomás 
épületének felújítása 
zajlik, és a gyalogos 

aluljáró építése is 
elkezdődött.

Új köntöst kap 
a vasútállomás

A téglákig visszabontották az állomást

A mozdonyos festmény megmarad

Itt lesz az ideiglenes parkoló

Már készül az új gyalogosaluljáró
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Egyszerre üvegművész 
és rajztanár 

New York állam második legna-
gyobb városából, Buffalóból érke-
zett küldöttség Pécelre. A tenge-
rentúli vendégek leginkább a péceli 
közigazgatásra voltak kíváncsiak. A 
nap során a város különböző intéz-
ményeiben jártak, majd a Kúria Ren-
dezvényházban Szöllősi Ferenc Atti-
la, Pécel polgármestere is fogadta az 
amerikai delegációt.

Amerikai vendégek

Törteli Helga hét éve tanít a PIOKban  
vizuális kultúrát, földrajzot, és szívügyének 

tartja a gyerekek tehetséggondozását.  
Mellette pedig csodákat készít üvegből.

Gyerekkora óta tanár szeretett volna lenni. Lelkesen beszél erről: 
„Csodálatos dolog, ahogy a gyermek szeme kinyílik a világra, 
megtapasztalja a körülötte lévő dolgokat. A közös felfedezőút 
több mint harminc év után is ugyanolyan izgalmas, mint a kez-
detekkor” – mondja Helga. Elsősorban pedagógusnak tartja ma-
gát, és csak utána alkotóművésznek, mert bármit tanult vagy 
készített, mindig az jutott róla eszébe, hogyan adja ezt majd to-
vább tanítványainak.

Művészi pályájáról így vall: „Az üveggel húsz éve kezdtem 
foglalkozni. A világot járva elbűvöltek a templomok, épületek 
csodás ablakai. Tanulmányoztam az elmúlt évszázadok ólom-
üveg-technikáit, festésüket, díszítésüket, majd mikor elértem 
önképzésem határait, elvégeztem az üvegfestő és ólomüvegező 
szakot. Munkáim tervezésénél – legyenek azok ablakok, ajtók, 
dísztárgyak – figyelek a harmonikus beilleszkedésre, a szín- és 
fényhatásokra.” 

Folyamatosan bővíti az üveghez kapcsolódó ismereteit. Tíz éve 
kezdett foglalkozni a fusing technikával. Üveg ékszereket tervez 
és készít személyre szólóan és tematikusan is. Az elmúlt évben 
négy sorozat készült el, Évszakok címen.

„Ellenségem az idő. Kevés van belőle, de van egy különleges 
tulajdonsága: alkotás közben megszűnik, és ez nagyon jó.”

Rendszeresen szervez kollégáival nyári kézműves- és dráma-
játéktábort, és kilencedik éve grafikatábort, ahol az üveggel is 
foglalkoznak. Együtt csodálják, ahogy a fény áttör egy-egy színes 
üveglapon, és betölti a teret, meghatározva annak hangulatát.

Nem csak üvegművességgel foglalkozik, készített már 
tankönyv- és mesekönyv-illusztrációkat, CD-bo-
rítókat is. Az ő alkotása Rákoskeresz-
túron a Vigyázó Sándor Művelő-
dési Ház faliórája, illetve 
a  Minden kor 
Segítő Szűz 
Mária-plébá-
n iatemplom 
fe ltámadást 
ábrázoló ólom-
üveg ablaka.

Törteli Helga szenvedélye az alkotás
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A 90. születésnapján kö-
szöntötte Görbe Imrét 
Pécel Város Önkor-
mányzata nevében 
Megyeri Ildikó. 
Az ünnepségre az 
Egymást Segítő 
Egyesület rehabi-
litációs és ápolóott-
honában került sor, 
hiszen Imre bácsi 2015 
óta az otthon lakója. A ma is jó 
egészségnek örvendő Görbe Imre 
1963 óta él Pécelen, korábban 
Jászárokszálláson volt az otthona. 
Kovácsként, később ácsként dolgo-
zott, és a humorából semmit sem 

vesztett, no meg a dalos 
kedvéből sem, hiszen 

a köszöntőn is dal-
ra fakadt. Megyeri 
Ildikó a torta és 
egy üveg bor mel-
lett Orbán Viktor 
minisztere lnök 

és Szöllősi Ferenc 
Attila polgármester 

gratuláló oklevelét is át-
nyújtotta, valamint egy verssel 

kedveskedett Imre bácsinak. Az 
ünnepeltnek amúgy két gyerme-
ke született, három unokája és 
három déd unokája van. Boldog 
születésnapot!

Nem csak szólam, hogy Újtelep 
beérheti fejlettségben a többi vá-
rosrészt. És nem csak azzal, hogy 

a sáros, telente latyakos földút he-
lyett hamarosan aszfaltos utat kap 
a terület, hanem az ott élők fel-

zárkóztatásában is segédkeznek. 
Lassan egy éve tevékenykedik a 
városrészben a Kontakt Alapít-
vány. A szervezet feladata az, 
hogy az ott élőket támogassa. 
Nem csupán a munkakeresés-
ben – az sem utolsó szempont 
–, hanem abban is, hogy be-
fejezzék az általános iskolát. 
Március elején az alapítvány 
szervezésében létrejött képzés-
ben már az első záróvizsgákat 
is letették az érdeklődők. 
Mindez azért is fontos, mert 

a munkavállalásnál sokat lendít 
a pályázó esélyein, ha az iskolái 
rendben vannak. Az alapítvány 

munkáját a péceli családsegítő is 
nagyban segíti. Az önkormányza-
ti intézmény munkatársai aktívan 
részt vettek az újtelepiek igényfel-
mérésben is, a Kontakt Alapítvány 
munkatársaival az összes ott élő-
vel beszélgettek. 

A beruházás következő állomá-
sa az új közösségi ház megépítése 
lesz. Egy közösségi kertet is léte-
sítenek a pályázat részeként, itt 
pedig zöldségeket és gyümölcsö-
ket termeszthetnek az Újtelepen 
élők. A területen álló elhanyagolt 
házat már lebontották, jelenleg az 
új épület tervezése zajlik. Aztán a 
földmunkák is elkezdődhetnek.

