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PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
A PÉCEL VÁROS Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat
és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere
pályázatot hirdet a Pro Talentum
Díj kitüntető cím adományozására
A Pro Talentum Díj kitüntető címre
vonatkozó javaslatok 2021. április
30. napjáig nyújthatók be Pécel Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Kulturális Bizottsága részére
(2119 Pécel, Kossuth tér 1.). A javaslattételre vonatkozó részletes felhívás megtekinthető a www.pecel.
hu honlapon, valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

JÓL HALAD

a piac felújítása
Mint ismeretes, idén januárban elindult a piac felújítása. A tervek szerint március végén készen lesz a hátsó útszakasz, azonban a hátsó parkoló kialakítása az előzetes ütemtervben meghatározotthoz képest tolódik addig,
amíg a nyilvános illemhely nem kerül a végleges helyére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pécel Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet

háziorvosi feladatok
ellátására.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő
egészségügyi alapellátás körzeteinek
meghatározásáról szóló 12/2015. (III.
31.) önkormányzati rendelete 1. számú
melléklete szerinti 5. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5
évre szóló feladat-ellátási szerződés
keretében, heti 40 órában háziorvosi
feladatok ellátása.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.oali.hu oldalon, illetve Pécel Város Önkormányzatának
honlapján (www.pecel.hu).
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külső mellékhelyiség annyira
rossz állapotban volt, hogy a felújítása nem megoldható, ezért egy
teljesen új vizeskonténert szereztünk be,
mely 9 hét múlva érkezik meg, és az alapját el kellett készíteni. Ezért előbbre vettük a belső piactér felújítását. Felszedésre kerül a régi aszfalt burkolat, valamint
a régi asztalok, illetve kialakításra kerül
a vízelvezetés, a vízcsapok, és az elektromos hálózatnak a felújítása is ebben
az időszakban valósulhat meg. A projekt keretében a péceli piactér teljesen
új burkolatot fog kapni. Továbbá, 16 x 3
egységből álló új mobil elárusító hely és
egy színpad is létesül, megújul a nyilvános illemhely és a szeméttároló hely, valamint 2 db okos pad is kihelyezésre ke-

rül, egyúttal a piactéren wifi elérhetőség
is lesz a jövőben.
Folyamatosan egyeztetéseket folytatunk a piaci árusokkal, és arra a döntésre jutottunk, hogy nem zárjuk be a piacot,
hanem a jelenlegi helyen minden hétvégére kialakításra kerülnek az elárusítóhelyek annak érdekében, hogy az árusítás
zavartalanul működni tudjon a felújítás
alatt.
Abban a pillanatban, hogy a vizes
konténer beépítésre kerül, folytatódik a
második ütemterv, a hátsó parkoló kiépítése, illetve a kivezető út kiépítése is
elindulhat.
Az ütemterv a többi dokumentummal
együtt megtekinthető a www.pecel.hu
honlapon.
Sarlós Imre alpolgármester
PÉCELI HÍREK | 2021. ÁPRILIS

Nehéz időket élünk, a járvány drasztikusan szedi áldozatait, egyre többen vannak, akik elvesztettek valakit szeretteik
közül. Bízom abban, hogy rövid időn belül változni fog ez a helyzet, vidámabbak,
felszabadultabbak leszünk. Ennek érdekében történik az oltás, melyet sok péceli is megkapott már, helyben vagy valamelyik oltóponton. Az önkormányzat
igyekszik megkönnyíteni a háziorvosok
és az asszisztensek megnövekedett munkáját azzal, hogy plusz négy személyt (a
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
és a művelődési ház munkatársai közül)
biztosít, akik a rendelőben segítenek az
adminisztrációs munkákban, ezzel enyhítve az orvosok túlterheltségét. Ezúton
is köszönöm az egészségügyi dolgozók
munkáját, a lakosságtól pedig fokozott
óvatosságot és megértést kérek. Vigyázzanak magukra!
Februárban sikeresen lezajlott a gumiabroncs és az elektronikai hulladékgyűjtés. A lakosság örömmel fogadta ezt
a lehetőséget, és élt is vele, ezt a hatalmas
mennyiségű összegyűlt hulladék bizonyítja legjobban. Mindenképpen folytatni fogjuk ezt a kezdeményezést a jövőben.
Köszönöm a Pécel Üzemeltető Kft. munkatársainak a szervezést, lebonyolítást.
Sokan kérdezik tőlem, hogy hogyan
állunk a pályázatokkal, vannak-e újabbak. Az elmúlt másfél év alatt sokszor
elmondtuk, leírtuk, hogy elsődleges célunk az, hogy az örökölt pályázatok sorsát megoldjuk minél előbb. Ezek közül a
piac felújítása folyamatban van, a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése hamarosan elkezdődhet, csakúgy, mint az
orvosi rendelő munkálatai. Sajnos, a költségvetésünkben nem szerepel az ezekhez szükséges fedezet. Ezért folyamodtunk fejlesztési hitel igényléséhez. Ha ezt
megkapjuk, akkor az lehetővé teszi, hogy
az elmúlt években jelentősen emelkedett
építőipari költségek ellenére is megvalósítsuk ezeket a beruházásokat.
Mi a helyzet az új pályázatokkal?
A 2020-as évben pályáztunk útfelújításra, de akkor nem nyertünk, ezért
korrigált tartalommal 2021-ben újra
benyújtottuk a pályázatot, melynek
kedvező elbírálása esetén a Zsigmon2021. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK

KI KAPJA A PÉCEL
VÁROS DÍSZPOLGÁRA
ÉS A PÉCELÉRT DÍJ
KITÜNTETŐ CÍMET
2021-BEN?
di utca burkolata újulhat meg. Az előző
hónapban, a szűkös költségvetés taglalása kapcsán leírtam azt is, hogy csak
a 100 %-os finanszírozású pályázatok
jöhetnek számításba, mivel sajnos, önrészre nincs keretünk. Most elmondok
egy példát, hogy lássák, a 100 %-os finanszírozás sem azt jelenti, hogy az önkormányzatot nem terheli semmiféle kiadás. Januárban bölcsőde építésre írtak
ki pályázatot. Egyből nekiláttunk, de a
tervezés során kiderült, hogy a 600 millió forint (a pályázaton elnyerhető maximum összeg) nem elég, legalább 629
millió forint szükséges. Így elálltunk a
pályázat beadásától, mert reálisan nézve nem tudunk 29 milliót erre fordítani.
Tisztában vagyunk azzal is, hogy nagyobb fejlesztések elképzelhetetlenek pályázati forrás nélkül. Ezért továbbra is
figyelemmel kísérjük a kiírásokat, de körültekintőek vagyunk, csak olyanba vágunk bele, amit biztosan meg is tudunk
valósítani.
A Volánbusz Zrt. jelezte felénk, hogy a
buszvégállomásnál az útburkolat rossz
állapota a járművek károsodását okozhatja. Egyébként, ez évek óta fennálló probléma. Annak érdekében, hogy a
169E jelzésű autóbusz továbbra is az utasok rendelkezésére álljon, sürgősen meg
kell javítani és ki kell szélesíteni a buszfordulót a Kun József utca torkolatával
együtt. Ezekre a munkálatokra április
hónapban sort kerítünk.
Szintén áprilisban várható a Páskomliget lakópark melletti játszótér átadása. Mint ismeretes, a játszótér elemeit a
Kármel Gyülekezet ajánlotta fel, a Pécel
Üzemeltető Kft. pedig a kivitelezési munkákat végezte el. Remélhetőleg hamarosan sok kisgyermek leli örömét ezen a
játszótéren is.
Tisztelettel:
Horváth Tibor polgármester

A PÉCEL VÁROS DÍSZPOLGÁRA ÉS A PÉCELÉRT DÍJ kitüntető címekre vonatkozó javaslatok 2021. április 30. napjáig
nyújthatók be Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére (2119
Pécel, Kossuth tér 1.). A javaslattételre vonatkozó részletes felhívások megtekinthetők a www.pecel.hu honlapon,
valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.

TISZTELT
LAKOSSÁG!
Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre kérjük Önöket, hogy mielőtt az orvosi ügyeletet felkeresnék, minden alkalommal egyeztessenek kollégáinkkal az
alábbi elérhetőségünkön: 06-28/662-104
Az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége és a fokozott járványügyi intézkedések miatt csak SÜRGŐSSÉGI eseteket
áll módunkban ellátni!
Mind az Önök, mind az ellátószemélyzet maximális védelme érdekében, bárminemű panasz esetén, telefonos egyeztetést követően tudjuk a betegellátást
hatékonyan megvalósítani!
Feladatkörünk továbbra is a sürgős/
életet veszélyeztető esetek ellátása!
Telefonos egyeztetés esetén kollégánk
előszűrést végez, tanáccsal látja el a beteget, koordinálja a betegellátást!
Bajtársaink továbbra is állnak az Önök
rendelkezésére, és igyekeznek a legmagasabb színvonalú segítséget nyújtani!
Amennyiben kérdése van, keressen
minket az alábbi telefonszámon:
06-28/662-104
Vigyázzunk egymásra! Köszönettel:
Az orvosi ügyelet dolgozói
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Épül a
Nyitnikék
Óvoda kerítése

A Pécel Üzemeltető Kft. nagy erőfeszítésekkel azon dolgozik minden
nap, hogy városunkat élhetőbbé varázsolja. Az elmúlt időszak történéseiről és a közeljövőről beszélgettünk Koricsánszki Tamással, a Pécel
Üzemeltető Kft. ügyvezetőjével.

