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  Lázár Ervin Városi Könyvtár és 
Szemere Pál Művelődési Ház 
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www.pecelkonyvtar.hu, konyvtar@pecel.hu, muvhaz@pecel.hu 
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Kedves Látogatóink! 
 

A könyvtár-művelődési ház 
2019. december 21-től  

2020. január 5-ig 
ZÁRVA TART! 

 

Utolsó nyitvatartási napunk: december 20., péntek. 
Nyitás: január 6-án, hé őn, a szokásos rend szerint. 

Pécel város új 
képviselő-testülete

MEGALAKULT 

Megtartotta alakuló ülését Pécel város újonnan 
választott képviselő-testülete. Ez alkalommal a pol-

gármester, alpolgármester, a képviselő-testület 
tagjai, valamint a bizottsági tagok is esküt tettek.

KULTURÁLIS BIZOTTSÁG 
Elnöke: Torma Gábor
Tagjai: Garamszegi Zsolt, Kővári 
Imre, Berecz Gábor, Lehoczkyné 
Gyetvai Ágnes

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Elnöke: Garamszegi Zsolt
Tagjai: Karsai András, Pankucsi Edina, 
Bak László, Sik Tímea

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnöke: Kristóf Péter 
Tagjai: Kővári Imre, Tóthné  Szentand -
rás sy Csilla, Horváth Noémi, Imre István

VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
Elnöke: Pankucsi Edina
Tagjai: Torma Gábor, Tóthné 
Szentandrássy Csilla, Kónya József,
i  . Varmuzsa Péter

BIZOTTSÁGOK ÉS TAGJAI:

A SZOCIÁLIS Munka Napja alkal-
mából Pécel Város Önkormányzata ne-

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

POLGÁRMESTER: Horváth Tibor
ALPOLGÁRMESTEREK: 
Sarlós Imre, Varmuzsa Péter
1. KÖRZET: Varmuzsa Péter 
Közösség Pécelért Egyesület
2. KÖRZET: Torma Gábor 
Közösség Pécelért Egyesület
3. KÖRZET: Pankucsi Edina 
Közösség Pécelért Egyesület
4. KÖRZET: Karsai András Független
5. KÖRZET: Horváth Tibor 
Közösség Pécelért Egyesület
6. KÖRZET: Kristóf Péter 
Közösség Pécelért Egyesület
7. KÖRZET: Sarlós Imre 
Közösség Pécelért Egyesület
8. KÖRZET: Papp László Független

KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL 
BEJUTOTT KÉPVISELŐK:
Kővári Imre
Összefogás 2119 Egyesület 
Tóthné Szentandrássy Csilla 
Összefogás 2119 Egyesület 
Garamszegi Zsolt 
Közösség Pécelért Egyesület

KEDVES OLVASÓNK! 
Ezúton ajánlom fi gyelmükbe Pécel 

Város Önkormányzatának tájékoz-
tató lapját, a Péceli Híreket! 

Az újság 2019 decemberé-
től tartalmilag és formailag is 
megújul. Célunk, hogy az ol-
vasónak bepillantást enged-
jünk a város életébe, legyen 
szó önkormányza   hírekről, 
kultúráról és sportesemények-

ről. Szeretnénk a programokra 
is minél szélesebb körben felhívni 

a fi gyelmüket. Reméljük, hogy to-
vábbra is támogatnak bennünket azok 

az intézményvezetők, a helyi egyházak, ci-
vil szervezetek képviselői, önkéntes segítők, akik 

információikkal és írásaikkal eddig is emelték a Péceli Hírek színvo-
nalát. Továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy segítsenek a megúju-
lásban, ak  v közreműködésükkel, véleményükkel, írásaikkal segítsék 
a Péceli Hírek megjelenését. E-mail címünk: ujsag@pecel.hu 

Cseri Katalin

A KÉPVISELŐ- 
TESTÜLET TAGJAI:

vében Horváth Tibor polgármester és 
Varmuzsa Péter alpolgármester köszön-
tötte városunk szociális szférájának dol-
gozóit. Ez alkalommal került sor „Az Év 
Szociális Dolgozója Díj” átadására is. A 
képviselő-testület döntése alapján 2019-
ben Fóti Emőke kapta a kitüntető címet.
 Emőke 15 éve dolgozik a Jézus Szíve Tár-
sasága Idősek Otthonában, ahol munkáját 
példamutató pontossággal, hozzáértéssel 

végzi. Nagy hangsúlyt fektet a szakmaiság-
ra, folyamatosan képezi magát, rendsze-
resen jár szakmai továbbképzésekre. Az 
otthonban nemcsak a lakók számíthatnak 
rá, de a hozzátartozókkal is jó kapcsola-
tot ápol, továbbá ő irányítja a közösségi 
szolgálatot teljesítő középiskolás diákokat. 
Munkáját szakmai elhivatottság, nagyfo-
kú empátia, hitelesség jellemzi.
 A Kúria Rendezvényházban megtartott 
meghitt ünnepségen közreműködtek az 
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai: 
Kovács Ernőné és Skrobinec Okszána.

Horváth Tibor polgármester, Fóti Emőke, 
Varmuzsa Péter alpolgármester

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES O
Ezúton
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MEGÚJULT 
A PÉCELI HÍREK

2019. december 19. (csütörtök) 18 óra

Péceli Magyarok Nagyasszonya  
katolikustemplom  
(Pécel, Szent Imre krt. 8.)

Gyermekkar · Rutafa kórus · Vegyeskar

 

Szilágyiné Szalai Zsuzsa

KARÁCSONYI HANGVERSENYÉRE

MEGHÍVÓ

www.rutafakorus.hu

A BELÉPÉS INGYENES

TÁMOGATÁS
A kórus bármilyen  
támogatást örömmel vesz,  
a támogatás módjáról a
honlapunkon tájékozódhat.

Ü nnepélyes keretek között 2019. 
november 4-én megalakult Pé-
cel város új képviselő-testülete 

a PIOK Szemere Pál Általános Iskola au-
lájában. – Köszönjük minden péceli vá-
lasztópolgárnak október 13-án, az önkor-
mányzati választáson való részvételt, de 
külön köszönjük azoknak, akik bízva ben-
nünk szavazataikkal minket támogattak. 
Az elkövetkezendő öt évben azon leszünk, 
hogy Pécel élhetőbb településsé váljon

– köszöntötte a jelenlévőket Horváth Tibor 
polgármester. Majd dr. Bánfalvi László, a 
Helyi Választási Bizottság elnöke ismer-
tette a választás eredményeit. Ezt követ-
te a képviselő-testület tagjainak és Hor-
váth Tibor polgármesternek az eskütétele. 
Majd a képviselő-testület tagjai titkos sza-
vazással döntöttek az alpolgármester sze-
mélyéről, aki a megválasztás után szintén 
esküt tett. Következő lépésként megvá-
lasztásra kerültek a bizottságok és nem 

képviselő bizottsági tagok, akik szintén 
esküt tettek.
 Városunknak immár két alpolgármeste-
re van. A második alpolgármester szemé-
lyéről a 2019. november 28-án tartott ren-
des képviselő-testületi ülés keretein belül, 
szintén titkos szavazással döntött a testület.
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Miként érintette a vá-
lasztási győzelem? 
 – Ezúton is szeretném 

megköszönni a csapatom nevében 
is az irántunk tanúsított bizalmat. 
A választási eredmény okozta öröm-
érzés után szinte rögtön a felelősség 
érzése került előtérbe. Nagy súly ne-
hezedik rám, és képviselőtársaimra, 
hiszen a lakosság bizalmát ugyan el-
nyertük, de a neheze most jön, ezt a 
bizalmat meg kell tartani. Bízom ab-
ban, hogy munkánkkal idővel azokat 
is meg fogjuk győzni, akik nem ránk 
adták voksukat.