Sajtóközlemény

A 436 milliós újtelepi fejlesztés első ütemeként az új közösségi házat fogják megépí-
teni, amelyhez közösségi kert is tartozik majd, ahol a helyiek zöldséget-gyümölcsöt 
termeszthetnek. Újtelepen lévő romos ház bontását januárban megkezdték. Kezdőd-
het az új közösségi ház építése, és a közösségi kert kialakítása. A B típusú tájékoztató 

táblák kihelyezésre kerületek. 
A projektről bővebb információt a www.pecel.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Kiss Kriszta PRESZ Kft. ügyvezetőjétől 06-20-420-7170, marton.krisztina@pecel.hu.

Lebontották a romos házat, épül az új közösségi ház Újtelepen 
2019/február

Isten éltesse, Imre bácsi!

Már tervezik 
A KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETET

Gódor Krisztina (balra, Kontakt Alapítvány) 
és Mészáros Éva (jobbra, péceli családsegítő) 
rendszeresen beszélnek az ott élőkkel

A VEKOP-6.2.2-15.2016-00005 a „Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” tárgyú
pályázat megvalósítása megkezdődött, a romos épület lebontásával.

Újtelep felzárkózhat, ezt szolgálja, hogy 436 millió forintból aszfaltos utat építenek a városrészben, és egy közösségi ház is épül a területen.
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Nyakunkon az óvodai beíratás ideje. 
Megnéztük, mit kell tudni, ha az ön
kormányzat által felügyelt óvodákba és 
bölcsődékbe szeretnénk beíratni a picit.

Óvodai beíratás: 
 A BEÍRATÁS IDŐPONTJA 
Április 29-től május 3-ig, 7.30 és 
17.00 óra között.

 A BEÍRATÁS HELYE
PVOB Gesztenyés Tagóvodája 
(Isaszegi út 3., telefon: 06/28 
662-083). PVOB Székhelyóvoda 
(Nyitnikék, Petőfi u. 1/b, telefon: 
06/28 662-035). PVOB Szivárvány  
Tagóvodája (Szent Imre krt. 13., 
telefon: 06/28 662-082).

 FONTOS
Kötelező beíratni a 3. életévüket 
2019. augusztus 31. napjáig be-
töltő kisgyermekeket, továbbá 
jegyzői felmentéssel (határozattal) 
rendelkező azon kisgyermekeket, 
akik 2019. augusztus 31-ig betöltik 
az 5. életévüket.

 A BEÍRATÁSHOZ SZÜKSÉGES 
 Születési anyakönyvi kivonat  
Lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány  Tajkártya  Oltási könyv. 
A szülő részéről: személyi igazol-

vány  lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány.  

 TOVÁBBI IRATOK
 Hatályos rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményről, illetve a 
gyermek hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetéről kiállított 
határozat  A gyermek esetleges 
tartós betegségéről szóló igazolás 
 Esetleges sajátos nevelési igény-
ről (SNI) szóló szakértői vélemény 
 Nevelésbe vett gyermek esetén 
kihelyezőhatározat  Elvált szü-
lők esetében a gyermekelhelye-
zésről szóló jogerős bírósági ítélet  
 Külföldi állampolgárság eseté-
ben a szülők és a gyermek Magyar-
országon tartózkodásához szüksé-
ges érvényes okmányok, valamint 
a szülők munkavállalási engedélye.

 FIGYELEM! 
Szabálysértést követ el az a szülő, 
aki óvodaköteles gyermekét nem 
íratja be. A szülő írásban kérheti 
gyermeke felmentését az óvodá-

ba járás alól annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben 
gyermeke az 5. életévét betölti. A 
kérelmet Pécel jegyzőjéhez kell cí-
mezni, melyet a beiratkozás alkal-
mával terjeszthet elő. Amennyiben 
a gyermek az óvodai nevelésben 
való részvételi kötelezettségét kül-
földön teljesíti, a szülő ezt köteles 
írásban bejelenteni Pécel város 
jegyzőjének a beiratkozás utolsó 
napját követő 15 napon belül. 

 ÉRTESÍTÉS 
Az óvodai felvétel tárgyá-
ban az intézményvezető 
dönt, amiről 2019. május 31-
ig kapnak a szülők értesítést. 

 JOGORVOSLAT
A felvételt elutasító határozat el-
len fellebbezhet Pécel város jegy-
zőjénél. A fellebbezést az óvodai 
felvételt elutasító döntés kézhez-
vételétől számított 15 napon belül 
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje 
igazgatójához kell benyújtani.

Milyen idő lesz 
Pécelen?

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

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

itt az idő

A Ráday-kastélyban az el-
ismert magyar író, Krúdy 
Gyula tiszteletére rendez-
tek irodalmi estet még már-
ciusban. A Krúdy Irodalmi 
Kör szervezésében tartott 
eseményen prózában, versben, zenében és 
énekben is megidézték a híres író szellemét. 
A rendezvény előtt az érdeklődők megtekint-

hették a péceli festőművész, Kiss Ferenc három 
alkotását is. A kulturális estet Pécel Város Ön-
kormányzata támogatta.

Krúdyra emlékeztek a Rádayban

Méltó volt a rendezvény a híres íróhoz
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SZÖLLŐSI FERENC ATTILA 
polgármester (Összefogás 2119 Egyesület,  
5. körzet képviselője)
06-20/808-0080  
Időpontkérés: 06-28/662-007
polgarmester@pecel.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A péceli 
képviselő-testület

Sikeres volt 
a TeSzedd!
Pécelen is sokan csatlakoztak a 
TeSzedd! akcióhoz, a városban és 
a város környékén is több helyszí-
nen szedték a szemetet az önkén-
tesek még márciusban. A Péceli 
Hírek előbb a Csunya tónál járt, 
ahol a Sárga Róbert vezette csa-
pat tisztította meg a tó környé-
két, a határban pedig a vadászok 
pakoltak meg rengeteg műanyag 
zsákot hulladékkal. Újtelepen Kő-
vári Imre, a körzet önkormány-
zati képviselője szervezte meg a 

szemétszedést, amelyre sokan je-
lentkeztek, köztük sok környéken 
élő család is. Kővári Imre szerint 
jó volt nézni, hogy a gyerekek is 
aktívan részt vesznek a szemét-
gyűjtésben. „Ha már most, kiskor-
ban megtanulják, hogy óvni kell a 
környezetünket, akkor felnőttként 
is környezettudatosan fognak élni. 

Ez már egy nagy ered-
ménye a TeSzedd! 
akciónak, arról 
nem is beszélve, 
hogy végre tisz-
ta lesz Újtelep.” 

A  ké pv i s e l ő 
jófajta bab-
g u lyá s s a l 
vendégel-
te meg a 
s z e m é t -
s z e d é s 
r é s z t -
vevő -
it. 