A

Pécel Üzemeltető Kft.
telephelyén körbe
sétálva azt vehetjük
észre, hogy nagy változások történtek…
– Igen, elmondhatom, hogy
kezd beérni az elmúlt egy év kemény munkájának gyümölcse.
Lassan minden a helyére kerül.
Megszüntettük a szemétbányát
a telephelyen, továbbá a gépparkunkat is teljesen felújítottuk.
Amikor átvettem a telepet, 6
darab jármű teljesen használhatatlan volt. Vagy nem volt érvényes műszaki vizsga, vagy éppen csak javításra vártak ezek
a járművek, mára mindegyik
járművünk használható. Két
kisgépet is beszereztünk annak

Illegális gumilerakat
Pécel határában
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érdekében, hogy a téli hótakarítási munkákat zökkenőmentesen el tudjuk végezni. Valamint nagy büszkeségem, hogy
a városnak van most már egy
működőképes utcaseprő gépe,
amit a péceliek már gyakran
láthatnak dolgozni az utcákon.
– Mik a tapasztalatok a
téli síkosságmentesítéssel
kapcsolatban?
– Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben vásárolt gépekkel
nagyon hatékonyan tudtunk
dolgozni. Terveink között szerepel, hogy a meglévő sótároló
raktárunkat felújítsuk, mert ez
a raktár nem megfelelő erre a
feladatra. Valamint szeretnénk

A gumiabroncsok
elszállításra készen

még egy nagytartályú
yú
Hilltipp kommunáliss
gépet beszerezni, hogyy
sokkal költséghatéko-nyabban tudjunk dol-gozni majd a jövőben..
– Hogy érzi, meggvannak a feltételek
ka
hatékony munkavégvégzéshez?
– Sajnos, sokszor erőn
rőn felül
teljesítünk. Jelenleg 15-en
en dolgozunk a kft-ben, valljuk be,
be kevesen vagyunk, ha csak azt nézzük,
hogy Pécelen 84 km aszfaltos út
és 57 km földút van, amit nekünk kell karbantartani. Nem
beszélve a többi munkáról, ami
a városban, az intézményekben és azok háza táján akad. A
munkatársaimmal nagyon jó az
összhang, egy csapat vagyunk,
egyenrangú partnernek tekintem őket. Remélem, ők is így látják. Nem játszom a főnököt, én
is megfogom a munka végét, de
azért szigorú vagyok, és megkövetelem a munkafegyelmet.
Most a Nyitnikék Óvoda kerítésének teljes cseréjén dolgozunk a kollégáimmal. Ez a kerítés már évek óta nagyon rossz
állapotban volt.
A következő nagy feladat lesz
az Erzsébet sétány Bajcsy-Zsilinszky utca és Kossuth Lajos
utca közötti szakaszának kiszélesítése. Az említett szakaszon az „S” kanyar nagyon balesetveszélyes, erre szeretnénk
megoldást találni, és a gyalogosoknak egy biztonságos járdát kiépíteni.
Nagyon égető probléma továbbá a Széchenyi utca 30. előtt
beszakadt vízelvezető árok, amit
sürgősen támfallal meg kell erősítenünk, hogy az útburkolat ne
csússzon meg a következő esőzések alkalmával.
A virágosításra továbbra is
nagy figyelmet fordítunk, amit

Koricsánszki
Tamás
elkezdtünk, folyamatosan folytatjuk. Próbáljuk az északi oldalt is bevonni, legyen szó a
vízelvezető árkok rendbetételéről, a virágosításról vagy az
egyéb munkákról.
– Nagy sikerrel zárult az
elektronikai hulladék és a
gumiabroncs gyűjtés, mik
a tapasztalatok?
– Igen, tényleg sikeres volt
az általunk meghirdetett akció, mely szerint meghatározott
időben a Pécel Kft. telephelyére be lehetett hozni az elektromos hulladékokat, illetve a
gumiabroncsokat. Elektromos
hulladékból összesen 9 konténernyi, azaz összesen 315 m3
jött össze. Gumiabroncsból pedig összesen 140 m3, de ehhez
hozzátartozik annyi kiegészítés,
hogy a kollégáim Pécel határában lévő zöldterületekről is öszszeszedték a felelőtlen lakók által kihordott gumiabroncsokat.
Azonban azt is meg kell említenem, hogy a legutóbbi felhívásunknak köszönhetően csökkentek a közterületi kukákba
kihelyezett háztartási szemétkupacok, amit ezúton is szeretnék megköszönni, hogy a lakosság arra használja a közterületi
kukákat, amire valók. Fontos,
hogy együttműködjünk a lakossággal, csak így lépegethetünk előre.
Cs.K.
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PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
HIVATALI IRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉS, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

ÜGYINTÉZÉS A PÉCELI
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK SZIGORÍTÁSÁVAL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN

SOK KICSI

SOKRA
MEGY

ÖNKORMÁNYZAT

MAGYARORSZÁG
Kormánya 2021. február 8.
napjától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021.
(I.29.) Korm. rendeletével.
A védelmi intézkedések
ideiglenes szigorításáról
szóló 104/2021. (III. 5.)
Korm. rendeletnek a 12.
§-ával a közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések kerültek bevezetésre,
melyek szerint a közigazgatásban foglalkoztatott
személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a
lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik. Munkahelyen történő munkavégzés
azok számára rendelhető
el, akiknek esetében ez
feltétlenül szükséges.
A fenti jogszabályi rendelkezések következtében
a Péceli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) dolgozóinak a
megszokottnál eltérő
munkavégzése miatt a hivatalba érkező telefonhívások fogadása során fennakadások tapasztalhatók,
ezért kérjük, hogy az ügyintézés során az alábbiak
szerint járjanak el:

A HIVATALBAN
ÜGYINTÉZÉSRE AZ
ALÁBBI MÓDOKON
VAN LEHETŐSÉG:
a) Papíralapú ügyintézés
esetén a kérelemnyomtatványok a www.pecel.
hu honlap nyitólapjáról letölthetőek vagy
elektronikus úton igényelhetőek a hivatal@
pecel.hu elektronikus levelezési címen,
majd a kérelmek kitöltése, aláírása után
postai úton feladhatóak, vagy a hivatal mind
a két épületében a bejárati előtérben elhelyezett gyűjtőládákba bedobhatók.
b) Ügyfélkapu használatával.
c) Ügyfélkapuval nem
rendelkező üg y felek elektronikus úton,
a hivatal@pecel.hu
elérhetőségen, vagy
amennyiben ismert a
keresett személy, úgy
az alábbi elérhetőségen.
Kérünk mindenkit,
hogy ne telefonon, hanem e-mailben keresse a hivatal ügyintézőit.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Oláh János jegyző

Horváth Tibor
Sarlós Imre
Oláh János

polgármester
alpolgármester
jegyző

dr. Szolnoki Imre

aljegyző

polgarmester@pecel.hu
sarlos.imre@pecel.hu
jegyzo@pecel.hu
dr.szolnoki.imre@pecel.hu;
aljegyzo@pecel.hu

ÖNKORMÁNYZATI IRODA, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
jeney.erzsebet@pecel.hu
önkormányzati irodavezető
mb. személyügyi referens I.
bene.krisztina@pecel.hu
egészségügyi referens
d.nagyne@pecel.hu
személyügyi referens II.
imre.gabriella@pecel.hu
iratkezelési ügyintéző
Kalmárné Molnár Katalin
molnar.katalin@pecel.hu
Irattár: Szemere P. u. 27.
Mikes Dóra
szervezési ügyintéző
mikes.dora@pecel.hu
Vadon Ibolya
iktatási ügyintéző
vadon.ibolya@pecel.hu
ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI IRODA (PENZUGY@PECEL.HU), 2119 Pécel, Petőfi u. 1.
Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető
szabo.attila@pecel.hu
ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI IRODA – PÉNZÜGYI CSOPORT, 2119 Pécel, Petőfi u. 1.
Hegedűs Péter
pénzügyi csoportvezető
hegedus.peter@pecel.hu
Deák Sarolta
pénzügyi ügyintéző I., pénztár deak.sarolta@pecel.hu
Erdős Adrienn
pénzügyi ügyintéző III.
erdos.adrienn@pecel.hu
Molnárné Pataki Dóra
koordinációs ügyintéző I.
pataki.dora@pecel.hu
Prókay Anikó
pénzügyi ügyintéző IV.
prokay.aniko@pecel.hu
Véberné Mándó Rita
könyvelő
mando.rita@pecel.hu
pénzügyi ügyintéző II.
Zilahi Éva
zilahi.eva@pecel.hu
ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI IRODA – ADÓCSOPORT, 2119 Pécel, Petőfi u. 1.
Domján-Szenk Andrea
csoportvezető
domjan-szenk.andrea@pecel.hu
Györe Éva
ügykezelő
gyore.eva@pecel.hu
Kazinczy Bálint
adóügyi ügyintéző IV.
kazinczy.balint@pecel.hu
Pölczman Hajnalka
adóügyi ügyintéző II.
polczman.hajnalka@pecel.hu
Tarcsa Angéla
adóügyi ügyintéző III.
tarcsa.angela@pecel.hu
MŰSZAKI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Bene Attila
műszaki és beruházási irodavezető bene.attila@pecel.hu
Kerlang József
településüzemeltetési ügyintéző kerlang.jozsef@pecel.hu

Jeney Erzsébet
Bene Krisztina
D. Nagyné Turjányi Adrienn
Imre Gabriella

Lepesi Eszter Judit

műszaki ügyintéző II.

lepesi.eszter@pecel.hu

Mihályné Zana Nikolett
Samók-Dobos Anikó
Veszeli-Kállai Ibolya

településrendezési ügyintéző
zana.nikolett@pecel.hu
pályázati ügyintéző
dobos.aniko@pecel.hu
műszaki ügyintéző I.
kallai.ibolya@pecel.hu
IGAZGATÁSI IRODA, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
dr. Herbály-Hámori Krisztina
igazgatási irodavezető
hamori.krisztina@pecel.hu
Balogh Katalin
közterület-felügyelő II. (Petőfi u. 1.) balogh.katalin@pecel.hu
Barczi István
mezőőr (Petőfi u. 1.)
barczi.istvan@pecel.hu
Csibrik Enikő

környezetvédelmi
és mezőgazdasági ügyintéző

csibrik.eniko@pecel.hu

dr. Fuith-Kocsis Barbara
Laukó György
Paksa Katalin
Talabér Györgyi
Tóthné Lehoczky Ágnes

hatósági ügyintéző III.
mezőőr (Petőfi u. 1.)
hatósági ügyintéző II.
hatósági ügyintéző I.
anyakönyvvezető

fuith-kocsis.barbara@pecel.hu
lauko.gyorgy@pecel.hu
paksa.katalin@pecel.hu
talaber.gyorgyi@pecel.hu
lehoczky.agnes@pecel.hu

TÁJÉKOZTATÁS ÜVEGGYŰJTÉSRŐL!
A használt üvegeket (színes és színtelen
öblös, üdítős, boros, pezsgős) kiöblítve
Pécelen a Pécel Üzemeltető Kft.
telephelyén kialakított (Pécel,
Kossuth Lajos utca 18.) üveg gyűjtő2021. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK

ponton van lehetőség leadni munkanapokon 8-15 óráig.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a
Pécel Kapujában (1171 Budapest Péceli
út 398.) MEGSZŰNT AZ ÜVEGGYŰJTÉS!
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI

ÖNKORMÁNYZAT

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

HORVÁTH TIBOR polgármester (Közösség Pécelért
Egyesület) 5. körzet képviselője.
Telefon: 06-20/411-7856
E-mail: polgarmester@pecel.hu
Fogadóóra: Minden hétfőn
14 órától 17 óráig. Időpont egyeztetéss
a 06-28/662-007-es telefonszámon.

A Péceli Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet
• KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
• VAGYONGAZDÁLKODÁSI
ÜGYINTÉZŐ
munkakörök betöltésére.

SARLÓS
IMRE alpolgármester (Közösség
SA
Pécelért
Egyesület) 7. körzet képviselője.
P
Telefon: 06-20/410-0000
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu.
Időpont
egyeztetés a 06-20/410-0000-as
Id
telefonszámon.

A részletes
pályázati felté-tel megtekinthehető Pécel Város Önkormányzatának honlapján
(www.pecel.hu).

ÓRALÁTOGATÁS?

VARMUZSA PÉTER (Közösség Pécelért Egyesület)
gy
)
1. körzet képviselője. Telefon:
06-20/349-1305, E-mail: varmuzsa.
peter@pecel.hu. Időpont egyeztetés
a 06-20/349-1305-ös telefonszámon.