– Mennyiben változott meg az 
élete október közepe óta?
 – Teljesen. Eddig sem voltam az 
az unatkozó típus, de jelenlegi po-
zíciómban azt érzem, hogy nagy 
kár, hogy egy nap csak 24 órából 
áll. Rengeteg új információt kell 
befogadnom, olyan dolgokkal kell 
megismerkednem, amik eddig tá-
vol álltak tőlem. Mondják, minden 
kezdet nehéz. Valóban így van, de 
hiszem, hogy minden megtanulható. 
Szerencsére a hivatal dolgozói pro-
fi  módon teszik dolgukat, jegyző úr 
és aljegyző úr egyaránt maximá-
lis segítséget nyújt nekünk, újon-
coknak. Októberig a cégem veze-
tése töltötte ki a hétköznapjaimat, 
melynek az élére most új ügyveze-
tő igazgató került. Így teljes energi-
ámmal a város ügyeivel tudok fog-
lalkozni. 

– Mi történt ez alatt a szűk két 
hónap alatt? Konkrét intézke-
désekről be tud számolni? 
 – Elsődlegesnek tartottam a tá-
jékozódást, ezért az alpolgármeste-
rekkel együtt ellátogattam minden 
intézménybe, ahol az intézményve-
zetőkkel folytatott beszélgetés mel-
lett az épületek állapotát is megszem-
léltük. Elmondhatom, probléma 
mindenhol van, de amikor meglát-
tam a művelődési ház mennyezetét, 
azonnal intézkedtem. Megjavíttat-
tuk a tetőt, remélhetőleg ezzel meg-
szüntettük az évek óta tartó beázást. 
Személyi ügyekkel is foglalkoztam, 
három alkalmazottól megváltunk. 
Költségtakarékosság miatt felmond-
tuk a szerződést a Williams Televízi-
óval. Biztosan kevesen tudják, hogy 
városunk tagja volt egy nemzetközi 
szervezetnek (EFUS), melynek éves 
tagdíját 2016 óta fi zeti a város. Az 
összeg nagysága nem számottevő, 
de mivel semmiféle pozitív hozadé-
ka nem volt a város számára, meg-
szüntettük a tagságot. Hasonló okok 
miatt felbontottuk az évente közel 2 

millió forintba kerülő HelpyNet Kft-
vel megkötött szerződést is. 

– Mit tart jelenleg a legsúlyo-
sabb problémának az önkor-
mányzatban?
 – Csak egyet választhatok? Az ne-
héz volna. A legnyomasztóbb a folya-
matban lévő öt pályázat sorsa. Mind-
egyikre elmondható, hogy egy szinten 
megrekedt, és nekünk sürgősen be 
kell pótolnunk az előző évek mulasz-
tásait. Jelenleg versenyt futunk az 
idővel, a határidők meghosszabbítá-
sáért küzdünk. Ez ügyben tárgyaláso-
kat folytatunk a Pénzügyminisztéri-
ummal és a Belügyminisztériummal. 
Bár még nincs dokumentum róla, de 
jó esélyét látom annak, hogy az óvoda 
építésre ígért 250+400 millió forint 
felhasználásának határidejét 2020. 
december 31-ig meghosszabbítják. 
Tehát, remélhetőleg, nem vész el ez 
az összeg. A pályázatok ügye a leg-
fontosabb, erre számítottam is, de 
mindig bukkan elő olyan probléma, 
amire időt kell szánni, amivel szin-
tén foglalkozni kell. Például, váratlan 

helyzetet teremtett az orvosi ügyelet-
tel kapcsolatos probléma, amit sür-
gősen meg kellett oldani. Örököltünk 
pár peres ügyet, amelyekben szintén 
lépni kellett, és akkor a vasútfejlesz-
tés nyomán fellépő gondokról még 
nem is beszéltem. 

– Valóban, a lakosság minden-
napjait igencsak megkeserí-
tik ezek a problémák. Lát erre 
megoldást?
 – Nem tudok igazán optimista len-
ni, pedig folyamatos kapcsolatban va-
gyunk a STRABAG Kft. munkatársa-
ival, hetente többször is egyeztetünk. 
A hivatalban ülve úgy tűnik, hogy értő 
fülekre talál a mondandónk, a tárgya-
ló fél biztosít minket arról, hogy úgy 
lesz, ahogyan mi kérjük. A helyszínen 
azonban kiderül, hogy mégsem úgy 
történt. Az ott munkáját végző mun-
kafelügyelő pedig értetlenül néz ránk, 
amikor reklamálunk. Mert neki nem 
azt mondták, amiben mi megegyez-
tünk a feletteseivel. Ez az ügy lehetne 
egy külön cikk témája. Röviden any-
nyit, hogy a kommunikáción javíta-
ni kell, nekünk is, nekik is. 

– Az emberek kíváncsian és 
türelmetlenül várják az okok 
feltárását, hogy miért álltak 
le a beruházások, miért nem 
valósultak meg a beígért dol-
gok. Mikor kapunk ezekre ma-
gyarázatot?
 – Én is tapasztalom, hogy türel-
metlenek az emberek. Megértem őket, 
én is az lennék, és várnám, hogy tör-
ténjen már valami. Folyamatosan bo-
gozzuk a szálakat. Ha majd mindent 
tisztán látunk, és azt is, hogy mi mit 
tudunk tenni, akkor közölni fogjuk az 

Az október 13-án lezaj-
lott önkormányzati válasz-

tás eredményeként Hor-
váth Tibor lett Pécel város 

polgármestere. Az azóta el-
telt időszak tapasztalata-

iról beszélgettünk vele.

„Jelenleg versenyt 
futunk AZ IDŐVEL…”

Mondják, min-
den kezdet ne-

héz. Valóban így van, 
de hiszem, hogy minden 
megtanulható. Szeren-
csére a hivatal dolgozói 
profi  módon teszik dol-
gukat, jegyző úr és al-
jegyző úr egyaránt ma-
ximális segítséget nyújt 
nekünk, újoncoknak.

információkat. Nem akarunk megala-
pozatlan, esetleg nem pontos híreket 
közölni. Minden nap történik valami 
előrelépés, még ha ez a lépés kicsi is. 
A látványos eredményekre még vár-
ni kell, türelmet kérek mindenkitől.
 Azt viszont kijelenthetem, hogy 
legtöbb esetben a halogatás, az adott 
pillanatban szükséges intézkedések 
elmulasztása volt az oka annak, hogy 
itt tartunk. Ezek a késlekedések sok 
millió forintba kerülnek, és mind-
ezzel most szembesülünk. Erre pél-
da az épülő orvosi rendelő, az orvosi 
ügyelet, a hivatal II. számú épülete, 
és még sorolhatnám. Ez utóbbinál 
például kiderült, hogy a tulajdonos 
36 millió forintot követel az önkor-
mányzattól, azért, mert nem történt 
meg időben az épület visszaadása.  

– Az előző városvezetés igen 
közeli megvalósulást ígért a 
gyalogátkelőhelyeknek. Ezek-
kel mi a helyzet? 
 – Ez valóban így van. Jó hír, hogy 
két gyalogátkelőhely engedélyes ter-
ve elkészült, a jövő évi költségvetés-
be mindenképpen betervezzük a ki-
alakításukat.

– A hivatali teendői mellett jut 
ideje a kikapcsolódásra?
 – Tény, hogy mostanában keve-
sebb szabadidőm van, de ügyelek arra, 
hogy jusson időm a családomra is, a 
velük töltött idő feltölt. Mindig fon-
tos volt számomra a sport, ezen be-
lül a foci. Most, hogy napjaim nagy 
részét a hivatalban töltöm, még fon-
tosabb. Igyekszem szigorúan tarta-
ni magamat ahhoz, hogy legalább 
heti egy alkalommal meccset játsz-
szak. Ez a lehető legjobb kikapcso-
lódás számomra. 