Kővári Imre

A gyerekek is ott voltak 
a szemétszedésen

Sárga Róbert
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A NYELVEKRŐL
„Hat nyelven beszélek, így alakult. An-
golul, spanyolul (ezeken a nyelveken 
szinkrontolmácsoltam), olaszul, né-
metül és törökül tudok. Meg ugye ott 
van a magyar. Nemzetközi tanulmá-
nyok szakon végeztem az egyetemet, 
ahol többek között politológiával is 
foglalkoztunk. A baszk kormány tá-
mogatásával kerültem ki Baszkföldre. 
Később Olaszországba úgy mentem ki 
dolgozni, hogy csak kicsit beszéltem a 
nyelvet. Animátor voltam olasz kisgye-
rekek mellett. Kezdetben olaszul kér-
deztek, és én spanyolul válaszoltam, 
aztán teljesen elsajátítottam a nyelvet.”  

A SZABADSÁGRÓL
„Sokféle munkám volt. Mindent addig 
csináltam, amíg nem éreztem úgy, 
hogy elfogyott a levegő. Az eredeti 
szakmámból, a politikai pályáról ki-
lépve Görögországban voltam idegen-
vezető – angolul és németül –, mellet-
te pedig egy koktélbárban dolgoztam 
felszolgálóként. Imádtam. Szabad 
voltam, a migrénem is egyből elmúlt. 
Végre megint kaptam levegőt.”  

A FÉRJÉRŐL
„Egy  közismert nemzetközi távközlési 
cégnél voltam középvezető. Ott ismer-
tem meg a férjemet. Egy állásra jelent-
kezett, én interjúztattam, de közeledő 

lépésekre csak jóval később került sor. 
A Börzsönyben, a szabad ég alatt volt 
az esküvőnk, ahol a többnapos ünnep-
ség alatt mindannyian sátorban alud-
tunk. Hasonlítunk, ő is fut, mindket-
tőnknek kell a szabadság, amit együtt 
meg tudunk élni.”   

A FUTÁSRÓL
„A futásban a terep érdekel, a hegyek 
és a szabadság. Gimnazistaként futot-
tam, majd más sportok következtek. 
Egy hegymászásra készültünk, ami-
kor a férjem mondta, hogy miért csak 
kerékpározok, miért nem futok újra. 
Belekezdtem. A nehéz versenyeket sze-
retem. Nekem eredmény kell, szeretek 
haladni. Jellemzően ultra távokon in-
dulok, 50 km felett, idén lépem át a 
100 km-t, ám a távnál fontosabb, hogy 
nehéz legyen a terep és a verseny, sok 
a szintemelkedés. Többször álltam do-
bogón, illetve a mezőny elején szok-
tam végezni. Versenyt még soha nem 
adtam fel.”

A JÓGÁRÓL
„Futás közben kifelé élem meg a sza-
badságomat, a jógázás alatt 
pedig befelé. Nem 
vagyok spiri-
tuális guru, 
tőlem senki 
ne várjon jóga 

közben idézeteket, de azt garantálom, 
hogy ha odateszi magát, akkor kézen 
fog állni idővel, olyan erős lesz. 
Pécelen a Kúria Rendezvényház-
ban vannak az óráim, bárki csat-
lakozhat. Jó a csapat, közvetlen a 
légkör, és belső szabadság van!”

A HAJÁRÓL
„Most világoskék, de ez folyton vál-
tozik, mindenféle színű volt már. 
Ez csak nekem szól, ez 
csak rólam 
szól, és 
nem a 
kü lv i -
l á g -
nak.”

2019. április  Péceli Hírek

Hat 
nyelven beszél, 

elismert terepfutó, mel
lette pedig jógát is oktat, 
ha éppen nem cikkeket ír 

életmódoldalaknak. Ő a péceli 
Gombás Nikoletta, akit annyi

ra hajt a szabadságvágya, 
hogy egyszerre három 

ember életét éli.

Nikoletta, avagy
a szabadság vándora

Nem csak a frizurája, 
az élete sem átlagos 9
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Missziója  
az olvasás 
népszerűsítése

SCUR KATICA   a tudatos életmódról       és arról, nem mindegy, mit adunk útravalónak a gyermekeinknekTizenegy évig volt gyesen, ezalatt írt 15 köny
vet, majd megalakította a saját könyvkiadó
ját. Ő a Pécelen élő Scur Katica, aki mesébe 

ágyazott ismeretterjesztő, képességfejlesztő és 
egészségnevelő könyveket ír és ad ki.
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Missziója  
az olvasás 
népszerűsítése
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SCUR KATICA   a tudatos életmódról       és arról, nem mindegy, mit adunk útravalónak a gyermekeinknek
Azt olvastam valahol önről, hogy 
tizenegy évig volt gyesen. Hogy 
bírta? 
Tudatos döntés volt, mindamellett 
gyönyörű, de valóban nehéz időszak. 
Éppen azért kezdtem el írni, hogy az 
intelligenciaszintem ne sérüljön, mert 
valljuk be, a gyesen lévő kismamákat 
nagyon kevés, illetve egyoldalú inger 
éri. 
Hány könyvet írt a kicsik nevelése 
mellett? 
Várjon csak, tizenötöt. 
Tizenötöt? 
Igen. De ne regényekre gondoljon. Az 
én könyveim fejlesztőkönyvek, ame-
lyeket a gyermekeimnek írtam, ponto-
sabban a gyermekeimnél tapasztaltak 
alapján. Ismeretterjesztő, képességfej-
lesztő, egészségnevelő mesekönyvek. 
Ez a részemről egy misszió, egy olyan 
hivatás, amellyel adni, segíteni sze-
retnék. 
Persze nagy kérdés, hogy vane ki
nek írni, hiszen sajnos a gyerekek is 
egyre kevesebbet olvasnak. 
Szerencsére sok szülő még most is arra 
törekszik, hogy a kütyüfüggőséget ki-
tolja, mert elkerülni sajnos nem tudja. 
Amikor egy gyerek kap egy okostele-
font, sajnos megszűnik a kommuni-
káció a szülővel. Amíg viszont könyv 
van a kezében – főleg ha még nem 
tud olvasni, és a szülő mondja el a 

mesét –, közös élmény az olvasás. 
Ami lehet terápia, növeli a kicsik 
szókincsét, élénkíti a fantáziá-
jukat. A szülőktől függ az is, 
hogy később a gyerek meny-
nyire fog kötődni a könyvek 
világához. Ez az én gyere-
keimmel is így van. 
Aztán letelt a 11 év, ám 
ahelyett, hogy vissza

