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HÍREK
Tisztelgés a múlt 
nagyjai előtt

A Péce-
lért-díjjal 
kitüntetett 
szobrász-
művésszel, 
dr. Berek 
Lajossal ké-
szített interjút a Péceli 
Hírek. Művészet, hit, és 
tisztelgés a múlt nagy-
jai előtt.

A csillagászat
szerelmese
Bemutatjuk 
Sári Pált, 
aki a csil-
lagászat 
területén 
lett világhí-
rű. És Pé-
celi lakos!

7. oldal 

9. oldal 

A vértanúkra 
emlékezve
Az aradi vértanúkra 
emlékezett a város. 
A Péceli Hírek Kere-
cseny János versével, 
és Szöllősi Ferenc Attila 
polgármester  soraival 
tiszteleg az 1848/49-es 
forradalom és 
szabadságharc 
hősei előtt. 

5 . oldal 

Tisztelgés a múl
AJÁNLÓ

Folytatás a 2. oldalon

IPÉCEL

BEMUTATJUK AZ ÚJ JEGYZŐT: DR. DEÁK ERZSÉBET  

Negyed század
a közigazgatásban

Döntött a képviselő-testület: egyhangú szavazással dr. Deák 
Erzsébetet választották meg Pécel új jegyzőjének. Nagy az elvá-
rás, hiszen a poszt eddig ideiglenesen volt betöltve, így a jegyző-
asszonynak rövid időn belül sok feladattal kell megbirkóznia. 

– Örömmel üdvözöljük Pé-
celen. Az önkormányzat-
nak, a hivatalnak, a vá-
rosnak már nagyon nagy 
szüksége volt jegyzőre.

– Köszönöm, és természe-
tesen a megválasztásomat is. 
Remélem nem fog csalódni 
bennem sem a képviselő-tes-

tület, sem a hivatali munka-
társak, sem a péceliek. Még 
csak pár hetet töltöttem el itt, 
de úgy érzem, jó helyre jöt-
tem. Kedves volt a fogadtatá-
som, érzem a felém irányuló 
bizalmat. Tudom, hogy rég-
óta nem volt hivatalosan be-
töltve a jegyzői poszt a város-

ban, erre a pozícióra azonban 
olyan ember kell, akivel hosz-
szú távon lehet számolni.

– Az önéletrajzából kitű-
nik, hogy egész szakmai pá-
lyafutása a közigazgatás-
hoz, az önkormányzatokhoz 
kötődik. 

OKTÓBER 23.:
1956-OS MEGEMLÉKEZÉS, PÉCEL
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Ő
Ő a polgármesteri hivatal 
főnöke, a képviselő-tes-
tület döntéseinek szak-
mai és törvényességi 
biztosa, az elmúlt hóna-
pokban hiányzó láncszem 
a város, a vezetés,és a 
közigazgatás közt, Ő a 
JEGYZŐ. Pécelnek új 
jegyzője van, ismerjék 
meg Őt…

Tudta-e?
…, hogy a  pécelen élő 
hajadon hölgyek száma 
3 ezer 135 fő? Ez az 
adat meglepő lehet, hi-
szen majdnem a fele az 
össz női lakosok számá-
nak. Mit szólnak ehhez 
uraim?

Az 56-os kő
A Kálvin téren található a 
hatalmas kőtömb, rajta az 
1956-os felirattal, amelyet 
2004. október 23-án avat-
tak fel. A kőtömb az 1956-
os forradalom hőseinek ál-
lít emléket.

Fazekas 
Barna 

alpolgár-
mester 

A HÓNAP MŰEMLÉKE

– Valóban, 25 éve dolgozom 
a közigazgatásban, és azon 
belül végig települési önkor-
mányzatoknál. A jogi egyetem 
elvégzését követően véletlenül 
csöppentem a helyi közigaz-
gatásba, majd „ottragadtam”, 
mert megszerettem. Szabály-
sértési ügyintézőként kezd-
tem el dolgozni, majd néhány 
év múlva az igazgatási osztály-
ra kerültem, és elláttam az ön-
kormányzat jogi képviseletét. 
Később – egy másik főváro-
si önkormányzatnál, jelenlegi 
lakhelyem kerületében – sza-
bálysértési csoporvezető vol-
tam, majd közigazgatási és 
hatósági irodavezető, s azt kö-
vetően 7 évig aljegyző. Egyide-
jűleg minőségügyi vezetőként 
is tevékenykedtem a hivatal-
ban. Munkaköreim és felada-
taim lehetőséget adtak arra, 
hogy a hatósági, igazgatási te-
rület minden részét megismer-
jem, illetve egy önkormányzat 
gazdálkodási, vagyoni, pénz-
ügyi és költségvetési ügyeiben 
széles tapasztalatot szerezzek. 

– S ezt követően sem szűnt 
meg a tapasztalatszerzés…

– Így van. Voltam több évig 
jegyző a főváros egy belső ke-
rületében, és dolgoztam jegy-
zőként olyan városrészben is 
(Zuglóban), amely ötvözte a 
kertvárosias és belvárosi jel-
leget. Egy kisebb agglomerá-
ciós helységben is elnyertem 
a jegyzői posztot, illetve egy 
nagyobb városban voltam a 
polgármester közigazgatási 
és szervezési szakértője. Ösz-
szességében beketintést és rá-

látást kaptam azokra az ön-
kormányzati problémákra, 
melyek felmerülhetnek egy 
belvárosi kerületben, egy kül-
ső városrészen, és nem fővá-
rosi településen. Más volt a 
lakosságlétszám, más jelle-
gűek a gondok, más volt a va-
gyoni helyzet, így – a törvényi 
kereteken belül – „egyénre”, 
önkormányzatra szabva kel-
lett a feladatokat ellátni. 

– Mi az, amiért a jegyzői 
munkát a leginkább szereti? 

– Egy kívülállónak a jegy-
zői munka talán túl száraznak 
tűnhet. Bizonyos értelemben 
ez így is van, hiszen a jegyző 
legfontosabb szerepe a törvé-
nyesség biztosítása és őrzése, 
s ez nyilvánvalóan határoza-
tok, rendeletek, jogszabályok 
mentén történik. Ezek ponto-
san körülhatároltak és meg-
határozottak, meg kell nekik 

felelni. Ugyanakkor a hivata-
lon, az egyes ügyeken keresz-
tül a jegyző folyamatos kap-
csolatban áll a lakossággal, s 
amit én leginkább szeretek 
az, amikor sikerül egy nehéz, 
problémás kérdést megolda-
ni. Sikerül úgy megszervezni, 
koordinálni egy adott ügyet, 
hogy az megfeleljen a törvényi 
kitételeknek is, és találkozzon 
az érintettek megelégedésével. 