– Közeledik a karácsony. Ho-
gyan tölti a karácsonyt
 – A szentestét otthon töltjük hár-
masban, párommal, Anitával és lá-
nyommal, Kamillával. Az ünnep alatt 
meglátogatjuk a testvéreimet, és kö-
zösen ünneplünk a nagyobb csalá-
dunkkal. Jó lesz együtt lenni, és rá-
érősen beszélgetni. Ezért is szeretem 
a karácsonyt, mert akkor nem sie-
tünk, akkor van idő arra, hogy job-
ban odafi gyeljünk egymásra.
 Nagyon szép, békés karácsonyi 
ünnepeket, és sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánok minden pé-
celi lakosnak! 

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a 30/2019. (XI.29.) önkormány-
za   rendelete a következők szerint mó-
dosíto  a Pécel Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a helyi adókról szó-
ló 22/2017. (XI.2.) önkormányza   rende-
letét.

2020. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL 
MEGSZŰNIK A TELEKADÓ 
ADÓNEM PÉCEL VÁROSÁBAN 
Természetesen ez nem érin   a 2019. dec-
ember 31. napjáig fennálló telekadó-köte-
leze  ségeket, tehát 2019. december 31-ig 
a telekadó fi zetési köteleze  ségüknek az 
érinte   adózók eleget kell, hogy tegyenek, 
és a szükséges adatbejelentéseket is legye-
nek szívesek mielőbb pótolni. Az érinte   
adózók a megszűnésről határozatot is kap-
nak az I. fokú adóhatóságtól (természetes 
személyek postai úton, minden más adózó 
az elektronikus tárhelyére).

2020. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL 
EMELKEDIK A HELYI IPARŰZÉSI 
ADÓ MÉRTÉKE 1,9 % RÓL 2 % RA 
A mértékváltozásról az adónem jellege mi-
a   határozatot nem, azonban az elektroni-
kus tárhelyükre értesítést fognak kapni az 
érinte   adózók. Felhívjuk a KATA-s egyé-
ni vállalkozók szíves fi gyelmét arra, hogy 
a helyi iparűzési adómérték-változás őket 
is érin  , mert így 47 500 Ft helye   már 
50 000 Ft lesz az éves fi zetendő adójuk, 
melyet továbbra is évente két egyenlő rész-
letben, márciusban és szeptemberben kell 
megfi zetniük.
 Előre is köszönjük az együ  működésüket 
és a megértésüket.
 Minden kedves Adózónknak és családjá-
nak áldo  , szerete  eljes karácsonyi ünne-
peket kívánunk! Oláh János jegyző

TISZTELT ADÓZÓK!

ÖNKORMÁNYZATINTERJÚ
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ÖNKORMÁNYZAT

Kérjük a  sztelt lakókat, hogy ha-
vas időjárás eseten segítsék 

a hóeltakarítási, sózási 
és síkosság-mentesíté-

si munkák zökkenő-
mentes végzését.
 Az útszélén parko-
ló autók nehezí  k, 
illetve akadályozzák 
a megfelelő csúszás-
mentesítést. Legye-

nek kedvesek arra is 
fi gyelni, hogy az ingat-

lanok elő   a járdán a la-
kosoknak kell gondoskodni 

a hó eltakarításról és a síkosság 
mentesítésről. Ne felejtsék, hogy a járdák 
síkosság mentesítéséhez útszóró sót, ha-
mut, illetve homokot lehet használni!
 Panaszaikat, bejelentéseiket megtehe-
 k a következő elérhetőségeken:  

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy Pécel Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete a köz-
szolgála    sztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében ka-
po   felhatalmazás alapján a 2/2019. (II. 8.) 
önkormányza   rendeletével (a továbbiakban: 
önkormányza   rendelet) a Péceli Polgármes-
teri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el.
 Az önkormányza   rendelet, valamint a 
2019. évi munkaszüne   napok körüli mun-
karendről szóló 6/2018. (VIII. 23.) PM rende-
let alapján a Péceli Polgármesteri Hivatal
 2019. december 23. (hé  ő) napjától 
 2020. január 2. (csütörtök) napjáig
  ZÁRVA TART, NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS.
 Kizárólag haláleset anyakönyvezése cél-
jából 2019. december 31. (kedd) napján 9 
órától 12 óráig ügyeletet biztosítunk.
 Pécel, 2019. december 3. Oláh János, jegyző

KÖZTERÜLET HÍREI

MINT ISMERETES, az új or-
vosi rendelő építkezése 2018. de-
cember 18-a óta áll. Az előző város-
vezető egyeztetéseket folytatott az 
orvosi rendelő tervezőjével annak 
érdekében, hogy egy megvalósulá-
si tervet készítsenek. Az elmúlt egy 
évben azonban ez a megvalósulási 
terv mégsem készült el. Készültek 
azonban statikai vélemények az épü-
let állapotáról, de az épület befeje-
zéséhez szükséges dokumentumok 
mégsem kerültek közlésre. 
 Az előbb említett megvalósulási 
tervre azért van feltétlenül szük-
ség, mert az építés során eltértek 
az eredeti engedélyezett tervektől. 
Ebben az új tervben megoldást kel-
lene találni egyéb felmerülő stati-
kai problémák megoldására is. Je-
len állás szerint módosítani kell a 
belső falazatokat, a födémeket, pil-

léreket és áthidalókat kell beépíteni 
a falakba. Mikor már rendelkezés-
re áll a szükséges megvalósulá-
si terv, és elkészül a költségvetés,

– ami egy tervező bevonásával ké-
szülhet csak el – akkor írható ki 
újra a közbeszerzés az épület be-
fejezésére. 
 Mivel pályázaton nyerte az önkor-
mányzat az összeget arra, hogy új 
orvosi rendelő épülhessen az észa-
ki városrészben, így a határidők be-
tartására is fi gyelnünk kell. 
 Lépéseket tettünk annak érdeké-
ben, hogy a pályázat elszámolására 
haladékot kapjunk. Így mondha-
tom, hogy 2020 tavaszára minden 
rendelkezésre áll majd ahhoz, hogy 
az épületet folytatni tudjuk! 
 Ebben az ügyben is a lakosság to-
vábbi türelmét kérjük!

Sarlós Imre alpolgármester

AZ ÉPÜLŐ 
ORVOSI RENDELŐRŐL

TÁJÉKOZTATÁS
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a hó eltakarí

Tel: 06-30/478-6874
E-mail: kozteruletfelugyelet@pecel.hu

Szomorúak vagyunk. Boda Ka-
talin tragikus hirtelenséggel el-
ment közülünk. Utolsó útjára 
2019. december 13-án pénteken 
14 órakor kísérjük. A szertartás-
ra a Görögkatolikus templomban 
kerül sor. 

 Ka  t sokan ismerték, Pé-
cel Város Önkormányzat pénz-
ügyi irodáján évekig dolgozo  . 
Mindig fi gyelmes és kedves 
volt, mindenki szere  e. Nyug-
díjba vonulását követően is ak-
 v volt, nem szakadt meg a 

kapcsolata a volt kollégáival. 
Nyugdíjasként még 2019 októ-
berében is részt ve   a választá-
sok lebonyolításában szavazat-
számláló bizo  sági elnökként. 
Tevékenykede   a péceli Görög-
katolikus templom megépü-
lésének folyamatában, műkö-
désének fenntartásában, és a 
közösség életében is! Őszinte 
szívvel együ   érzünk a gyászoló 
családdal! 

ELHUNYT BODA KATALIN

A HŰVÖS, ködös idő ellenére so-
kan gondolták úgy, hogy nem hagyják 

TÁJÉKOZTATÁSUL közöljük, hogy 
Pécelen az orvosi ügyeleti rend 2019. 
december 17-én 18 órától megválto-
zik. Városunkban a felnőtt és gyermek 
ügyeleti ellátást külső szolgáltató, az 
ERGO-Ambulance Egészségügyi Szol-
gáltató Kft. útján biztosította 2019. dec-
ember 17-ig. Az ERGO-Ambulance Egész-
ségügyi Szolgáltató Kft. Ügyvezetője Pécel 
Város Önkormányzatához 2019. június 17. 
napján érkezett levelében a szerződést az 
annak 14. pontjában rögzített 6 hónapos 

MÁRIK BÉLÁNÉ Julika nénit
95. születésnapján köszöntötte Var-
muzsa Péter alpolgármester 2019. 12. 
10-én délelőtt a Jézus Szíve Társasága 
Idősek Otthonában. Az otthon lakói 
és munkatársai mellett Julika néni 
családja is részt vett az ünnepségen. 