ment volna dolgozni, megalapította 
a KaticaKönyvMűhelyt. 
Az élet hozta így, hiszen belegondol-
tam, mi van, ha 11 év után vissza aka-
rok menni dolgozni három gyerekkel, 
úgy, hogy a nagyszülők messze élnek. 
Hol mondják azt, hogy persze, höl-
gyem, jöjjön, aztán majd toleráljuk, 
hogy a gyerekek betegek, és ezért nem 
jön hetekig dolgozni. Nem akartam 
ilyen helyzetbe kerülni. Ezért találtam 
ki, hogy megalapítom a kiadót. Per-
sze ehhez kellett a férjem is, aki biz-
tos hátteret ad a családunknak, tehát 
megtehettem, hogy kísérletezzek. A 
könyvkiadás a szenvedélyem, ráadásul 
rugalmas is a munka, 
én osztom be, mikor 
dolgozom. 
Még nem is kérdez
tem milyen iskolát 
végzett? 
Teológusként, majd 
később életmód-ta-
nácsadóként, lelkigon-
dozóként végeztem 
főiskolát. Utána dip-
lomáciai rendezvény-  
és protokollszervező-
ként is. 
Három gyerek mellett… 
Igen, ha tervszerűen él az ember, ak-
kor minden beleférhet. 
A KaticaKönyvMűhely kiadványa
it nézve feltűnt, hogy nincs bulvár 
meg ponyva. Ezek szerint nem a 
profit hajtja. 
Nem profitorientált ember vagyok. Egy 
vállalkozás vezetésénél ez problémát 
jelenthet, de nálam gyakran pont ez 
jelenti az előnyt. Az ismeretterjesztés, 
az egészséges életmódra nevelés és a 
tudatos életmód tükröződik az ösz-
szes kiadványunkban, a legtöbb témát 
pedig mesébe ágyazva kapják meg 
az olvasók, vagyis a gyerekek. Csak 
olyan könyvet adok ki, amelynek 
van „lökése”, fejlesszen vagy adjon 
terápiát, problémamegoldást. Ez 
a vezérfonal nálam. Éppen ezért 
vannak vigasztaló meséink, bá-
torító meséink, illemtudó me-

séink, éppen mire van szükség az 
adott helyzetben. Ezenkívül az első 

könyves írokat is támogatom, mert 
én is álltam azon az oldalon. Segítek 
nekik, mert tehetségesek, de nem 
tudnak megjelenni, kiadót találni, 
ha pedig igen, a nagy lelkesedésük-
ben előnytelen szerződéseket írnak 
alá. Ezért tartok workshopokat első 
könyves íróknak. Mellette tehetség-
gondozást is végzek. Írópalántáknak 
tartok képzést, tábort. Ide egyébként 
nem csak olyan fiatalok járnak, akik 
írónak készülnek. Olyanok is, akiknél 
a probléma feldolgozása nagyon jól 
megy az íráson keresztül. Ha írnak, 
kiadják a frusztrációikat. 

Melyik saját könyvére a legbüsz
kébb? 
Most éppen az utolsóra. Korábban is je-
lentek meg szakácskönyveim – Szerbiá-
ban, Horvátországban –, de ez teljesen 
más. Ez a könyv a közös konyhai élmé-
nyekről szól. Együtt főzünk a gyerekkel. 
Egyrészt megtanítjuk főzni, másrészt 
közben matekozunk, hiszen minden 
hozzávalót kimérünk, gyúrunk, és fo-
lyamatosan beszélgetünk. 
Többször említette a tudatos életmó
dot. A gyerekei is követik ebben? 
Igen. Martin 7 éves, Hanna 11, Alex pe-
dig 14 esztendős. Nem mondom, hogy 
tökéletesek – ne is legyenek azok –, de 

tudatosan élnek, és tu-
datosan táplálkoznak 
is. Én például nagyon 
odafigyelek az étkezés-
re. Kiskoruktól kezdve 
főzök, az óvodában 
és az iskolában is azt 
eszik, amit én csoma-
golok. Mert arról tu-
dom, hogy milyen alap-
anyagokból készült, és 
hogy egészséges. Saját 
konyhakertünk van, a 

zöldséget, a fűszereket mi termeljük. 
A mi kertünk nem dekorkert, hanem 
valóban haszonkert. Én semmit sem til-
tok a gyerekeimnek, viszont mindenről 
elmondom az előnyeit és a hátrányait. 
A döntés aztán az övék, a döntés az ő 
kezükben van. 
A tudatos életmód sokak szerint leg
alább annyira pénz, mint az elhatá
rozás kérdése. 
Az nem pénzkérdés, hogy azt veszed 
meg a közértben, amire tényleg szük-
séged van. Ezáltal kevesebb hulladékot 
termelsz, és nem költesz feleslegesen 
pénzt. Sokan diétáznak, kipróbálnak 
mindenféle divatőrületet, aztán vége 
a fogyókúrának, és többet nyomnak a 
mérlegen, mint korábban. Aki tudato-
san él, annak nem kell fogyókúráznia 
vagy diétáznia. Ez sem pénzkérdés. 
Ahogy látom, nagy küzdő. 
Talán tényleg az vagyok. Az vezérel, 
hogy tisztában vagyok vele, a szülők 
felelőssége, hogy milyen generációt ne-
velünk fel, hogy mi kerül tőlünk útrava-
lónak a jelképes kis csomagjukba. 
Azért magasra teszi a mércét. A cik
ket olvasva biztosan felszisszen több 
sokgyerekes szülő, hogy ennyi min
denre nem lenne képes a gyerekek 
mellett. Ön hogy képes rá? 
Ezen sosem gondolkoztam, számomra 
ez természetes. Akik ismernek engem, 
általában szeretik, amit látnak. Mert 
bár fegyelmezett ember vagyok, mellet-
te toleráns és elfogadó is. 
Rendben, de legalább azt árulja el, 
mikor „bűnözött” utoljára?
Az előbb ettem csokoládét. Na jó, cukor-
menteset…

Szerencsére sok 
szülő még most is 
arra törekszik, hogy 
a kütyüfüggőséget 

kitolja  
a gyereknél
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Amatőr vers- és prózamondó tehetségkutató versenyt hirdetett a 
Kúria Rendezvényház, amelyet április 11-én tartanak, a magyar 
költészet napján (a nevezés már lezárult). Gyerekek és felnőttek is 
indulnak a versenyen (a kicsik két kategóriában, 8 és 12 év között, 
valamint 13 és 16 év között lépnek színpadra), a felnőtteknél vi-
szont nincs felső korhatár. A Kúria Rendezvényház nemcsak az első 
helyezetteket díjazza, hanem azokat külön is, akik saját szerzemé-
nyüket mondják el a tehetségkutatón.

