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hírek
Pécel Város Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete 
minden hónapban tart rendes ülést, 
melyen a várost érintő legfonto-
sabb kérdésekben döntenek. 

Írásaink az októberi határozatokat 
és rendeleteket, valamint az adó- 
és pénzügyeket foglalják össze 

a 2., 3. és 4. oldalon.

A 6. oldalon Tóthné 
Szentandrássy Csillával, 

az oktatási és vallási bizottság 
elnökével készült beszélgetést 

olvashatják. 
A képviselő asszony 

az interjúban mély őszinteséggel 
beszél értékrendjéről, 

hitvallásáról.

Pécel számos kitűnő 
emberrel büszkélkedhet. 

E havi számunkban 
Papp László (9. oldal) 

és 
Birkás Gábor (16. oldal) 

volt a vendégünk, 
akik mindketten hatalmas 
elismerésben részesültek. 

A lapban olvashatnak 
a legkisebbek különleges 

alkalmairól, a péceli fociról, 
de a hasznos információk sem 

maradnak el, mint például 
a helyi busz megváltozott 
menetrendje, autósoknak 
a szokásos traffipax, és 

a vízművek mindenkit érintő hírei.  

A tArtAlomból

Folytatás a 4. oldalon

1956–2011
,,körbezárnak rég a falak” 

Azt mondják sokan, hogy Pécel „alvó 
város”. Egyrészt azért, mert az embe-
rek nagy része csak aludni jár ide haza, 
és azért is, mert sokak szerint nem iga-
zán történik semmi sem. Kétsége ne le-
gyen senkinek: olyan település még nem 
volt, van és lesz, ahol ne lehetne mit ten-
ni. Ahol mindenki teljes mértékben elé-
gedett a dolgok folyásával. Vagy ahol ne 
lennének problémák. Vagy ne lehetne 
szebbíteni, jobbítani. Ennek ellenére ta-
lán néha nem árt egy kicsit – legalább-
is képletesen – megállni, s elgondolkoz-
ni azon, számba venni azt, amink van, 

aminek örülhetünk, vagy amire (akikre) 
büszkénk lehetünk. 

Sokan megkönnyezték azt az műsort, 
melyet a Szemere Pál Általános Iskola ta-
nulói adtak elő október 22-én az 1956-os 
nemzeti ünnep alkalmából. Pedig nem 
került sok pénzbe, s „csinadratta” sem 
volt nagy: „csak” általános iskolások, pe-
dagógusok és mások munkája eredmé-
nyeként sikerült egy olyan ünnepi dél-
utánt varázsolniuk az iskola falai közé, 
melyre sokan fognak emlékezni. 

Október 21-én emlékfutás. 22-én ünnepi műsor a  Szeme-
rében. Később koszorúzás, majd fáklyás felvonulás az öt-
venhatosok tiszteletére. Pécel városában a megemlékezé-
sek egyedülállóak és méltóságteljesek voltak.
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Miért is fontos az
adó befizetése? 

A települések 
gazdálkodá-
sa úgy áll ösz-
sze, hogy az 
egyes felada-
tok ellátásához 
megállapított 
állami norma-
tíván felül to-
vábbi kiadásaikat adók be-
szedéséből fedezzék. Pécel 
esetében a vállalkozásokat 
sújtó adók (iparűzési- és 
építményadó) rendkívül ala-
csony arányt képviselnek 
az adóbevételek között, mi-
vel városunkban a környező 
településekhez viszonyítva 
sem kedvezőek a feltételek 
a cégek letelepedéséhez. 
A tíz éve ipari területnek 
kijelölt településrészeken 
sehol nem indult meg fej-
lesztés. Emiatt is elenged-
hetetlenül fontos, hogy a 
lakosságot sújtó adókiveté-
sek (is) mind teljesebb mér-
tékben befolyjanak. Jelenleg 
közel 150 millió forint a be 
nem fizetett adó…

Fazekas Barna
alpolgármester

Szállítói tartozások** 70 371 513 

   nem lejárt tartozás 11 359 923 

   1–30 napja lejárt tartozás 51 998 316 

   31–60 napja lejárt tartozás 1 027 898 

   61–90 napja lejárt tartozás 5 985 376 

   90 napon túl lejárt tartozás –   

Kötvény állomány***
 érték 

CHF-ben 
 árfolyam  átszámított érték 

forintban 

Pécel 2027 kötvény 2 933 000 246,09 721 781 970 

Pécel 2028 kötvény 9 189 189 246,09 2 261 367 521 

Összesen 12 122 189  2 983 149 491 

Hátralékok adónemenként* 

Adónemek  Összeg: Ft 

Építményadó 8 517 295 

Telekadó 47 873 854

M. kommunális adó 7 099 134 

Helyi iparűzési adó 31 230 055 

Gépjármű adó 29 447 844 

Késedelmi pótlék 19 862 119 

Bírság 3 233 269 

Talajterhelési díj 512 613 

Összesen 147 776 183 

Így állt a város október végén
Fazekas Barna 

alpolgármester, 
a 8. körzet képviselője 
lakógyűlést tart november 
21-én hétfőn, 17.00 órá-
tól a Szemere Pál Általá-
nos Iskola könyvtárában, 
melyre mindenkit szeretet-
tel vár.

Vécsey László, 
a Fidesz–KDNP 

országgyűlési képviselője 
2011. november 23-án
szerdán, 16 és 18 óra
között fogadóórát tart 
a Péceli Polgármesteri 

Hivatalban. 
Előzetes időpont-

egyeztetés lehetséges a
képviselő úr munkatársánál, 

Mavrák Krisztinánál. 
Tel.: 06-20/212-9660 vagy 
06-28/445-572, e-mail:

mavrak.krisztina@fidesz.hu; 
vecseylaszlo@fidesz.hu.

Figyelemfelhívás adófizetőknek

Tartozások és rendezetlen jogi viszonyok a piacon

Szeretnénk a tisztelt lakosság figyelmét felhívni 
arra, hogy az adófizetéssel kapcsolatban válto-
zásokat vezettünk be. Az, aki fizetési könnyítést 
(elengedést, mérséklést, halasztást, részletfize-
tést) szeretne kérni az adóhatóságtól, az a jövő-
ben egy kérelem-formanyomtatvány és a hoz-
zá kapcsolódó kötelező mellékletek kitöltésével 
kérheti az adó befizetésére vonatkozó elbírálást. 
Ezeket a nyomtatványokat le lehet tölteni a vá-
ros honlapjáról (www.pecel.hu), illetve az inter-
netes hozzáféréssel nem rendelkező ügyfelek 
kérhetik azokat a hivatal adócsoportjánál. Az 
adóhatóság azért vezetett be új elbírálási szabá-
lyokat, hogy a fizetési könnyítésekre vonatkozó 
kérelmek elbírálása könnyebb és igazságosabb 
legyen mindamellett, hogy teljes mértékben 

megfelel a törvényi feltételeknek. A továbbiak-
ban a cél az, hogy a rendszer egységes legyen, 
valamint az indokolatlan kérelmek kiszűrhetők 
legyenek, ugyanakkor a jogos méltányossági és 
más kérelmek elnyerjék a pozitív elbírálást. 

Ezúton is értesítjük önöket, hogy elkezdtük 
kipostázni a fizetési emlékeztetőket, melyek 
adózónként és adónemenként összesítve tar-
talmazzák az adótartozást. Csekket a levél nem 
tartalmaz, ugyanis azt már az érintettek koráb-
ban megkapták. Akinek viszont nincs, az ter-
mészetesen kérhet csekket a polgármesteri hi-
vatalban. 

Kérjük a tisztelt adózókat, hogy akik tarto-
zással rendelkeznek, a lehető legrövidebb idő 
alatt rendezzék azt.  Pécel Város Jegyzője

Ismét napirendre tűzte a képviselő-testület a 
piac rendezésének kérdését. Mint ahogy arról 
már egy korábbi lapszámunkban beszámol-
tunk, a terület maga önkormányzati tulajdon-
ban van, viszont csaknem az összes felépítmény 
magántulajdon. A cél az, hogy a terület jogi vi-
szonyai tisztázottak legyenek, így ahol épület 
áll, ott a társasházzá való alakulás lehet a meg-
oldás. Az előterjesztésből kiderül az is, hogy a 
Lidl Áruházláncnak még mindig tervei vannak 
a területtel. Mindezek alapján a képviselők fel-

hatalmazták a polgármestert a tulajdonosok-
kal és a cég képviselőivel való tárgyalásra. Az 
is gondot jelent, hogy egyes bérlők jelentősen 
el vannak maradva a bérleti díjakkal. A tarto-
zások beszedése érdekében a hivatal pénzügyi 
irodája záros határidőn belül részletes kimu-
tatást fog készíteni, s az alapján fel fogja szólí-
tani a nemfizetőket tartozásaik kiegyenlítésé-
re. Amennyiben nem sikerül rövid időn belül 
az adósságot beszedni, úgy az önkormányzat 
kénytelen követelését bírósági úton behajtania.

* hátralékok adónemenként: megállapított, kivetett, 
de határidőre be nem fizetett adótartozás
** szállítói tartozás: azok az önkormányzati beszerzé-
sek, melyek még nem lettek kifizetve (pl. a központi 
konyha alapanyag beszerzése, közüzemi számla)
*** kötvény állomány: a 2007-ben és 2008-ban kibo-
csátott kötvények vissza nem fizetett része (azaz az 
önkormányzat kötvényekből eredő fennálló tartozása)
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Az október 27-i képviselő-testületi ülé-
sen a polgármester bejelentette, hogy ha-
talmas megtiszteltetés érte a várost. El-
mondta, hogy a  – már régebb óta tartó 
– megbeszélések eredményeként Sza-

mosszegi Bodó Sándor világhírű festőmű-
vész több, mint 200 festményt és műtár-
gyat  ajánlott fel ingyen a városnak. 

A művész és felesége meglátogatták Pé-
celt, és megállapították, hogy a Szemere 

Pál Művelődési Ház alkalmas lenne erre a 
nagyszabású életmű kiállítására. Az ezzel 
kapcsolatos szándéknyilatkozatot már alá 
is írták. A művek eszmei értéke szakértők 
szerint 70 millió dollár. 

A művész arra kérte a városvezetést, 
hogy mindössze 2 millió forintot szánjon 
arra az önkormányzat, hogy az alkotá-
sok szakszerű módon legyenek átszállítva 
végleges helyükre.