Folytatás az 1. oldalról

A célom az, hogy mind az egyéni, 
mind pedig a közösségi problé-
mák megoldását elősegítsem

A lehetőségekhez mérten kiegyensúlyozott a gazdálkodás

Az önkormányzatoknál szo-
kásos módon a Péceli Önkor-
mányzat is a képviselő-testület 
elé tárta az első félév gazdálko-
dásáról szóló beszámolót. Az 
előterjesztés szerint az intéz-
ményi bevételek időarányosan 
teljesültek, kivéve az ide tar-
tozó bérleti- és lízingdíjakat, 
melyekből 17 millió forintos a 
kinntlévőség halmozódott fel.  
Az önkormányzat által sze-
dett helyi adók tekintetében a 
kommunális adónál és a talaj-
terhelési díjnál nem mutatko-
zik elmaradás. A telekadóból 
történő bevétel jóval az elvárt 
alatt maradt, az egész évre elő-
irányzott 50 millió forintból 
mindössze 8 milliós befi zetés 
történt. A többi adónemnél is 
– ide értve a különféle kése-
delmes fi zetésből, és nemfi ze-

tésből eredő pótlékokat és bír-
ságokat – kevesebb folyt be a 
kasszába a tervezettnél. Az ön-
kormányzat ez évi költségve-
tésének bevételi főösszege kö-
zel 2 milliárd 267 millió forint, 
mely összegnek a 43 százaléka 
folyt be az első félévben. A do-
logi kiadások a tervezett alatt 
teljesültek (43,38%) az első fél-
évben. Ennek elsődleges oka 
az év első hat hónapjában tör-
ténő szigorú takarékossági in-
tézkedések, így a folyó kiadás 
időarányosan nem haladta 
meg az 50, illetve az összes ki-
adás a 43 százalékot. Összessé-
gében az első féléves gazdál-
kodásra az óvatos kivárás, és a 
nagymértékű költséglefaragás 
volt a jellemző, ugyanakkor az 
idei év költségvetési egyensú-
lyát veszélyezteti a közel 180 

milliónyi be nem fi zetett adó. 
Az előterjesztéshez mellékelt 
pénzügyi kimutatások azt tük-
rözik, hogy szinte minden te-
rületen, illetve ahol lehetett, 
még inkább „meghúzta a nad-
rágszíjat” a városvezetés.

* * *
Előző számunkban már be-
számoltunk arról, hogy Kis 
Ádám, a vízmű ügyvezető 
igazgatója javaslatot tett egy, a 
vízmű tulajdonában lévő tár-
saság létrehozására. A Péce-
li Városüzemeltetési és Szol-
gáltató Kft. alapító okiratát a 
képviselők az október 6-i ülé-
sen elfogadták. Újabb pályá-
zatot írnak ki a vízmű veze-
tőjének posztjára, ugyanis az 
előző kiírás eredménytelenül 
zárult.
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Ez számomra a kihívás: szere-
tem az alkotás örömét.

– Talán még túl korai a 
kérdés, rövid ideje van a vá-
rosban: tervek? 

– Idő kell még ahhoz, hogy 
megismerjem a várost, an-
nak lakóit, munkatársaimat. 
Ugyanakkor szakmai szem-
pontból határozottak a ter-
veim. Át kell tekinteni a hiva-
tal szervezetét a hatékonyabb 
működés érdekében, pénzügyi 
kérdésekben – a képviselő-
testület szándékának megfe-
lelően – szükséges azt áttekin-
teni, hogyan lehetne még ta-
karékosabban működni, hol 
lehet kiadást csökkenteni. El-
kötelezett vagyok abban, hogy 
úgy segítsem a polgármester, 
a képviselők munkáját, hogy 
terveiket meg tudják valósíta-
ni, hiszen a közös cél a város 
működése, fejlődése. Önkor-
mányzati ügyekben a jegyző 
olyan mint a jó ügyvéd, hiszen 
 megbízója, a testület és a vá-
ros lakosainak elvárásai alap-
ján, fi gyelemmel kíséri a tör-
vényességet, a gazdálkodás 
jogszerűségét és hatékonysá-
gát, érvényesíti a városvezetés 

és a lakosság érdekeit. Segít ab-
ban, hogy a szándékok – a jog 
nyelvére lefordítva – megvaló-
sulhassanak. 

– Végezetül: mi az, amit 
még „üzenne” a pécelieknek?  

– Olyan településen szeret-
tem volna dolgozni, ahol lehe-
tőségem van annak a szakmai 
tapasztalatnak a kamatozta-
tására, melyet a hosszú évek 
során megszereztem. Ebből a 
szempontból úgy érzem, „rév-
be értem”. Tudom, hogy a város 
rossz anyagi helyzetben van, 
de részemről mindent meg fo-
gok tenni azért, hogy segítsek a 
gondokon. 

Más: mint munkáltató fe-
lelősséget érzek a munkatár-
saimért, alapvetőnek tartom 
a velük való jó kapcsolatot. Az 
eredményes munkában rájuk 
támaszkodom, csakis együtt-
működve tudunk szakmailag 
hatékonyan, emberileg pedig 
jó hangulatban dolgozni. A la-
kossággal kapcsolatban: minél 
hamarabb szeretném megis-
merni a péceli sajátosságokat, a 
célom az, hogy mind az egyéni, 
mind pedig a közösségi problé-
mák megoldását elősegítsem. 

Dr. Deák Erzsébet az 
Apáczai Csere János Gya-
korló Gimnázium matema-
tika tagozatán érettségi-
zett, diplomáját az Eötvös 
Loránd Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudo-
mányi Kar nappali tagoza-
tán szerezte. Minőségügyi 
menedzser tanúsítvánnyal 
rendelkezik, melyet két al-
kalommal is megújított. A 
Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen elvégezte az 
ingatlanforgalmi szakjogász képzést. Első diplomája megszer-
zése után a XIX. kerületben, szabálysértési ügyintézőként 
helyezkedett el. Később ugyanezen önkormányzatnál folytat-
ta munkáját, volt helyiséggazdálkodó, majd jogi előadó, mely 
utóbbi munkakörben az önkormányzat általános jogi képvi-
seletét látta el. Dr. Deák Erzsébet ezt követően dolgozott a 
XVIII. Kerületi Önkormányzatnál szabálysértési csoportveze-
tőként és lakásügyi csoportvezetőként is, később a közigaz-
gatási és hatósági iroda vezetője lett, majd hosszú évekig 
az aljegyzői posztot töltötte be. Volt belvárosi kerület jegy-
zője, s egy agglomerációs város közigazgatási és szervezési 
szakértője, s ugyancsak a jegyzői posztot töltötte be a XIV. 
kerületnél, valamint egy kisebb Budapest környéki települé-
sen. Egész pályafutását a folyamatos önképzés és a tudatos 
munkakör-választás jellemezte, amit a helyi közigazgatásban 
megszerezhető szakmai tudásnak és tapasztalatnak rendelt 
alá. Egy 18 éves fiú édesanyja, nem messze Péceltől, csalá-
di házban lakik a főváros XVIII. kerületében. Kedvenc sport-
ja az úszás és rengeteget olvas. Kedveli a reneszánsz zenét, 
az orgona muzsikát, maga is két hangszeren játszik, így ért-
hető, hogy szabadidejében szívesen hallgat gordonkazenét. 

Átalakulás 
a bizottságoknál
Karsai András lemondásával 
új tag választása vált szük-
ségessé az oktatási, vallási, 
sport és kulturális bizottság-
ba. Ezzel egyidőben a képvi-
selő-testület úgy döntött az 
eddigi tapasztalatok alapján, 
hogy célszerűbb, ha a bizott-
ság nemcsak személyi ösz-
szetételében, hanem funk-
ciójában is átalakul. Ennek 
értelmében a kulturális és 
sport témakörök átkerülnek 
az új nevén szociális, egész-
ségügyi, kulturális és sport 
bizottsághoz, melynek volt 
és jövőbeni elnöke Zsadányi 
Zsolt. Az oktatási és vallási 
kérdések Tóthné Szentand-
rássy Csilla vezetésével ma-
radnak az ugyanígy elneve-
zett bizottságnál. 