Az önkormányzat részéről meg-
jelent Podmaniczki József alpol-
gármester és Paszterovics János, 
a városfejlesztési bizottság elnö-
ke. Karagics András, az Enmech 
közép-európai operatív igazgató-
ja elmondta, az új ipari csarnok 
megtervezésénél minden tekin-
tetben figyelembe vették, hogy 
az ne zavarja a környéken élők 
nyugalmát. Éppen ezért a Határ 
utcai fronton csak irodák kapnak 
helyet, az ipari csarnokot a terü-
let hátsó részére tervezték, ott 
pedig az épületen zajvédő falakat 
helyeznek el. A Határ útnál – a 
törvényi előírásoknak megfelelő-
en – egy fás, bokros sávot alakí-
tanak ki, amely valamelyest elta-
karja az épületsort, amelyet eleve 
úgy terveztek, hogy alacsonyabb 
legyen, mint a szokásos ipari 

csarnokok. Az operatív igazgató 
cáfolta azokat a kósza pletykákat, 
hogy akkumulátorok összeszere-
lését végzik majd a csarnokban. 
Mint elmondta, akkumulátorok-
hoz gyártanak paneleket, amely 
során semmiféle veszélyes anyag-
gal nem dolgoznak. A cég képvi-
selője azt is elmondta, a péceli 
önkormányzattal közösen azon 
vannak, hogy rendbe tegyék a 
Határ utat. A végleges megoldást 
nehezíti, hogy kiderült, a Határ 
út felső szakaszát valójában egy 
magántelken alakították ki egy-
koron, tehát előbb jogilag kell 
rendezni a helyzetét, utána lehet 
szó ezen a részen járdáról és be-
tonútról. A péceli önkormányzat 
az Enmech Hungary Kft.-vel közö-
sen hozott létre egy pénzügyi ala-
pot amelyből átmenetileg murvás 

vagy mart 
a sz fa ltos 
utat készí-
tenek, ami 
m i n d e n -
k é p p e n 
előrelépés. 
A lakosok 
leginkább 
abból a 
tíz ingat-
lanból érkeztek, amely az épülő 
ipari parkkal szemben, az út túl-
oldalán található. A nagy por-
ra panaszkodtak, és arra, hogy 
nemegyszer este és hétvégén is 
dolgoznak az építkezésen. A kivi-
telező képviselője ígéretet tett rá, 
hogy megpróbálják orvosolni a 
helyzetet. Mint kiderült, az épít-
kezés lassan abba a fázisába ér, 
amikor már csak az ipari csarnok 

belsején dolgoznak a szakembe-
rek, így zaj is kevesebb lesz. Az 
ipari parkot a tervek szerint leg-
később októberig átadják, amely 
tetemes iparűzésiadó-bevételt je-
lent majd a városnak. Eddig is az 
Enmech volt a legnagyobb adó-
zója Pécelnek, a befizetett összeg 
pedig akár meg is duplázódhat, a 
pénzt fejlesztésekre fordíthatja a 
város.

Tehetségkutató a Kúriában

Enmech-projekt

Lakossági fórum 
a beruházásról

Az Enmech Hungary Kft. 
6,4 milliárd forintos be

ruházásával kapcsolatban 
tartottak estébe nyúló 
lakossági fórumot még 

márciusban. Az összejöve
tel élénk érdeklődés mellett 

zajlott, több mint 20 kör
nyékbeli lakos jött el.

Podmaniczki József (balra), Karagics András és Paszterovics János

Ilyen lesz 
a 6,4 milliárdba 

kerülő 
új csarnok
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A megnyitón beszédet mon-
dott Szöllősi Ferenc Attila, 
Pécel polgármestere (újság-
íróként is dolgozott, mellette 
pedig Időmanó címmel tavaly 

jelent meg egy mesekönyve), va-
lamint Kovács Tibor, a Ma-

gyar Lapkiadók Egye-
sületének elnöke. A 
szervezet a kiállítás 
mögé állt, hiszen a 
védnöki feladatokat 
is ellátta. A tárlat a 
péceli önkormány-

zat anyagi támoga-
tásának köszönhetően 

jöhetett létre, és azt se hallgassuk el, 
hogy a Ráday-kastély ingyen adta oda a 
kiállításra a Márványistállót. A látogatók 
Sal Endre (lapunk főszerkesztője) ma-
gángyűjteményét láthatják (április 14-én, 
vasárnap zárul a kiállítás), amely tárgyi 
emlékekben és eredeti, nagy történelmi 
eseményekkel foglalkozó napilapokban 
is módfelett gazdag. A 150, üveglap alatt 
pihenő újságot tematikusan helyezték el 
a szervezők (világháborúk, 1919, 1956, 

sportsikerek, űrutazás, halálhír). A meg-
nyitón Tasnádi Petra, a Pécelen élő köz-
kedvelt énekes lépett fel, akit Viczián 
Gábor zeneszerző kísért pianínón. A meg-
nyitóról a közmédia több tévécsatornán is 
hírt adott, valamint számtalan újság írt a 
sajtótörténeti kiállításról. 

Az Újságmúzeum tárlata (www. 
facebook.com/ujsagmuzeum) rövidesen 
más városokban is bemutatkozik, Kovács 
Tibor, a lapkiadók egyesületének elnöke 
ugyanis bejelentette, októberben Győr-
ben, jövő tavasszal pedig Szegeden is 
kiállítják a sajtótörténeti kuriózumokat. 

FŐVÉDNÖK:  
Magyar Lapkiadók Egyesülete 

TÁMOGATÓK: 
Pécel Város Önkormányzata, 

Ráday-kastély, Kúria Rendezvényház, 
Péceli Hírek, Édes Cukrászda

A magyar sajtó napján, március 15én nyílt nagysza
bású sajtótörténeti kiállítás a Rádaykastély területén 

található Márványistállóban. 

Tasnádi Petra

A hősökre emlékeztek Pécelen
Az 1848/49-es szabadságharc hőseire emlékeztek Pécelen március 15-én. A Szemere iskola au-
lájában tartott ünnepségen közreműködött az Ossó János Fúvószenekar, a Petőfi Sándor Férfikó-

rus, a nívós ünnepi műsort pedig a Péceli Integrált 
Oktatási Központba járó fiatalok adták. Szöllősi 
Ferenc Attila, Pécel polgármestere beszédében ki-
emelte, ma is szabadságharcot vív a nemzet, ma 
is meg akarják mondani külföldről, hogy miképp 
éljünk ebben az ezeréves országban. A polgármes-
ter beszédében – többek között – a hagyományos 
családmodell védelmére kelt. Az ünnepség aztán 
a Kossuth téren koszorúzással folytatódott, a vá-
ros intézményei és szervezetei helyezték el virá-
gaikat a márciusi hősökre emlékezve. 