Képviselő-testületi témák röviden

A polgármesteri beszámoló részeként ismét szóba került a 
város ipari területeinek a hasznosítása. Szöllősi Ferenc el-
mondta, hogy jelentős számú vállalkozás jelentkezett poten-
ciális vevőként, de a továbbra is gondot jelent, hogy sok a tu-
lajdonos, így sok az érdek. 

Mindenesetre a városvezetés azon dolgozik, hogy a telek-
tulajdonosokkal egyeztetve olyan árat alakítsanak ki, amely 
mind nekik, mind pedig a beruházni szándékozóknak elfo-
gadható. 

A MÁV Start Zrt. 85 milliárdért akar motorvonato-
kat beszerezni, melyeket az elővárosi közlekedésbe állíta-
na be. Ehhez 17 érintett település elvi hozzájárulását kellett 
megszereznie, így Pécelét is – számolt be a polgármester a jó-
váhagyásról. 

A hivatal zökkenőmentes és hatékonyabb működése ér-
dekében a képviselők kétfős titkárság létrehozásáról határoz-
tak, mely a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az al-
jegyző munkáját fogja segíteni.

Bővül Pécel egészségügyi ellátása?
Az október végén tartott képviselő-testületi ülésen Szöllősi 
Ferenc elmondta, hogy a felvették a kapcsolatot a XVII. kerü-
leti Medical Center igazgatójával. Az ellátás kérdésében Ecser, 
Maglód és Pécel érdekelt. A városvezetők megkezdték a tárgya-
lásokat arról, hogy az érintett települések lakói is igénybe ve-
hessék az egészségügyi centrum szolgáltatásait külön térítési 
díj fizetése nélkül, társadalombiztosítási finanszírozással. En-
nek érdekében több engedélyre és hozzájárulásra is szükség van, 
ezért az önkormányzat megkereste az illetékes tiszti főorvost is. 

Felbecsülhetetlen értékű 
festményekkel gazdagodhat Pécel

Már több fórumon is hírt adtunk arról, hogy az önkor-
mányzat helytörténeti kiállítást szeretne létrehozni a 
volt OTP épületében, mellyel együtt kávézó is fog nyíl-
ni a remények szerint. Már eddig is nagyon sok értékes 
anyagot sikerült összegyűjteni, többen is jelentkeztek, 
hogy segítenek a kiállítás létrehozásában. A gyűjte-
mény teljes mértékben önkéntes alapon fog összeáll-
ni. Annak, aki hozzá tudna járulni az anyagok gyara-
pításához, esetleg kiállításra szánt emléke van Pécelről, 
örömmel várják a jelentkezését. Ha valaki esetleg a do-
kumentumok és a képek keretezésében tudna segíteni, 
azt is szívesen várják. 
Kapcsolattartó szervező: Sárga Róbert (e-mail cím: 
sarga.robert@pecel.hu, telefonszám: 06-28/452-745).

Pécel Város Képviselő-testülete lakossági tájékoztatót tart 

2011. december 9-én (péntek) 18 órától 
a Petőfi Sándor Általános Iskola aulájában, mely eseményre mindenkit tisztelettel várnak. 

Várjuk a segítséget a helytörténeti kiállításhoz

Tóthné Szentandrássy Csilla, a 6. 
körzet képviselője november 17-én csütörtö-
kön, 18.30-tól lakógyűlést tart a polgármes-
ter úr részvételével a Szemere Pál Művelő-
dési Házban (Maglódi út 12.).

Pécel Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önöket a 2011. november 19-én (szombat) 16.00 óra-
kor kezdődő közmeghallgatásra, melynek helyszíne a Szemere Pál Művelő-
dési Ház lesz (Maglódi út 12.). Az elsődleges téma a lakhatási problémák 
kérdése lesz. 
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Folytatás az 1. oldalról

1956–2011 ,,körbezárnak rég a falak”

Akiknek az ünnepi műsort kö-
szönhetjük: Muratov Lea, Halmai Stel-
la, Mundrucz Melinda, Márics Betti-
na (5.a osztály), Ősz-Farkas Kincső, 
Sziki Brigitta, Nagy Bianka, Yilmaz 
Zeliha, Boldizsár Máté (6.a osztály), 
Kovács Alexandra, Horváth Regina, 
Berecz Bianka, Kakev Martin, Hollósi 
Bálint, Puskás Patrik, Szajkó Alexand-
ra, Kiss Soma, Kirilla Márk, Hajnal 
Zoltán (7.a osztály), Kovács Sebes-
tyén, Pénzes Csilla, Ősz-Farkas Ábel 
(7.b osztály), Dobai Tábita, Füzesi Lí-
dia, Vincze Adrienn, Endrédi Tímea, 
Madaras-Ősz Botond, Berkes Máté, 
Almási Zsanett (8.c osztály). A taná-
rok: Dolhainé Besnyő Zsuzsa, Nagy 
Ildikó, Tóthné Hegyes Ágnes.

A gyerekek Körbezárnak rég a falak cím-
mel adtak elő egy színművet, amely az 
ötvenhatos eseményeket elevenítette 
fel. Az előadás egyedülállóságát az adta, 
hogy közel hatvan évvel 1956 után olyan 
mértékű hitelességel szerepeltek mintha 
maguk is részesei lettek volna az akkori 
történéseknek. 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy en-
nél szebbet és méltóbbat a megemléke-
zésre és a tiszteletadásra – mint az elő-
ző napi 1956-os emlékfutás és a szombati 
műsor – nem is lehetett volna sem kita-
lálni, sem pedig megvalósítani. 

babinecz

Városi énekverseny

Énekverseny lesz azoknak az alsó tagozatos általános is-
kolai tanulóknak, akik a saját  iskolájukban – a Petőfiben, 
a Szemerében és a Szent Erzsébet Katolikus Általános Is-
kolában – a legjobbnak bizonyultak. 

A rendezvényt 2011. november 30-án 14.00 órától 
a Szemere Pál Általános Iskolában tartják. 

Szeretettel várják a szülőket, nagyszülőket, családtagokat 
és az érdeklődőket!

Van már fűtés a Fáyban…

... számolt be a polgármester az október 27-i képviselő-testüle-
ti ülésen. Igaz, a 18 megyei fenntartású intézményben itt indult 
be a fűtés a legkésőbb. Az iskolában volt olyan helyiség, ahol 
mindössze 11 fokot mutattak a hőmérők, a gyerekek kabátban 
fagyoskodtak az órák alatt. Már szó volt arról, hogy amennyi-
ben nem oldódik meg a probléma záros határidőn belül, úgy 
a Ráday kiürített épületében kapnak helyet a Fáy tanulói. Erre 
azonban nem került sor, miután a kormány garanciát vállalt 
arra, hogy a Pest Megyei Önkormányzat százmilliós tartozását 
átvállalva kifizeti a számlákat a gázszolgáltatónak.

Tervek a Ráday épületével 

A sok híresztelés ellenére a városvezetés nem akarja értékesíteni az Isasze-
gi út 3. szám alatt található, volt Ráday Gimnázium épületegyüttesét: a kép-
viselők a hasznosításáról határoztak. A tervek között szerepel az épületben 
iroda biztosítása a polgárőrség részére, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
is kapna helyiséget. Szó van arról, hogy a rendőrőrs is beköltözne az isaszegi 
úti ingatlanban, amennyiben az alkalmasnak bizonyul erre a célra. Ezen kí-
vül szándék a gimnázium volt tornatermének bérletbe adása. A továbbiak-
ban azt tervezik, hogy a családsegítő a Rádayba költözik úgy, hogy a mostani 
helyére a polgármesteri hivatal irattára kerülne.

Engedélyköteles 
a Pécel név használata
Rendeletet alkotott az önkormányzat arról, hogy 
Pécel szót, illetve bármilyen toldalékos formáját a 
jövőben engedélykötelessé teszi. A 2011. decem-
ber 1-jétől hatályos rendelet egyúttal egységesen 
szabályozza Pécel Város jelképeinek használatát, a 
címerét, a zászlóét, a lobogóét. Az engedélyezést a 
Péceli Polgármesteri Hivatalban kell kérvényezni 
a jövőben.
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Hűen az elmúlt évek hagyományaihoz, 
idén is 1956 métert futottak a péce-
li tanulók, hogy kifejezzék hálájukat és 
tiszteletüket az ötvenhatos ifjúság, és 
mindazok iránt, akik mártírjai és meg-
élői voltak az 1956-os forradalomnak 
és szabadságharcnak. 2003-ban, az is-
aszegi Szobor-hegyről rajtolt el első al-
kalommal az Októberi Emlékfutás az 
egyetemistákból alakult Magyar Ke-
resztény Szövetség Egyesület és a Ráday 
Pál Gimnázium rendezésében, majd né-
hány évvel később a péceli Történelmi 

Nemzeti Emlékparkot választották a 
szervezők a verseny helyszínéül, és ez a 
hagyomány idén október 21-én is foly-
tatódott.

Ugyanúgy mint 1956. október 23-án, 
idén is borongós nap ígérkezett, azon-
ban péntek délutánra mégis derült idő 
fogadta a több száz diákot. Hasonlóan 
56-hoz, a futás előkészületeit is az ösz-
szefogás jellemezte. Akkoriban a pes-
ti utcákon becsületkasszákat helyeztek 
el, és gyűjtöttek a forradalom céljaira, 
most a tanárok hozták a teához valót, 
a hagymát, a zsírt. A pékség kedvezmé-
nyesen adta a kenyeret, amelyet az is-
kola dolgozói kentek meg, megfőzték a 
teát. Nánai Zoltán vezetésével a ráday-
sok rendkívül jól oldották meg a hango-
sítást. Köszönet az iskola vezetésének, 
hogy a gyerekek a negyedik óra után el-
indulhattak a verseny helyszínére. Még 
hosszan lehetne sorolni, hogy mi min-
dent tettek többen is, hogy a diákok szá-
mára örömöt szerezzenek.