A Péceli Készenlé   Önkéntes Tűzoltóság 
Egyesület Mikulása és annak segítői dec-
ember 6-án a Heim Pál Gyermekkórház-
ba látoga  ak. Így szere  ek volna egy kis 
örömet szerezni idén is a beteg gyerekek-
nek, megkönnyítve ezzel a kórházban töl-
tö   napokat. A látogatás alkalmával min-
den kisbeteg kapo   valami meglepetést és 
édességet. 

PÉCEL VÁROS kéményseprői pa-
ri közszolgáltatója, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság Gaz-
dasági Ellátó Központ tájékoztatásul 
közli, hogy a kéményseprők 2020. ja-
nuár 1–január 31-ig tevékenykednek 
városunkban.
 Aki családi házban él, és oda nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet, an-
nak a kéményseprés önkéntes és in-
gyenes. 

A KÉMÉNYSEPRÉS FONTOSSÁGA

KÖSZÖNTÉS

FIGYELEM! VÁLTOZÁS AZ ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁSBAN!

ki a mókás Miku-
lás futást. A Pé-
celi Párducok Fu-
tóklub immár 6. 
alkalommal szer-
vezte meg ezt a 
programot, mely-
nek különlegessé-
ge az volt, hogy a 
résztvevők nem 
csak futottak, ha-
nem jótékonykod-
tak is. Sorsolás 

útján dőlt el, hogy az összegyűlt pénz-
adomány a Napsugár Bölcsődét illeti.

 Akkor, ha a családi házba gazdálkodó 
szervezetet jegyeztek be, a kéménysep-
rés megrendelése már kötelesség.
 Aki társasházban él, és oda nincs cég 
bejegyezve, ahhoz kérés nélkül jön a ké-
ményseprő és ingyen elvégzi az ellenőrzést.
 Aki társasházban él, de a lakásába gaz-
dálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz 
kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, 
de pénzért dolgozik.
 További információ: www.pecel.hu

HEIM PÁL GYERMEK-
KÓRHÁZBA LÁTOGATOTT 
A PÉCELI K.Ö.T.E

JÓTÉKONY JELMEZES FUTÁS
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határidővel felmondta. Sajnálatos módon 
3 hónap elteltével 2019 szeptemberében 
döntött csak az akkori képviselő testület 
az „Orvosi Ügyelet Pécelen” tárgyú szol-
gáltatás ellátása 2019. december 18.–2021. 
december 27. napja közötti szolgáltatási 
időszakra vonatkozóan a közbeszerzési 
eljárás megindításáról, azonban erre ér-
demleges pályázat nem érkezett. Így a je-
lenlegi városvezetés a kialakult helyzetre 
való tekintettel és az idő szűkössége mi-
att a Rescue Med Egészségügyi Szolgál-

tató Kft-vel kötött szerződést a közpon-
ti kijáró és ambuláns felnőtt háziorvosi 
ügyelet ellátás fenntartására. 
 Így Pécel Város orvosi ügyelete 
2019. december 17-én 18 órától 2020. 
január 2-ig a 2234 Maglód, Rákóczi 
utca 7. szám alatt lesz elérhető.  
 Hétköznap: 18:00–8.00-ig;  hétvé-
gén és ünnepnap a nap 24 órájában. 
 TELEFON: +36-28-662-104, 
+36-29-526-140, +36-70-410-4012
 További információ a www.pecel.hu-n.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szelek  v üveggyűjtés a 
Gazdabolt területén megszűnt. Az új lerakóhelyek:  a Pécel 
K  . telephelye PÉCEL, KOSSUTH LAJOS UTCA 18. , vala-
mint a PÉCEL KAPUJA PÉCEL PESTI ÚT  HATÁR ÚT SAR
KA . Az üvegeket elhelyezni a tárolóba munkanapokon
 8-16 óráig van lehetőség. Megértésüket köszönjük!

SZELEKTÍV ÜVEGGYŰJTÉS

E zért csatlakoztunk a Facebookon 
júliusban indult országos 10 mil-
lió Fa közösségi kezdeményezésé-

hez, amelynek célja országszerte 10 mil-
lió fa önkéntes elültetése.
 Ma már mindenki napi szinten érzi a 
klímaváltozás jeleit. A túl forró nyarakat, 
a fagy nélküli teleket. Ezért szükségesek a 
fák: árnyékot adnak, szűrik a port, elnyelik 
a felmelegedésért felelős széndioxidot, pá-
rologtatással hűtik a környezetet, a pára-
termelésük hozza meg kertünkbe az esőt. 
És ha jól csináljuk, még az unokáinkat is 
„kiszolgálják”.

EDDIGI EREDMÉNYEINK
Összesen 29 db fát ültettünk több osztály 
és péceli lakos részvételével a PIOK Álta-
lános Iskolai Tagintézményében, a Szent 

Erzsébet Katolikus Általános Iskolában, a 
Napsugár Bölcsődében, és egy péceli ku-
tyamenhelyen.
 Egy magánkezdeményezés keretében a 
Posta előtti kis parkban 3 fát, és a körfor-
galomban 750 árvácskát, 50 tő krizanté-
mot és 210 nárciszhagymát ültettünk.
 November 23-án pedig csoda történt!
 Több péceli civil szervezet együtt szer-
vezett nagyszabású közösségi faültetést a 
Száraz-hegyen, a péceli Történelmi Nem-
zeti Emlékpark szomszédságában. 115 ön-
kéntes 9 szervezet tagjaként 4 óra alatt 1 
közös cél érdekében 1000 facsemetét ül-
tetett el!

JÖVŐBELI TERVEINK
Pécel összefogása, az önkéntesek lelkese-
dése hatalmas erőt adott, és igazolta, hogy 

folytatnunk kell, amit elkezd-
tünk: igény van a közösségi fa-
ültetésre.
 Egyeztetéseket kezdeménye-
zünk az önkormányzattal, hogy 
a fák védelme ne csak a mi szív-

ÖRÖMMEL tudatjuk, hogy a 
Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda „kupakgyűjtő szí-
vet” kap a bejárathoz a Bobály Mű-
vek 1910 Kft. támogatásával!

ügyünk legyen, hanem közös érdek is, és 
a városrendezési tervekben is helyet kap-
jon a fák telepítése és mentése.
 Tavasszal folytatjuk az ültetést. A ter-
vek szerint a Petőfi  Sándor Általános Is-
kolában új fasort telepítünk, és ültetünk 
újból Pécel köz- és külterületein is.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA 
 • •    te is tennél az otthonodért és közös-

ségedért, 
 • •    szívesen ültetnél fát, akár a kertedben, 

vagy a házad elé is,
 • •    van szabad területed, amit fel tudsz 

ajánlani faültetésre, és vállalod a fák 
gondozását,

 • •    adománnyal tudod támogatni a facse-
meték vásárlását, 

 • •    kerti eszközökkel, szerszámokkal tu-
dod segíteni a faültetést és gondozást,

 • •    hírül tudod vinni kezdeményezésün-
ket, hogy minél több péceli lakos csat-
lakozzon. Takács Péter és Alexa Dóra

KUPAKGYŰJTŐ SZÍV

V. PÉCELI PIACTÉRI PUTTONYPARTY

•   Péceli Zöld Kör, 
•   10 millió Fa Pécel, 
•   Pécel Dojo Sport Egyesület, 

•   Péceli Természetjáró és Futó 
Klub 

•   Pécel Madárvilága Csoport, 
•   Péceli Őszi Napfény Nyugdíjas 

Egyesület, 
•   Péceli Párducok Futóklub, 
•   Péceli Természetvédők és Állat-ba-

rátok Közhasznú Egyesülete

A HIHETETLEN 
ERŐKET MEGMOZGATÓ 

CIVIL SZERVEZETEK: 

ÜLTESS VELÜNK FÁT!
  h  ps://www.instagram.com/10milliofapecel/ 
  h  ps://www.facebook.com/10milliofapecel/ 

KÖZÖSSÉG

•

•   Pé
Pé

A H
ER

CPÉCELEN
Hogy kik vagyunk? Péceli lakosok, ma-
gánemberek, laikusok és kertészettel, 
erdészettel és faápolással foglalkozó lelkes 
szakmabeliek, akik úgy érzik, hogy helyi szin-
ten is tenni akarnak a közvetlen környezetükért, 
a klímaváltozás lassításáért és a jövő generációjáért.