Újságmúzeum: 
megfakult szemtanúk

Sal Endre (balra), 
Szöllősi Ferenc Attila 

és Kovács Tibor

Koszorúztak is a városvezetők
A Petőfi Sándor férfikórus is fellépett
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MEGBOCSÁTÁS NAPJA
Május 6-án, hétfőn egész nap.
Idén is közeledik május első hétfője, 
amikor büntetés nélkül lehet visz-
szahozni a régen lejárt kölcsönzött 
könyveket, dokumentumokat, sőt 
még egy mosoly is jár mindenkinek. 
Nosza, ideje feltúrni a szobát, keres-
gélni a fiókok mélyén és az ágy alatt, 
mert ilyen lehetőség egy évben csak 
egyszer van!

VÉRADÁS
Május 14-én, kedden 14-től 18 óráig.
Ismét várunk mindenkit, aki szeret-
ne segíteni! Amit hozni kell: személyi 
igazolvány, eredeti lakcím- és taj- 
kártya.

OKTOGON TÁNCTÁBOR
Június 17–21-ig, hétfőtől péntekig, na-
ponta 8-tól 16 óráig.
Ötéves kortól várjuk a gyerekeket, 
akik a tábor alatt többféle táncstílus-
sal ismerkednek meg, fejlődik a koor-
dinációs készségük, ritmusérzékük. 
Emellett sok-sok játék, divatbemutató 
és filmezés is a program része. To-
vábbi információ és jelentkezés: Ipacs 
Katalin (06/30-814-5680).

CSALÁDI DÉLELŐTT
Június 24–28-ig, hétfőtől péntekig, 
naponta 10–11.30 óráig.
Tematikus foglalkozások, dalok, me-
sék, bábok, mozgásfejlesztő, ügyessé-
gi, baba- és társasjátékok.

Ajánlott korosztály: 1,5–6 éves ko-
rig. Program. Hétfő: Bábos Mese-
kuckó. Kedd: Maszatoljunk! Szerda: 
Angolozzunk játszva sok-sok moz-
gással! Csütörtök: Papírszínház me-
sék. Péntek: Zenekuckó.

Bejelentkezés szükséges, a férő-
helyek száma korlátozott! További 
információ és bejelentkezés: Bog-
nár-Burik Bea (06/30-386-5575).

KÉZMŰVESTÁBOR 
Július 1–5-ig, hétfőtől péntekig, 
naponta 8–16 óráig tart a Kreatív 
Hobby és Alkotóműhely kézműves-
tábora.
A tábor célja, hogy a gyerekek kéz-
ügyességét és kreativitását fejlesz-

szük. Foglalkozásaink a gyerekek 
képességeihez igazodnak, de külön-
böző kézművestechnikák elsajátítá-
sára törekszünk. Az alkotás kis cso-
portokban történik, egy-egy vezető 
segítségével. További információ és 
jelentkezés: Czifra Erika (06/70-
408–6021).

A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk! További információk a 
foglalkozásvezetőknél vagy elér-
hetőségeinken: Lázár Ervin Városi 
Könyvtár és Szemere Pál Műve-
lődési Ház, 2119 Pécel, Isaszegi 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

Májusban 
választ Európa

Immár a negyedik EP-választás elé 
nézünk. Az unió összes országá-
ban szavaznak, de nem mindenhol 
vasárnap. Magyarországon igen, 
mivel arról törvény is rendelkezik, 
hogy nálunk csak vasárnap lehet 
szavazást tartani. 

Amit a választásról mindenkép-
pen tudni kell, hogy egyfordulós 
és listás szavazás, tehát a szava-

zóhelyiségekben nem személyre, 
hanem pártra adhatja le a voksát. 
Egyetlen kikötés van, a választá-
son csak olyan párt állíthat listát, 
amely legalább 20 ezer aláírással 
igazolja a támogatottságát. Fontos 
információ, hogy az Európai Par-
lamentbe csak az a párt kerülhet 
be végül, amely az országában a 
szavazatok legalább 5 százalékát 

megszerezte. A szavazata minden-
képpen fontos, hiszen lehetőséget 
teremt arra, hogy a voksával befo-
lyásolja az Európai Unió jövőjét az 
elkövetkezendő öt évre, hiszen ad-
dig tart a képviselők mandátuma. 
Magyarországnak jelenleg 21 eu-
rópai parlamenti mandátuma van. 
A voksoláson összesen 500 millió 
európai adhatja le a szavazatát. 

Május 26án tartják 
Magyarországon az 
európai parlamenti 
választásokat, ek
kor járulhatnak az 
urnákhoz a magyar 
választópolgárok.

A szavazás menete
Szavazni reggel 6 és 19 óra között le-
het Pécelen is, a szavazás helyéről és 
idejéről minden választásra jogosult 
polgár értesítőt kap. Aki éppen nem 
Pécelen lesz, az általa megjelölt telepü-
lésen átjelentkezéssel adhatja le voksát, 
külföldön pedig a külképviseleteken. A 
mozgásukban korlátozott választópol-
gárok most is mozgó urnát kérhetnek. 
Részletek a www.valasztas.hu oldalon 
vagy a polgármesteri hivatalban. 
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Péceli szilánkok

„Fáy László földbirtokos, az ismert 
sportsman..., 47 éves korában meg-
halt” – szűkszavúan emlékeztek 
meg az egykori péceli földbirtokos 
haláláról a korabeli lapok. Pedig az 
ifjú Fáy egy évtizeddel korábban 
még a címlapokon szerepelt fele-
ségével, Horthy Miklós lányával.

A népszerű sportsman
Fáy László 1890. június 14-én szü-
letett. Apja, Fáy Béla ekkor már pé-
celi ingatlanjainak jelentős részétől 
megszabadult, de még köztiszte-
letben álló földbirtokos és orszá-
gos hírű ménesbirtok tulajdonosa. 
Anyja Blaskovich Mária, Kincsem 
gazdájának, Blaskovich Ernőnek a 
testvére. 