A futás előtt megemlékeztek a tanu-
lók 1956-ról, és beszédet mondott Szöl-
lősi Ferenc, Pécel polgármestere, aki 
nemcsak megemlékező gondolataival 
hatotta meg a jelenlévőket, hanem az-
zal is, hogy lefutotta a távot. A megem-
lékezésen is történt valami, ami mutat-
ja, hogy büszkék lehetünk tanulóinkra. 
Ványi Zsófia édesanyja telefonált, hogy 

kislánya lázas beteg, nem tud jönni is-
kolába. Zsófia verset mondott volna az 
ünnepélyen. Megdöbbenve láttuk azon-
ban, hogy mégis ott volt a versenyen, és 
elszavalta a verset.

A diákokkal már hetekkel korábban 
elkezdtük a felkészülést, és lelkileg is 
folyamatosan hangolódtunk az emlék-
futásra. Magam is sokat meséltem ne-
kik azokról a történetekről, amelyet né-
hány éve Pongrátz Gergelytől, a Corvin 
köz egykori főparancsnokától hallot-
tam. A diákok mellett rendőrök, pol-
gárőrök, biztonsági őrök, valamint az 
iskola tanárai és az ATV Együtt a biz-
tonságért stábjának csapata is indultak 
a versenyen. A díjakat Szöllősi Ferenc 
polgármester, Forgács Tiborné Zsó-
ka, a Péceli Integrált Oktatási Központ 
igazgatója és és jómagam adtuk át. Idén 
a Rendészeti Vándorserleget a Gödöl-
lői Rendőrkapitányság csapatának ado-
mányozta dr. Budaházi Árpád, a Ma-
gyar Keresztény Szövetség elnöke és a 
Rendőrtiszti Főiskola oktatója. Jövőre is 
lesz Pécelen októberi emlékfutás, de ak-
kor már több általános- és középiskolát 
várnak szeretettel a rendezők. Ezúton is 
köszönjük mindenkinek, hogy méltó-
képpen emlékezhettünk meg 1956 élő 
és elhunyt hőseiről.

Budaházi Attila
a Ráday Pál Gimnázium testnevelője

emlékfutással emlékeztek 
a diákok 1956 hőseire

„Lányaink” „Fiaink”

Itt mindenki nyertes
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– Vágjunk a közepébe. Miért akart képviselő 
lenni?

– A válasz egyszerű. Az utcán találkoz-
va az emberekkel szomorú arcokat lát-
tam, és sokszor azt gondoltam, hogy va-
lami nem jól megy ebben a városban. Úgy 
éreztem, hogy van bennem annyi elhiva-
tottság, s szeretem annyira az embereket, 
hogy képes vagyok tenni értük. Ha a cik-
lus végén vidám, elégedett arcokkal talál-
kozom szembe az utcán, akkor megvalósí-
tottam, amit akartam.  

– A képviselő-testületben Önnel együtt két 
nő van. Hogy érzi magát „kisebbségben”? 

– Kisebbségben, de pont ezért kiváltsá-
gos helyzetben is. Ami  hátránynak tűn-
het, előnnyé lehet kovácsolni. Tény, hogy 
a férfiak és a nők másképp látják a világot, 
ezért is jó, ha mindkét nem képviselőként 
jelen van a testületben. Így nemcsak a  kör-
zetemben élőket  képviselem, hanem a nők 
és az asszonyok érdekeit is. Előtérbe helye-
zem, hogy olyan döntéseket támogassak, 
amely az anyáknak, gyerekeknek is jó. Pél-
daként említve: egy egyszerű buszmenet-
rend is nagyon fontos lehet egy anyának, 
akinek a munka után még vásárolnia kell, 
s a gyerekekért mennie az óvodába, isko-
lába. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem 
mindenki autóból nézi a világot… 

– Mit gondol a saját körzetéről, mi az, ami 
sok gondot jelent? 

– Mivel a én magam is a 6-os körzetben 
élek, így „első kézből” tapasztalom a kör-
zetem problémáit. Nyilván ezek kapcso-
lódnak az általános péceli gondokhoz csak 
példaként említve: a pénztelenség, a váro-
si funkciók hiánya. A 6-os körzet kétféle 
jellemzőjű területre oszlik, a körzet egyik 
része már egy kialakult, utakkal ellátott, 
fásított rész, a másik beépítése később tör-
tént. A Dán-területen folyamatos az épít-
kezés, ezzel együttjár az odavezető utak 
terhelése, a nagy teherautók tönkreteszik 
azokat, így folyamatosan romlanak. Ez a 

kérdés mindig előtérben van, de dolgozok, 
dolgozik a képviselő-testület azon, hogy 
javítsunk a helyzeten. Egy teljesen más 
szempontból nézve a körzetemet: talán 
mindenki tudja, hogy villámcsapás követ-
keztében sajnálatos módon, kigyulladt az 
egyik ház. Ott voltam én is az oltásnál, és 
hihetetlenül jó érzés volt megtapasztalni a 
példaértékű összefogást a mentésnél. Le-
het, hogy sokan idealistának tartanak, de 
én hiszek az összefogás erejében. Képvise-
lőként most látom, hogy a környezetem-
ben milyen sok értékes, tenni akaró, empa-
tikus ember él, akik képesek egymásért és 
a körzetért összefogva dolgozni. Már töb-
ben jelezték, hogy nagyon szívesen venné-
nek részt közös szemétszedésben, fásítás-
ban, növényültetésben. Számomra öröm, 
hogy ilyen embereket képviselhetek. 

– Mi az, amit ma Pécelen a legfontosabb-
nak tart? 

– Mindenekelőtt  a legfontosabb, úgy 
gondolom,  a szemléletváltás. Szemlélet-
váltás abban, hogy a pénzközpontú gon-
dolkodást az emberközpontú gondolkodás 
váltsa fel. A mai gazdasági válság idején 
nem sok választási lehetőségünk van, mert 
pénz nem jut mindenre. Emellett választ-
hatunk a között, hogy bezárkózunk, vagy 
nyitunk egymás felé. Sok körzetemben 
lakó emberrel beszélgetettem, és ugyanazt 
gondoljuk: a szeretet, az egymás felé való 
odafordulás az, ami  az embereket meg 
tudja mozdítani, és a világot át tudja for-
málni olyanná, amelyben jó élni. Az em-
ber és a közösség gondjait sem szabad be-
söpörni a szőnyeg alá, hanem fontos, hogy 
megbeszéljük azokat, majd megoldást kell 
találni rájuk.  

– Mi volt eddig a legnagyobb sikerélménye 
képviselőként?

– A két általános iskola és a gimnázium 
összevonása nagy port kavart fel. Sok ér-
dek ütközött, valótlan hírek keltek szárny-
ra, pedagógusok, szülők tartottak az új 

rendszertől. Sokszor az indulatok is el-
szabadultak, konfrontálódni kellett. Ne-
héz  volt meggyőzni az érdekelteket, hogy 
rendben lesz minden. Ezt követően, ami-
kor az évnyitón láttam az új vezetőket, és 
láttam, hogy kiegyensúlyozottak és nyu-
godtak – mind a pedagógusok, mind a 
gyerekek, mind a szülők – ez volt a legna-
gyobb sikerélmény. Azóta is hallom az  ott 
tanuló gyerekektől (és ez a leghitelesebb), 
hogy jól érzik magukat az iskolában és elé-
gedettek. Azt gondolom, hogy nem sza-
bad félni az új dolgoktól, mert a változás 
jó dolgokat hozhat. Főleg olyan városveze-
tés mellett, aki nem a saját, egyéni érdekeit 
tartja szem előtt, hanem a köz érdekét. Ta-
lán az is egy szemléletváltást jelent, hogy 
megtanuljunk bízni egymásban, és abban, 
hogy a vezetés valóban a Pécelen élők ér-
dekében és képviseletében jár el, és a jelen-
legi körülmények között a lehető legjobb 
döntéseket igyekszik hozni. Tudom idő 
kell a bizalom elnyeréséhez, én türelme-
sen várom ki ezt az időt. A tettek igazol-
ják majd ezt. 

– Milyen tervei vannak a közeljövőben? 
– Mivel  átalakult a bizottság, az okta-

tási és vallási területre több időm jut, amit 
fontosnak tartok. Az oktatás és annak 
színvonala – háromgyermekes édesanya-
ként – nem kell mondanom, hogy a szív-

Beszélgetőtársunk tóthné szentandrássy Csilla

Tóthné Szentandrássy Csilla a közelmúltban átalakult okta-
tási és vallási bizottság elnöke. A képviselő asszonyt elkép-
zeléseiről, hitvallásáról, terveiről kérdeztük.

„ Örülök és megtiszteltetés, hogy ezeket 
az embereket képviselhetem”
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ügyem. Vallási kérdésekben ugyancsak 
elkötelezett vagyok. Azt gondolom, az 
Egyház olyan mint Isten kinyújtott keze 
az emberek felé. Fontosnak tartom el-
mondani, hogy az idén a városi gyermek-
napot az egyik péceli gyülekezet szervezte 
meg: erején felüli anyagi és fizikai ráfordí-
tással. Ez nem kiváltság volt, hanem fel-
ajánlás, s ez mindenki számára nyitott le-
hetőség a jövőben, és a városnak is nagy 
segítség lenne az ismert pénzügyi helyzet 
miatt. 

Szerintem mindannyiunk épülésé-
re válna, ha az egyházak programjai szé-
les körben ismertek lennének. Az egyhá-
zi rendezvények és az Egyház a leginkább 
alkalmas arra, hogy hitet és utat mutas-
son az embereknek, s visszahozza közénk 
az elszigetelten, magányosan élőket. Meg-
vannak az eszközei is hozzá, én pedig szí-
vesen nyújtanék segítséget ehhez. 

A 6. körzetben egy tavaszi virágosítá-
si akciót fogok meghirdetni, ezt már most 
elkezdem szervezni a novemberi lakossági 
fórumon. Azok, akik részt vesznek ebben, 
már a téli hónapokban nevelhetnek palán-
tákat, melyeket majd tavasszal kiültetünk. 
Legyen szebb a körzet, lássuk és érezzük 
milyen az, amikor odafigyelünk a kör-
nyezetünkre. Hiszem, hogy az embernek 
nemcsak elvárásai lehetnek a saját városá-
val szemben, bár természetesen van hozzá 
jogunk, ugyanakkor mindenkiben legyen 
meg a készség és akarat arra, hogy tegyen a 
környezetéért. Azt szeretném elérni, hogy 
lássuk, jó érzés a környezetünkre figyelni 
és Pécelen élni.

bzs

Karácsonyi vásár!
December 1. és 23. között a 
volt gimnázium területén 
(Isaszegi út 3.) karácsonyi 
vásárt tartanak! 