T
TORMA
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
T
Telefon: 06-20/924-6244
E-mail:
E
torma.gabor@pecel.hu
PANKUCSI EDINA (Közösség Pécelért Egyesület) 3. körzet képviselője.
Telefon: 06/20-349-0415
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu

ONLINE?

MÁRCIUS 15-EI MEGEMLÉKEZÉS
2021. MÁRCIUS 15-ÉN délelőtt
szűk körben Horváth Tibor polgármester, Sarlós Imre alpolgármester és
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvi-

KA
KARSAI ANDRÁS (Független)
4.
4 körzet képviselője.
T
Telefon: 06-30/773-1100.
E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadóóra:
ó Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általános
no Iskola emeleti 8-as termében.

Tisztelt Szülők!
A 2021–2022-es nevelési évre a
bölcsődei beiratkozás 2021. május 3-tól május 31-ig tart. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a vírus helyzettől
függően személyesen a Péceli Napsugár Bölcsődében lehet átvenni. Amennyiben a vészhelyzet
május hónapban is fennáll, akkor
Pécel város honlapjáról lesznek le-

PAPP LÁSZLÓ (Független) 8. körzet
képviselője. E-mail: papp.laszlo@pecel.hu
TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA
A
(Összefogás 2119 Egyesület).
Telefon: 06-20/465-0440. E-mail:
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu
u

KŐVÁRI IMRE
Telefon: 06-70/602-1549
E-mail: kovari.imre@pecel.hu

selő elhelyezte a megemlékezés koszorúját az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének 173. évfordulója
alkalmából Pécelen a Kossuth téren.

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
A 2021–2022-es NEVELÉSI ÉVRE

KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért
Egyesület) 6. körzet képviselője
Telefon: 06-20/349-0147
E-mail: kristof.peter@pecel.hu

GARAMSZEGI
G
ZSOLT
(Közösség Pécelért Egyesület)
Telefon:
T
06-20/541-6195
E-mail:
E
garamszegi.zsolt@pecel.hu

ÓVODAI BEÍRATÁS

OKTATÁS

NYÁRI SZÜNET A
PÉCELI NAPSUGÁR
BÖLCSŐDÉBEN
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tölthetőek a dokumentumok, melyeket e-mailben várunk vissza.
Szükség esetén a kitöltéshez segítséget nyújtunk a 06-20/801-2747es telefonszámon és e-mailen:
napsugarbolcsipecel@gmail.com.
A bölcsődei felvétel iránti
kérelem beérkezésének végső
határideje 2021. május 31.
Pappné Láng Ilona
intézményvezető-helyettes

TISZTELT SZÜLŐK!
A Péceli Napsugár Bölcsőde 2021.
július 1-től (csütörtök) – július
30-ig (péntek) nyári szünet miatt zárva tart. Nyitás augusztus 2. hétfő. Pappné Láng Ilona
intézményvezető-helyettes
PÉCELI HÍREK | 2021. ÁPRILIS

Jó néhány hónapja digitálisan
folyik az oktatás a középiskolákban, így a gimnáziumunkban is.

E

léggé magunkra maradtunk ebben az időszakban,
ezért is gondoltuk, hogy meghívjuk az általános iskolák nyelvtanárait, egyrészt, hogy tartsuk a kapcsolatot, másrészt, hogy lássák régi diákjaikat – akik az
ő kezeik közül kerültek hozzánk – hogy az online térben
miként boldogulnak, merre haladnak, hova jutottak el a
nyelvtudásban.
Nagy izgalmakkal vártuk a február 24-ét, hogy megvalósulhasson ez az alkalom, bízva, hogy nem most lesz áramszünet, vagy internet kimaradás, a technika nem most mondja
fel a szolgálatot.
Szerencsére, minden gond nélkül megvalósult, DókaDamu Éva némettanár tartott a 9. a osztályban egy órát,
valamint Kovács Vilmos angoltanár a 12. b osztályban mutatott meg egy órát. Vilmos színes applikációkkal segítette a tanulók angol tudásának fejlődését, hiszen hamarosan
az érettségin is számot kell adni az elsajátított ismeretekről.
A németóra témája az otthon és a berendezési tárgyak volt,
így Évi a tankönyv adta lehetőségeken túl valós honlapokat is felhasználva tanította németül a bútordarabokat. Diákjaink aktívan részt vettek az órákon, személyiségük itt is
megmutatkozott, volt akit bíztatni kellett, hogy megszólaljon, más a kameráját is szívesen bekapcsolta, megint mások inkább csendes részvételükkel támogatták az órát, esetleg üzenetet írtak.
Összességében elmondhatom kollégáim nevében is, hogy
élveztük az órákat, nem unatkoztunk, sőt tanultunk is. Komoly és fárasztó munka folyik iskolánkban digitálisan is;
sajnos, most már az általános iskolákat is érinti. Mi is szívesen veszünk hasonló meghívást, hogy egymástól tanuljunk és egymást segítsük.
Borzási Lídia, nyelvi munkaközösség vezető
2021. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK
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Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket,
zetéről kiállított határozat
hogy PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBA (a
• a gyermeke esetleges tartós betovábbiakban: PVO) a 2021/2022-es
tegségéről szóló igazolás
nevelési évre történő beíratás idő- • esetleges sajátos nevelési igénypontja
ről (SNI) szóló szakértői véle2021. április 20. napjától
mény
2021. április 23. napjáig,
• nevelésbe vett gyermek esetén
7.30 és 17.00 óra között lesz.
kihelyező határozat
• elvált szülők esetében a gyerA személyes beiratkozáshoz időmekelhelyezésről szóló jogerős
pont foglalás szükséges , amit a
bírósági ítélet
www.pvo.wredo.hu címen te• külföldi állampolgárság esetéhetnek meg. Abba az óvodába
ben a szülők és a gyermek Mafoglaljanak időpontot, amelyikgyarországon tartózkodásához
be elsősorban szeretnék beíratni
szükséges érvényes okmányok,
gyermeküket.
valamint a szülők munkavállalási engedélye.

A BEÍRATÁS HELYE:

PVO székhelyóvoda
(Nyitnikék): Petőfi u. 1/b
(Tel.: 662-035)
PVO Gesztenyés Tagóvodája:
Isaszegi út 3.
(Tel.: 662-083)
PVO Szivárvány Tagóvodája:
Szent Imre krt. 13.
(Tel.: 662-082)

A beiratkozás alkalmával a beírató szülő/törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy az általa közölt
adatok a valóságnak megfelelnek,
valamint arról, hogy a távollévő
szülővel egyetértésben íratta be
gyermekét az óvodába.
A PVO – alapító okirata szerint – jogosult sajátos nevelési
igényű gyermekek ellátására is.
KÖTELEZŐ BEÍRATNI
Szabálysértést követ el az a szüa 3. életévüket 2021. augusztus 31. lő/törvényes képviselő, aki óvodanapjáig betöltő kisgyermekeket,
köteles gyermekét nem íratja be.
továbbá a kormányhivatali döntés- A szülő írásban benyújtott késel (határozattal) rendelkező azon relme alapján annak az évnek
kisgyermekeket, akik 2021. augusz- az augusztus 31. napjáig, amelytus 31-ig betöltik a 4. életévüket.
ben a gyermek a negyedik életA PVO felvételi körzete: Pécel évét betölti, a Kormány rendeleVáros közigazgatási területe tében kijelölt szerv felmentheti
a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól. A kérelmet
SZÜKSÉGES IRATOK:
tárgyév május 25. napjáig a Pest
(eredeti)
Megyei Kormányhivatal Gödöllői
A GYERMEK RÉSZÉRŐL:
Járási Hivatalához kell benyújtani.
• a gyermek nevére kiállított szeAmennyiben a gyermek az óvomélyazonosságot
dai nevelésben való részvételi köigazoló hatósági igazolvány
telezettségét külföldön teljesíti, a
• lakcímet igazoló hatósági iga- szülő ezt köteles írásban bejelenzolvány
teni az oktatásért felelős miniszter
• születési anyakönyvi kivonat
köznevelési feladatkörében eljáró,
• TAJ kártya
kormányrendeletben kijelölt központi hivatalnak (Oktatási Hivatal,
• oltási könyv
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.),
A SZÜLŐ RÉSZÉRŐL:
a beiratkozás utolsó napját követő
• személyazonosságot igazoló ha- 15 napon belül.
Az óvodai felvétel tárgyában
tósági igazolvány
a PVO intézményvezetője dönt,
• lakcímet igazoló hatósági
melyről 2021. május 23-ig kapigazolvány
nak a szülők értesítést.
AMENNYIBEN AZ ALÁBBIAK
Jogorvoslat: A felvételt elutasíKÖZÜL RENDELKEZIK
tó határozat ellen fellebbezéssel leBÁRMELYIK IGAZOLÁSSAL,
het élni Pécel Város Jegyzőjénél. A
AZT KÉRJÜK BEMUTATNI:
fellebbezést az óvodai felvételt el• hatályos rendszeres gyermek- utasító döntés kézhez vételétől szávédelmi kedvezményről, ilmított 15 napon belül a PVO intézletve a gyermek hátrányos,
ményvezetőjéhez kell benyújtani.
halmozottan hátrányos helyPécel Város Önkormányzata

KÖRNYEZET

A hulladék
is lehet ÉRTÉK
Tavasszal a kerti munkák beindulásával még időszerűbbé válik a sokakat foglalkoztató kérdés:
mit csináljunk a nagy mennyiségű zöldhulladékkal? Dr. Béres András, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatója, a környezetvédelem elkötelezett híve válaszolja meg kérdéseinket.

S

okan bosszankodnak
nkodnak
bárki meg tudja valósítani.
azon, hogy a zöldCsupán az elhatározás
Csupá
hulladékot nem
szükséges,
és heti félem
szük
elég sűrűn, és csak
óra ráfordított idő.
k
ór
korlátozott meny-Ami
A bőven megéri,
nyiségben szál-hiszen
az eredh
lítják el. Mit lehet
mény – a komtenni a levágott
poszt – hasznos
fűvel, gallyakkal,
t ápa ny a g ként
az összegyűjtött
szolgál kertünk
lombbal?
növényei számán
ra. Higgyünk ab– Én azt javasolnám,
m,
ra
ban,
hogy a hulladéhogy ne csupán az elszálszálban
Dr. Béres
sorsát elsősorban
lításban keressük a megolkok so
András
mi magu
magunk határozzuk
dást. Ha minden zöldhulladékot
hulladékot
meg! Azzal is, hogy képesek vaelvitetünk a kertünkből, akkor előbbutóbb kizsigereljük a talajt, az „beteggé”, táp- gyunk az elsődleges kényelmi szemponanyaghiányossá válik. Mit teszünk, amikor tokat félretenni, és a keletkezett szerves
ezt észrevesszük? Vásárolunk műtrágyát anyagot már nem hulladékként gyűjtevagy jobbik esetben szerves trágyát. Mind- ni és kezelni.
ez nem kevés pénzbe kerül, és ne feledkezzünk meg a szállítás költségéről, környezeti – Sok mindent szelektíven gyűjhatásáról sem. Sarkosan fogalmazva, azon tünk, viszont a konyhában keletproblémázunk, hogy hogyan tüntessük el kezett szerves hulladéknak nincs küazt, amit később, – anyagiakat is áldozva lön helye, általában a kukába kerül.
rá - vissza akarunk szerezni. A természet– Ez jelenleg így van, és ezen változben a szerves anyag állandó körforgásban tatni kell. Az Európai Unió ezen a terülevan: az erdőkben minden ősszel lehullnak ten szigorításokat tervez. 2023. december
a falevelek, s az így felhalmozódott avar fo- 31-ig van időnk arra, hogy megszervezzük,
kozatosan lebomlik, humuszt képez a tala- megoldjuk az összes, a lakosságnál képzőjon, amely tápanyagul szolgál a tavasszal dő biológiai hulladék szelektív gyűjtését.
újra induló növényi élet számára. A kertünkben is hasonló folyamat történik, ha Komposzt alapanyagok
komposztálunk. Erre biztatnék mindenkit.

