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KÖZMEGHALLGATÁS 

1956október 23.

Pécel Város  
Önkormányzata  
szeretettel meghívja Önt  

és kedves családját az 1956-os  

forradalom és szabadságharc  

tiszteletére rendezett városi  

megemlékezésre, melyre 

2020. október 23-án 10 órakor 

kerül sor a Kálvin téren. 

áros

Meghívó 
 
PROGRAM:

•  

mond Horváth Tibor  

polgármester

•  koszorúzás

ÖNKORMÁNYZAT

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete 2020.09.11-én 18 órától közmeghallgatást tar-
tott a lakosságnak a PIOK Szemere Pál Általános 
Iskola aulájában. A közmeghallgatás témáiból Sar-
lós Imre alpolgármester úrral szemezgettünk.

Szeretettel meghívunk 
minden kedves érdeklődőt a 
2020. október 10-én 18 órakor 
megrendezésre kerülő 

VI. SZÍNEK, 
HANGULATOK 
kiállítás megnyitójára 
a péceli Ráday-kastélyba.

Meghívó

Köszöntőt mond: 
 Horváth Tibor, Pécel Város polgármestere 

A kiállítást megnyitja: 
 Scur Katica, a Katica Könyv Műhely vezetője  

Közreműködik: a Márkus Luca (ének) 
 és Neumann Balázs (zongora) alkotta jazz duó

A rendezvény házigazdája: Lengyel Krisztián.

A TÁRLAT MEGTEKINTHETŐ október 25-ig a Ráday-kastély 
nyitvatartási idejében (hétfő kivételével minden nap 
8 és 16 óra között, hétvégén ingyenesen)

A rendezvény támogatói: 
 Pécel Város Önkormányzata, Fészer Alkotóegyesület

Kérjük, a kiállítás megtekintése során is tartsák be 
a járványveszély miatt érvényben lévő szabályokat!

GONDOSKODJON IDŐS SZERETTÉRŐL! 
Most akciósan, ingyen szerezheti be a segélyhívó készüléket. Ha idős hozzátarto-

zója napközben egyedül tartózkodik otthon vagy egyedül él, és bármilyen problé-

mája adódik (elesik, kizárja magát, vagy rosszul van, megijed), ennek a készülék-

nek a segítségével 10-15 percen belül ott van a segítség.

A készülék intézményünkben szeptember 28-tól megtekinthető, kipróbálható!

A SEGÉLYHÍVÓ KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI: 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

PÉCELI CSALÁD- ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Mészárosné Sárvári Éva Intézményvezető
Cím: 2119 Pécel Isaszegi út 3.
Tel.: 06-20/801-2399 • 06-20/474-8328 • 06-28/662-036
E-mail: csalsegpecel@gmail.com

  •  •  könnyű kezelhetőség 
  •  •  kétirányú hangkommunikáció 
  •  •  beépített elesés érzékelő 
  •  •  GSM/GPRS technológia, nem 

szükséges vezetékes telefonvonal 
  •  •  GPS helymeghatározás 
  •  •  egyszerű töltés 

  •  •  merülés-
fi gyelmeztetés 

  •  •  cseppálló (IPX6) 
  •  •  rendelhető 

tartozékokkal 
(karpánt és övcsipesz) 

TÉNYEK AZ ÚJ 
ORVOSI RENDELŐ 
ÉPÜLETÉNEK 
ÁLLAPOTÁRÓL
2018. április 16-án írta alá az 
előző városvezetés a támogatá-
si szerződést az új orvosi ren-
delő ügyében. Ez ma már 2 és 
fél éve történt. Amikor az új 
városvezetés átvette a válasz-
tások után az önkormányzatot, 
akkor az orvosi rendelő építke-
zése közel 10 hónapja állt. Az 
állásnak az oka, hogy a vállal-
kozó egyszerűen felfüggesztet-
te a munkát, majd a szerződése 
is megszűnt. Az önkormányzat 
által megbízott műszaki ellen-
őr akkor 55 %-os készültségi 
fokot jelentett le, ennek meg-
felelően megtörtént a számlák 
kifi zetése is. Ehhez hozzá tar-
tozik, hogy az előző vezetés ál-
tal megbízott műszaki ellenőr 