Az eseményre árusok 
jelentkezését várják! 
Ugyanitt 
december 10-én 
bolhapiacot 
rendeznek! 

Érdeklődni:
Papp Istvánné 
06-20/597-8060-os telefonszámon, 
vagy a papp.istvanne@pecel.hu 
e-mail címen.

Teremtsünk hagyományt együtt
a péceli gyermekekért!
karácsonyi „cipősdoboz” Akció

A Baptista Szeretetszolgálat nagy sikerű cipős doboz jótékonysági kezde-
ményezés példáját követve, Pécel Városa a 2011. év karácsonyára, első al-
kalommal meghirdeti a saját cipős doboz programját. Csatlakozzon Ön is 
a kezdeményezésünkhöz, hogy a karácsony valóban ünnep lehessen min-
den gyermek számára. 

Hogyan? Keressen egy jó állapotban lévő, üres cipős dobozt. Amennyiben 
a doboz típusa megengedi, akkor a tetejét és az alját is külön-külön vonja be 
színes csomagolópapírral. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak 
szánja ajándékát. A megajándékozottak kora 0-18 éves korig terjedhet. A cipős 
dobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint. Játékok: kisau-
tók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy hangot adó játékok (extra 
elemmel), iskolai eszközök: toll, ceruza, számológép, zsírkréta, kifestők, jegy-
zettömbök, higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű. Édességek: cu-
korkák, nyalókák, rágó, szaloncukor, egyéb: napszemüveg, póló, játékékszer, 
hajgumi, óra, képeskönyv. Kedves ajándék lehet még: egy családi fotó néhány 
üdvözlő sorral, jókívánsággal.

A dobozba ne tegyen! Agresszivitásra késztető képeket, játékokat: játék pisz-
tolyt, kést, pc-játékot. Ne tegyen konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt, fo-
lyadékot, folyékony dolgokat (sampont, testápolót), vagy ezeket gondosan cso-
magolja be egy zárható tasakba, hogy sérülés, szivárgás esetén se tegye tönkre 
a doboz tartalmát. Ne tegyen a dobozba gyógyszereket, törékeny tárgyat (pl. 
tükröt, porcelánbabát), erotikus vagy pornográf tartalmú újságokat, eszközö-
ket, tárgyakat és természetesen semmilyen alkohol tartalmú italt!

Teendők, miután bepakolt a dobozba! Az elkészült ajándékcsomagot cso-
magolja be színes csomagolópapírral (lehetőleg külön a tetejét és külön az alját), 
majd ragassza le átlátszó cellux ragasztószalaggal. Végül pedig a doboz tetejére 
jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú és nemű gyermeknek (lánynak/
fiúnak) szánja ajándékát (pl. így: fiú 12 vagy lány 8). A doboz tetejét átlátszó cel-
lux ragasztószalaggal, vagy erős zsineggel gondosan rögzítse le, hogy a csomag, 
szállítás közben szét ne essen.

Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 15-ig juttassa el a kö-
vetkező gyűjtőhelyek egyikére: Napsugár Bölcsőde (Szemere u. 6.), Gesztenyés 
Óvoda (Szent Imre krt. 1.), Nyitnikék Óvoda (Petőfi u. 5.), Szivárvány Óvoda 
(Szent Imre krt. 13.). Petőfi Sándor Általános Iskola (Petőfi u. 15.) Szemere Pál 
Általános Iskola vagy Ráday Gimnázium (Kossuth tér 7.), Fáy András Szakkö-
zépiskola és Kollégium (Maglódi út 57.), Pécel Város Önkormányzata (Kossuth 
tér 1.). Érdeklődni lehet az önkormányzat ügyfélfogadási idejében 06 (28) 452 
745 telefonszámon, Darázsné Erzsébetnél.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve lesznek kivá-
lasztva azok a rászoruló gyermekek, akiknek a karácsonyát szebbé szeretnénk 
varázsolni. Ők, illetve családjuk a gyűjtés lezárása után levélben kapnak értesí-
tést az ajándékok átadásának módjáról. 

Várjuk magánszemélyek, cégek, civilszervezetek, egyházak, alapítványok je-
lentkezését, akik tudják és szeretnék támogatni az akció sikerét. Felajánlással, 
támogatással keressék Kiss Krisztina kapcsolattartót a 06-20/598-0053 vagy 
Árva Anikó szervezőt a 06-20/465-0902 telefonszámon.
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A képzést a GreenDependent Egyesület tartja. Támogatók: Pécel 
Önkormányzat, Nagycsaládosok Helyi Egyesülete, Péceli Zöld Kör. 

A Kislábnyom kampány célja, hogy a családok, háztartások ener-
giatudatosságát és energiahatékonyságát növelje, és népszerűsítse 
a klímabarát, szén-szegény életmódot. A kampány során bemutat-
juk, hogy beruházás nélkül, viselkedésünk megváltoztatásával 
is jelentős energiát – és így pénzt – tudunk megtakarítani. 

A kampány keretében először 10 helyszínen tartunk informá-
lis képzést Közép-Magyarország különböző településein, majd 2011 
decemberétől 4 hónapos energia-megtakarítási versenyt indítunk, 
amelyhez a kislábnyom honlapon (www.kislabnyom.hu) keresztül le-
het csatlakozni. A verseny során a résztvevő háztartásoknak saját 
fogyasztásukat kell nyomon követni, valamint 3 feladatot megoldani.

A kampány során a GreenDependent Egyesület munkáját helyi 
klíma-koordinátorok segítik, akik a környékükön élő családok, háztar-
tások versenyzését segítik.

A képzéseken a résztvevők a következő témákkal ismerkednek meg:
•	Klímaváltozás és háztartások: mi a klímaváltozás és hogyan érin-

ti a háztartásokat?
•	Öko-lábnyom, karbon-lábnyom és számításuk: mekkora egy átlag 

magyar öko- és karbon-lábnyom és mekkora a sajátunk? 

•	Háztartások energiafogyasztása: mire és mennyi energiát hasz-
nálunk?

•	Egyszerű, otthon elvégezhető háztartási klíma/energia audit (fel-
mérés).

•	Energiafogyasztás csökkentése beruházás nélkül: tippek, ötletek, 
megtakarítási lehetőségek.

•	Kislábnyom Energiatakarékossági Verseny: részvételi feltételek, 
nyeremények.

Ezen felül a résztvevők két kiadvány is átvehetnek: egy klíma-nap-
tárt, amely minden hónapra hasznos megtakarítási tanácsokkal látja 
el őket, valamint a Klímabarát háztartások c. útmutatót.
Jelentkezés e-mailen: kaszapi44@gmail.com  
További információk: 
Kaszap István koordinátor: 06-28/454-878
A képzés (és az étkezés is) ingyenes, bárki számára nyitott, előze-
tes tudás nem szükséges! Mindenkit szeretettel várunk!

„Kislábnyom” Klímabarát és 
energiatakarékos háztartás képzés Pécelen!

A klímabarát háztartás képzést Pécelen 
2011. november 26-én 9.00 órától 16.00 óráig tartjuk.
Helyszíne: Szemere Pál Általános Iskola (Kossuth tér) 

A Kislábnyom kampány fővédnöke
dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek 
országgyűlési biztosa.
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– Ez már a második Magyar Termék Nagy-
díj, melyet magáénak tudhat, de miben kü-
lönbözik az első és a második változat?

– A 2010-ben díjat nyert 12 sorból 
álló, fapadsoros lelátó, idén pedig a mű-
anyag székes, 9 soros változattal jelöltek 
erre a díjra. A pados lelátókhoz képest a 
sorok távolabb helyezkednek el egymás-
tól és a kényelmet a rendezvény alatt mű-
anyagszék biztosítja.

– Milyen érzés egy ilyen kaliberű díjat 
másodszor is megkapni?

– Rengeteg kritériumnak, minősítő in-
tézetek jóváhagyásának kell megfelelni 
ahhoz, hogy egy ilyen szerkezet engedé-
lyezve legyen. Ezért ez a legnagyszerűbb 
kitüntetés a minőségért. A rendezvénye-
ken, melyeken részt vettünk, ugyancsak 
számtalan elismerést kaptunk. A par-
lamenti díjátadás természetesen nagy 
örömömre szolgált, és az, hogy a termék 
megvalósítása Pécelről „indult”, és két 
ilyen díj Pécelre „érkezett”.

– Honnan az ötlet?
– 2008 nyarán külföldön jártunk a fe-

leségemmel, amikor az egyik kirándu-
lásunk alkalmával megláttam, hogy egy 
kisteherautóra, amelyre minilelátót sze-
reltek, nézőket ültettek. Az ötlet egyből 
megfogott, s amikor hazaértünk, egyből 
elkezdtem a tervezést. Valójában nem 
tettem mást csak tovább gondoltam azt 
az egyszerű szerkezetet, melyet a kirán-
dulás alatt láttam.

– Miben rejlik a mobillelátó sikere?
– A felállítása egyszerű és gyors. Min-

dössze tíz perc, valamint csak egy ember 

szükséges hozzá. A szerkezet 350, illet-
ve 209 személy leültetésére alkalmas. A 
biztonsági rácsok szerves részét képezik 
a szerkezetnek, nem kell fel-leszerelni 
őket, stabilan, és mindig a helyükön van-
nak. A felállított lelátó azonnal haszná-
latba vehető, nincs szükség további sze-
relésre. A rendezvényeken a telepítési és 
bontási idő a töredékére csökkent, ezért 
is nagyon költségtakarékos. Az utánfutó 
alkalmas közúti vontatásra, nincs szük-
ség külön engedélyekre a mozgatásához.

– Hol debütált először ezzel az ötlettel?
– Egy Paks–Újpest meccsen, de az 

igazi áttörést a 2009-es Nemzeti Vágtán 
való szereplés hozta, ezután sorra jöttek 
a megkeresések az ország minden tájáról 
és a környező országokból is.

– Tervek a jövőre vonatkozóan?
– Most ennek a mobil lelátónak a ma-

gasított változatán dolgozunk, mégpe-
dig abból az apropóból, ha álló közönség 
mögé kerül a lelátó, akkor az alsó sorból 
is tökéletesen lássanak mindent azok, 
akik ott ülnek. 