MILLIÓ FA  
mozgalom10 2019. DECEMBER 19. 18  óra

Hangszeres előadások és egyházi, 
karácsonyi dalok. Fellép a Gyermekkar, 
Rutafa kórus, Vegyeskar
Péceli Magyarok Nagyasszonya katoli-
kus templom (Pécel, Szent Imre krt. 8.)

2019. DECEMBER 22. 15.30
Péceli Alapfokú Művésze   Iskola 
nagy terme

2019. DECEMBER 22. 17.  óra
Lakatos Bakos Nikole   vezetésével 
szolgál az Omega Gyülekezet XVII. 
kerüle   dicsőítő csapata. 
Pécel, Kossuth tér

2020. JANUÁR 9. 20  óra
A Kocsma kvíz hangulatát és forgatóköny-
vét idézik meg minden hónapban a Hámo-
ri Házban! Web: www.hamorihaz.hu
2119 Pécel, Ráday utca 25.

2020. JANUÁR 11. 11  óra
Előadás arról, hogy miért veszélyes az in-
ternet gyermekeinkre nézve. Hogyan 
védhe   meg a szülő gyermekét az on-
line zaklatástól, érintve a közösségi média 
használat előnyeit és hátrányait is! Továb-
bi információért keressék a „Biztonágos 
internet előadás” facebook eseményt!
Szent Erzsébet Katolikus Iskola, 
Pécel Kossuth tér 7.

JANUÁR 22. 17.30
Péceli Alapfokú Művésze   Iskola

2020. JANUÁR 24. 19  óra
Jegyek: 2 500 Ft/db, melyek megvásárol-
hatók a Kúria Rendezvényházban.
Pekáry-kastély 
Pécel, Maglódi út 12.

PROGRAMOK
2019 DECEMBER – 2020 JANUÁR

PÉCELI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI 
KÓRUS hangversenye

ÁKOM BÁKOM BÁBCSOPORT 
A suszter manói bábelőadás

NEGYEDIK ADVENTI 
GYERTYA MEGGYÚJTÁSA

ELŐADÁS BIZTONSÁGOS INTERNET 
HASZNÁLATÁRÓL FELNŐTTEKNEK

BABAVÁRÓ – Musical komédia
a Pekáry-kastélyban

KONCERT A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA ALKALMÁBÓL

KVÍZ NIGHT – Varga Balázzsal
A HÁMORI HÁZBAN

IMMÁR 5. alkalom-
mal került megrende-
zésre a Péceli Piactéri 
Puttonyparty. Kicsik és 
nagyok ez alkalommal is 
izgatottan és csillogó szem-
mel várták a Télapó érkezé-
sét a péceli piactérre, aki idén is 
egy kis ajándékkal érkezett hozzájuk. 
 A szervezők különféle programokkal 
kedveskedtek az érdeklődőknek. Molnár-
Vanyek Zsófi  karácsonyi dalokkal dobta fel 

a hangulatot, majd a gyerekek meg-
nézhették az Ácsi! Itt a Mikulás Bácsi! 
című zenés interaktív darabot. A mó-
kázás után énekléssel csalogatták be 
a Mikulás Bácsit, aki azokat a gyere-
keket mikulás csomaggal jutalmazta 

meg, akik teljesítették az ügyessé-
gi feladatokat. Emellett volt cu-

korágyú, kisvasút, nosztal-
gia körhinta és tűzijáték is. 
Főszervezők: Zsadányi 
Tünde, Kuszák Kriszta, 
Gerzsabek Andi, Zsadá-
nyi Jánosné Ica néni, és 

Bíró Balázs. A rendez-
vény civil felajánlásból jö-

hetett létre, így külön köszö-
net azoknak a vállalkozóknak, 

az iskolai közösségi szolgálat kere-
tében segítő diákoknak és civileknek egy-
aránt, akik idén is önzetlenül segítették a 
rendezvény létrejöttét.
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Fergeteges

PÉCEL

A kiállítás a „Pécel régen és most” címet 
viselte, ahol Varró István képei mel-
lett Almási István és családja, valamint Juhász 

József régen őrzött ereklyéi is megtekinthetőek voltak. 
Az idei évben a Szent Erzsébet Hét legfőbb témája a ter-
mészetvédelem, azon belül is a fa védelem, az újrahasz-

A lapító karnagyuk iránti tiszteletből az Ossó János 
nevet egy évvel halála előtt, 2008-ban az őszi ün-
nepi koncert alkalmával vette fel a zenekar. A fenn-

állásának 26. évfordulóját ünneplő fúvószenekar ez alka-
lommal is gondoskodott a fergeteges hangulatról. Vezényelt 
Fejes István, aki immár 10. éve áll a zenekar élén, veze-
tésével számos koncerten és fesztiválon vett már részt a 
zenekar. Repertoárjuk az opera parafrázisoktól kezdve a 
magyar dalokon, indulókon át egészen a fi lmslágerekig és 
könnyűzenéig terjed. 
 A közönség nagy örömére minden koncerten felcsendül 
az Ossó János által a zenekar számára írt Péceli Ifjúsági In-
duló. A zenekar tagjainak nagy része dolgozó diplomás fel-
nőtt, akik a zeneiskola valamennyi lehetséges évfolyamát 
elvégezve maradtak hűséges „öregei” a zenekarnak. A csa-
patban többen felsőoktatásban vesznek részt, és természe-
tesen vannak szép számmal jelenlegi zeneiskolások is. Len-
dületük töretlen, és már készülnek a jövő évi koncertekre.

régen és most
Szent Erzsébet Katolikus 

Általános Iskola énekkara

Ossó János Fúvószenekar

Horváth Tibor polgármester, 
Garamszegi Zsolt, Torma Gábor képviselők, 
Almási Zsuzsa iskolaigazgató és Varró István 

KULTÚRA

Fotó és dokumentum kiállítás-
sal nyitották meg a 26. Szent 

Erzsébet Hetet, melynek hely-
színe a Szent Erzsébet Katoli-

kus Általános Iskola volt. 

Az idei évben is megrendezésre ke-
rült az Ossó János Fúvószenekar nov-
emberi nagykoncertje a PIOK Szeme-

re Pál Általános Iskola aulájában.

nosítás és a zöld bolygónk védelme volt. Ennek kapcsán 
a délután folyamán a 10 millió Fa Pécel-program kere-
tében egy galagonya és egy fenyőfa került elültetésre az 
iskola udvarára.

FÚVÓS-
ZENEKARI 
KONCERT

SZERBIAI
VENDÉG-

SZEREPLÉS

A kórus három telepü-
lésen mutatta be mű-
sorát nagy sikerrel. A 

szereplés mellett jutott idő is-
merkedésre és városnézésre is. 
A kórus tagjai megtekintették 
Törökkanizsa, Bácsfeketehegy 
és Zenta nevezetességeit. 
 A kirándulással egybekötött 
vendégszereplést komoly szer-
vezési munka előzte meg, mely 
Szilágyiné Szalai Zsuzsa kar-
vezető és a szülők érdeme. Kö-
szönet illeti a Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetség elnökét, 
Sutus Áront, aki amellett, hogy 
biztosította a kórus számára a 
háttérmunkálatokat, örömmel 
vett részt mindegyik koncerten.
 A kórus a koncertek során 
nagyon sok pozitív visszajel-
zést kapott, amelyek megerő-

A kórus és Szilágyiné Szalai Zsuzsa karvezető 
a zentai Jézus Szíve Templomban

A „Péceli Gyermek- és I  ú-
sági Kórus Zenei ismere  er-
jesztő körútja a Vajdaság-
ban” című szakmai program 
megvalósítását 2019. évben 
a Magyar Művésze   Akadé-
mia támoga  a.

A Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus ismét 
külföldön koncertezett, ezúttal Szer-
biába látogatott az ötven fős csapat.

sítették azt, hogy érdemes volt 
elmenni, élményekkel gazda-
gítani a helyi magyar közös-
ségeket. Amennyiben lehe-
tőségük lesz rá, visszatérnek 
a Vajdaságba, és új helyszí-
neken is színesítik az élő ma-
gyar kultúrát.

JÓTÉKONY KÖNYVBÖRZE
Kedves látogatóink!
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki az őszi könyvbörzénken 
vásárolt, vagy ajándékkönyvekkel járult hozzá a börze sikeréhez!
 A befolyt összegből ismét három kisgyermek angyalkái lehetünk 
a Családsegítő Szolgálat „Legyél te is Angyalka!” idei programjában. 
Ezen kívül sok-sok édességgel támoga  uk a Piactéri Pu  onyparty-t, 
ünnepi kakaóval és kaláccsal vendégeltük meg a karácsonyi Családi 
kézműves délelő  ünkön részt vevő gyermekeket és a városi adven-
  programsorozatban kézműves foglalkozást tarto  unk.

 Hálásak vagyunk, hogy az önök segítségével idén is ilyen sok 
gyermek ünnepét tehetjük szebbé!

Januártól folytatódnak foglalkozásaink:

BABÁKNAK ÉS MAMÁKNAK
 •  Baba-mama jóga: hé  őn 9.30-10.30 óráig
 •  Kismama jóga: kedden 9.30-11.00 óráig
 •  Kanga tréning: kedden 10.00-11.30 óráig
 •  Zenekuckó: csütörtökön 10.00-10.30 óráig 

(kivéve a hónap utolsó csütörtökét)
 •  Varázsbáb mese- és játszóház: 

a hónap utolsó csütörtökén 10.00-11.30 óráig

GYERMEK  ÉS IFJÚSÁGI FOGLALKOZÁSOK
 •  Jamland hiphop minden korosztálynak: 

szerdán és pénteken 16.30-17.30 óráig
 •  E-Dance ovis táncelőkészítő: 

hé  őn 16.45-17.30 óráig vagy csütörtökön 17.00-17.45 óráig
 •  Gyermektorna ovisoknak: hé  őn 17.00-18.00 óráig
 •  Sulijóga 10-14 éveseknek: csütörtökön 16.00-16.45 óráig
 •  Klasszikus bale   korosztályos bontásban: 

csütörtökön 17.00-19.00 óráig
 •  E-dance mini rocky alsósoknak: 16.30-17.30 óráig
 •  E-Dance  ni rocky fesősöknek: csütörtökön 15.30-17.00 óráig
 •  Helen Doron ovis angol: szerdán 16.15-17.00 óráig
 •  Sakk klub 7-18 éves korig: kedden 15.30-17.00 óráig

FELNŐTTEKNEK
 •  Senior örömtánc: pénteken 10.30-11.30 óráig
 •  Hölgytorna: hé  őn 9.30-10.30 és csütörtökön 17.30-18.30 óráig
 •  Zumba Fitness: hé  őn és szerdán 18.30-19.30 óráig
 •  Dinamikus Pilates: kedden és csütörtökön reggel 8.30-9.30 

óráig, hé  őn 17.30-18.30 óráig, csütörtökön 18.00-19.00 óráig
 •  Gerincjóga: kedden 18.00-19.30 óráig
 •  Step Aerobic: csütörtökön 18.30-19.30 óráig
 •  E-Dance kiscsoportos személyi edzés: 

csütörtökön 19.00-20.00 óráig
 •  Csoportos hangfürdő foglalkozások: 

háromhetente kedden 18.00-19.30 óráig

KULTÚRA A KÖNYVTÁR
- MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A FOGLALKOZÁS
VEZETŐKNÉL VAGY ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR 
ÉS SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3., 
Tel.: 06-28/662-146, 662-147, 06-20/965-1244, 
Web.: www.pecelkonyvtar.hu
E-mail.: muvhaz@pecel.hu, facebook.com
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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SPORT

30 ÉVES születésnapot ünnepelt 
a legendás Kyokushin Karate egye-
sület 2019. november 8-án délután a 
Petőfi  Sándor Általános Iskola torna-
termében. Az elmúlt 30 év megkoro-
názásának szánták a közös edzés meg-
szervezését. Kalmár Csaba Sensei 
meghívására több egykori karatés 
is csatlakozott az egyesület jelenlegi 
sportolóihoz egy ünnepi edzés kere-
téig. Megtisztelő volt, hogy az egykori 
anyaegyesület vezetője, Shihan Tóth-
né Babi is részt vett az ünneplésen. 
 Az eseményt jelenlétével megtisz-
telte Horváth Tibor polgármester is. 
A karatékák és a szülők három darab 
japán fűzfát ültettek el a Petőfi  Sán-
dor Általános Iskola udvarán lévő 
emlékhelyen. Az ünnepi torta sem 
maradhatott el, amely Csaba Gyön-
gyös, egyik karate anyu keze mun-
káját dicséri. A nagyszámú ünnep-
lőt csodálatos étkekkel vendégelte 
meg Kővári Sándor, aki szintén ka-
rate ruhát öltött, hiszen ő is része az 
elmúlt 30 évnek. Az elmúlt három 
évtized az egyesület kupa és érem 
gyűjteményein is meglátszik. 

 „1989. november 7-én kezdtük el 
a Kyokushin Karate oktatását Pé-
celen. Az első edzéseken talán hár-
man vettünk részt, utána szépen 
sorba jöttek a tanítványok. Ma már 
a versenyzőink között vannak Eu-
rópa bajnokok, többszörös Európa 
bajnokok, többszörös magyar baj-
nokok, diákolimpiai győztesek, il-
letve Brazil kontinens győztesek is, 
akikre méltán vagyunk büszkék! 
A Pécel Dojo minden korosztály-
nak biztosítja a sportolás lehetősé-
gét, kicsik és nagyok is megtalál-
hatják útjukat az egyesületnél. Négy 
éves kortól egészen hatvan éves ko-
rig járnak hozzánk karatékák, akik 
lelkesen űzik ezt a harcművészetet. 
Fontosnak tartjuk, hogy az edző-
termen kívül és belül is példát mu-
tassunk, hiszen erre nagy szükség 
van a mai világban” – mondta Kal-
már Csaba Sensei, akinek nem tit-
koltan az a legfőbb célja, hogy a kö-
vetkező tíz évben megtalálja azt a 
sportolót, aki a nyomdokaiba lép-
het és tovább viheti ennek a sport-
nak a szellemiségét. 

ISMÉT szép eredményt ért el 
az Oktogon Tánc Centrum, mely-
ben sok péceli fi atal táncol. Az oszt-

KIVÁLÓAN szerepelt a Péceli Spartacus 
U11-es csapata Bíró István vezetésével a Bo-
zsik Torna Őszi fordulóján, melyet az Üllő Vá-
rosi Sportcsarnokban tartottak 2019. november 
30-án délelőtt. Nyolc mérkőzésből hat meccset 
megnyertek a péceli gyerekek, ami kimagas-
ló eredmény volt ezen a tornán! Gratulálunk!

30 ÉVES A PÉCEL DOJO!