jogosulatlan volt az adott fel-
adatra. Kerestük ez alapján a 
felelőst és a felelősségét, de a 
cég ekkor már kényszertörlés, 
illetve felszámolás, tulajdonos-
váltás alatt állt. Tehát, amikor 
az új városvezetés átvette az 
iratokat, akkor kértük az or-
vosi rendelő tervezőjét, hogy 
a továbbépítés lehetőségéről 
tárgyaljunk.  Részben a szá-
mos szakértői vélemény be-
szerzése, részben a tervezővel 
folytatott sikertelen tárgya-
lások vittek el rengeteg időt. 
Mondhatni, 4 hónapig azért 
állt az ügy, mert ahhoz ragasz-
kodtunk, hogy a tervek szerzői 
joga a kifi zetéssel egyidejűleg 
az önkormányzat tulajdonába 
kerüljenek, mivel az előző veze-
tés szerződésében ez nem ren-
delkezett a szerzői jogról. Új 
tervezőhöz kellett fordulnunk 
azért, hogy újratervezze és to-

vábbépítési engedélyt kérjünk 
az épülő rendelőre. Továbbá, 
hogy pozitívumokról is beszá-
moljak, már rendelkezésünkre 
áll az új építési engedély, amely 
tartalmazza a műszaki megol-
dásokat az épület befejezésére 
vonatkozóan. Ezzel egyidőben 
elkészült egy igazságügyi szak-
értői vélemény is, melyben 
megállapításra került, hogy a 
készültségi fok jelen pillanat-
ban csak 38 %. Mivel ezt az ösz-
szeget nem hívták le a pályáza-
ti összegből, így költségvetési 
csalás nem történt, viszont 
az önkormányzatot minden-
képpen kár érte azáltal, hogy 
többlet kiadást számoltak el. 
A közeljövőben a közbeszerzési 
eljárás le fog zárulni, és elkezd-
jük az épület továbbépítését. 
Legfőképpen azért, mert en-
nek a pályázatnak a befejezé-
si határideje 2021. április 16-a. 

SZOCIÁLIS 
REHABILITÁCIÓ 
A PÉCELI ÚJ-
TELEPEN PÁLYÁZAT
Az önkormányzat hosszú távú 
célja ezzel a városrehabilitációs 
projekt segítségével az Újtelep és 
az újtelepiek felzárkóztatása volt.
 A beruházásra elnyert visz-
sza nem térítendő támogatás 
összege 436,89 millió forint. 
Melyet ebben a formában nem 
kíván megvalósítani a képvise-
lő-testület.
 A pályázati összeg az önkor-
mányzat számláján van, de még 
nem számoltunk el az Állam-
kincstárral. 
 A választásokig eltelt időszak-
ban már az önkormányzat ren-
delkezésére álltak a közösségi 
ház, az út, a járda és az új laká-
sok tervei, azonban az út meg-
építésének kérdésében semmi-
lyen lépéseket nem tettek, ebből 
kifolyólag a kisajátítási eljárá-
sokat sem indították el az elő-
ző időszakban. Ugyanis, az út 
egy része magántulajdonban 
van, ráadásul több száz tulaj-
donos érdekelt az ügyben.
 Ez idő alatt a projekt soft 
programjait a Kontakt Alapít-
vány vállalta, melynek nagy ré-
sze már meg is valósult. En-
nek keretében az Újtelepen élők 
egyéni és csoportos szolgálta-
tásokat vehettek igénybe, pél-
dául jogi tanácsadás, továbbá 
munkakereséshez, képzéshez 
kapcsolódó fejlesztő tevékeny-
ségek valósultak meg. Ennek a 
költsége is az önkormányzatra 
hárul a jövőben, ami közel 100 
millió forintot tesz ki, amit így 
is, úgy is ki kell fi zetni. Tehát 
nem azért szeretnénk vissza-
adni ezt a pályázatot, mert nem 
tartjuk fontosnak és elengedhe-
tetlennek az Újtelep városrész 
fejlődését, hanem azért, mert 
rá kellett jönnünk, hogy a kiírt 
határidőre nem fejezhető be ez 
a projekt. Azonban mindezek 
ellenére, továbbra is keressük 
a lehetőségeket. Cs.K.
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A Péceli Rendőrőrsön 2020. augusztus 1. 
óta Kovács Márton rendőr alezredes lát-

ja el az őrsparancsnoki feladatokat. 

K érem, mondjon pár szót ma-
gáról!
 – A 17. kerületben élek, van 

egy hét éves kisfiam – ezek a legfonto-
sabb tudnivalók rólam, legalábbis szerin-
tem. 1996 óta vagyok rendőr, járőrként 
kezdtem, elmondhatom, hogy végig jár-
tam a ranglétrát. Ezt megelőzően osztály-
vezető beosztásban dolgoztam a Budapes-
ti Rendőrfőkapitánysá gon. 

– Mi ösztönözte arra, hogy megpá-
lyázza az őrsparancsnoki posztot?
 – A feladat az összetettsége miatt von-
zó számomra, izgalmasabb is, és nagyobb 
kihívást jelent. Közelebb áll a klasszi-
kus értelemben vett rendőri munkához, 

mint az előző beosztásomban végzett te-
vékenység.