– Elmondhatja magáról hogy Pécel büsz-
kesége, de milyen a kapcsolata a várossal, a 
város vezetőivel?

– Sajnos nem tudom dicsérni a kap-
csolatot. Mint a péceli ipartestület veze-
tőségi tagja számos megkeresésünk volt 
a hivatalhoz, melyből mondhatni, hogy 
semmi sem teljesült. Pécelen a rendszer-
váltás óta sok polgármestert és képvise-
lőt ismerhettünk meg, de az ígéretekből, 
a kampánybeszédekből szinte alig való-
sult meg valami. A város vezetői közöt-
ti csatározás háttérbe szorította a vál-
lalt ígéretet: törődni Pécel sorsával és 
azokkal a vállalkozókkal, akik az ipar-
űzési adót fizetik. Ma egy vállalkozást 
üzemeltetni nagyon rizikós feladat. Be 
kell tudni fizetni a már bevezetett adó-

kat, a közüzemi díjakat, különböző járu-
lékokat és a munkavállalók bérét. Ezzel 
szemben küzdeni kell az euroválsággal, 
az egyre csökkenő megrendeléssel, a fi-
zetett halasztás (30, 60, 90 nap) kivárá-
sával, és reménykedni abban, hogy ez idő 
alatt nem szűntetik meg a vállalkozást. 
Ezzel szemben az önkormányzat képes 
az adók szigorítására,  vagy éppen egy 
új adó bevezetésére. Számos vállalkozás 
azért épített irodát, üzlethelyiséget, üze-
mi épületet, hogy ott profitálni tudjon, 
és ebből az iparűzési adót is be tudja fi-
zetni. Ugyanakkor a megépített épület-
re építményadót, míg a profitra iparűzési 
adót kell fizetni. 

Véleményem szerint nem adók mér-
tékét kellene növelni, nem az adók fajtá-
ját kellene bővíteni, nem a „busás” fize-
tést kereső közalkalmazottak fizetését 
kellene csökkenteni, mert ez eddig sem 
vezetett nagy eredményhez. A kapcso-
lattartás hiányát is problémának látom. 
A magyar vállalkozások 90 százalékát 
1-10 főig alkalmazottat tartó vállalko-
zások alkotják, és ők állítják elő a brut-
tó nemzeti össztermék 40 százalékát. 
Vagyis azok a vállalkozók, akik eleve egy 
gazdasági tevékenységet folytatnak, saját 
szakterületükön biztosítani kellene az 
önkormányzat részéről a lehetőséget a 
feladatok megoldására, vagy az adó mér-
tékének meghatározásakor a hosszan 
tartó kölcsönös gazdaságosságra. 

Ha figyelembe vesszük Pécel adott-
ságát, és a M0-ás, M31-es út, Liszt Fe-
renc Repülőtér közelségét és a főváros-
ból kiszoruló vállalkozásokat (például a 
vidámpark költözése), erre  kellene na-
gyobb hangsúlyt fordítani, lehet na-
gyobb eredményt érnénk el. Amennyi-
ben nem a területi adottságokat nézzük, 
akkor az adók mértékét kellene úgy sza-
bályozni, hogy vonzóbb legyen a többi 
településsel szemben. 

Cseri Katalin

PaPP lászló:

elismerés a minőségért
Már megszokhatták, hogy lapunkban Pécel hírességeivel 
beszélgetünk. Novemberi számunk vendége Papp Lász-
ló vállalkozó, aki másodszor vehette át a Magyar Termék 
Nagydíjat, elismerésül az általa kifejlesztett mobillelátóért.
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Október 6-án igazi fergeteges szüreti bál-
ba volt hivatalos óvodánk apraja-nagyja. A 
mulatságot megelőző napokban már a té-
mához kapcsolódó tevékenységek folytak a 
csoportokban is. Ezen a napon a szüret han-
gulatának megfelelő díszletbe öltöztettük 

az óvoda udvarát, és felkerültek a díszek a 
„színpadra” is. Óvodánk színjátszó  csapa-
ta, a Péceli Kiscsillagok, nagy izgalommal 
és sok gyakorlással várták ezt a napot, hogy 
végre megcsillogtathassák  tudásukat és te-
hetségüket. A színpompás műsor során el-

hangzottak mondókák, versek, énekek. Kö-
zös táncházzal folytatódott a mulatság, 
melyhez örömmel csatlakoztak a családok 
idősebb és fiatalabb tagjai egyaránt. Ezt kö-
vetően sok érdekes program közül választ-
hattak a résztvevők, és aki közben megéhe-
zett, jóllakhatott a helyben sütött finom 
friss lángossal. Volt, aki a barkács asztalok-
nál ügyeskedett, mások a prést tömték, a 
többiek pedig izgatottan várták, hogy vég-
re kifolyjon a must. A gyerekek lelkesedése 
átragadt a vígasság többi vendégére is, és így 
láthatóan legalább annyira élvezték a prog-
ramot mint az óvodások. 

Fontosnak tartjuk a hagyományőrzés 
ilyen formáját is, mert így a gyerekek nem-
csak elmesélésből ismerhetik meg, hogy mit 
jelent a szüret, hanem saját tapasztalataikon 
keresztül érthetik meg. A közösség érde-
kében is fontosak az ilyen programok, hogy 
a szülők ne csak onnan ismerhessék egy-
mást, amikor reggel és délután összefutnak 
néhány percre, míg a gyerekeket hozzák-vi-
szik, hanem kötetlenebb formában is talál-
kozhassanak. Tehát mindenkinek, kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt hasznos időtöltést 
és kiváló szórakozási lehetőséget nyújtanak 
ezek az óvodai programok. Jármi Kata 

 „ Ha már a fákat nem neveljük,  
S a csónakunkat is eltüzeljük,  
Mire véssünk majd jelet,  
Hogy itt állt egykor a sziget.” 

(Zorán)

Harmadik éve rendezzük meg a Szemere Pál Általános Iskolá-
ban a Flóra, Fauna és az Ember című, három héten átívelő isko-
lai rendezvénysorozatot. Egyrészt a TÁMOP pályázat fenntart-
hatósági szabálya kötelez minket erre, másrészt ennél sokkal 
fontosabb cél hajt bennünket: felhívni diákjaink figyelmét az 
idézett dalszöveg lényegére, mondanivalójára. Környezetünk 
védelme, a természet megbecsülése, a virágok, növények, ál-
latok megóvása, az ember egészségének őrzése, önmagunk és 
társaink megbecsülése, vagyis az élet védelme és megóvása is-
kolánk kiemelt feladata.

A mögöttünk álló három hét mindegyike egy-egy fontos 
megóvásra szánt területre fókuszált. Az első héten az állatok, 
majd az ember egészsége, végül pedig az ember környezete ke-
rült középpontba. Reméljük idén is sikerült sok érdekes, izgal-
mas, játékos, vidám, élményekkel teli pillanatot szerezni diák-
jainknak, melyek során észrevétlenül szereztek ismereteket. 
Hiszünk abban, hogy bővülő tudásuk birtokában egyre termé-
szetesebbé válik számukra Földünk, állataink, növényeink, tár-
saink és önmagunk megóvása, védelme.

Nagy Ildikó, 
a Szemere Pál Általános Iskola pedagógusa

Szüret a Nyitnikékben

Flóra, Fauna és az ember
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„Munkaszombat”
a Szivárványban

Hűvös, de napfényes szombat délelőttön a hétvége ellenére is 
megnyíltak az óvoda kapui. Ezúttal nem a kicsiknek, hanem a 
jóval „nagyobbaknak”: szülőknek, nagyszülőknek, és nagyon 
sok olyan felnőttnek, akiknek a gyermeke nem is a mi óvodánk-
ba jár. Az összejövetel oka nem volt más, minthogy közösen, 
összefogással felújítsunk, szépítsünk. Az eredmény önmagáért 
beszél, a gyerekek meg is lepődtek, amikor hétfőn meglátták a 
megszépült ovit.  

Reggel nyolctól késő délutánig, csaknem hetven ember fúrt, 
faragott, csiszolt, festett, mázolt, ültetett. Annak ellenére, hogy 
a legtöbben nem is nagyon ismerték egymást, nagy összhang-
ban dolgoztak együtt. Nem beszélve a jó hangulatról, amely az 
egész napot áthatotta. A résztvevők mindent megtettek azért, 
hogy az óvoda megszépüljön, voltak, akik festéket, voltak akik 
munkaeszközöket biztosítottak. Nagyon jó volt megtapasztal-
ni ezt az összefogást, ezért ezúton is köszönöm mindenkinek, a 
gyermekek és a nevelőtestület nevében, hogy segítettek.

György Szidónia, az óvoda vezetője

Adventi Családi Nap
Kedves szülők, nagyszülők, barátok, hozzátartozók és péce-
liek! Szeretettel várunk benneteket 2011. november 26-án 
14-től 18 óráig az immáron hagyománnyá vált adventi csalá-
di napra. Kérjük, ha van rá lehetőségetek, töltsétek a szom-
bat délutánt velünk és a gyermekekekkel. Készítsünk együtt 
kézműves tárgyakat és karácsonyi díszeket! Lesz büfé, és 
az óvónők által az év során készített ajándéktárgyakból vá-
sár. A befolyt összeget – alapítványunkon keresztül – óvo-
dánk fejlesztésére, és a hátrányos helyzetű gyermekek segí-
tésére fordítjuk. 

a Szivárvány Óvoda nevelőtestülete 

Támogató jegy az óvodában kapható. 
Alapítványunk számlaszáma: 18682977-1-13

Őszi események a 
Gesztenyés óvodában
Óvodánkban a TÁMOP 
kapcsán kezdetét vette a 
„Tűz modul”, mely alatt 
is sok szép színes prog-
ramot terveztek az óvó-
nénik az óvodánkba járó 
gyermekeknek és szülők-
nek egyaránt. A Pillangó 
csoportosokat a monori 
tűzoltóságon látták vendégül, ugyanis az egyik gyermek szü-
lei tűzoltók. A gyerekek megnézhették a tűzoltóság épületét, a 
tűzoltóautók belsejét,  meghallgathatták a szirénák hangját és 
átélhettek egy próbariasztást. Hatalmas élmény volt, ezért úgy 
döntöttünk, hogy novemberben az egész óvoda látogatást tesz 
a XIX. Kerületi Tűzoltóságon, ahová szintén szülői segítséggel 
jutunk el. 