Szállítói tartozások állománya 57 095 531

 – ebből

   nem lejárt tartozás 2 982 376 

   1–30 napja lejárt tartozás 27 244 406 

   31–60 napja lejárt tartozás 25 972 683 

   61–90 napja lejárt tartozás 763 029 

   90 napon túl lejárt tartozás 133 037 

Kötvény állomány  érték 
CHF-ben 

 árfolyam  átszámított érték 
forintban 

Pécel 2027 kötvény 3 027 500 239,40 724 783 500 

Pécel 2028 kötvény 9 459 459 239,40 2 264 594 595 

Összesen 12 486 959 239,40 2 989 378 095 

Hátralékok adónemenként 
(szeptember végi állapot)

Adónemek  Összeg: Ft 

Építményadó 9 086 126 

Telekadó  55 978 139 

M. kommunális adó 10 244 500 

H. iparűzési adó 39 964 309 

Gépjármű adó 37 333 687 

Késedelmi pótlék 20 074 290 

Bírság 4 189 824 

Talajterhelési díj 503 073 

Összesen 177 373 948 

Így állt a város szeptember végén
Ezentúl minden hónapban közöljük 
a város pénzügyi helyzetét, a kint-
lévőségeket, a tartozások listáját.

A legnagyobb adó-tartozók listája – a jogi háttér tisztázása után – hamarosan megjelenik városunk honlapján!
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SZÖLLŐSI FERENC ATTILA POLGÁRMESTER PÉCELI ÜNNEPI BESZÉDE

A vértanúkra emlékezve
Október 6-án Pécelen is megmelékeztek az aradi vérta-
núkról. Az alábbiakban Szöllősi Ferenc Attila polgármester 
ünnepi beszédét közöljük. 

Tisztelt Barátaim!

Engedjék meg, hogy idézzem Kossuth 
Lajos megemlékező szónoklatát az aradi 
hősökről:

A világ birája, a történelem fog e kérdés-
re felelni. Legyenek a szentemlékű vérta-
núk megáldottak poraikban, szellemeikben 
a hon szabadság Istenének legjobb áldásai-
val az örökké valóságon keresztűl; engem, ki 
nem borúlhatok le a magyar Golgota porá-
ba, engem October 6-ka térdeimre borúlva 
fog hontalanságom remete lakában látni a 
mint az engem kitagadott Haza felé nyujt-
va agg karjaimat a hála hő érzelmével ál-
dom a vértanúk szent emlékét hűségükért a 
Haza iránt, ‚s a magasztos példáért, melyet 
az utódóknak adtanak; ‚s buzgó imával ké-
rem a magyarok Istenét hogy tegye diadal-
massá a velőkig ható szózatot, mely Hungá-
ria ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy 
legyen. Amen!

Imádkozni ma is kell, mert Hazánk sor-
sának kereke rossz irányba gördül. Ma is 
küzdhetünk a nemzetünk szabadságá-
ért, sorsának jobbra fordulásáért. Ma is 
ki vagyunk szolgáltatva a világ nagyha-
talmainak, de ami még attól is rosszabb, a 
személytelen pénz uralmának. Nem had-
sereggel vernek tönkre bennünket, ha-

nem a banktőke mérhetetlen erejével. Az 
elmúlt húsz esztendő során hazánk több 
olyan sebet is kapott, amiből csak hosz-
szú idő múltán tud kigyógyulni. A „magya-
rok vagyunk” érzést belülről is tépik. Tanúi 
vagyunk annak, hogy az egyre jellemzőbb 
nincstelenség, a folyamatos létbizonyta-
lanság pozitív jövőkép nélküli felnövekvő 
nemzedéket eredményez. Láthatjuk, hall-
hatjuk, hogy tehetséges iskolázott gyerme-
keink tervezik az életüket idegen országban 
folytatni. A hazaszeretet már csak a legjob-

bakban él, akik helyesen, nem mások elle-
nében, hanem a népünk javáért élik meg 
azt. A mi nemzedékünk felelőssége a ma-
gyar hovatartozás fontosságát átadni, s bár 
nehéz időket élünk, honunkban a honért 
tenni. Örömmel érzékelem, hogy a jelenlé-
vők többsége még alig kezdte el a nagybe-
tűs életet, de az, hogy itt vannak, bizonyítja, 
van remény.

Tisztelt Honfi társaim!

Sokszor és sokféleképpen méltatták az 
elmúlt több mint másfél évszázad alatt az 
Aradi Vértanúkat. Mindent elmondtak ar-
ról, ami történt szinte óráról órára rögzí-
tették az eseményeket. Mégis a történelmi 
elemzéseket hagynám a történészekre. A 
mai gyásznapon emberiesség szempontjá-
ból emlékezzünk az aradi mártírjainkra.

Azt mondják a történelem akkor az élet 
tanítómestere, ha életre kelnek a hősök, a 
magunk szívében, valóságban megismer-
jük őket, s így vonzanak bennünket példá-
jukkal.

2011. október 5-én, 162 évvel  Batthyány 
Lajos miniszterelnök és a 13 honvédtá-
bornok: Aulich Lajos, Damjanich János, 
Knézich Károly, Láchner György, Leinin-
gen-Westerburg Károly, Nagy-Sándor Jó-
zsef, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Vé-
csey Károly, Dessewff y Arisztid, Kiss Ernő, 
 Schweidel József és Lázár Vilmos kivégzé-
se után, ismét emlékezni jöttünk. Olyan ne-
mes lelkű emberek előtt tisztelegni, akik 
megértették a kor, a pillanat üzenetét, és 
vállalták azt a feladatot amelyet a sors rájuk 
rótt. Olyan magyar, és más egyéb nemzeti-
ségű férfi ak halálát gyászoljuk, akik a ma-
gyar függetlenség ügye mellett egy még ne-
mesebb idea, a világszabadság eszméiért is 
küzdöttek. Aulich Lajos honvédtábornok, 
hadügyminiszter azt mondta: „Harcunk 
nem a nemzetiség, hanem a közszabadság 
harca az abszolutizmus ellen. Győzelmeink 
élő diadalai a világszabadságnak.” E közös 
végcélért küzdöttek, és életüket adták érte. 

Mi emlékezők, itt Pécelen és bárhol má-
sutt az ország határain belül és kívül, ál-
dozatukat látva mit gondolunk, mit gon-
dolhatunk magunkról? Milyen áldozatot, 
mekkora erőfeszítést teszünk ma a kor, a 
pillanat adta feladtok megoldásáért? Be-
csüljük-e eléggé napjaink eddigi vértelensé-
gét?  Utódként tiszta lelkiismerettel nézhe-
tünk a tükörbe? Az aradi vértanúk hazáért, 
embertársaikért hozott áldozatai, embe-

A vértanúkat felidézve vagyunk csak képesek 
becsülni, mit jelent az elmúlt korokból átsze-
lídülni egy oly régóta vágyott, tisztább jövőbe
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ri nagyságuk szolgáljon mindannyiunknak 
példaként.