– Azt gondolom, hogy a komposztálás fogalma már eléggé ismert, de a
gyakorlati alkalmazásába nem túl
sokan mernek belevágni, mert bonyolultnak vélik.
– Kihangsúlyoznám, a komposztálási
művelet nem igényel jelentős szaktudást,
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A MAGYAR-FINN BARÁTI
KÖR IS VÁRJA, HOGY
A VILÁG ÚJRA KINYÍLJON
Kész házikomposzt
– Miért van szükség ezekre az intézkedésekre?
– Egy ember az otthonában, kertjében
átlagosan 60-80 kilogramm biológiai hulladékot termel évente, és ha ezt helyben
nem hasznosítjuk, komposztáljuk, akkor
ez részben bekerül a szilárd kommunális
hulladékba. Ezzel egyrészt értékes szerves
anyagot veszítünk el, másrészt a hulladéklerakókban ebből az anyagból az éghajlatváltozást jelentősen tovább pörgető metán
gáz képződik.
– Tehát erre a problémára is megoldást nyújt a komposztálás.
– Igen, a konyhai zöld hulladék a kerti hulladékkal együtt kiváló alapanyaga a
komposztnak. Mindemellett elkerüljük a
környezetszennyezést, és kisebb méretű
gyűjtőedényre lesz szükségünk.
– Mit tegyen az, akinek nincs kertje, vagy csak nagyon kicsi?
– Szerintem, ha az akarat megvan, akkor található megoldás. A kiskertben is elfér egy kisebb méretű komposztáló. Kapható zárt komposztáló láda, ami nem rontja
a kert esztétikáját. De lehetőség az is, hogy
több család összefog, és közösen készítenek
komposztálót. Ez jó ötlet a sorházban, társasházban lakók számára. A lakótelepeken
élőknek erre nincs módjuk, ezért lenne fontos egy közösségi komposztáló kialakítása. Ez
ügyben a közelmúltban beszélgettem Horváth Tibor polgármester úrral, aki örömmel vette a megkeresést, és biztosított arról,
hogy vizsgálják a település szintű közösségi
komposztáló kialakításának lehetőségét.
– Reméljük, minél hamarabb megvalósul, de addig is, akinek lehetősége
van, hasznosítsa otthonában a szerves hulladékot. Aki kedvet kapott a
komposztáláshoz, hasznos tudnivalókat talál a Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft. kiadványában, mely
ezen az internetes oldalon érhető el:
http://www.hermanottointezet.hu/
komposzt-ertek
L.Á.
PÉCELI HÍREK | 2021. ÁPRILIS

A Péceli Magyar-Finn Baráti Kör
(PMFBK) története messzire nyúlik viszsza. Sebők István, péceli tanár aktív
munkája révén 1983-ban alakult meg a
helyi baráti kör, mely 1993 óta hivatalosan bejegyzett egyesületként működik.

A

Baráti Kör alapfeladata a magyar-finn társadalmi és kulturális
kapcsolatok ápolása, erősítése, fejlesztése, a két ország értékeinek kölcsönös megismerése és megismertetése. Arra
törekszünk, hogy munkánk révén közelebb hozzuk egymáshoz a magyar és finn embereket. A 2006. júliusában Pécel és
a finnországi Iisalmi által aláírt
együttműködési megállapodás
egy aktív testvérvárosi kapcsolatot is elindított.
Az évek alatt számtalan kulturális program valósult meg.
Egyik kiemelkedő eseményként említhetjük az I. Péceli Finn Hetet (2018), melynek
tematikus napjain a finn kultúra számos eleméhez (nyelv,
sport, film, képzőművészet, irodalom, zene) kerülhettek közelebb gyermekek és felnőttek
egyaránt. Az egyhetes programsorozat több mint ezer embert
mozgatott meg városszerte.
2019-ben kiosztásra került a
Baráti Kör által alapított Sebők
István-díj, melyet magyar részről Jelenikné Fülöp Lenke, finn
részről Jukka Virtanen kapott
meg több évtizedes fáradozásaik elismeréseként. 2020-ban a
Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával elkészült a Baráti Kör logója.
Jelenleg mindkét város baráti köre izgatottan várja,
hogy a világ
újra kinyíljon, ugyan-

is 2021-ben kettős évfordulót
ünneplünk: Iisalmi 130 éves
idén, illetve városaink együttműködése 15 évvel ezelőtt kezdődött. Amint a körülmények
lehetővé teszik, elkezdjük a korábbra tervezett programok újbóli megszervezését: vendégül
látjuk testvérvárosunk senior
tánccsoportját, közös koncerteket ad itthon a Péceli Gyermekés Ifjúsági Kórus és Iisalmi városi kórusa, az Allegro Kuoro,
mely alkalomból folytatni tervezzük a zenével foglalkozó fiatalok számára szervezett zenei
improvizációs kurzust is. Közös képzőművészeti kiállítást
tart továbbá egy magyar-finn
alkotópáros, akik az elmúlt hónapokban a posta segítségével
a korlátozások ellenére is folytatták a közös munkát. Távolabbi tervünk, hogy 2022-ben
megszervezzük a II. Péceli Finn
Hetet.
Kulturális programjaink sikeres megvalósítása érdekében köszönettel fogadjuk az adó
1%-a feletti rendelkezésből származó felajánlásokat!
Programjainkról, tevékenységünkről Facebook-oldalunkon
lehet tájékozódni:
https://www.facebook.
com/pecelimagyarfinnbaratikor/
E-mail: finnmagyarpecel@
gmail.com
László Zoltán
a Péceli
Magyar-Finn
Baráti Kör
elnöke

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
kommunális
hull. szállítás
napja
Hétfő
Kedd
Péntek

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
ÁPRILIS
5., 19.
6., 20.
9., 23.

MÁJUS
3., 17., 31.
4., 18.
7., 21.

A KERTGONDOZÁS során
levágott füvet és egyéb lágyszárú
növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki
az ingatlana elé, a közterületet nem
szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel
egyidejűleg munkatársaink 2 db
cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírá-

JÚNIUS
14., 28.
1., 15., 29.
4., 18.

sa ellenében azz ingatlanhasználó,
ó,
vagy meghatalmazottja, a
közszolgáltatás
számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás
ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező:
206 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” menynyiségű megvásárolt, kék színű,
DTkH emblémás lebomló zsák
helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2021.
ÁPRILIS
12., 26.

MÁJUS
10., 24.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló,
sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az öszszegyűjtött csomagolási hulladék
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban,
illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő,
jól látható módon megjelölt (sárga
színű, vagy tetejű, felirattal ellátott)
szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel

JÚNIUS
7., 21.

is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok menynyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős)
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőponton történik! (Kossuth Lajos
utca 18.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.)
ingatlanonként KÉT alkalommal
(3m3/ alkalom mennyiségben)
házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
PÉCELEN: Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál
Művelődési Ház 2119 Pécel, Isaszegi út 3.
Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. Páros hét: csütörtök 8-12-ig.
CEGLÉDEN: DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig
Tel.: 53/500-152, 53/500-153 • E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Web: www.dtkh.hu

A KÖNYVTÁRMŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI KARSAI ZSIGMONDRA
KULTÚRA

Kérjük, vegyék figyelembe,
hogy a jelenlegi információk a március 22-i lapzárta időpontjában íródtak.
Kérjük, friss információkért kísérjék figyelemmel honlapunkat (www.
pecelkonyvtar.hu) vagy
facebook-oldalunkat!
Jó egészséget kívánunk
mindenkinek, vigyázzanak
egymásra!

• Digitális Irodalmi Akadémia:
https://pim.hu/hu/dia
• Magyar Elektronikus Könyvtár: https://mek.oszk.hu/

A KORONAVÍRUS
OKOZTA VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL A KÖNYVTÁRMŰVELŐDÉSI HÁZ TOVÁBBRA IS ZÁRVA TART
A LÁTOGATÓK ELŐL!
Habár a könyvtár zárva van,
szeretnénk egy kis segítséget
nyújtani mindazoknak, akik
mégsem szeretnének olvasnivaló nélkül maradni.
Az alábbi honlapok böngészésével mindenki talál magának kedvére való könyvet, vagy
nagy segítség lehet, amennyiben kötelező olvasmányra van
szüksége valakinek:

EMLÉKEZÜNK
ÉPPEN 10 ÉVE
halt meg Karsai Zsigmond, a Népművészet
Mestere, a péceli Szemere Pál Művelődési Ház
egykori igazgatója. Születésének 100. évfordulójára tavaly készült az életét
és munkásságát bemutató karsai100.hu oldal,
amelyen több művésztárs visszaemlékezése
mellett számos, eddig
nem láto kép is látható. Sajnos a megemlékezést a kialakult vírushelyzet mia még nem
sikerült megtartani, azonban a folkMAGazin is kiado egy különszámot
Karsai Zsigmondról, melyet a következő linken
érhetnek el: h ps://issuu.com/folkmagazin/docs/
mag21_x? clid=IwAR282uSIIVvzYpW2sSU4fVl
uydVwWQDa8ImmlxIn7-br6TX5luWk8twoUkg
Hirdetés

TV
SZERVIZ
PÉCEL

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

SZERETNÉL EGY WEBOLDALT?
Mi nem csak egy weboldalt akarunk neked készíteni hanem
sokkal többet. Minőségi online megjelenésed segítségével

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

SIKERESEBBÉ SZERETNÉNK
TENNI VÁLLALKOZÁSOD!

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!

webre TESZLEK

HÍVJ MOST! 06-20-5-934-534

www.webreteszlek.hu • hello@webreteszlek.hu
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„Zene nélkül
mit érek én”

kívül is. Ez a fajta hozzáállás volt az, amit
mindig is kerestem.

Márkus Luca egy péceli reklámgrafikai cég vezetője, emellett énekel és dalszövegeket ír. Jelenleg az
első albumán dolgozik zenekarával. Az idáig vezető nem éppen zökkenőmentes - útról beszélgetünk vele.