A tűz jegyében családi napot is szerveztünk óvodánkban, 
ahol az udvaron tüzet raktunk, bográcsban főztünk, tárcsán sü-
töttünk. Így a gyerekek a tűz hasznosságával családias hangulat-
ban ismerkedhettek meg. Mindenki jól érezte magát, a vissza-
jelzések is azt mutatják, hogy ebben a rohanó világban időt kell 
szakítanunk egymás megismerésére és a kapcsolatok ápolására. 

Esze Tamásné, az óvoda vezetője
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Új könyvtári nyitva tartás
Hétfőn és csütörtökön: 13.00–18.00-ig, kedden és pénteken 
9.00–12.00-ig és 13.00–18.00-ig, szombaton 9.00–12.00 óráig 
tart nyitva a városi könyvtár. 

Péceli programok
A Ráday Kastélyban lévő Könyv-Tárgy Biennálé kiállítás 2011. 
december 16-ig tekinthető meg, pénteken, szombaton és va-
sárnap 10-től 18 óráig, előzetes bejelentkezéssel. Csoportok ré-
szére ettől eltérő időpontban is lehetséges, ugyancsak előzetes 
egyeztetéssel. További információk a következő telefonszámon: 
06-28/453-354. 

* * *

A Petőfi Sándor Férfikórus 2011. november 26-án, szombaton 
18 órától tartja minősítő és évzáró hangversenyét a Szemere Pál 
Művelődési Házban (Pécel, Maglódi út 12.). Vezényel Tóth Be-
nedek karnagy, vendégek a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus 
Szalai Zsuzsanna, és a Péceli Női Kar Barta Beáta vezényletével. 
Zongorán közreműködnek Szilágyiné Szalai Zsuzsanna és Tóth 
Viktória. A hangversenyre szeretettel várják az érdeklődőket. 

Pályázatot írt ki a képviselő-testület
a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál

Művelődési Ház közművelődési intézmény igazgatói
álláshelyének betöltésére. Részletek az önkormányzat 

honlapján olvashatók (www.pecel.hu).
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Északi oldal

ÚTVONAL PERC

Vasútállomás 0

Rákóczi úti sorompó 1

Rákóczi út – Szondi u. 2

Szondi u. – Tarcsai u. 3

Szondi u. – Táy F. u. 4

Szondi u. – Látóhegy u. 5

Szondi utca – Honfoglalás u. 6

Reményik S. utca 7

Jókai u. – Gárdonyi G. u. 8

Jókai u. – Látóhegy u. 9

Jókai u. – Török I. u. 10

Jókai u. – Aradi u. 11

Arany J. u. – Petőfi S. u. 12

Petőfi S. u. – Apafi u. 13

Kossuth L. u. – Várhegy u. 14

Kossuth L. u. – vasúti felüljáró 15

Kölcsey u. 16

Korányi u. – Ady Endre u. 17

Wesselényi u. – Várhegy u. 18

Wesselényi u. – Erzsébet st. 19

Penny Market 20

Polgármesteri hivatal 21

Köztársaság tér – MOL kút 22

Indulási idők munkanapokon: 
5.25; 6.05; 6.30; 7.05isk; 7.40; 8.10#; 
9.45#; 11.05; 12.05#; 13.10; 14.10# isk; 
15.05; 15.35; 16.10; 16.35; 17.05; 17.35; 
18.10; 19.10; 20.05
Indulási idők szombaton: 
8.10; 9.25#; 10.25; 11.05#; 12.05
Az autóbusz 18.00 óra után nem közle-
kedik a polgármesteri hivatal és a MOL 
kút felé, a Penny Markettől visszafordul a 
vasútállomásra. 
A bekeretezett indulási idő összevont já-
rat, a busz a MOL kút megállótól nem  
megy vissza a vasútállomásra, hanem az 
orvosi rendelő felé folytatja az útját a 
déli területen. 
A szagatott kerettel és „isk” jelöléssel el-
látott járat csak tanítási napon közlekedik 
a déli oldalon. A Kálvin térről egyenesen 
a vasútállomásra megy, és csak az észak 
oldalon közlekedik. 
A # jelölt járat felmegy a Kölcsey–Korá-
nyi–Várhegy utca felé. 
Vasárnap és ünnepnap az autóbusz nem 
közlekedik. 

Változott a helyi buszjárat menetrendje 
és egyes megállóhelyei, 

érvényes 2011. november 7-től
Déli oldal

ÚTVONAL PERC

Pesti út – orvosi rendelő 23

Faiskola u. – Határ út 25

Faiskola u. – Akácfa u. 26

Faiskola u. – katolikus temető 27

Felsősor u. – Erdei u. 28

Felsősor u. – Kinizsi u. 29

Felsősor u. – Deák F. u. 30

Kun J. u. – Maglódi út 32

Maglódi út – Zsigmondi u. 33

Maglódi út – Temető u. 34

Kálvin tér 35

Eszperantó köz – 
református óvoda

36

Hősök útja 37

Huszár u. 38

Ráday u. – Isaszegi út 39

Baross u. – Penny Market 40

Vasútállomás 41
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Vízmű híradó

Október végével befejeződött a tömeges vízóra csere Pécel 
területén. A cserét végző vállalkozók fényképes igazolvánnyal 
rendelkeztek, és a Péceli Vízmű Kft. képviseletében végez-
ték a munkát. Lakossági bejelentés szerint „álszerelők” ke-
resik fel a fogyasztókat vízóra ellenőrzés, szerelés ügyében. 
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy jelenleg kizá-
rólag a vízmű dolgozói végzik ezeket a feladatokat, más sze-
mélyek nincsenek felhatalmazva a Vízmű Kft. által.

* * *
2011. március hónapban megkezdődött az illegális csatorna-
használók felderítése. Az érintett fogyasztók novemberben 
kiértesítésre kerülnek, és a hónap végén az egyeztetéseket 
követően megtörténnek a kiszámlázások. Kérjük fogyasztóink 
szíves együttműködését az ügyintézésben!

* * *
Október folyamán a Vízmű Kft. lefektetett a Damjanich ut-
cában 400 fm, 150 mm átmérőjű ivóvíz gerincvezetéket, és 
a fogyasztási helyek átkötése is megvalósult az új vezeték-
re. A Wesselényi utcában felújítottunk 140 fm csapadékvíz 
elvezető árkot, melyet a cég mederburkolással vagy monolit 
folyásfenék, valamint az oldalfalak betonozásával oldott meg. 
A Csatári víztározó területén folyamatban van a 16-os számú 
ivóvízkút fúrása. A tervezettek szerint 2012. május hónapban 
megkezdődhet a vízkitermelés.

* * *
Szeptember-októberben is folytatódott a közterületek takarí-
tása, fűkaszálás a közterületeken és az ivóvíz kutak terüle-
tén, az ivóvíz kutak, átemelők és tárolók rendben tartása és 
tisztasági festése. Megtörtént a Mikszáth utcai csapadék-
víz elvezető árok kibetonozása, az október 23-i ünnepségek 
előkészítése (zászlók és plakátok kihelyezése és beszedése, 
főbb útvonalak rendbetétele), valamint KRESZ táblák kihelye-
zése az önkormányzat megrendelése szerint.

A Péceli Vízmű Kft. közületeknek, cégeknek, 
társasházaknak és magánszemélyeknek teljes körű 

kertészeti munkákat is vállal! 
Az érvényben lévő díjszabások a következők.

Tevékenység Bruttó árak/
 Egyéb információk

Fűnyírás fűnyíró géppel 15–40 Ft/m2 
A terület nagyságától, 
tagoltságától, a fű nagyságától is 
függ és 500 m2 felett.

Fűnyírás fűnyíró traktorral 15–40 Ft/m2  
1000 m2 felett,

Fűkaszálás normál területen 20–40 Ft/m2 
A terület nagyságától, 
tagoltságától, a fű nagyságától is 
függ és 700 m2 felett.

Fűkaszálás rézsűn 20–45 Ft/m2 
A terület nagyságától, 
tagoltságától, 
a fű nagyságától is 
függ és 700 m2 felett.

Sövényvágás 2000 Ft/óra 
 (géphasználat, 
 munkadíjat tart.)

Egyéb kertészeti munkák 2000 Ft/óra 
 (metszés, 
 gyomlálás stb.)

Ág-, gallyaprítás 6000–8000 Ft/óra 
Aprítékolás 7 cm átmérőig,  (géphasználat, 
3–5 cm-es darabokra 2 fő órabére)

Fakivágás 10 000 Ft-tól 
 (nagyságtól, 
 elszállítástól függ)

Zöldhulladék-elszállítás 2500 Ft/m3 
 (minimum 1 m3) 

Kérje ingyenes árajánlatukat! 

Áraink tájékoztató jellegűek! 
Pontos árat a helyszíni felmérés után áll módunkban adni. 

Rendszeres megrendelés esetén kedvezményeket is biztosítunk.
Bővebb információ: 

Dolhai András 06-20/465-0115; info@pvvk.hu

PVVK – Zöldhírek
2119 Pécel, Petőfi Sándor u. 1., tel.: 06-28/452-020, 

fax: 06-28/547-340, e-mail:pvvk@pvvk.hu
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a vízművek 2011. november 
16-án, 17-én és 18-án Pécel területén a csatornahálózatban 
rágcsáló-irtást végzünk.

Védekezzünk a fagy ellen

Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idő 
beálltával a vízhálózat elfagyása sok kellemetlenséget és 
bosszúságot okozhat. Kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak a 
vízmérők, kerti csapok, öntözőrendszerek fagymentesítéséről. 
A gondoskodás megtérül, mivel az elfagyott mérő cseréjének 
költsége jelenleg 32.200 forint, mely összeget a fogyasztó 
köteles megtéríteni az elfolyt vízmennyiséggel együtt. Mé-
rőelfagyás esetén az ügyeleti hibabejelentőt kell a (28) 547 
341 telefonszámon megkeresni, és munkatársaink intézked-
ni fognak. Az elfagyott mérő cseréjét a fogyasztó köteles a 
hiba elhárítását követően a javítási munkalapon aláírásával 
igazolni. Kérjük a mérőcsere díját az első ügyfélszolgálati na-
pon készpénzben rendezni, amennyiben ügyfélszolgálatunkon 
nem rendezi, úgy a díjat folyószámlájára terheljük. 
A fagy elleni védekezés csakúgy mint a mérőhelyek tisztán 
tartása, valamint a megközelítés biztosítása az ingatlan tulaj-
donosának szerződés szerinti kötelezettsége!