E katonák sokban különböztek: néhá-
nyan forradalmárnak vallották magukat, 
mások csak esküjükhöz kívántak hűek ma-
radni. A magyarokon kívül volt közöttük 
német, osztrák, lengyel, horvát, szerb; kis-
nemes, polgár és főnemes; dúsgazdag és va-
gyontalan; voltak közöttük barátok és ellen-
felek, de egyben azonosak voltak: hősiesen 
harcoltak a magyar szabadságért, nemzeti 
függetlenségünkért, s életüket áldozták.

Áldozatuk nem volt hiábavaló, ismétel-
jük szinte imaszerűen az emlékezések nap-
ján, meghatottan, de kissé tanácstalanul 
állva a hősök arcát és nevét viselő nemzeti 
tablók előtt. Talán feldereng a remény, hogy 
valóban nem volt hiábavaló. Azt a következ-
tetést vonjuk le neveikre, tetteikre emlé-
kezve, hogy azért nem volt hiábavaló, mert 
abba a korba érkeztünk, amelyben nincs 
szükség olyan hősökre, „kik érted haltak”… 
Jobb ez a kor, amelyben ezt mondhatjuk: 
„kik érted élnek”… Ezért sem volt hiábava-
ló. Mert őket felidézve vagyunk csak képe-
sek becsülni, mit jelent az elmúlt korokból 
átszelídülni egy oly régóta vágyott, tisztább 
jövőbe.

Döbbenet volt az ország lelke akkor, 
Egyetlen sóhaj morajlott tova, 
Mint vészes rianás, gáttörő tavaszkor, 
Úgy dübörgött Kossuth nagy kora. 
Vijjongva szállt a zord halálmadár, 
Mint pokolból szabadult szörnyű rém: 
Sötétség lett urrá e szent hazán, 
Mert Világosnál kialudott a fény. 
Egy jajszó sikoltott a honfiszájon: 
Az aradi Tizenhárom!... 

Az Óriás, ki lelke tűzborával 
Tízmillió magyart harci lázba vert, 
Lángajkára fagyott utolsó dalával 
Már Mars hadisten kebelén pihent... 
Nem pergetett már riadót koboz szava, 
Elnémultak pacsirták és sasok, 
De égre zúgott a holt Petőfi sóhaja, 
Mint üllőn csengő, villámló vasok 
S végig dörögte a  vérszagú világon: 
Az aradi Tizenhárom!...

Egy szó jajdult csak a meghőkölt világon – 
Még a kancsukás cár is felnyögött –
A frank, a belga, német és angol határon 
Kegyelmet követelt a Titán-Száműzött. 
Döblingbe űzött börtön posztján 

Gyilkos tollával a Legnagyobb Magyar, 
Mint ketrecbe láncolt fenséges oroszlán, 
Ki kétségbeesetten saját husába mar, 
A boltra írta: – mint gyújtó, égi járom: 
Az aradi Tizenhárom!...

Öklét rázta a Becsület szava, 
A Jog, Igazság, Szeretet felordított, 
Kegyelmet kért a félvilág maga, 
Ám a győző halálharangot kondított. 
S az őrült ördög, a fattyúvérű rém,   
A hesseni herceg szerelem fia. 
Hóhér - Haynau, kinek gyilkolás volt a kéj, 
Akarta, hogy vérben égjen Hunnia 
És fennakadt a szörnyű vérvádon: 
Az aradi Tizenhárom!... 

A döbbenet tépett milljó szív-eret, 
Egyetlen sóhaj morajlott tova: 
De nem mozdult meg a lelkiismeret. 
S a hősöknek meg kellett halnia! 
És meghaltak, dicsőn, mint az istenek... 
Életük munkája: történelem. 
Nevük tizmillió magyar szívben remeg 
S élni fog, amig csak egy magyar terem! 
Dicsőségük zsoltár a honfiszájon: 
Örökké él az aradi Tizenhárom!... 

KERECSENY JÁNOS
AZ ARADI TIZENHÁROM

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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p   Számítógépek, notebookok, alkatrészek, 
kiegészítők

p   Nyomtatók, eredeti és utángyártott patronok, 
tonerek

p   NOD32 Antivírus forgalmazás, vírusirtás
p   PC, notebook és játékkonzol javítás
p   Hálózati eszközök forgalmazása
p   Szünetmentes tápegységek, túlfeszültség védelem
p   Digitális fénykép kidolgozás, 10x15 cm méretben, 

azonnal

Pécel, Rákos u. 10. p Tel./fax: 06-28/452-025
Tel.: 06-70/299-8080 p pecel@coser.hu 

www.coser.hu

Továbbá vállaljuk
rendezvények 

teljes körű lebonyolítását.

Az ebédlő 80 fő,
az aula: 150–170 fő 

befogadására képes.

Várjuk érdeklődésüket 
és megrendeléseiket!

Telefon: 06-28/662-080

Pécel Város Központi 
Konyhája diétás 

étkeztetést is tud 
biztosítani!

Tej,-Tojás,-lisztérzékenyek 
számára! 

Az ételek elszállításáról 
a megrendelő 
gondoskodik!
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– Mit jelent ez az elismerés 
önnek? Mit érzett, amikor 
megtudta, hogy kitüntetést 
kap a várostól?

– Ez egy nagyon nagy elis-
merés a számomra. Igazán jól 
eső érzés, mikor az ember lel-
két megsimogatják.

– Honnan az indíttatás a 
szobrászathoz?

– Már gyermekkoromban 
érdekelt a fa szerkezete, és 
hogy hogyan lehet megmun-
kálni. Ekkor még a saját szó-
rakoztatásomra faragtam. 
Majd 1997 nyarán egy volt 
tanítványom meghívott Rá-
kóczifalvára egy képzőművé-
szeti táborba, amelynek a fő 
tárgya a fafaragás volt. A falu-
házhoz egy nagykaput, kiska-
put és kerítést kellett faragni. 
Ebbe bekapcsolódva jöttem 
rá, hogy számomra a szob-
rászat több mint hobbi. Kez-
detben inkább kopjafákat ké-
szítettem, később már egész 
szobrokat faragtam, míg vé-
gül eljutottam a bronzig és a 
kőig.

– Mikor kapta az első felké-
rést?

– Az egyetemen működik 
a Bolyai János Honvéd Ala-
pítvány, amely valójában a ka-
tonai hagyományok ápolásá-
val foglalkozik. Ők nagyon sok 
munkát adtak nekem, termé-
szetesen ezek társadalmi mun-
kák voltak, amely feladatok ál-
tal kipróbálhattam magam, 
megjelenhettem, valamint ez-
által rájöttem arra, hogy ez az, 
amit nekem csinálnom kell.

– Hogyan jellemezné saját 
művészetét?

– Több mint hatvan köz-
téri alkotásom készült már el 
bronzból és fából, a többségé-
nek témáját a magyar történe-
lem adja. Bármelyiket is szem-
léljük, mindegyikben ott van a 
tisztelet régi nagyjaink em-
léke iránt. Köztéri  szob raim 
 tekintetében a realizmus jelle-
mez, kisplasztikákban azon-
ban akár a szürrealizmus, a 
kubizmus, esetenként a mo-
dern irányzatok területére is 
elkalandozok.

– Egyébként miért pont az 
Apáca dombra épült a II. vi-
lágháborús emlékpark?