K

ezdjük az elején! Mikor lett
nyilvánvaló, hogy a zene
iránti érdeklődése az átlagosnál nagyobb?
– A zene iránti szerelmem egészen pici
koromban kezdődött. 2 és fél éves koromig
nem voltam hajlandó megszólalni, viszont
tisztán dúdoltam a gyerekdalokat, melyeket Apu gitárkísérettel énekelt nekem és a
bátyámnak. Öt éves koromban kijelentettem, hogy hegedűművésznő leszek, és el is
kezdtem hegedülni. Bár tehetségesnek tartottak, pár év elteltével meguntam a hangszert, és énekelni akartam. Iskolát váltottam, kórusban énekeltem, aztán megint
másik iskolába mentem.

– Mi volt az iskolaváltások oka?
– Irányíthatatlan, öntörvényű, határait feszegető kiskamasz voltam, nem bírtam a merev, szigorú tanárokat, és persze
emiatt ők sem bírtak engem. A feszült viszony miatt vagy én menekültem el vagy
eltanácsoltak. Amikor bekerültem a Bartók Konziba, nagyon büszke voltam, mert
korkedvezménnyel, 14 évesen vettek fel
az opera-szakra. Két évig tartott az ottani pályafutásom. (Legalábbis akkor, mert
évekkel később csak sikerült elvégeznem!)
Érdekes, utólag hálás vagyok annak a tanárnőnek, aki kirúgott, egyrészt, mert el
nem tudnám magam képzelni operaénekesként, másrészt pedig ez a momentum
volt az, ami az igazi utamra rávezetett.
– Mármint a jazz irányába?
– Akkortájt kezdtem el jazzt, funkot és
soult hallgatni. James Brown zenéjébe és
Ella Fitzgerald hangjába egyenesen beleszerettem. Elmentem egy meghallgatásra
a Zeneakadémia jazz-ének tanszakának
vezetőjéhez, aki Fábián Julihoz irányított.
Ott már nagyon jó kezekben voltam. Megtapasztalhattam azt, hogy milyen, amikor
egy tanár ugyan megköveteli, hogy elvé2021. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK

– Ez úgy hangzik, hogy sínre került
a zenei karrierje.
– Igen, akkor úgy tűnt, de történt egy tragédia a családban, elvesztettem Édesapámat. Ő évtizedek óta sikeresen működtette
reklámgrafikával foglalkozó vállalkozását.
Halála után átvettem a cég irányítását, és
ebbe fektettem minden időmet, kreativitásomat és energiámat. Úgy telt el két év,
hogy teljesen mellékvágányra tettem a zenét. Többször megfordult a fejemben, hogy
végérvényesen abbahagyom.

– Ez azt jelenti, hogy kielégítette az
üzleti tevékenység?
– Néha úgy tűnt, hogy igen. Sokat dolgoztam. Ebbe belejátszott az is, hogy méltó akartam lenni Édesapám emlékéhez. Őt nagyon
sokan ismerték és szerették itt, Pécelen is.
De aztán egy kissé felborult a lelki egyensúlyom, keletkezett bennem egy nagy űr,
amit nem értettem. Először azt gondoltam, a munkámmal járó stressz és túlter– Hogyan indult a pályafutása?
– Sok-sok magán énekóra után megalapí- heltség lehet az oka. Időbe tellett, míg rátottam a saját nevemen futó jazz quartettem jöttem, hogy fájdalmasan hiányzik a zene.
az Oláh Krisztián trió tagjaival. Játszottunk többek között a Művészetek Palotá- – Hogyan sikerült visszatalálni az
jában és a Budapest Jazz Clubban. Emel- eredeti útra?
lett duó koncerteket is adtam, többek közt
– A sors iróniája, hogy éppen a grafikai
Neumann Balázs jazz-zongoristával. Ké- munkámnak köszönhetem, hogy újra rásőbb megkeresett Szakáll Norbi, az akko- találtam a zenei utamra, és megszületett a
ri Csopak Demizson Allstars alapítója, Juli felismerés, hogy zene nélkül nem tudok léajánlására. Elkezdtem velük dolgozni. Na- tezni. Üzleti ügyben keresett meg Kővári
gyon felszabadító érzés volt egy olyan csa- Imre, és beszélgetésünk közben szóba jött
pat tagjának lenni, ahol a színpadon min- a zenélés. Ő adott lehetőséget arra, hogy a
denki alázattal, pusztán a zene öröméért Pekáry Kastély Étteremben felléphessek. Itt
zenél, és mindenki tisztelettel viseltetik minden pénteken duóban zenéltünk, főként
a másik iránt a színpadon és a színpadon Neumann Balázzsal. A jó közeg és a rendszeres zenélés inspirálóan hatott rám.
gezzem a feladataimat, nem enged a kamaszos kihágásaimnak, keményen szembesít
akár szakmai, akár emberi hibáimmal, de
mindezt a legnagyobb szeretettel teszi. Nagyon sokat köszönhetek neki. Amikor már
nem tanított, akkor is felkerestem, ha tanácsra volt szükségem.

Fotó: Birtalan Zsolt

Kedves látogatóink!

INTERJÚ

– Mostanában nincs lehetőség fellépésekre. Hogyan éli meg ezt?
– Nem unatkozom. 5 éve játszom együtt
a Csopak Demizson zenekarral, amiből alakult a Footprits. Kiderült, hogy Bérces Viktorral, a zenekar billentyűsével zeneileg nagyon egy hullámhosszon vagyunk, és kéz a
kézben járnak a megírt zenei ötletei az én általam írt szövegekkel. Elhatároztuk a zenekarral, hogy csinálunk egy albumnyi anyagot, jelenleg ezen dolgozunk. Nemrég jött ki
az első klipünk „Who Is My Destiny” címmel.
Céljaim közt az is szerepel, hogy a zenénk által más művészeti ágak és azok művészei is
reflektorfénybe kerülhessenek. Fontosnak
tartom, hogy egymásnak kezet nyújtva kölcsönösen támogassuk egymást ebben az üres
felszínesség felé robogó világban. A folytatás innentől kezdve a jövő zenéje…
L.Á.
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HITÉLET

A legfiatalabb
MÁRCIUSI IFJÚ
Kiérdemelte a „legfiatalabb márciusi ifjú” címet, elindította az első magyarországi vicclapot és az első, kifejezetten gyermekeknek szóló magyar nyelvű folyóiratot. Élete első éveiben
csak horvátul beszélő Ágai Adolf Pécelen volt gyerek, településünkön tanult meg magyarul.

12

ja a „legfiatalabb márciusi ifjú” címet. A forradalmi
lelkesedés teljesen átjárja,
iskolájában saját 12 pontot
is fogalmaz diáktársaival,
amiben „követelik” például a
heti négy napos szabadnapot
vagy a szabad bejárást a kávéházakba. Ebből nagyobb
baja még nem származik.
A priaristáknál tanuló
Ágai 1848. március 15-re
így emlékszik: „Újváry tanárunk intő szózatát, hogy hazamenet ne
elegyedjünk az ablakaink alatt hullámzó
sokaságba, mert politika nem gyermeknek való. Pedig, ha szavával csillapított is
bennünket, saját megjelenése annál izgatóbban hatott reánk: sötét papi ruháján,
épp a szíve fölött ragyogott a háromszínű magyar kokárda. És már óra letelte
előtt zúdultunk ki a térre.”
A fent hivatkozott naplójában részletesen leírja március 15-ét, ha nem is mindig történelmi hűséggel, de beszámol a
történésekről, szónoklatokról és a kavarodás miatti már-már vicces jelenetekről
is. Végig vonul a 12 éves Ágai a tömeggel,
húzza a kiszabadított Táncsics kocsiját
is. Egy helyen Ágai azt írja, hogy a Budára vonuló tömeggel sajnos már nem tud
menni, mert nincs nála elég pengő a hídpénzre. Így aztán hazament, az édesanyja
ebédjét falatozva pedig befejezte a maga
részéről a forradalmat.
Az 1850-es években indul tárcaírói karrierje. Porzó álnéven jelennek meg írásai
többek között a Pesti Naplóban vagy a Vasárnapi Újságban. Már ekkor publikál humorosabb hangvételű írásokat is, de 1868ban, Csicseri Bors álnéven életre kelti az
első magyarországi élclapot, a Borsszem
Jankót.
Fotó: wikipedia

Á

gai (eredeti nevén
Ro sen zweig) apja
kalandosan érkezett
Magyarországra. A család
„rossz oldalra keveredett”,
miközben a franciák és az
oroszok marakodtak Lengyelország fölött: a rokonok
egy részét Szibériába hurcolták. Ágai Adolf apjának
13 évesen kellett menekülnie, egészen Pestig jut, ahol Ágai Adolf
orvosi diplomát szerez. Néhány Petőfi vers és a Szózat héber fordítása is Ágai József nevéhez fűződik.
Fia, Ágai Adolf 1836-ban a mai Horvátország területén található Jánoshalmán születik. 1840-ban azonban Pécelre
költözik a család, Ágai Adolf nálunk tanul
meg magyarul, első iskolaéveit itt végzi.
Későbbi naplójában így jelenik meg településünk: „Volt ebben a faluban egy kastély, mely háromszorta nyúlt magasabbra a templomnál, minthogy ennek tornya
sem volt, csak haranglába; a kastélynak
pedig tornya is, kupolája is. Amiből én
gyermeki észszel azt magyaráztam ki,
hogy nagyobb úr a mi grófunk az Istennél is; legalább Péczelen.”
A péceli iskolástársaival szerzett élményeiről így emlékezik ugyanott: „Szerettünk fiúk a falu végére járni, a Rákospatak mellé. Vízimalmának kerekével
akárhányszor emeltettük föl magunkat,
egyben repülve is, úszva is. Ez volt a mi
víznyomás nélkül való vízi liftünk. Csak
midőn az egyik pajtásunk szétzúzott csontokkal ért a kerék túlsó oldalára, szoktunk le erről a játékról…” Nem valószínű,
hogy a baleset miatt, de 1847-ben Pécelről Abonyba költözik a család.
1848 tavaszán még csak 12 éves, de ott
tüntet a márciusi ifjakkal, így megkap-

Ágai álnév-listája 1871-ben, az első magyarországi gyermekfolyóirat kiadásával
megint bővül: Forgó bácsi néven lesz a gyerekek kedvenc mesélője. („…a hetet ugy
porczióztam ki magamnak, hogy az elejét mint Forgó bácsi, a gyermekvilágnak
szántam; a derekán, mint Porzó, szómat
az édes leányokhoz és a még édesebb aszszonyokhoz intéztem, s csak a hét végén
kötözködtem a tüskés férfiakkal mint Csicseri Bors.”) A több mint három évtizedet
megélt Kis Lap elsősorban öt-tizenkét évesekhez szól, publikál benne többek között
Benedek Elek és Mikszáth Kálmán is. (Érdekesség, hogy a lap folytatásának is tekinthető, kicsit nagyobbaknak szóló, Én
Újságomat meg majd pár évtizeddel később a szintén Pécelen élő Pósa bácsi szerkeszti.) A gyereklap elindítását nem bánja meg: „harmincznégy éve szerkesztem
a »Kis Lap« czimü gyermeki ujságot. Ez
évek alatt semmi sem nyujtott nekem anynyi tiszta örömöt, mint ez a foglalkozásom”.
Ágai utolsó éveit szinte teljes visszavonultságban töltötte, hosszú életet élt meg,
81 évesen halt meg. A Vasárnapi Újság így
emlékezett rá: „derült optimizmusa, az
apró és nagyobb emberi és világi dolgok
iránti megértése, könnyen hangolódó természete, kellemes humora, csípős szatírája, a mely keserűség nélküli, inkább
mosolygó, mint haragos volt, élénk ötletessége, friss szeme, együttvéve mindezek a képességei és tulajdonságai tették
azzá a született csevegővé, a minek az olvasók a tárczacikkekből ismerték. Sikerét fokozta stílusának magyarossága…”
Az írás teljes terjedelmében elolvasható a peceliszilankok.hu oldalon. További érdekességek találhatók Pécel múltjáról, kultúrájáról a
peceliertektar.hu oldalon is.
Összeállította: Erdős Szabolcs
PÉCELI HÍREK | 2021. ÁPRILIS

MEGÚJUL

a református
templom
toronysüvege
Március első hetében a református templom tornyából kiszűrődő furcsa hangokra és a toronysüvegen
dolgozó szakemberekre figyelhettek fel az arra járók. Március 4-én csütörtökön pedig annak lehettek
szemtanúi, ahogyan egy száztonnás daru begördül
a Ráday-kastély kertjébe, majd lassan leemeli a teljes süveget a templomtoronyról. Ezekkel a munkálatokkal vette kezdetét a református templom több
ütemben tervezett felújításának megvalósítása.