A csőtörésből eredő csatornadíj 
jóváírásának feltételei

Ismételten felhívjuk a Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy 
csőtörés esetén a csatornadíj jóváírást csak abban az eset-
ben lehet érvényesíteni, ha azt a fogyasztó: ügyfélszolgála-
tunkon 3 napon belül bejelenti, bejelentéskor a mérőállását 
megadja, biztosítja, hogy munkatársunk helyszíni szemlén el-
lenőrizze a csőtörés tényét, melyről jegyzőkönyv készül. A 
felsorolt feltételek hiányában a csatornadíj jóváírás az elfolyt 
vízmennyiségből nem érvényesíthető. Természetesen a cső-
törésből eredő hibát el lehet hárítani, de a helyszíni szemle 
nélkül a hiba helyét helyreállítani nem lehet.
Az átalánydíjat fizető fogyasztóinknak javasoljuk, hogy idő-
szakonként ellenőrizzék a mérőiket, mert a kiugró fogyasztás 
csőtörésből eredő hibára utalhat, ami komoly költséget ró a 
fogyasztóra.

Képviselői elérhetőségek, 
fogadóórák
Szöllősi Ferenc Attila polgármesterhez 
(5. körzet képviselője) időpontot ügyfélfogadásra 
a titkárságon, Kötelesné Mike Ibolyánál lehet kérni 
a következő telefonszámon: 06-28/452-751.
Fazekas Barna alpolgármester (8. körzet képviselője) 
elérhetősége: 06-20/464-9340, fazekas.barna@pecel.hu.
Füzesi József alpolgármester elérhetősége: 
fuzesi.jozsef@pecel.hu
Berecz Gábor elérhetősége: 
06-20/465-0609, berecz.gabor@pecel.hu.
Karsai András, a 4. körzet képviselője 
(e-mail: karsai.andras@pecel.hu, telefon: 06-30/399-5066) 
fogadóóráját minden kedden 18.00-tól 19.00-ig, a Ráday 
épületében fogja tartani annak megnyitása után. Addig is kész-
séggel áll a lakók rendelkezésére egy megbeszélt időpontban. 
Kónya József elérhetősége: 
06-20/972-3252, konya.jozsef@pecel.hu.
Dr. Kuszák Róbert elérhetősége: 
06-20/539-1922, kuszak.robert@pecel.hu. 
Sarlós Imre, a 7. körzet képviselőjének elérhetősége:
06-20/410-0000, sarlos.imre@pecel.hu
Tóthné Szentandrássy Csilla a 6. körzet képviselője minden 
hónap 2. keddjén tartja fogadóóráját 17.00–20.00 óráig a Fáy 
András Szakközépiskolában. Előzetes bejelentkezés: 
06-20/465-0440, tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu. 
Árva Anikó a 3. körzet (e-mail: arva.aniko@pecel.hu, 
telefon: 06-20/465-0902), Podmaniczki József a 2. körzet 
(e-mail: podmaniczki.jozsef@pecel.hu, telefon: 06-20/465-0770) 
és Zsadányi Zsolt az 1. körzet (e-mail: zsadanyi.zsolt@pecel.
hu, 06-20/566-5656) képviselője minden hónap első hétfőjén 
18.00-tól 19.00 óráig tartanak fogadóórát a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában. Előzetes bejelentkezés nélkül várják a lakó-
kat, a továbbiakban előzetes egyeztetés alapján van lehetőség 
arra, hogy Pécel Város Önkormányzatában a hivatal munkatár-
saival együtt tartsanak megbeszélést, illetve otthonukban is fel-
keressék a lakókat.

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal: 06-28/452-745
Okmányiroda: 06-28/455-733
Orvosi ügyelet (hétköznap 18.00 órától reggel 8.00-ig, 
hétvégén és ünnepnapokon folyamatosan): 
06-28/547-235, 236/8-as nyomógomb
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat: 
06-28/547-255, 256
Hibabejelentés (közvilágítás): 06-40/980-030
Közterület-felügyelet: 06-20/951-8840
Rendőrség: 06-28/452-760
Rendőrségi járőr mobilszáma: 06-70/522-6517
Városi polgárőrség ügyelete (éjjel-nappal): 
06-30/488-2219, 06-30/264-8000



16    Péceli Hírek    2011. november

– Mit jelent az Ön számára az Év Polgárőre 
Díj?

– Elsősorban egy szakmai elismerést. 
Mindenkit jó érzéssel tölt el, ha a mun-

káját értékelik. Az, hogy most ez ebben 
a formában történt, számomra nagyon 
megtisztelő. Elértem azt, amit szeret-
tem volna, hogy az emberek felfigyelje-
nek: mennyire fontos a megelőzés, akár a 
bűneseteket, akár a drogterjesztést- és fo-
gyasztást nézve.  

– Hogyan lesz valakiből polgárőr?
– Először is elhatározás kérdése, majd 

tetteké: jelentkezni kell a polgárőrség ve-
zetőségénél, ahol elmondják a polgárőr-
ré válás feltételeit. Érdemes tudni, hogy 
a polgárőrség az első civilszervezet Ma-
gyarországon, tevékenységét külön tör-
vény szabályozza. Ebből is látszik, hogy 
ez a fajta „hobbi” csak felelősségel és elhi-
vatottsággal végezhető. Mindenkit szere-
tettel várunk sorainkba, leginkább azokat 
a pécelieket, akik tenni akarnak városunk 

közbiztonságának javításáért, és ezt a szí-
vükön is viselik.

– Milyen kihívásokkal kell szembe néznie 
annak, aki ezt a hivatást választja?

– Lássuk csak! Rengetek mindent fel 
tudnék sorolni, de beszéljünk talán a leg-
fontosabbakról. Először is kihívás a csa-
lád részére, mert a szabadidőnk terhére 
tudunk szolgálatot teljesíteni, s ezt az időt 
a családtól vesszük el. Kihívás az is, hogy 
csekély anyagi támogatásunk mellett biz-
tosítsük a közterületi jelenlétet, s ez bi-
zony nagyon nehéz. Ezen kívül vannak 
olyan problémák, amelyekkel az utcán ta-
lálkozunk. Példaként említve: nap, mint 
nap szembesülünk azzal, hogy az embe-
rek sokszor nem a segítséget látják ben-
nünk, pedig higyjék el, mi Pécelért dolgo-
zunk.  cseri

Az év polgárőre Birkás Gábor
Birkás Gábort több ezer jelöltből választották ki. Munkás-
sága szerteágazó, nemcsak városunkban lát el polgárőri 
szolgálatot, hanem több településen is aktív tevékenységet 
fejt ki a bűnmegelőzésben és drogprevencióban.  
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Tűzoltó beavatkozások az árvizek és a 
belvizek kártételeinél címmel konferen-
ciát tartottak október 27-én a péceli Ka-
tasztrófavédelmi Oktatási Központban 
(KOK). A levezető elnök dr. Muhoray Ár-
pád polgárvédelmi vezérőrnagy, címzetes 
egyetemi docens, a KOK igazgatója volt, 
a konferenciát dr. Hoffmann Imre tűzol-

tó vezérőrnagy, az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság főigazgató-he-
lyettese nyitotta meg. Az előadók között 
számos kiemelkedő személyiség szerepelt 
a rendvédelmi és polgári szervek részéről. 

A központi téma hazánk ár- és belvizi 
veszélyeztetettsége volt, illetve az, hogy 
veszélyhelyzetben az egyes szervezetek-

nek, elsősorban a tűzoltóságnak, a rend-
védelmi szerveknek, a segélyszervez-
teknek mi a feladatuk, és mit tehetnek a 
veszély elhárítása, a védekezés megvaló-
sítása és a károk enyhítése céljából. 

Ami az átlagembert a leginkább érint-
heti az, hogy 2012. januárjában új ka-
taszrófavédelmi törvény hatályba lépése 
várható, amely olyan passzusokat is fog 
tartalmazni, melyek egyrészt új felada-
tokat rónak az önkormányzatokra, illet-
ve érintik a lakosság teendőit vészhelyzet 
esetén.

bzs 

katasztrófavédelmi 
konferencia a kOk-ban

A Bozsik Intézményi Program keretében 
sportnapot tartottak a péceli gyerekek-
nek 2011. október 22-én szombaton a 
péceli focipályán. Az idén újraindított, 
Both József által vezetett program elsőd-
leges célja, hogy a gyerekek megszeressék 
a focit, illetve megtalálják és eljuttassák 
a tehetségeseket akár a legkisebb falu-
ból is a magyar válogatottba. Azt is vár-
ják a szervezők a többlépcsős rendszer-
től, hogy a tudatosan tervezett és széles 
körben menedzselt utánpótlás-nevelés 
révén hamarosan a mainál is sokkal több 
tehetséges fiatal futballista kerüljön a pá-
lyákra. A cél, hogy belátható időn belül 
érezhető javulás következzen be a hazai 
labdarúgás színvonalában. 

„Az országban nagyon kevés olyan 
sporttevékenység van, amely ilyen ki-
csi gyerekeket foglalkoztat. Az intézmé-
nyi programok éppen ezért két részből 
állnak, óvodai és iskolai korosztályok-
ra bontva” – mondta Tutor Csaba, akit 

a programról kérdeztünk. A gyerme-
kek egy úgynevezett Graft Foots Feszti-
válon vesznek részt, amelynek lényege, 
hogy inkább a gyakorlatokra, az edzés-
re helyezzük a hangsúlyt, és nem az egy-
mással való küzdelemre. Ez azt jelenti, 
hogy a focipálya különböző műhelyekre 
való felosztásával mindenhol különböző 
foglalkozást tartunk, az egyikben példá-
ul célbarúgás a feladat, a másikban pedig 
bójákat kell kerülgetni.