– Füzy Árpáddal keres-
tük az emlékparknak a leg-
megfelelőbb helyet. Ugyanis 
1944. november–december 
hónapjában itt súlyos har-
cok voltak, és valójában az 
elesett magyar katonák em-
lékére készült el a Millen-
niumi Hagyományőrző Ala-
pítvány kezdeményezésére a 

park, amely méltó a jeltelen 
tömegsírokban nyugvó áldo-
zatokhoz. 

– Milyen szimbólumot jel-
képez ez az alkotás?

– A három domborműves 
emlékmű első részén a rom-

bolás és a halál, a másodikon 
a katonai erények és a hősies-
ség, a harmadikon a jövőbe és 
a békébe vetett hit szimbólu-
mai láthatóak.

– Szobrai Magyarországon 
kívül hol lelhetőek még fel?

– Erdélyben, Olaszország-
ban, Ausztriában, Csehor-
szágban, Szlovákiában, Hor-
vátországban, Ukrajnában, 
az Egyesült Államokban és 
Ausztráliában.

– Milyen alkotáson dolgo-
zik mostanában?

– Úgy néz ki, hogy az év 
vége nyugodtabb lesz, hiszen 
az egész nyarat szinte vé-
gig dolgoztam. Október 2-án 
avatták például a Kozma Ist-
ván altábornagy halálának 
hatvanadik évfordulójára ál-
talam készített emléktáblát. 

– Van olyan álma, amit 
mindenképpen szeretne meg-
valósítani?

–Nekem nagyon csodála-
tos Zrínyi Ilonának és Tököli 
Imrének a szerelme és házas-
sága. Álmom, hogy szobor-
ban egyesítsem a két szerel-
mest, és ebben partner lenne 
Hajdúszoboszló városa. Hogy 
miért pont Hajdúszoboszló? 
Talán, mert Bocskai után Tö-
kölinek van ott a legnagyobb 
kultusza, iskolát is neveztek el 
róla a városban. 

PÉCELÉRT-DÍJ: DR. BEREK LAJOS

Tisztelgés a múlt előtt
Dr. Berek Lajos szobrászművész. Alkotásait a Millenniumi Nemzeti 
Hagyományőrző Alapítvány kezdeményezésére 2001 májusában az 
Apáca-hegyen lévő emlékparkban állították fel. Augusztus óta a vá-
ros híres művésze Pécelért-díjas is. A kitüntetés apropóján kérdeztük!

A művész kitüntetései
 
Művészeti tevékenységeiért:
2004: Vadászati kulturális egyesület Hubertus arany-

kereszt fokozat
2005: Költő és hadvezér, Zrinyi Miklós-díj
2006: Nándorfehérvári csata 550. évforduló. Honvéd kul-

turális egyesület különdíj
2008: Mednyánszky László-díj
2009: Országos képző és iparművészeti társaság különdíja 
2011: Pécelért-díj

Hadtudományi tevékenységeiért:
2005: Tanárky Sándor-díj
2007: Doktor Honoris Causa MTA, Bukarest
2007: Bolyai kard

Nagy elismerés a Pécelért díj. 
Jól eső érzés, mikor az ember 

lelkét simogatják.
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SZABÓ TÜZÉP
Isaszeg, Ady E. u. 51.; Tel.: 06-28/496-197, 06-70/335-3078

Dány, Zöld u. 2.; Tel.: 06-70/940-3955, 06-28/465-178

BETONGERENDÁK, ZSALUKŐ, PINCEFALAZÓ, 
SÓDER, HOMOK, CEMENT, MÉSZ!

Betonvasak, térhálók és készre hajlított kengyelek kaphatók!
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, akcióink a készlet erejéig érvényesek!

LIGNIT SZÉN:

985 Ft/q
(+rakodás, +szállítás)

Cement: 
2400 Ft/q

Porotherm
tégla 38 NF: 295 Ft/q

KALODÁS TÜZIFA hasítva:
26 000 Ft/kaloda

(11-12 q/kaloda)

FEKETE SZÉN
5300 Ft/q

q

m
5 Ft/

AHOL A GAZDA MEGTANUL KUTYÁUL,
A KUTYA MEGTANUL GAZDÁUL.

TANULJA MEG KUTYÁJA „NYELVÉT”, HOGY SZÓT ÉRTSEN VELE.
KUTYAOVI (4–8 HÓNAPOS KORIG)
KUTYAISKOLA 7 HÓNAPOS KORTÓL

6 HETES TANFOLYAMOK KERETÉBEN
Társasági kutyáknak külön csoport! 

Kutyás bemutatók!

Péceli Állatbarátok
Egyesülete

www.pae.hu

További információ:

Takács Andrea  06-70/315-9076
kutyaneveldepecel@gmail.com  www.kutyaoktatas.5mp.eu
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– Miért pont csillagászat?
– Már kiskoromtól érdekelt 
a csillagászat, körülbelül 25 
évvel ezelőtt készítettem el 
az első távcsövemet. Kezdet-
ben csak nézegettem az eget, 
de később már fényképezni is 
akartam. Ahhoz viszont, hogy 
jó képeket készítsünk, nem-
csak jó távcsőre, jó fényképe-
zőgépre, hanem olyan szer-
kezetre is szükség van, ami 
pontosan követi az égbolt el-
fordulását. Így a csillagok nem 
elmosódott kis vonalak, ha-
nem fényes pontok lesznek a 
képen. Elég hamar megszüle-
tett az első ilyen saját tervezé-
sű és készítésű távcsőmozgató 
mechanika.

– Így lett aztán a hobbiból 
hivatás…

– Igen, ez pontosan így 
van, hobbi szinten indult az-
tán kinőtte magát vállalkozás-
sá. Először saját magamnak 
készítettem távcsőmecha-
nikákat, majd ezt követően 
kezdtem el piacra dobni ezt a 

mozgatószerkezetet, ami ma 
már nem csak az amatőr, ha-
nem a tudományos csillagá-
szat keretein belüli használat-
ra is alkalmas, de ez már egy 
másik történet, hiszen innen 
indult a HAT. 

– Mit is jelent a kifejezés?
– HAT azaz Hungarian 

Automated Telescope, vagy-
is a Magyar Automata Távcső-
hálózat ami az északi és a déli 
féltekén is működik. Három 
barátommal – Lázár József 
szoftvermérnök, Papp István 
elektromérnök (aki szintén pé-
celi), Bakos Gáspár csillagász, 
(aki azóta a világhírű Prince-
ton University professzora) – 
mint amatőr csillagászok sok-
szor jártunk fel a Mátrában 
található ágasvári turistaházba 
a Magyar Csillagászati Egye-
sület városi fényektől men-
tes észlelőhelyére. Bakos Gás-
pár vetette fel, hogy közösen 
készítsünk egy robot távcsö-
vet gamma felvillanások meg-
fi gyelésére. Majd 1999 őszén 

kezdtük el tervezni a HAT pro-
totípusát. Ebből aztán több 
projekt is kinőtte magát. A 
HATNet segítségével Arizoná-
ban, Hawaii-n és Izraelben fel-
állított 11 centis átmérőjű táv-
csövekkel fedési exobolygókat 
keresnek. A HAT-South  pro-
jekt a déli égbolton keres a fe-
dési exobolygókat. HAT-South 
távcsövek pedig három hely-
színen találhatók: Ausztrália, 
Chile, Namíbia. 