A

templom 1798 és 1800 között épült.
Felszentelésekor az igehirdetés Isten Mózesnek mondott szavairól
szólt: „Ne jöjj közel, oldd le a te saruidat lábaidról, mert a hely amelyen állasz, szent föld.” (Mózes 2. könyve 3:5)
Az épület szentségét nem a templomi
formája, mérete vagy a berendezése adta,
hiszen ekkor még nem sokban különbözött a kastélyhoz tartozó többi épülettől,
tornya sem volt. Az tette fontossá, hogy
Isten bűnbocsátó kegyelméről és szeretetéről, a Megváltó Jézus Krisztus kereszt2021. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK

haláláról és feltámadásáról szóló evangélium hirdetésének ad helyet.
Bár az elmúlt kétszáz évben számos viszontagságon ment keresztül, Isten kegyelméből mindig volt azonban nyitott szív
és dolgos kéz az újjáépítésre. A torony is
egy ilyen megújításhoz kapcsolódóan épült
1894-ben. Az azóta eltelt csaknem 130 év
a toronysüveg belső faszerkezetén is mély
nyomott hagyott. Az itt felfedezett károsodások hívták fel a figyelmet a templom műszaki állapota vizsgálatának szükségességére 2017-ben. Az állapotfelmérés építész
tervező, valamint faanyagvédelmi, statikai
és falnedvesség szakértő bevonásával történt. Az ennek során készült szakvélemények alapján az épület átfogó felújítására
van szükség, amelynek munkálatai közül
a toronysüveg cseréje a legsürgősebb.
A faszerkezet rovar és gomba kártevők,
valamint a lemezfedés hibáiból eredő beázások miatt súlyosan károsodott. A károsodások többsége a süveg alapgerendázatát
és az ehhez csatlakozó elemek alsó végeit
érintette, ami veszélyeztette a toronysüveg
állékonyságát. A statikai szakvéleményt
készítő szakértő ezért a torony faszerkezetének teljes bontását és új tartószerkezet
építését javasolta. A Református Egyházközség mindezek alapján megbízást adott
a toronysüveg cseréjére vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére és
az örökségvédelmi engedély iránti kérelem
benyújtására. A tervdokumentációban és a
hozzá csatolt szakvéleményekben foglaltakat mérlegelve a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya a templom toronysüvegének cseréjére és
ablakainak felújítására örökségvédelmi engedélyt adott. Így került sor március 4-én a
régi süveg leemelésére és szétbontására. A
helyét egy teljesen új süveg foglalja majd el,
amely mind a belső szerkezetét, mind a külső formáját tekintve teljes mértékben megegyezik az eredetivel. Ennek elkészültéig a
templomtornyot egy ideiglenes tető védi a
beázástól. A munkálatokat a templomtornyok felújítása terén széles körű tapasztalatokkal és kiváló referenciákkal rendelkező
kivitelező végzi. Az előkészítés, tervezés és
a szükséges anyagok beszerzésének eddigi
kiadásaira a református gyülekezet tagjainak adományai biztosítottak fedezetet.
Reménység szerint az új süveg ez év nyár
végéig készül el, és az istentiszteleteknek egy
megújuló templom ad majd otthont. Az elhangzó üzenet azonban ugyanaz marad:
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János evangéliuma 3:16)
Kovács Zoltán
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CSAPATMUNKA
Örök igazság, hogy a sportnak közösségépítő ereje van,
a mai lehetőségekkel teli világunkban pedig a gyermekek
magas szintű sportolása a családok egységét is építi,
összetartja. Ugyanakkor mindez áldozatokkal, lemondásokkal jár, melynek kulcsa a családok lelke és motorja, az Édesanyák. A mindennapi kihívásokról, odaadásról beszélgettem – így Nőnap és Anyák napja között
félúton – három hölggyel, anyával, Podmaniczki Orsival, Sziroviczáné Józsa Viktóriával és Zsiros Mónikával.

A

téma egyik fő kérdése, hogyan oldják meg a mindennapi edzésre járást.
– Komoly szervezést igényel a heti 5
edzés és a hétvégék megszervezése is. Próbálom én megoldani, de szerencsések vagyunk, hogy van egy 74 éves szuper nagypapa, aki besegít. Egész délután ingázom:
leteszem Petit, elviszem Mátét, vissza
Peti és Máté, ami napi minimum 80 km
– mondta Móni.
Viki minden nap iskola után autóval viszi edzésre Rubent a Népligetbe. Az edzés
időtartama 3 óra. „Vagy megvárom, vagy
ha a férjem meg tudja oldani, ő veszi fel
este hazafelé.” Az önálló bejárásra az idő
hiánya miatt nincs lehetőség, hiszen sokszor 14.30-kor már a medencében kell lenni - elmondása szerint.
Orsi azt meséli: „Adélnak minden nap
van edzése, a többiek heti 2-3 alkalommal
edzenek, ehhez jönnek a hétvégi meccsek
és versenyek. Nagy családi összmunka kell
ahhoz, hogy mindenki a megfelelő időben, a

megfelelő helyen legyen. Mivel az utóbbi 1 év
a változásokról szólt, nincs kialakult rendszerünk, és nem is tudom, meddig fogjuk
tudni minden gyereknek ezt az edzést, és
így biztosítani. Belevágtunk, igyekszünk alkalmazkodni, és majd meglátjuk, mi lesz…”
– A sport mellett miként oldjátok
meg a tanulást, a családi életet?
Móni: Szerencsés vagyok, mert mindkét
gyerek jótanuló, okosan beosztják az idejüket, de bizony este nyolc után tanulnak,
mikor hazaérünk. Hétvégén meccsek vannak. Szerencsés esetben egy nap van mindkettőnek, és akkor marad egy szabadnap,
de ez a ritka. Hétvégén próbálnak előre is
tanulni. Családi életünk jó része a pályán
van, csomagolunk, utazunk, és általában
minden meccsükön ott vagyunk. A külföldi utakra is – ha van lehetőség – valaki
mindig velük megy. Mindezek miatt a családi rendezvények a meccsek függvényében
vannak megtartva, általában összevonva.
Viki: Ruben kitűnő eredménnyel tanul. Nem mondom, hogy nem nehéz, sokszor befelé és hazafelé az
autóban tanul elméletet, hogy estére csak az írásbeli és a zene maradjon. Mennyiségtől függően elhúzódik
néha 21 óráig is a tanulás. Ezt ő már
megszokta. Este hárman egybegyűlve csinálja mindenki a maga dolgát,
együtt vagyunk, közben megbeszéljük a nap történéseit is. Valljuk, hogy
a tanulás a sportnál is fontosabb és
egyáltalán nem elhanyagolható!
Orsi: Egyelőre működik, ezzel –
főleg mostanában – nincsenek különösebb nehézségeink.

Móni fiai: Borgula Máté a Vasas Kubala Akadémia, Peti a REAC Sportiskola labdarúgója
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– A mindennapos, távoli edzés
komoly áldozatokkal, lemondásokkal jár.

Szirovicza Ruben 4 éves korában kezdett
úszni, 8 éves korától az FTC Vizilabda
Utánpótlás 2008-as A csapat játékosa
Móniék immár 10 éve csinálják, 5 éves
koruk óta egyesületben játszanak a fiúk.
Ahogy ő mondja: „Mindent megér a hajnali kelés, az éjszakában való főzés, csomagolás, mert látjuk, hogy milyen fejlődésen mennek keresztül. Ez az életük!
Kevesebb idő jut barátokra, szabadidőre,
pihenésre. Nyáron 2-3 hetünk van, hogy
összeszervezzük a nyaralást. Még a többiek egész nyáron pihennek, ők már edzőtáborban vannak.”
Viki úgy gondolja, szülői részről ez
hatalmas lemondás, de megéri, és ahogy
meséli: „Tényleg állandó sofőrszolgálat
vagyunk. Ez kizárólag rugalmas munkavégzés mellett kivitelezhető. Az állandó
időpontok is változhatnak, vagy éppen
egész napos edzőtábor van, edzőmérkőzések. Ebédelni otthon Rubennek sokszor
nincs ideje, így az autóban fogyasztja el a
meleg ételt, amelyre ugye nagy hangsúlyt
kell fektetni az ő esetében. Mi szülők is
ott éljük életünk egy részét, eszünk, dolgozunk, tanulunk, ügyeket intézünk, bevásárolunk várakozás közben. A hétvégék
egy része is vagy edzéssel, vagy bajnoki
mérkőzésekkel telik. A szünet Rubennek
nem szünet, az ezen kívüli kieső részeket
logisztikázzuk okosan, hogy a családi és
baráti programokat, együttléteket, nyaralásokat is be tudjuk iktatni.
Orsi esetében ez a kérdés most főleg
Adélnál releváns. Úgy fogalmazott, hogy
ő az, aki többször marad ki itthoni programokból, akár csak egy közös legózásból.
Adél minden nap, még a tanítás vége előtt
eljön a suliból, autózik Újpestre, ott 3,5
órán keresztül edz. Három napon az ötből több, mint egy órát vár Danira. Utána itthon vacsora, fürdés, és ha maradt
PÉCELI HÍREK | 2021. ÁPRILIS