A kis László az anyatejjel szív-
ja magába a lovassport szeretetét: 
fiatal felnőtt korában már a lóver-
senyek aktív látogatója. A sebesség 
megszállottja, a kor kívánalmai 
szerint később „átnyergel” az au-
tósportra és 1922-től már Lancia 
gépjárművével szerez érmeket autó-
versenyeken. Népszerűségét mi sem 
jelzi jobban, mint hogy a Színházi 
Élet a „Ki a legszebb férfi?” rovat-
ban is „futtatja” Fáy Lászlót. 

A katonai karrierjét is sikeresen 
egyengető Fáy László 1919 novem-

b e -
rében már 
Horthy vezérkari tisztjeként vonul 
be Budapestre. A Horthy Miklós 
budapesti bevonulásáról tudósító 
újság szerint a menet elején fehér lo-
ván haladó fővezér után a második 
sorban lovagol a később császári és 
királyi kamarás címet is megszerző 
Fáy gyerek.

A Horthy közvetlen bizalmi köré-
hez tartozó, sportos, társasági életet 
élő 29 éves Fáy László hamar fel-
kelti a mindössze 18 éves Pauletta 
figyelmét. Megismerkedésük után 
rövid idővel, 1921. december 5-én 
meg is tartják az eljegyzést.

1922. április 3-án „a legnagyobb 
csendben”, a nyilvánosság teljes ki-

zárása mellett tartják meg a la-
kodalmat a királyi palota egyik ká-

polnává alakított termében – rossz 
nyelvek szerint azért a visszafogott-
ság, mert Horthy szégyelli, hogy 
mégiscsak egy „dzsentrihez” megy 
a lánya, míg a hivatalos magyarázat 
szerint IV. Károly pár nappal koráb-
bi halála miatt nem rendeznek na-
gyobb összejövetelt.

Lejtmenetben
Az ifj. Horthy feleségének vissza-
emlékezéseiből is tudhatjuk, hogy 
házasságuk nem sikerült túl jól, pár 
év után elválnak. Paulette megbe-
tegszik, majd átmenetileg talpra áll, 
és hozzámegy Károlyi Gyula gróf-
hoz – aki bár „gyöngéd szeretettel” 
veszi körül, 1940 júniusában a kiú-
jult tüdőbetegségbe belehal.

Nem egyértelmű, hogy miért, 
de a rosszul sikerült esküvő után 
már nem kap komoly pozíciót Fáy 
László. Vagy a Horthy számára 
eleve rangon alulinak minősített 
házasság, vagy László esetleges ki-
csapongó élete vezetett oda, hogy 
1925 után alig van említés a Pécelre 
visszavonuló Fáyra. 

1931 januárjában még a Vitézi 
Rendből is törlik. A hivatalos indok-
lás szerint „kénytelen volt birtokát 
eladni és nem tudott vitézi telket 
alapítani” – illetve azt nem sikerült 
fenntartani.

Újra már nem nősül meg. 1937-
ben daganatos betegséggel a Mag-
lódi úti kórházba kerül, szeptember 
12-én magányosan hal meg. A ha-
lotti anyakönyvében már csak egy-
szerű „magánzó”. 

Horthy Miklós
nem örült a lánya 
házasságának

15

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 érhe

tők el).

Horthy Miklós
péceli veje

Fáy László és a kormányzó lánya, Pauletta

2019. április  Péceli Hírek
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Marton Márk 
Telefon: 

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

ujsag@pecel.hu

PÉCELI HÍREK
Pécel Város 

Önkormányzatának havilapja
www.facebook.com/pecelihirek

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

Hirdetés: Kiss Krisztina 
(ujsag@pecel.hu)

Kiadó: Lemon and Lime 
Consulting Kft.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
2019. május 9. napján (csütörtök) 18.00 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: PIOK Szemere Pál Általános Iskola 
aulája (2119 Pécel, Kossuth tér 7.)
A közmeghallgatás témái:
a) polgármesteri beszámoló a várost érintő eseményekről,
b) a 2019. évi fejlesztések és az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetésének ismertetése,
c) válaszadás az előzetesen írásban benyújtott kérdésekre,
d) a résztvevők közérdekű kérdései, javaslatai,
e) válaszadás a helyben feltett kérdésekre,

f) polgármesteri zárszó.
Pécel Város lakossága a közmeghallgatást megelőzően közér-
dekű kérdéseit, javaslatait 2019. május 3-ig írásban is eljuttat-
hatja a polgármesterhez (Péceli Polgármesteri Hivatal, 2119 
Pécel, Kossuth tér 1. vagy a polgarmester@pecel.hu, illetve a 
jegyzo@pecel.hu e-mai-címre). A kérdésekre a polgármester 
vagy a polgármester döntése alapján az alpolgármester vagy 
az illetékes bizottság elnöke ad választ.

Pécel, 2019. március 28. Szöllősi Ferenc
 polgármester

Még márciusban a Kúria Rendezvényházban díjazták Pécel 
legjobb felnőtt és utánpótlássportolóit. A kupaátadót most is 
Cseuz László, az önkormányzat sportreferense szervezte. Az 
eseményen megjelent és díjakat adott át Szöllősi Ferenc Attila, 
Pécel polgármestere. A város nevében is gratulálunk az összes 
díjazottnak!

KÖZMEGHALLGATÁS

 FELNŐTTEK 
FÉRFIAK

Az év sportolója: Halama Le-
vente (ultrafutó). Díjazottak: 
Darányi Bence (kerékpáros), 
Oertel Nándor (ultrafutó), 
Lembacher Viktor (ultrafutó), 
Csomai-Kürtössy Roland (ult-
rafutó), Csuka Balázs (mara-
tonfutó). Az év szenior spor-
tolója: Fejes Imre (íjász). 

NŐK 
Az év sportolója: Gombás Ni-
kolett (ultrafutó). Díjazottak: 
Perényi-Bakó Andrea (ultrafu-
tó). Az év szenior sportolója: 
Nagyné Dócs Emese (Péceli 
Dojo). Az év edzője: Molnár 
Dorottya (Péceli Dojo). Az év 
edzőtehetsége: Gajdos Niké 
(ritmikus gimnasztika és lát-
ványtánc). Pécel városért vég-
zett kiemelkedő munkájáért: 
Kalmár Csaba (Péceli Dojo). 
Sporteredményeivel példát 
mutat a tanítványainak: Kin-
cses Gabriella (testnevelő ta-
nár, maratonfutó).

 UTÁNPÓTLÁS
FIÚK 

Az év ifjúsági sportolója: Ko-
vácsi Barnabás (sakkozó). 
Az év utánpótlás-sportolója: 
Simon Korád (labdarúgó). 
Az év serdülő sportolója: 
Borgula Máté (labdarúgó). 