– Mi is az az exobolygó?
– A Naprendszeren kívü-

li távoli csillagok körül kerin-
gő bolygókról van szó. Több 
felfedezési módszer is létezik.  
A HAT projekt a fedési (vagy 
tranzit) módszert használja. A 
nagy látómezővel rendelkező 
távcsőhálózat több százezer 
csillag fényváltozását követi, 
kismértékű elhalványodáso-
kat keresve, melyek szerencsés 
esetben egy éppen a csillaga 
előtt átvonuló bolygóra utal-
hatnak. Ez gyenge fényesség-
csökkenést okoz, ebből lehet 
következtetni a távoli boly-
gók létezésére. Tudományos 
szempontból az így felfedezett 
fedési exobolygók a legfonto-
sabbak, mert ezeknek a fi zikai 
paramétereit (tömeg, átmérő, 
sűrűség) lehet a legpontosab-
ban meghatározni.

– Ha jól tudom, elég előkelő 
helyen állnak az exobolygó fel-
fedezők sorában.

– A HAT a világ második 
legeredményesebb exobolygó 
felfedezője. A jelenleg ismert 
168 fedési exobolygóból 33-
at a Pécelen készült automata 
távcsövek fedeztek fel!  

SÁRI PÁL

A csillagászat szerelmese
Már megszokhatták, hogy rovatunkban Pécel hírességeivel be-
szélgetünk. Részben róluk, részben pedig arról, hogy mit jelent ne-
kik a város, ahol élnek. Októberi számunk vendége Sári Pál, a HAT 
team tagja, amely csapat a világ második legeredményesebb exo-
bolygó felfedezője!

IPÉCELElhunyt 
Orosz Ferenc

 

Életének 88. évében 
Orosz Ferenc refor-
mátus lelkipásztorunk 
visszaadta lelkét a 
Teremtőjének. 

Évtizedekig szolgált Pé-
celen, lelkipásztori  szol-
gálata  mellett nagy tá-
mogatója és résztvevője 
volt a helyi közéletnek, 
kultúrának is. Pécelen 
minden kiállításon, kul-
turális rendezvényen ott 
volt, érdeklődő jelenlété-
vel rangot adott az ese-
ményeknek, és bátorítást 
az alkotónak. A Pé celi 
Református Gyülekezet 
részére gyülekezeti ház, 
a Bárka épült a segítsé-
gével. Az ajtaja mindig 
nyitva állt a rászorulók 
előtt. Segítette a hajlék-
talanokat, az alkoholis-
tákat és mindenkit, aki 
elfogadta a kinyújtott ke-
zét. Az utóbbi években 
már minden egyre ne-
hezebb volt Feri bácsi-
nak, de míg ereje bírta, 
hetente járt az Egymást 
Segítő Egyesület péce-
li házában a hívőkhöz és 
nem hívőkhöz beszélget-
ni, Isten üzenetét átadni. 
Nagyon hiányzik a nyu-
galma, a békessége, a 
mosolya, a bölcsessége 
és az a megtapasztalás, 
ahogy szerette az Urat.

Sári Pál (balról az első) és a kollégák: a csillagok szerelmesei
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AKÁR 8500 Ft/gr (kézbe!)

 Szolárium 
Álló és fekvő szolárium

Bizsu  Parfüm  Műköröm kellékek
Csattok  Hajdíszek  Szoli-krémek

2119 Pécel, Maglódi u. 14.
Nyitva tartás:

Hétfő–Péntek: 9.00–19.00
Szombat: 9.00–12.00

Újra nyitja kapuit a Szépség Szigete kozmetika a Piac téren. 
Világszínvonalú,  környékben egyedülálló termékcsaláddal, a GIGI-vel!

SZOLGÁLTATÁSAIM:
 Klasszikus és gépi arckezelések 
 Spa és wellness kezelések 

 Tini bőrápolás gyógyhatású készítményekkel 
 Szemkörnyék ápolás  Alkalmi smink  Fülbelövés 

 Ergoline , bió fekvő-és álló szolárium 
 Alphamassage kapszula  Sminktetoválás

Szeretettel várom régi és új Vendégeimet:
Aszodiné Meggyes Orsi

NYITÁS: 2011. október 25-én
Időpont egyeztetés: +36-30/421-9891

Kozmetika nyitva tartás: Hétfőtől–péntekig : 9.00–16.00-ig
Szolárium nyitva tartás: Hétfőtől–Péntekig : 9.00–20.00-ig

1000 Ft kedvezmény, minden arckezelés árából 2011. november 30-ig!



 

Egy hely, ahol a szépség újjá születik!
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www.digi.hu infovonal: 1272

A Péceli Spartacus U7-es és U9-
es csapat Vecsésen vett részt 
a Nupi-Nusi tornán. A két 
együttes veretlen maradt 
úgy, hogy négy-négy mérkő-
zést nyertek (egy-egy döntet-
len mellett). Gratulálunk! 

* * *
Továbbra is várja a Péceli Spar-
tacus a focizni szerető lányok 
és fi úk jelentkezését! 6–10 éves 
gyermekek illetve szüleik Bíró Istvánnál 
(06-20/997-9829), 11–13 évesek Kristóf Pé-
ternél (06-70/388-2827) érdeklődhetnek. Az 

eredmények, részletes tudósí-
tások, bajnokságok állásai és 

egyéb érdekességek a www.
pecel-elitsec.gportal.hu ol-
dalon találhatók!

* * *
Felnőtt csapat (megye II.) 1. for-
duló. Pécel–Galgahévíz 3–1. 2. 
forduló. Püspökhatvan–Pécel 1–4. 

3. forduló. Sződ–Pécel 2–2. 4. forduló. 
Pécel–Szada 4–1. 5. forduló. Dány–Pécel 

1–2. 6. forduló. Pécel–Kistarcsa 3–0. Pest 
megyei kupa. Galgahévíz–Pécel 2–3 h. u. Pé-
cel–Hévízgyörk 5–2. Pécel-Bag 1–0.

Mikor van traffipax?
Szokás szerint közöljük, hogy októberben mikor van trafipax 
Pécel belterületén. A dátumok: október 21. (9 és 12 óra kö-
zött), október 26. (9 és 11 óra között, valamint 16.10 és 18 
óra között), október 27. (13 és 16 óra között). 

PÉCELI SPARTACUS: HÍREK, EREDMÉNYEK

Utánpótlássiker!

-
ok 

Fe
du
for

3. ford

Karácsonyi 
vásár!

December 1. és 23. között 
a volt gimnázium terüle-
tén (Isaszegi út) karácso-
nyi vásárt tartanak! 

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

Érdeklődni:
Papp Istvánné 
06-20/597-8060
Papp.Istvanne@pecel.hu
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Völgyzugoly Állatorvosi Rendelő
Pécel, Kálvin tér 6.
(Ráday-kastély mellett) 

Telefon: (30) 9 862 643
(28) 455 801

Dr. Kadocsa EmeseDr. Mile Attila

Nyitva: délután: H.–P.: 16–19; délelőtt: H., P., Szo.: 9–11 óráig
e-mail: peceliallatorvos@gmail.com www.peceliallatorvos.hu

Belföldön korlátlan e-mailezéssel, böngészéssel, 
Facebook-használattal böngész�ben és Google Maps navigációval.

•  magyar Android 2.3,
• 3,14”-os érint�képerny�,
• 3,2 megapixeles kamera.