pótolni valója, akkor tanulás. Viszont a az élet, mert a testünk erre van kitalálhétvégéje általában szabad. Eléggé le van va. Az iskola megkezdésével elkezdődik
terhelve, de igyekszünk figyelni, hogy ne egy olyan fokú mozgásszegény életforma,
hajtsuk túl. Ha kell, pihenőt tartunk. Az aminek a káros következményeit rengeedzők ebben partnerek.
tegen nyögjük. A mozgás iránti igény és
szükség jól észrevehető volt, ahogy a gye– Milyen fő eredmények vannak, rekek iskolába kerültek. Balázst azért vittük el annak idején a Honvédba tornázni,
és mi a hosszabb távú cél?
Viki: Csapatsportnál nehezebben jön- mert iskola után folyamatosan bukfencenek az eredmények, a cél minden nap zett, cigánykerekezett. Egyik gyerekből
helytállni, hiszen könnyen ki lehet potyog- sem szeretnénk mindenáron élsportolót
ni. Meg kell küzdeni a szereplésért és a já- faragni. Olyan mozgásformát és olyan
tékidőért egyaránt. Az elért eredmények edzésmennyiséget szeretnénk nekik bizáltalában évente a 14 fordulós bajnoksá- tosítani, amiben még örömüket lelik, ami
gokban mutatkoznak meg leginkább. El- még többet ad, mint amennyit elvesz. Azt
mondhatjuk, hogy mind idáig a felsőház- szeretnénk, ha a mozgás iránti alapvető
ban az első helyeken végeztek, jelenleg is igényük megmaradna, hogy a sport által
az első helyen áll a csapat. Két éve egy egy- fejlődjön a személyiségük, és hogy testihetes nemzetközi tornán Lignanoban a 9. leg-lelkileg egészséges emberek legyenek.
Azért csináljuk, mert szeretik. „Anya, a vihelyen végeztek a 134 csapatból.
Móni: Máté előző egyesületével bajno- lágon a legjobb dolog tornázni!” – ahogy
ki címet szerzett, a Nemzet Fiatal Tehet- Adél szokta mondani.
ségeiért Ösztöndíj nyertese (állami öszViki tette hozzá: Rengeteg lehetőség,
töndíjat kapott), számos torna legjobbja, kitartás, önfegyelem, tisztelet, öröm, barengeteg érem tulajdonosa, sok nemzetközi rátok, harc, küzdelem, motiváció, közös
és külföldi tornán nyertek csapatával. Vá- élmények, egészségtudatosság, koncentrosunk legjobb sportolója díját több ízben ráció és logika -hiszen ész játékról van szómegkapta. Peti jelenlegi csapatával a baj- , csapatmunka. Megtanulja, hogy soha ne
nokságok élén vannak. Sok érem tulajdo- adja fel, az eredményért küzdeni kell, és
nosa ő is. Számos torna legjobbja. Külföl- ha nem is sikerül, felállni és tovább csidi és belföldi tornákon igen jól szerepeltek. nálni. Fair play-re nevel, aki a medencéCsapatkapitány. Céljuk a tanulás, fejlődés, ben ellenfél, a parton egyenrangú játékos
és egyszer NB1-ben, vagy NB2-ben focizni. és barát. Megéri, ha a számítógép előtt tölOrsi: Adél csapatban OB 3. helyezett tött időt a minimálisra tudjuk csökken(az ő korosztályukban nincs még egyéni teni azzal, hogy elküldjük gyermekünket
verseny). A hosszabb távú cél nálunk egy- sportolni! Ha tudjuk, hogy nem otthon a
gép előtt vagy az utcán tölti mindennapbeesik azzal, hogy miért csináljuk…
jait, hanem tartozik valahová, és napköz– Beszélgetésünk vége felé közeled- ben egy biztonságos, lezárt sporttelepen
ve foglaljuk össze, mit ad nektek, küzd az álmaiért, hiszen ő is, mint mina családnak és a gyermekeknek a den gyerek, egyszer majd híres vízilabdázó szeretne lenni.
sport? Miért csináljátok?
Móni foglalta keretbe a beszélgetést:
Orsi az előző gondolatmenetét folytat- Sok örömet, sikerélményt, kitartást, és
va: Azért csináljuk, mert a mozgás maga rengeteg élményt ad, amivel gazdagod-

Orsi öt gyermekéből négy szervezett keretek között sportol. Mindenkinek próbáltak testhezálló mozgásformát választani. Balázs (12) jelenleg Pécelen táncol
és Gödöllőn tájfutó, Benedek (10) szintén tájfutó, Adél (8) tornázik az UTE-ban,
Dani (8) szintén az UTE-ban edz, ő focizik
nak, az utazások kapcsán világot látnak.
Nagyon céltudatos gyerekek lettek a sport
által. Sok kihívás, kudarc érte őket, de ettől még erősebbek lettek. A mozgás maga
az őröm számukra és fejlődni, hogy még
jobbak legyenek. Hogy mi miért csináljuk? Csakis értük. Egy gól után vagy egy
jó passz, szerelés után kinéz rád a gyerek
és látod az örömöt az arcán…, az mindent
megér. Mindezek mellett nagyon összetartja a családot. Van, hogy az egész család, keresztszülők, nagyszülők együtt vagyunk a lelátón!
Köszönöm a beszélgetést, sportoló gyermekek szülőjeként én is bizton állíthatom,
hogy egy-egy jó megmozdulás, apró siker,
öröm, de még a bánat is a gyermek szemében minden áldozatot megér… A sport által szerzett eredmények, élmények – persze a tanulás mellett – a gyermekek egész
életére és személyiségükre, jellem fejlődésükre is pozitívan hatnak! Imre István
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FOGORVOSNÁL

figyelemmel kíséri karatékái életét. Jó a
kapcsolata a szülőkkel, tisztában van az
esetleges családi problémákkal. Szép gesztus, hogy félévkor a jó tanulmányi eredményt elért csapattagok oklevelet kaptak az egyesület közössége előtt, épp úgy,
mint az a kisfiú, akinek hosszú kilométereket kell gyalogolnia ahhoz, hogy eljusson az edzésekre.
Nagy fába vágta fejszéjét az egyesület, elhatározták, hogy házat építenek. Kalmár
Csaba mesél erről a nagyszabású tervről:
„Régóta érlelődik bennem a gondolat, hogy
jó lenne egy olyan épület, amely bármikor
rendelkezésünkre áll, akár edzést, akár versenyt akarunk tartani, vagy csak úgy öszszejönni. Úgy érzem, hogy most nagyon
közel állunk ennek megvalósításához. Az
A Pécel Dojo mindennapjai vezetője az egyesületnek, de a szó legne- önkormányzattól kapunk egy telket, a többit
mesebb értelmében is az, aki következe- megoldjuk mi. Összefogással sikerülni fog.
mellett egy nagy tervükről tességgel, szigorral, de ugyanakkor szere- Adománygyűjtésbe kezdtünk, és bele fogléssel irányítja
juk tenni a kétkezi
kétk munkánkat is.
is szó esik az alábbiakban. tettel és odafigyeléssel
vannak, akik szeretcsapatát. A járványhelyzet
ányhelyzet
Sokan van
minket, a jelenlegi és
– mint mindent – megnek min
kívül is.
32 éves Pécel Dojo Sport Egyesü- változtatta az egyesüyesüvolt tagjainkon
t
Bízom abban, hogy
let csapatát mindenki ismerheti, let életét is, hiánynyBíz
közülük többen sahiszen nincs olyan városi rendez- zik a versenyekkel
el
kö
ját szakmai tudávény, amelynek ne lennének aktív résztve- járó izgalom, kihí-já
vői. Bemutatót tartanak, futnak, szemetet vás, de az edzések
ssukat adva részt
fognak vállalni az
szednek, versenyeznek, drukkolnak egy- továbbra is rend-építkezésben. Kömásnak. Egyszóval, tesznek a közösségért, ben zajlanak heti
mert ők egy igazi közösség, mely egységet három, négy al-sszönöm azoknak,
és fegyelmet sugároz. Mindez Kalmár Csa- kalommal. Kalmárr
aakik már konkrét
jelét adták támogabának köszönhető, aki nemcsak papíron Csaba folyamatosan
an
jel
tásuknak, és továbbra
tásu
Kalmár Csaba
várjuk mindazok seis várj
edzés közben
gítségét, adományát, akik
Pécelen felszeretnék, hogy
h
épüljön egy olyan létesítmény, ahol a
város sportolói és egyéb közösségi csoportok otthonra találhatnak.”
Az adománygyűjtési kampány az egyesület facebook oldalán követhető.
Számlaszám: 50437210-15556404,
Mostanában a szabadban folynak az edzések
PÉCEL DOJO S.E.
L.Á.

– Apropó, idő. Mennyit
kell várni arra, hogy hasson az érzéstelenítő?
– Nem kell várni, azonnal
hat, és ez lelkileg is jó. Ugyanis
a tapasztalat
azt mutatja,
p
j hogy
gy
lega betegek addig izgulnak a leg
jobban, amíg
nem ülnek
be a székbe.
székbe
Onnan már
egyfajta elel
– Ez sokak számára
ámára vonfogadás lesz
rajtuk.
zó lehet! Van-e
e más előúrrá rajtuk
nye is?
Nézzük, mi
– Nagy előnye, hogy nincs
történik a
órákon át tartó zsibbadás, a beteg közzvetlenül a kezelés
után normálisan
élheti az életét,
mehet tárgyalásra, akár randira
is. Nemcsak a
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• online
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• fordítás

06-20/578-0632

www.neolang.hu
16

KONTÉNERES
HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS

– stressz nélkül
Amikor fogorvoshoz kényszerülünk menni, két dolgot kívánunk, hogy ne fájjon a kezelés, és hogy minél rövidebb időt kelljen ott töltenünk. A Pécelen élő Dr. Szabó Róbert – a magas színvonalú, precíz szakmai ellátás
mellett – mindkét elvárásnak igyekszik megfelelni.

D

oktor úr, ön egy
speciális érzéstelenítő eljárást alkalmaz, amely még nem
igazán terjedt el Magyarországon. Miben más ez?
– Az emberek általában attól a tűszúrástól is félnek, amivel megkapják az érzéstelenítőt.
Valóban nem kellemes a szúró,
feszítő érzés. A hagyományos
agyományos
érzéstelenítéssel szemben az
általam alkalmazott
zott eljárásnál a páciens nem
m érez semmit egy kis rezgésen
sen kívül.

zsibbadás okozta kellemetlenségeket kerüli el, de időt
is nyer.

YAZÁST
FAKIVÁGÁST, GALL IKÁVAL

3–8 m -es
3

konténerekkel

LÉGKONDICIONÁLÓK

Tel.: 06 -30/200 -1163

Tel.