Pécelen ez volt az első ilyen rendez-
vény, de a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy nagy az érdeklődés. A programra 
eddig három óvoda, a Gesztenyés, a Szi-
várvány, a Nyitnikék, és a két általános 
iskola, a Petőfi, valamint a Szemere re-
gisztrált. „A célunk felvenni a kapcsola-
tot az intézmények pedagógusaival, hi-
szen ők ismerik a gyerekeket, és tudják ki 
ügyesebb és mozgékonyabb. Így lehet rá-
lelni a rejtett tehetségekre, majd kiemelni 
őket” – foglalta össze Tutor Csaba, aki a 
program Pest megyei koordinátora. Fon-
tos megjegyezni, hogy az egyesületi és in-
tézményi programot egyaránt magába 
foglaló Bozsik Program verseny- és kép-
zési rendszerének kialakítása megfelel 
az UEFA és a FIFA szakmai követelmé-
nyeinek. Ennek kézzel fogható bizonyí-
téka, hogy csak megfelelő végzettséggel 
rendelkező szakemberek dolgozhatnak a 
gyerekekkel a programon belül.

Fotó és szöveg: Cseri Katalin

Mind Ács Péter, mind Kovács János legénysége az elmúlt hó-
napban minden mérkőzését megnyerte. Felnőtt csapatunk ma-
gabiztosan, 5 pont előnnyel vezeti a táblázatot, és minden esé-
lye megvan a bajnokság megnyerésére, ezzel együtt pedig a 
Megye I. osztályú tagság kivívására. Fiataljaink az előkelő 2. he-
lyen állnak.
Az I. csapat eredményei: Pécel–Kistarcsa 3:0; Iklad–Pécel 1:2; 
Pécel–Őrbottyán 5:0; Pécel–Tóalmás 6:1. 
Az U 19 eredményei: Pécel–Kistarcsa 2:0; Iklad–Pécel 3:4; 
Pécel–Őrbottyán 7:1; Pécel–Tóalmás 5:0. 
13 éveseink (U 13) egy apró kisiklástól eltekintve szintén biz-
tatóan teljesítenek, Kristóf Péter alakulata csupán a Tápiósze-
cső ellenében maradt alul. Az eredmények a következőképp 

alakultak: Pécel–Mende 5:1; Sülysáp–Pécel 1:5; 
Pécel–Tápiószecső 2:4; Mende–Pécel 0:2; Iklad–Pécel 0:3; 
Pécel–Gödöllő (U 12) 2:0. 
Tartalék csapatunk a ragyogó kezdés után két hazai vereség-
nek és egy döntetlennek „köszönhetően” visszacsúszott az 5. 
helyre: Pécel II.–Fót II. 2:2; Sóskút–Pécel II. 2:3; 
Pécel II.–Pilisszentlászló 1: 2; Tinnye–Pécel 1:2; 
Pécel II. – Gödöllő II. 0:1. 
Öregfiúk csapatunk a végére jött lendületbe gólzáporos, 
közönségszórakoztató mérkőzéseket játszva. 
Club 11–Veresegyház 0:3; GEAC–Club 11 8:4; 
Club 11–Aszód 2:3; Club 11–Gödöllő BF. Vill. 4:2; 
Club 11–Hévízgyörk 6:2.  Dinopulosz Andreász

Gesztenyések „harcban”

„európa legértékesebb utánpótlás-nevelési programja”

Tovább szárnyal felnőtt és ifjúsági csapatunk!
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apróhirdetés  
ELADÓ 40 m2-es családi ház Pécelen. Tel.: 06-70/428-9707

* * *

Mostanában ingerlékenyebb? 
Nem jönnek ki a fizetésből? 
Nem fogad szót a gyerek?

Életvezetési-, nevelési- és pályaválasztási TANÁCSADÁS;  
valamint TRÉNINGEK.

Egyéneknek, csoportoknak, szervezeteknek.
Az első találkozás ingyenes! Pécelieknek 50% kedvezmény!

20 év tapasztalat
7 különböző módszer
640 elégedett kliens
nem tévedhet!!!

Kovács Arnold, pszichológus
E-mail: arnold.kovacs@freemail.hu; Telefon: 06-70/428-97-07

Duguláselhárítás speciális gépekkel, bontás nélkül. 
Kiszállás 2 órán belül. 

Tóth Tamás: 06-70/502-5620

Következő lapzártánk időpontja: 

2011. november 26.  
Hirdetésfelvétel:

Kiss Krisztina (20) 598 0053 vagy ujsag@pecel.hu
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a lakossági 

apróhirdetések 10 szóig ingyenesek. 

Tisztelt olvasók, hirdetők!
Októberi és novemberi lapszámunk technikai okok 
miatt később jelent meg a szokásosnál, ami miatt 
ezúton is elnézésüket kérjük. A jövőben a lap 

megjelenése minden hónap első hetében várható.

Traffipax-súgó
A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság tájékozatása szerint az 
autósok a következő időpontokban és helyszíneken találkoz-
hatnak traffipaxszal november második felében. 
Gödöllőn november 15-én, 16-án, 17-én, 18-án, 21-én, 23-
án,  25-én, 28-án, 29-én és 30-án lesz ellenőrzés. Bagon 
és Hévízgyörkön 16-án és 29-én, Dányban november 19-én, 
Valkón és Zsámbokon november 19-én és 24-én kell körül-
tekintőnek lenni. 
Mogyoródon 20-án és 22-én kerülhetnek bajba a gyorshaj-
tók, Csömörön 20-án, Kistarcsán és Nagytarcsán 22-én, 
Kartalon és Versegen 23-án, Vácszentlászlón 24-én, Galga-
hévizen 29-én. 
Pécel Isaszeggel együtt 21-én, 22-én 26-án és 27-én kerül 
a rendőrség fokozottabb látókörébe.
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Sertéslapocka 
lecsós mártással

Hozzávalók: 2 kg csont 
nélküli, kicsit zsíros ser-
téslapocka, só, bors, olaj, 
majoranna, oregánó, 2 fej 
lilahagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 2 kávéskanál őrölt 
chili, 2 teáskanál őrölt kö-

mény, 3 teáskanál pirospaprika, 30 dkg paprika, 
30-40 dkg paradicsom, 2 evőkanál 10%-os ecet, 
vagy ha van otthon, akkor vörösborecet, 50 dkg 
rizs, 2 pohár tejföl, 1 citrom leve, 1 csokor petre-
zselyem zöld.

Elkészítés: A sütőt melegítsük elő 180 fokra. 
Vegyünk elő egy hőálló, mély edényt, melynek 
lehetőleg van fedője, ha nincs, az sem baj, akkor 
alufóliával kell lefedni majd. A húst beirdaljuk, és 
jól megsózzuk, megborsozzuk. Közben az edény-
be öntsünk olajat, és a lapockát közepesre pirít-
suk, ezután vegyük ki egy tányérra. Ugyanebben 
az edényben a felkockázott hagymát, a felaprí-
tott fokhagymát kicsit megpirítjuk, majd hozzá-
adjuk a chilit, a köményt, a majorannát, az ore-
gánót, sót és borsot. A felkarikázott paprikát és 
a felnegyedelt paradicsomot is hozzáadjuk, majd 
a 2 evőkanál ecetet is. A húst visszatesszük az 
edénybe, összerázzuk, és annyi vizet öntünk rá, 
hogy éppen elfedje, majd fedőt teszünk rá, és 3 
órát sütjük kis-közepes lángon. A rizst sós vízben 
megfőzzük, miközben leszűrjük, 2-3 dl vizet fel-
forralunk egy edényben. Ezt visszatesszük a tűz-
re, a szűrőben lévő rizst a forrásban lévő víz felé 
helyezzük, majd rárakunk egy fedőt, és 10 percig 
pároljuk. A tejfölbe beleaprítjuk a petrezselyem 
zöldet és belecsavarjuk a citrom levét. A kész 
húst szépen felszeljük, teszünk rá a lecsós már-
tásból, ízlés szerint teszünk rá tejfölt, a rizst pe-
dig mellé tálaljuk.

Sütőtökös keksz
Hozzávalók: 30 dkg margarin, 30 dkg cukor 
(lehet barnacukor), 1 csomag vaníliás cukor, 1 to-
jás, 40 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 10 dkg étcso-

Vízszintes: 1. Dél-amerikai sziget. 9. Finn tó. 10. Bagolyfajta. 11. Hatalmas méretű. 12. Nem áll. 
13. Bútorszövetfajta. 15. Autómárka. 17. Kicsinyítő képző. 18. Folyó Alaszkában. 21. Igekötő. 22. 
Nikkel vegyjele. 24. Női becenév. 28. Maldív-szigetek fővárosa. 29. Női név.

Függőleges: 1. Beküldendő fő sor. 2. Női név. 3. Olasz község. 4. Színesfém. 5. Görög ABC 
egyik betűje. 6. Híres sakkozó. 7. Költői sóhaj. 8. Bokáig érő ruha. 14. Mákos étel. 16. Osztrák fo-
lyó. 19. Kicsinyítő képző. 20. Baktériumfajta. 23. Elektromos töltésű atom. 25. Végtelen satu. 26. 
Szín. 27. Teherautó márka. 29. Lám. 30. Egyszerű gép.

A helyes megfejtők között, Aszódiné Meggyes Orsolya mesterkozmetikus által felajánlott 1 db 
5000 forintos arckezelést sorsolunk ki!

koládé, 40 dkg sütőtökpép 
(megsült sütőtök kikapar-
va), csipet só, 25 dkg zabpe-
hely, 2 teáskanál fahéj.

Elkészítés: a margarint a 
cukorral, a vaníliás cukor-
ral és a tojással jól kikever-

jük, majd apránként hozzáadjuk a csipet sóval, 
sütőporral, fahéjjal elkevert lisztet. Ezután jöhet 
a sütőtökpép, az apróra vagdalt csokoládé, végül 
a zabpehely. Ízlés szerint lehet még gazdagítani 
esetleg egy kis mazsolával, dióval, de ezek nél-
kül is finom. A fűszereket is lehet variálni, a fa-
héj mellett lehet egy kis gyömbért, szerecsendiót 
is hozzáadni. A végén egy sűrű masszát kapunk. 
Sütőpapíros tepsire kanállal kis halmokat ra-
kunk, nem túl közel, mert szétterülnek, majd vi-
zes kézzel vagy villával lelapogatjuk. Kb. 170-180 
fokos sütőben 8-10 perc alatt megsütjük. Akkor 
vegyük ki, amikor még világos és puha a keksz, 
ne süssük túl. Ilyenkor még törékeny, úgyhogy vi-
gyázva szedjük le a sütőpapírról.
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