Nemrégiben nagy 
veszteség érte a 
Péceli Spartacus 
Sport Egyesüle-
tet. Tragikus hir-
telenséggel 41 
éves korában el-
hunyt Dinopulosz 
Andreász az 
egyesület min-
denese. Dina 

(ahogy mindenki ismerte) 1999-től, 20 
éven keresztül segíte  e az egyesületet, de 
fogalmazhatunk úgy is, hogy az egyesü-
let volt a második o  hona, a családja, és 
közösségünk is családtagként tekinte   rá. 
Az egyesületünknél eltöltö   idő ala   szin-
te minden poszton megfordult, vezetősé-
gi tagként, szakosztály vezetőként, intéző-
ként is munkáját mindig lelkiismeretesen, 
az egyesület érdekeit szem elő   tartva vé-
gezte. Edzőként is többször a bajnoki cí-
mig veze  e aktuális csapatát. Utánpótlás, 
felnő   és öregfi úk csapainknak is sikeres 
edzője volt. De Dinát nem csak az egye-
sületünknél szere  e mindenki, bárhova 
mentünk mérkőzést játszani, mindenhol 
volt legalább egy régi ismerőse, jó barátja, 
a labdarúgó szövetséggel is kiemelkedő-
en jó viszonyt ápolt, a labdarúgás volt az 
élete. Tudása, tapasztalata, meglátásai és 
nem utolsó sorban barátsága nagyon hiá-
nyozni fog mindenkinek, aki ismerte, sze-
re  e. Örökre a csapatunk tagja maradsz 
Dina! Nyugodj békében! Gódor János

ELHUNYT 
DINOPULOSZ ANDREÁSZ

Fo
tó

: K
ad

en
sz

ky
 Zs

olt

BOZSIK TORNA ÜLLŐN

ARATTAK AZ OKTOGONOS LÁNYOK BÉCSBEN!
rák nemzetközi formációs verse-
nyen II. és III. helyezettek lettek. 
Csak így tovább!

A péceli ultrafutó 241,069 kilométerrel zárta a 
24 órás világbajnokságot, így mindössze négy 
és fél kilométerrel maradt le egyéni legjobb-
jától. Nagy küzdelmek árán, de jelentősen 
hozzájárult a csapat sikeréhez. Gratulálunk!

HALAMA LEVENTE CSAPATBAN 
EZÜSTÉRMET SZERZETT
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HITÉLET

B ékétlen, háborúzó világunk-
nak éppen erre van ma is 
szüksége. Mit jelent bibli-

ai értelemben a békesség? Az arám 
„shalóm”, békesség szó eredeti je-
lentése: tökéletes, zavartalan élet. A 
békesség kifejezés olyan állapotot 
jelent, amelyben az egyén, vagy a 
közösség bántódás nélkül él, nincs 
kitéve semmilyen ellenséges táma-
dásnak, jó viszonyban él a környe-
zetével, akár a családon belül, akár 
az azon kívül élőkkel. 

 A fogalom tartalmazza to-
vábbá az anyagi és lelki gyara-
podás, boldogulás élményét. 
Keleten, talán éppen ezért, így 
köszöntek egymásnak: „Béke 
veled!” (sok helyen még ma is). 
Bennük élt a biztonság, a hű ba-
rátok, a megbízható szövetsége-
sek iránti vágy, akik kiállnak ér-
tük, megosztják velük életüket, 
értékeiket, akikben fenntartás 
nélkül bízhatnak.
 Ahogy Jézus belépett té-
ri-idői világunkba, a békesség 
üzenetét hozta magával Isten-
től. Ez az előbbi áldások ösz-
szességét jelenti. Megtudtuk 
tőle, hogy Isten nem az ellen-
ségünk, nem kell félnünk tőle, 
vagy elfutnunk előle. Jézus ál-
tal ismertük fel, hogy számítha-
tunk Istenre, mert velünk van, 
a szövetségesünk, a mi olda-
lunkon áll.
 Olyan világban élünk, amely-

ben legtöbbünknek nagyon keményen 
meg kell dolgoznia mindenért. Krisz-
tus egy olyan világot mutatott nekünk, 
ahol nem kell dolgoznunk azért, hogy 
Isten észrevegyen bennünket és sze-
ressen, mert mindez ajándék. Isten Fi-
ának a földre születése éppen ennek a 
bizonyítéka. Az adventi időszak cso-
dálatos lehetőség a számunkra, hogy 
megálljunk egy kicsit és odafi gyeljünk 
Istenre, mert így megtapasztalhatjuk 
békességes jelenlétét a szívünkben, 
mindennapjaink küzdelmeiben. Él-
ményeinket pedig vigasztalásul to-
vábbadhatjuk a környezetünkben 

élőknek, mert boldogok a 
békességért munkálkodók, 
ők ugyanis Isten gyerme-
kei. (vö.: Máté 5:9).
 Áldott Ünnepet kívánok!
 Fenyvesi Péter Pál

Fenyvesi Péter Pál 
Adventista lelkipásztor

„Én vagyok a feltámadás és az élet,
 aki hisz énbennem, ha meghal is él,

 és aki él, és hisz énbennem, az nem hal 
meg soha. Hiszed-e ezt?” 

(János 11;25-26.)

ELHUNYT BARTA ZOLTÁN 
1977 2019  operatőr, az apa, a 

férj, a fi ú, a testvér.

Barta Zoltán  református testvérünk, éle-
tének 43. évében 2019. november 12-én 
visszaadta lelkét a Teremtőjének.
 Barta Zoli csendes, mosolygós ember 
volt, könnyen megnyíltunk neki, ezért is lá-
to   az emberi lélek mélyére. A diploma-
munkájának bemutató ve  tésén meg-
döbbentem, hogy milyen mély emberi 
érzéseket képes feltárni. Drámai történe-
tével tükröt állíto   a gyengeségeinknek, 
félelmeinknek úgy, hogy megmuta  a, 
minden fájdalomból van kiút, mert nem 
vagyunk egyedül, van segítőnk Jézus Krisz-
tus személyében.
 Zoli minden munkájával tanúbizony-
ságot te   a mi Urunkról, az élete az örö-
mökben, a nehezekben és a súlyos beteg-
ségében is a Vele való boldog együ  létről 
szólt. 
 Számos alkotó műhelyben volt alkotó 
társ, és sok önálló alkotása is volt, mint a 
Csendes percek, ahol ő volt a szerkesztő, 
a zeneszerző, a rendező, az operatőr és a 
vágó is.
 Istentől lehetőséget kaptunk a kö-
zös szolgálatra is 2006-ban. Egymás kö-
zö   címmel, hitbéli kérdésekről készítet-
tünk sorozatot esténként munka után, ami 
több évig volt látható a PAX TV csatorná-
ján is.
 A hívő ember fő feladata a mi Urunk, 
Jézus Krisztusról való bizonyságtétel. Zoli 
élete, munkája bizonyságtétel volt arról, 
hogy aki Isten országát épí  , annak békes-
ség van a szívében.
 Mindenkit ajándékban kapunk Istentől, 
nem a mienk, nem sajá  thatunk ki sen-
kit magunknak. Isten dön   el, hogy mikor 
és meddig tarthat a földi életünk együ  . A 
hívő embernek is nehéz az elszakadás, de 
ami Isten nélkül szakadéknak látszik, az Is-
tennel egy alagút. Van vigasztalódásunk, 
bízunk Zoli üdvösségében és a viszontlátás 
reményében. Gulyásné Mikes Zsuzsa

Békességes
KARÁCSONY
Jézus Urunk születésekor a pásztoroknak meg-
jelenő angyalok azt énekelték, hogy „dicsőség 
a magasságban Istennek, és a földön békes-

ség, és az emberekhez jóakarat.” (Lukács 2:8-14) 

Az adventi időszak cso-
dálatos lehetőség a szá-

munkra, hogy megálljunk egy 
kicsit és odafi gyeljünk Istenre…
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ÁM HA CSAK DIOPTRIÁVAL VAN  
PROBLÉMÁNK, AKKOR OPTIKUSHOZ KELL FORDULNI. 

BUDAPEST 1173, Pesti út 146. 
Tel.: 06-1-256-76-28
Nyitva:  H.-Szo. 900-1800-ig 

Szo.: 900-1200-ig
Facebook: Kóbor Optika

Szent István út 17.  
Nyitva: H.-P.: 900-1800-ig
Tel.: 06-29-330-420
Facebook: 

Tisztelt péceli lakosok, kedves vásárlóink! 