!
HÍVJON MOST
˾̀́
:Έ˾̄ͤ́˾ͤ̀˿̆ͤ̅
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ELÉRHETŐSÉGEK

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS

ECHN
VÁLLALUNK ALPINT
AL IS.
AKÁR ELSZÁLLÍTÁSS

Szabó
Sándor

nagyon lényeges dolgot értem
el: nem okozok fájdalmat, és
leredukálom az itt töltött időt.
hagyományos kezelés során: Az idő nemcsak számomra fonA páciens beül a váróba, vára- tos, én tisztelem a betegek idekozik, közben izgul, mert fél az jét is.
injekciótól. Megkapja a szurit,
majd kimegy a váróba, ahol – Jelent ez többletköltséhosszú perceket tölt el, míg újra get a páciensek számára?
behívják. Közben aggódik, töb– Nem, a módszer alkalmabek közt azon is, hogy biztosan zása nem változtat a kezelés
hat-e az érzéstelenítő. Az én be- árán. Annál is inkább, mert
tegeim csak egyszer ülnek be nekem, az orvosnak is előnyöm
a székbe, és akkor szállnak ki, származik ebből. Ha fél a páciamikor végeztünk, és elhagy- ens, az némiképp az orvosra is
hatják a rendelőt.
hatással van, a stressz átterjed.
Azonban ennek az ellenkezője
– Mióta alkalmazza ezt is igaz. Amióta ezt a módszert
az eljárást? Mik a tapasz- alkalmazom, sokkal nyugodtabb a légkör a váróban és a
talatai?
– Öt éve alkalmazom ezt a rendelőben is. Ez engem is jó
módszert. Azelőtt is elégedettek érzéssel tölt el.
(x)
voltak a betegeim, de azt vallom, hogy nincs olyan jó dolog,
amit ne lehetne még jobbá tenni. Mindig lehet és kell tanulni,
Cím: Bp. 1073
figyelni az új eljárásokra. SzáErzsébet krt. 8.
momra nagyon fontos, hogy a
Bejelentkezni telefonon lehet:
lehető legkevesebb kellemet+36-30-924-3256
lenséget okozzam a pácienseWeboldal: www.fogrobi.hu
imnek. Ezzel a módszerrel két

értékesítése, telepítése,
karbantartása, szervizelése
Tel.: 06-70/238-1765 • E-mail: ferifrigo@gmail.com
2021. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK

t zsindelyezés
t széldeszkázás
dő
t szegőelemek cseréje
Ács tetőfeesterek
t beázások javítása
bádogos m
t ereszcsatorna javítása,
nikával.
Alpintech árak!
cseréje, takarítása
Kedvező
t tetőszerkezet teljes
TT
cseréje és fedése
Z AK K É P Z E

06-30/919-4694

S

ME S TEREK
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PÉCELI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.,
I. emelet – Központi telefonszám:
06-28/452-751, Fax: 06-28/452-755,
e-mail: hivatal@pecel.hu,
weblap: www.pecel.hu
Jegyző: OLÁH JÁNOS,
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.pecel@gmail.com
Ügyvezető: Koricsánszki Tamás
telefon: 06-20/5760-012

PÉCELI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBA BEJELENTÉS

INFORͳVILL BT. Tel.: 06-20-542-6808
pecelkozvilagitasjavitas@gmail.com

RENDŐRSÉG

HÁZIORVOSOK:

Balog Zoltán
rendőrzászlós, körzeti megbízott
Mobiltelefon: 06-20/314-4914
E-mail cím: balogzo@pest.police.hu
Nováki Attila
rendőrzászlós, körzeti megbízott
Mobiltelefon: 06-20/268-7610
E-mail cím: novakia@pest.police.hu

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

Gödöllő Rendőrkapitányság
központi száma: 06-28/524-600

LÁZÁR ERVIN VÁROSI
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ

e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Telefon: 06-20-393-1308
e-mail: kozteruletfelugyelet@pecel.hu

Telefon: 06-28/662-146,
06-28/662-147, mobil: 06-20/965-1244,
MEZŐŐRÖK
Weblap: www.pecelkonyvtar.hu,
Telefon: 06-20/474-8414,
e-mail: muvhaz@pecel.hu
e-mail: mezoor@pecel.hu

GYÓGYSZERTÁRAK

Péceli Szent Korona Patika Kft.
2119 Pécel, Pes út 6. 06-28/453-766
Péceli-Gyógyszertár
2119 Pécel, Maglódi út 9. 06-28/792-806
Szemere Patika
2119 Pécel, Városház utca 4.
06-28/452-851

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

PIAC

BAK LÁSZLÓ piacfelügyelő
Telefon: 06-30/625-2799

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

ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.

Hulladékszállítás
Telefon: 06-53/500-152
2119 Pécel, Kovács u. 1.
Telefon: 06-27/518-972
Fogadóóra ideje: minden hónap
első szerda 16:00-18:00

GYEPMESTER
HD-HERCZIG Kft.
Herczig József: 06-20/964 3025,
Herczig Zsolt: 06-70/941-4637

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD
Dr. Szatmári Éva
Pest megyei referens
Telefon: 06-30/960-2657,
e-mail: eva.drszatmari@gmail.com

Gyermekjogi képviselő:

DR. GRÓZNER ISTVÁN
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-226,
06-28/662-072,
E-mail: groznerrendelo
@gmail.com
DR. HERKUTZ ZOLTÁN
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-235
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com
DR. RAY PÉTER
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-225
5. számú felnőtt háziorvosi
körzet (volt Dr. Benkő
Julianna körzete)
Dr. Benkő Julianna 2020.
december 31-én nyugdíjba
vonult, így az 5-ös körzetben
Dr. Herkutz Zoltán helyettesít.
Gyógyszer felírás a rendelési időben hívható telefonszámon
lehetséges: 06-28/547-226
E-mail: 5oskorzet@pecel.hu
DR. TAKÁCS GYÖRGYI
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/738-880,
06-20/996-7255
E-mail: info@pecelmed.hu

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA
DR. PERLAKI MÓNIKA

Juhász Leventéné
leventene.juhasz@ijb.emmi.gov.hu
+36-20-489-9629

PITÁK, TORTILLÁK, TÁLAK

VÉDŐNŐK:

NAGY VÁLASZTÉKBAN!

1. védőnői körzet:
KERPEN LÁSZLÓNÉ
Telefon: 06-28/546-236/4

Kínálatunkért látogassatok el

2. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565

FACEBOOK OLDALUNKRA!

3. védőnői körzet:
ISTÓK MÁRIA
Telefon: 06-20/529-8538
4. védőnői körzet:
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-30/381-1332
5. védőnői körzet:
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Telefon: 06-30/568-5668
6. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235

FOGÁSZAT:
DR. RÁCZ KATALIN
felnőtt fogorvos,
DR. TAMÁS ÁGNES
felnőtt fogorvos,
DR. TÖRÖK JOLÁN
gyermek fogorvos
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-235

OSMAN ALI YILMAZZAL, AZ
482&30*'&'?1*9;*?*9ó
JÉVEL BESZÉLGETTÜNK.

Pécelen

A KISZÁLLÍTÁS INGYENES!

HAMBURGER

ÚJDONSÁG! ÉS HAMBURGER-TÁL

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA
Telefon: 06-20/4899-539
E-mail: marta.szecsine@
ijb.emmi.gov.hu

Hirdetés

Pécelre keresünk

««ì-«ì-£-e¸ΈΈ

PÉCELI HÍREK

ĤšĤŞƱƝŶŬŊŞùŊΈśúƝŪǍ͜
alkatrészek gyártásával
foglalkozó céghez

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Kiadó: Juhász András egyéni vállalkozó
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
Hirdetésfelvétel: 06-20/5-934-534
Nyomda: Pauker-Holding KŌ. 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 nélkül, szerkeszte formában közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani
los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28/547-236
További információ:
https://pecel1gyerek.hu/

Kérjük a betegeket, hogy személyes beteg vizsgálatra
az orvosi rendelőbe csak telefonos konzultációt követően,
kizárólag egyeztetett időpontban menjenek. Recept felíratására használják a megadott e-mail címeket. Köszönjük.

Egyenlőbánásmód-referens:
dr. Tóth Henriette Enikő
+36-20-980-6500,
eniko.henriette.toth@
egyenlobanasmod.hu

8FO¢YKČX_JWJ_ªXČ CSIRKE ªXBORJÚM»XG´QPªX_½QY

A rendelő telefonszámai: 06-28/547-235, 06-28/547-236
Telefon: 06-28/662-104
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig;
hétvégén és ünnepnap
a nap 24 órájában.

DTKH NONPROFIT Kft.

TÖRÖK BÜFÉ

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ

́ΈŪǍƥǦùŞŶƥΈ̆ΈŷƝúƥΈŪƹŬŞùƝĤŬĝĕĤ̺Έ
́ΈŪ
ĥľĤƥΈĕƹƥǦŶŞŞùšΈùΈĕĤśúƝúƥΈùΈŞƁƝŬǜĥŞƝƍšΈŪĤľŶšĝŶƱƱ̺Έ
ĥľĤƥΈĕƹƥǦŶŞŞùšΈ
ĥ
ĥ
ƱšùľΈŬĤƱƱŷΈĕĥƝĤŞ̼Έ˿̆˾̺˾˾˾Ί͜Ί̀̂˾̺˾˾˾ΈDƱ̺Έ

ÉRD:
18

06-70-423-3383
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KÖRETEINK: Török bulgur
rizs és hasábburgonya
DESSZERTEK: diós, csokis,
vagy pisztáciás BAKLAVA

PÉCEL, Maglódi út 22.
NYITVATARTÁS:
H-SZO.: 10-21 óráig

www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996

Házhozszállítás : 06-30/019-47-48

x 'KE9FCƧDƣFD=?=K9F=N=<LƣJƣC=J=<=Lǿ
– Igen, a szüleim Törökországból származnak. 2007-ben költöztünk Magyarországra.
12 éve élünk Pécelen, itt jártam általános és
középiskolába.
x G?QKRƧD=L=LL9NƑDD9DCGRƑKƣLD=L=
– Édesapám Belgiumban és Budapesten
is több vendéglátással kapcsolatos vállalkozást üzemeltetett – kebabot és pizzériát is.
Négyen vagyunk testvérek, és mi ebbe az
életmódba születtünk bele. Érdekel a gasztronómia, tetszett, amit a család csinált, és
felvetettem, hogy mi lenne, ha nyitnánk egy
jó gyrosost a városban. Belevágtunk! Édesapám sokat segített az indulásnál, de most
LQS@CS@@FXDOKČS ¤R¤MU@FXNJ@EČM±J
x %AJ=N9?Q9D=?:ƧKRCƗ::
– Nagyon fontosnak tartom az alapanyaFNJLHMČR¤F¤S  YHF@YMI®¤SDKDJGDYDY
elengedhetetlen. Ételeinkkel örömet szeretM¤MJNJNYMH CDƥFXDK·MJ@Q¤RYKDSDJQDHR 
mindig van egy-két jó szavunk a vendégeinkhez. Szerencsés vagyok, hogy sikerült az
HRLDQDSSR¤FHJ±Q±LAČKDFXRYTODQBR@O@SNS
K¤SQDGNYMNL -DJHJJ±RY±MGDSČ@Y¤SDKDJ
UKSNY@SK@MLHMČR¤FD ¤RGNFXUHKKLFXNQsan, még melegen házhoz tudjuk szállítani a
megrendelt ételeket.
Várjuk minden régi és új farkaséhes péceli
YHQG¨J»QNK¬Y V WK¨WIĐWĐOV]RPEDWLJ¨V
²UDNµ]µWWMGRQV JDLQNNDONDSFVRODWEDQNHUHVV¨N)DFHERRNROGDOXQNDW

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE
«àX(RÁ«X(à0nٍ

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,
Ú
keretszerződéssel és számlával segítjük megrendelőinket
INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!
Telefon: 06-70-944-6974 E-mail: zsilkaestarsa@gmail.com

www.zsilkabutor.hu

www.facebook.com/zsilkaestarsakft