Az év minisportolója: 
Sárga Dominik (íjász).  
Díjazottak: Juhász Balázs 
(vízilabdázó), Varga László 
(labdarúgó), Kovács Patrik 
(sakkozó). 

LÁNYOK 
Az év ifjúsági spor-
tolója: Wenger Szon-
ja (terepíjász). Az év 
utánpótlá-sportolója: 
Rost Eszter (táncos). Az 
év serdülő sportolója: 
Bozóki Laura (sífutó, sírol-
leres), Mikus Dorottya 
(táncos). Az év gyermek 
sportolója: Bózoki Ta-
mara (síelő) és Megyeri Eszter 
(táncos). Az év minisporto-
lója: Bozóki Barbara (síelő). 
Díjazottak: Oldal Zsófia (öttu-
sázó), Megyei Panna (táncos), 
Tardos Melinda (Péceli Dojo), 
Kovács Miléna (triatlonos), 
Mihály Kinga (táncos), Oldal 
Klára (kosárlabdázó). 

BOZÓKI BARBARA
Cseuz László vezényelte 

le a kupaátadót

PÉCEL 
LEGJOBB 
SPORTOLÓI

MOLNÁR DOROTTYA

HALAMA LEVENTE
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Megunt, olykor szakadt 

farmereket ment meg 

a péceli Sári Katalin. 

Táskákat, hátizsákokat 

vagy éppen ékszereket 

kreál a kidobásra ítélt 

nadrágokból.�

�
5. oldal

Az autóipari alkatrészek gyártásával fog-

lalkozó Enmech Hungary Kft. Pécelen fej-

leszt, 6,4 milliárd forintért épít új ipari csarnokot. Mindez 

nem kevés iparűzésiadó-bevételt jelent majd a városnak.
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Az autóipari alkatrészek gyártásával fog-

lalkozó Enmech Hungary Kft. Pécelen fej-

leszt, 6,4 milliárd forintért épít új ipari csarnokot. Mindez 

nem kevés iparűzésiadó-bevételt jelent majd a városnak.
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Marton Márk 
Telefon: 

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

ujsag@pecel.hu

A FELADAT:
Laboratóriumi automaták beüzemelése, szerviz szolgálta-
tása, helyszíni támogatás Magyarország egész területén.

AZ ELVÁRÁSOK:
Min. középfokú végzettség
Műszaki érdeklődés
 Informatikai jártasság 
Önálló munkavégzés

 Jó kommunikációs képesség, megnyerő stílus
„B” kategóriás jogosítvány (gyakorlott vezetés)

Angol nyelvtudás 
Előnyt jelent, de nem elvárás:
 Felsőfokú műszaki végzettség
Elektronikai jártasság 

Már meglévő szakmai tapasztalat

AMIT NYÚJTUNK
Dinamikus csapat

 Szakmai továbbképzési lehetőség  
Magyarországon és külföldön
Versenyképes fizetés

Kulturált munkakörülmények

Fényképpel ellátott önéletrajzát küldje 
a következő e-mail-címre: hr@biomarker.hu

20 éves múltra visszatekintő gödöllői bázisú 
orvosdiagnosztikai cég munkatársat keres

SZERVIZES
pozíció betöltésére

Miért hirdessen a 
Péceli Hírekben?

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

ZEMEN ÁKOS
06-70/549-8330TEL.:
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Mert Pécelen mindig történik valami... a város szívében!

Vállaljuk céges rendezvények, családi összejövetelek, 
baráti találkozók teljes körű lebonyolítását!

Pécel, Kossuth tér 5.
Telefon: 0620/4207170 

www.facebook.com/pecelirendezvenyhaz

Kúria Rendezvényház
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Látásvizsgálatnál a következő felté
teleket kérem figyelembe venni. Két
évente el kell menni szakrendelőbe 
megnézetni a szemüket, hogy min

den rendben vane, ha ezt megtették, 
utána várjuk Önöket nagy szeretet
tel, és felírjuk a megfelelő dioptriát. 

A látásvizsgálathoz bejelentke
zés szükséges. Amennyiben 
nem készül komplett szem

üveg, a vizsgálati költség 
2 500 Ft, amiről vásárlási 
utalványt kapnak, így tu
lajdonképpen ingyenes.

Nagyon szép napszemüve
gek érkeztek, UVszűrősek, 

kockázat mentesek, a legtöbb polár
szűrővel is rendelkezik. Lehetőség 

van bemérni a máshol vásárolt nap
szemüvegeket 500 Ft/db áron, ami

ről egy tanúsítványt állítunk ki.
A nálunk vásárolt összes szemüveg
re garanciát vállalunk, melyek mellé 
egy vonalkódos kártyát adunk, ami 
egyben pontgyűjtő is, így lehetőség 
van a vásárlásaiért kapott pontok 

beváltására, a hűség jutalmazására.

Most igazán kedvező áron vásárol
hatnak napfényre elsötétülő lencsé

ket, az ezekhez tartozó kupont a 
hirdetés alján találják.

Ezenkívül lencsegyártónk, Kolens jóvoltából minden hónapban kisorsolunk  
2 pár napfényre elsötétülő lencsét vásárlóink között.

Köszönöm a figyelmet, szép tavaszt  
és áldásokban gazdag ünnepet kívánunk.

Az Optikából jelentkezem frissítő lehetőségekkel teli  
akciókkal és a tájékoztatást szolgáló sorokkal.

Kóbor Optika tavaszi akciója!

A 2018as iskolakezdési akciónk volt talán a legkedveltebb, hiszen most kaptuk  
a legtöbb remekművet (rajzot és verset). Mostanra felkészítettük a műveket, hogy 

Önök elé tárjuk a Facebookoldalunkon. A szavazás április elsejétől a hónap végéig 
fog tartani. Az első három legtöbb szavazatot kapott alkotás lesz díjazva,  

az I. 15 000, a II. 10 000, a III. 5 000 forintos vásárlási utalvánnyal.

1173 Budapest, Pesti út 146., koboroptika@gmail.com, 
+3612567628. Keressen minket a Facebookon is!

-20% 
kupon 

Napfényre 
elsötétülő 
lencsére, 

Transitions 
lencsékre

2019. 05. 18ig érvényes

-15% 
kupon 

Napszemüve-
gekre!

2019. 05. 18ig érvényes

Nyitva-  
tartás:

H–P.: 09:00–18:00
Sz.: 09.00–12:00

V.: ZÁRVA
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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