LENCSE GYÁRTÓNK JÓVOLTÁBÓL MINDEN HÓNAPBAN KISORSOLUNK 

-
-

Bejelentkezés alapján várunk minden kedves új és régi vásárlónkat 

RÁKOSKERESZTÚRON, Pesti út 146-ban  
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RSOLUNK 

-

KÓBOR OPTIKA

Minden kedves olvasónknak és vásárlónknak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket Kívánunk és Áldásban Gazdag Boldog Új Évet! 

Kóbor Optika Csapata: Franciska, Margit, Niki, Cili, Zoli és Frici

KUPON KUPON KUPON KUPON KUPON

Érvényes komplett  
szemüveg készítése esetén  

2020. február 28-ig!

Érvényes komplett  
szemüveg készítése esetén  

2020. február 28-ig!

Érvényes komplett  
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szemüveg készítése esetén  

2020. február 28-ig!

Érvényes komplett  
szemüveg készítése esetén  

2020. február 28-ig!

HMC 1,50 Szemüvegkerethez
Napfényre  

elsötétülő lencséhez 
HMC-réteggel

Kezdő multifokális 
 lencséhez  

HMC-réteggel

Egyénre szabott  
szélessávú  

multifokálishoz

KEDVEZMÉNY

50 %
Akciós ár:

1 450 Ft/db

KEDVEZMÉNY

30 %
Akciós ár:

14 500 Ft/db

KEDVEZMÉNY

20 %
Akciós ár:

32 000 Ft/db

KEDVEZMÉNY

20 %
KEDVEZMÉNY

40 %
Akciós ár: 4 200 Ft/db
+0,00–+4,00-ig, +2,00 cyl.– –

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1., I. emelet – Közpon   telefonszám: 06-28/452-751
Fax: 06-28/452-755, e-mail: hivatal@pecel.hu,  weblap: www.pecel.hu
Jegyző: OLÁH JÁNOS – Telefon: 06-28/452-752, e-mail: jegyzo@pecel.hu
Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE – Telefon: 06-28/452-751, e-mail: aljegyzo@pecel.hu

PÉCEL ÜZEMELTETŐ Kft.
Telefon: 06-20/615-7550, 06-28/662-089. E-mail: varosuzemeltetes@gmail.com
Ügyvezető: BÉNDEK JÓZSEF – telefon: 06-20/5760-012

DR. VARGA LÁSZLÓ EGÉSZSÉGHÁZ
Sürgősségi orvosi ügyelet telefonszám: 06-28/662-104
A rendelő telefonszámai: 06-28/547-235, 06-28/547-236,
06-28/662-070, 06-28/662-071, 06-28/662-072

FELNŐTT HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDŐBEN HÍVHATÓK :
DR. RAY PÉTER – telefon: 06-28/547-226225
DR. BENKŐ JULIANNA – telefon: 06-28/547-226
DR. GRÓZNER ISTVÁN – telefon: 06-28/547-226
DR. TAKÁCS GYÖRGYI – telefon: 06-28/738-880, 06-20/996-7255 
(Kölcsey utca 6. szám ala   rendel).
DR. HERKUTZ ZOLTÁN – telefon: 06-28/547-235/5-ös mellék
Betegjogi képviselő: LENGYEL INGRID – telefon: 06-20/4899-609
E-mail: ingrid.lengyel@ijb.emmi. gov.hu 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Telefon: 06-28/662-072/4-es mellék vagy 06-28/547-236/4-es mellék
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

PÉCELI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Telefon: 06-28/662-036, mobil: 06-20/801-2399, e-mail: csalsegpecel@gmail.com

LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR 
ÉS SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Telefon: 06-28/662-146, 06-28/662-147, mobil: 06-20/965-1244, 
Weblap: www.pecelkonyvtar.hu, e-mail: muvhaz@pecel.hu

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ Zrt. PÉCELI ÜZEMEGYSÉGE
Telefon: 06-29/340-010, e-mail: pecel.ugyfelszolgalat@dpmv.hu

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. 
Hibabejelentés: 06-1/477-1333

DTKH NONPROFIT Kft. 
Hulladékszállítás, telefonszám: 06-53/500-152

PÉCELI RENDŐRŐRS
Telefon: 06-28/452-760 vagy 06-27/518-972

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
Telefon: 06-30/621-2604, e-mail: kiss.a   la15@gmail.com

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK
Telefon: 06-20/478-6874, e-mail: kozterule  elugyelet@pecel.hu

MEZŐŐRÖK
Telefon: 06-20/474-8414, e-mail: kozterule  elugyelet@pecel.hu

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 
DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei referens
Telefon: 06-30/960-2657, e-mail: eva.drszatmari@gmail.com

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKI KIADVÁNYA
Kiadó: Pécel Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András • Hirdetésfelvétel: 06-20/5-934-534
Nyomda: Pauker-Holding K  . 1047 Budapest, Baross u. 11-15. Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 6000 példányban.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldö   írásokat a tartalom lényegi megváltoztatása nél-
kül, szerkeszte   formában közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül má-
solni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani  los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

BÚTORLAPSZABÁSZAT 
GÉPI ÉLZÁRÁS, ÍVES KIALAKÍTÁS

Telefon: 06-70-944-6974
E-mail: zsilkaestarsa@gmail.com
www.facebook.com/zsilkaestarsakft

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE  

www.zsilkabutor.hu

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

JEGYEK KAPHATÓK A SZÍNHÁZ JEGYIRODÁJÁBAN 
(1172 Bp. Ferihegyi út 26), vagy online: www.gozon.jegy.hu)

A Gózon Gyula 
Kamaraszínház 

(1172 Bp., XV. u. 23)
MŰSORAJÁNLATA AZ ÜNNEPEK IDEJÉRE:

„Az igazat mondd, ne csak a valódit!”

Enn Vetemaa: Vacsora öt személyre

Zenés, rendhagyó színházi est  
Eperjes Károly Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész előadásában, 
Négyessy Katalin gordonkaművész 
közreműködésével.  

TRAGIKOMÉDIA EGY FELVONÁSBAN
A budaörsi Latinovits Színház 
vendégjátéka. 

Játsszák: Spolarics Andrea,  
Ilyés Róbert, Páder Petra, Lengyel 

Benjámin e.h., Chován Gábor. Rendezte: Böröndi Bence

December 21. 19 óra

Január 3 és 4. 19 óra



Szeretettel várjuk újonnan nyílt kézműves rétesezőnkben, ahol kedvenc ízei mellett 
különleges finomságokkal is találkozhat! Ha pedig egyedi kérése lenne, ossza meg velünk és elkészítjük!

Nem akar lemaradni az akcióinkról? Kövessen minket Facebookon: fb.com/retesmanufaktura!
 

RétesM rétesmanufaktúra. Kézműves rétes szeretettel töltve!
Pécel, Piac tér, nyitvatartás: kedd - péntek: 10-18, szombat: 8-12, vasárnap-hétfő: zárva

 
Békés, boldog, finom rétesekben gazdag ünnepeket kívánunk!

•
•

PÉCEL, Baross u. 5/D (a Piactéren)
Nyitva: 

Tel.: 06-30-161-7919, 06-30-862-2343
E-mail: nagy.melinda@variens.hu • Web: variens.hu

10  % KEDVEZMÉNY
GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS!

Beretta • Bosch • Fég • Junkers • SaunierDuval 
Termomax • Westen SZAKSZERVIZ 

Fali- és állókazán, bojler, vízmelegítő, konvektor
BEÜZEMELÉS, ELLENŐRZÉS ÉS TISZTÍTÁS

ZEMEN ÁKOS – 06-70/549-8330

LCD-, Plazma- és hagyományos televíziók
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL
LG • GRUNDIG • SAMSUNG • ORION • THOMSON SZAKSZERVIZ

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

PÉCELTV SZERVIZ