2 db  Samsung 
Galaxy Gio

4990 Ft

Két okostelefon együtt 
mindössze 4990 Ft-ért!

2 darab új Okostarifa 180 csomaggal. 
2 darab 2 éves h�ségnyilatkozattal 

és 2 éves tarifamegtartással.

A készülékajánlat 2011. szeptember 20. és 2011. november 2. között, illetve a készlet erejéig érvényes, más kedvezményes ajánlattal nem vonható össze. 
A készülékek fenti feltételekkel történ� megvásárlásához két fényképes okmány bemutatása szükséges. Az okostelefonok használata során a háttérben 
futhatnak alkalmazások, amelyek automatikusan adatforgalmat generálhatnak, ami tarifacsomagtól függ�en díjköteles. A készülékajánlat Okostarifa 
180 csomaggal érvényes, melynek havidíja: 4790 Ft. Belföldön a garantált GPRS/EDGE/3G letöltési sebesség: 30-tól 120 kbit/s-ig; feltöltési sebesség: 
8-tól 50 kbit/s-ig. Elérhet� sávszélesség böngészés, e-mailezés esetén: letöltés 1 Mbit/s, feltöltés: 256 kbit/s. A tarifacsomagba foglalt adatforgalmi 
keret felhasználása után az adatforgalom sebessége 32/32 kbps; belföldi túlforgalmazási díj 0 Ft. A böngészés és e-mailezés definíciója, illetve a részletes 
feltételek megtekinthet�k az ÁSZF-ben. Információ: Telenor üzletekben, Telefonos Ügyfélszolgálatunkon: 1220, honlapunkon: www.telenor.hu

telenor.hu

ZSADA-TEL KFT. – Telenor partner
2119 Pécel, Rákos u. 10., www.zsadatel.hu

Tel.: 06-20/31-02-542, 06-28/45-46-47

Év végi céges rendezvényekre időpontok korlátozott számban foglalhatók!*

*Részletekért érdeklődjön a telefonszámunkon.

Club11 AKCIÓ!
Minden hónap 11-én 

11% kedvezmény 
a helyben fogyasztott ételekre 
a számla végösszegéből!

Ingyenes kiszállítás Pécel területén!
Maglódra, Rákoscsabára és Rákoscsaba Újtelepre a kiszállítás díja: 200 Ft/cím

Ò 
Ò 
Ò 

      HETI MENÜ:  790 Ft

      Vasárnapi svédasztal:  1990 Ft!
      Pizza péntek (helyben fogyasztásnál)  –15%!
      TORKOS SZERDÁK (kivéve pizzákl)    –30%!

Ò 
Október 15. szombatGanxsta Zolee és a KartellOktóber 21. péntekTörök Ádám & Mini TrióNovember 4. péntekSzerb zenés vacsora

Váállttoozzóó kíínnáállaat,, váállttoozzaaattllaann áárroonn!

Érdeklődni a fenti telefonszámokon lehet!

Hűvös őszi estékre!
Minden nap helyben fogyasztva:
whiskey-cola, vodka-narancs,
konyak-cola, boros cola, fröccs

csak 390 Ft 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2011. au-
gusztus 29-től érvényben van a Péceli Vízmű Kft. új Üz-
letszabályzata, Általános Szerződési Feltételei, vala-
mint új szolgáltatói szerződései mind a lakossági, mind 
pedig a közületi fogyasztóink részére. 

Az új szerződések részletesebben kerültek kidolgo-
zásra az eddigieknél, fi gyelembe véve a Vízművek mű-
ködését szabályozó jogszabályi előírásokat, a Fogyasz-
tóvédelmi szabályozásokat és a fogyasztók érdekeit. 
Kérjük Önöket, hogy az új szerződések megkötésére fá-
radjanak be a Vízmű Ügyfélszolgálati Irodájába, ezzel 
segítve a hatékony ügyintézést.

A fent említett dokumentumok elektronikusan ol-
vashatók a cég hivatalos honlapján, a www.pvvk.hu cí-
men, valamint megtalálhatóak az Ügyfélszolgálati Iro-
dában.

* * *
A Péceli Vízmű Kft.-nél átalakításra kerül a jelenleg 
működő telefonon történő vízóra állás bediktálása. 
Tesztelés alatt áll az új rendszer, amely nyomógombos 
rögzítést tesz lehetővé, ezzel elkerülve a visszahallga-
tások hibázási lehetőségét. Mivel a számlázás alapja a 
pontos óraállás rögzítése, mind a fogyasztók, mind pe-
dig a szolgáltató Vízmű érdeke az új rendszer mielőbbi 
bevezetése.

* * *
A 2011. szeptember 1-jén elkezdett tömeges vízóracse-
rék az elmúlt hónapban a tervezettnek megfelelő ütem-
ben haladtak. A kiadott fogyasztási helyekből 82%-nál 
sikerült a mérőket lecserélni, a fennmaradó helyeken 
októberben folytatódnak a munkák, melyhez szüksé-
ges a lakosság készséges hozzáállása (időpont egyezte-
tések). A mérőcserét végző vállalkozók a meghiúsult 

mérőcserékről a fogyasztókat írásban értesítik. Azok-
ra a helyekre, ahol a második értesítést követően sem 
biztosított a vízóracsere, október elején új értesítést 
küldünk. Amennyiben ekkor sem tudunk bejutni a fo-
gyasztási helyre, a Péceli Vízmű Kft. eljárást kezdemé-
nyez Pécel Város Jegyzőjénél, illetve korlátozza a szol-
gáltatást. Megértésüket és együttműködésüket előre is 
köszönjük!

* * *
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. szep-
tember 26. és október 26. között a vízvezeték hálózat 
és a tározók átmosása miatt időszakosan nyomáscsök-
kenés és vízhiány várható délelőttönként 8 és 15 óra kö-
zött. A vezetékhálózat mosatása és fertőtlenítése éven-
te kétszer, ősszel és tavasszal történik. A víztározókat 
leürítjük, kitakarítjuk, kifertőtlenítjük, ezzel megelőzve 
a nem megfelelő minőségű víz hálózatba történő beju-
tását. A visszakapcsolást követően a víz zavarossá vál-
hat, amely nem káros az egészségre, ülepítés után fo-
gyasztható.

Az aktuálisan érintett területeken a munkák meg-
kezdése előtt a Vízmű hangosbemondó autója tájékoz-
tatja a fogyasztókat.

A munkavégzés, még hátralévő várható ütemezése 
a következő:

Október 19. Kelő tározó, 
amely a Kelő Lakópark felső részét,

a Látóhegy utca feletti területet érinti.

Október 19. Víztorony, 
amely az Apáca hegyet érinti.

péceli hirek_2011_08.indd   13 2011.10.16.   22:00:19



14    Péceli Hírek    2011. október

A piactéren volt ügyvédi irodám új címe:
2119 Pécel, Ráday Gedeon tér 4/B I. em. 4.

(a Penny mögött)

Félfogadás: 
hétfő, szerda, csütörtök 16.00–19.00 óráig

vagy előzetes megbeszélés szerint

Tel./fax: 06-28/455-586, 06-28/446-620
Mobil: 06-30/950-9498

E-mail: drszaboelemer@gmail.com

Adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, 
egyéb szerződések készítése, okiratszerkesztés.

Cégalapítás, módosítás, megszüntetés, 
gazdasági társaságok cégügyei.

Büntetőjogi védelem, polgári-, családjogi, 
munkajogi képviselet.

Ügyvédi Iroda
dr. Szabó Elemér ügyvéd

LCD, PLAZMA és HAGYOMÁNYOS TELEVÍZIÓK,
KAMERÁK, HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZI RENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

LG – GRUNDIG – SAMSUNG – ORION – THOMSON
SZAKSZERVIZ

P és P Szerviz Bt.
Tel.: 06-70/406-2020; 06-30/931-0899

TV SZERVIZTV SZERVIZ

A 400 oldalas regény az 1966–68-as években játszódó
sorkatonai életről szól, amelyet izgalmasan ötvöz
a magyarországi kémelhárítás tevékenységével. 

A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, 
csak előjegyzés alapján biztosítjuk a kívánt példányszámot. 

A könyv átvétele és fizetése  november végén várható. 

Egy-egy példány ára: 3200 Ft/db
Előjegyzést csak október 25-ig tudunk elfogadni.

Itt mindenki besúgó volt cím alatt jelenik meg 
Juhász József péceli író újabb, hetedik könyve.

Megrendelés: E-mail: jujohaz@gmail.com
Telefon: 06-70/500-0377 vagy sms-ben

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
arnold.kovacs@freemail.hu
06-70-428-97-07

Duguláselhárítás 
speciális gépekkel, bontás nélkül. 

Kiszállás 2 órán belül. 
Tóth Tamás: 06-70/502-5620

Őszi Veszélyes Hulladékgyűjtés!
2011. 10. 29-én,

 szombaton 07.00–12.00 óráig.

A gyűjtés alkalmával átveszünk mindennemű elektromos és elektronikai 
berendezést, pet palackot, fém-italos dobozt, valamint az alábbi veszélyes 

hulladékokat: Akkumulátor, gumiabroncs (felni nélkül és kizárólag 
lakossági mennyiségben!), szárazelem, gyógyszer, fénycső, 

fáradt- és sütőolaj, festék, illetve növényvédőszer maradékok, 
olajos, festékes, hígítós fl akonok, rongyok.

A GYŰJTÉS HELYSZÍNE:
A Szemere Pál Általános Iskola és a Ráday Kastély között, 

a Kórház közben (a régi OTP mögött).
Igény esetén házhoz is megyünk!

(Telefonos egyeztetés a gyűjtés napjáig: Kocsis Bernadett 06-20/886-82-92)

ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!!!

 Kocsis Bernadett Podmaniczki József
 Fe-Group Invest Zrt Városfejlesztési Mezőgazdasági és 
  Környezetvédelmi Bizottság Elnöke
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Szőlős csirkemellragu

Hozzávalók:
50 dkg csirke-
mell fi lé, 20 dkg 
nagy szemű, 
rózsaszínű, 
édes szőlő, 1 dl 
száraz fehérbor, 
1 evőkanál liszt, 
fahéj, só, vaj
Elkészítés: A vajon hirtelen átpirítjuk a csir-
kemell csíkokat, ezután mérsékeljük a tüzet 
és hozzáadjuk a felezett, kimagozott szőlő-
szemeket. Bátran szórunk rá fahéjat és a bor-
ral felöntve pároljuk tovább. Mikor majdnem 
kész, sózzuk, megszórjuk liszttel, elkeverjük 
és annyi vizet adunk hozzá, hogy mártás sű-
rűségű legyen a ragu. Párolt rizzsel tálaljuk.

Csokis körtetorta
Hozzávalók: 
2-3 db puhább 
körte, 12 dkg ol-
vasztott vaj, 
3 dkg kakaópor, 
15 dkg liszt, 1 dl 
meleg víz, 4 dkg 
cukor, 1 csomag sütőpor, 2 csomag vaníliás 
cukor, 1 dl tejföl, 1 tojás, vaj és liszt a formá-
hoz. A mázhoz: 15 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 1 
dl natúr joghurt, 4-5 dkg kakaópor
Elkészítés:
A tortaformát (24 cm-es) kivajazzuk, kilisz-
tezzük. A meleg vizet, az olvasztott vajat és 

Vízszintes: 1. Bulgár tengerparti szakasz neve. 9. A király után a legnagyobb országos méltó-
ság volt Magyarországon. 10. Fagyos reggeleken figyelhető meg a füvön. 11. Megtorol közepe. 12. 
Ezen a napon. 13. Folyó Alaszkában. 15. Gubós növény. 17. Osztrák is francia autójel. 18. Idegen 
női név. 21. Tiltószó. 22. Lantán vegyjele. 24. Japán város. 28. Károly becézve. 29. Nagy méretű.
Függőleges: 1. Beküldendő fő sor. 2. Küldönc visszafelé. 3. Juttatok. 4. Moldáv könnyűzenei 
együttes. 5. Nyár páros betűi. 6. Idegen férfinév. 7. Szolmizációs hang. 8. Ókori nép. 14. Zola re-
gény címe. 16. Nem ül. 19. Helyrag, -ra párja. 20. Község Mezőkövesd mellett. 23. Forma. 25. 
Ragadozó madár. 26. Kinek a tulajdona? 27. Textilipari növény. 29. Molibdén vegyjele. 30. Ősi ja-
pán játék neve.

A helyes megfejtők között 3 darab, két főre szóló belépőjegyet sorsolunk ki a Bridget magazin 
november 4-i évzáró bulijára, melynek helyszíne a Bakelit Multi Art Center Budapesten.

A szeptemberi szám szerencsés nyertese: Kopfer Brigitta, aki a Gardrob butik által felajánlott 
5000 Ft-os vásárlási utalványt nyert! Gratulálunk! 

a kakaóport simára keverjük. A lisztet, a sü-
tőport, a cukrot és a vaníliás cukrot elkever-
jük, hozzáadjuk a kakaós péphez, majd végül a 
tejfölt és a tojást is belekeverjük. Az így kapott 
masszát az előkészített tortaformába töltjük, 
és belenyomkodjuk a meghámozott, apróra 
vágott körtéket. 180 fokra előmelegített sütő-
ben 15 percig sütjük, majd 160 fokra vesszük a 
hőmérsékletet, és további 20–25 percig sütjük. 
Sütés után hagyjuk kihűlni. A csokimáz hoz-
závalóit kis lángon addig kevergetjük, míg a 
vaj teljesen el nem olvad. Nem kell teljesen fel-
melegíteni. Ha kihűlt, a torta tetejére kenjük.

Vicc
Számológép

Műszaki boltban:
– Uram, ajánlhatok önnek 

egy nagyszerű zsebszámoló-
gépet?

– Nem, köszönöm, min-
dig tudom, hogy hány zse-
bem van.

Házasság

A történelem tanár magya-
rázza a gyerekeknek:

– Egyes kultúrákban még 
ma is divat a többnejűség, 
amit úgy hívunk: poligámia. 
Nálunk azonban csak az egy-
nejűség elfogadott, más né-
ven a monotónia.

Főszerkesztő: Sal Endre

Újságírók: Babinecz Zsuzsanna, Cseri Katalin, 

 Felelős kiadó: Fon-bau Kft.

Tipográfia: Repro Line Kft. (www.reproline.hu)

Nyomtatás: Királypapír Plusz Kft. 

Felelős vezető: Elekes Adél
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