– Két hónap nem hosszú idő, de a 
helyzet felmérésére talán elég volt. 
Mik a tapasztalatai?
 – Amint idekerültem, 
átnéztem az elmúlt évek 
adatait. A bűncselekmé-
nyeket illetően nincsenek 
kiugró adatok, ez meg-
nyugtató. Például, ebben 
az évben hetven bűncse-
lekmény került bejelen-
tésre, ezek nagyrésze te-
lefonos csalás, besurranás. Ez a szám a 16 
ezres lakossághoz mérve objektíven nem 

mondható soknak, de természetesen ezt 
is jó lenne tovább csökkenteni.

– A péceliek sokszor panaszkodnak, 
hogy a városban nem látni rendőrt. 
 – Nem csak a lakosság, mi is fontosnak 
tartjuk az állandó – 24 órás – rendőri je-
lenlétet. Ez lenne az ideális, sajnos, jelen-
leg nem valósítható meg, de ez a cél. Első 
törekvéseim egyike volt, hogy naponta leg-
alább 12 órás járőrszolgálat legyen Pécelen, 
és ez már működik is. 

– Feltételezem, hogy nem elegendő 
a rendőri létszám. 
 – A Gödöllői Rendőrkapitányság min-
dent megtesz Pécel területének folyama-
tos ellenőrzésére. A Péceli Rendőrőrs ál-
lománya jelenleg 7 főből áll, a folyamatos 
jelenlét biztosítása a kistarcsai rendőrőrs-
sel közösen a feladatunk. A Péceli Rendőr-
őrsön munkaidőben legtöbbször tartózko-
dik rendőr, és a vonalas telefon ügyintézés 
céljából elérhető. Viszont ezúton is szeret-
ném a fi gyelmet felhívni, hogy rendőri in-
tézkedésre okot adó esetben ne a helyi te-
lefonszámokat, hanem minden esetben a 
112-t hívják. Ha minket hívnak, időt veszí-
tenek, mert mi is a központi rendszeren ke-
resztül tudunk intézkedni.

– A megnövekedett forgalom miatt 
sok a közlekedési probléma, ami-
vel nap mint nap szembesülnek a 
péceliek. Hogyan próbálnak ez ügy-
ben segíteni?
 – Igyekszünk nagyobb fi gyelmet fordí-
tani a közlekedési szempontból problémás 
helyekre, például, az iskolakezdés okozta 
torlódások miatt szeptemberben kollégáim 
reggelente a Szemere iskola előtt felügyel-
tek, ezzel segítve a forgalom zavartalansá-
gát. De fókuszban vannak a szabálytala-
nul parkoló, és a tiltó tábla ellenére behajtó 
gépjárművek, és a gyorshajtás is. Remélem, 
ezen szabálytalanságokat is sikerül vissza-
szorítanunk.

– Bizonyára vannak tervei. Megosz-
taná az olvasókkal?
 – Elsődleges célom az állomány létszá-

mának megtartása, illet-
ve növelése. Jó kapcsola-
tot szeretnék kiépíteni az 
önkormányzattal, hiszen 
az önkormányzat elkép-
zeléseit fi gyelembe véve, 
és a segítségükkel fog-
juk tudni a közrendet és 
a közbiztonságot erősíteni, 

melyhez természetesen a lakosság együtt-
működésére is számítok.  L.Á.

ÚJ VEZETŐ 
a rendőrőrs élén

Nem csak a 
lakosság, mi 

is fontosnak tartjuk 
az állandó – 24 órás 
– rendőri jelenlétet. 

INTERJÚ

Hogy 2021 végére elkészülhessen 
A GESZTENYÉS ÓVODA…
S zeptemberben az országgyűlési kép-

viselő is számba veszi választóke-
rülete aktuális feladatait. Ha Pé-

celre gondolok, akkor számomra e téren 
az óvoda az első. Ha pedig óvoda, akkor 
Hermann Alice, a kiváló pszichoanalitikus 
és pedagógus, aki fontos szerepet vállalt a 
magyar óvodai program megalkotásában. 
Ő mondta: „Aki szereti a szépet, az életet 
szereti. Aki gyermekkorában megtanul lát-
ni...az sok-sok év múlva, ha rosszkedvűen 
vagy bánattal sújtottan jár az úton, s meg-
látja a zöld fűben a sárga kankalin ragyo-
gását vagy a fecske röptének eleganciáját, 
máris szebbnek látja a világot."
 Ez a gondolat jár a fejemben, ha olyan 
fontos projektet akarok minden erőmmel 
támogatni, mint a péceli Gesztenyés Óvo-
da utódjának megépülését a Maglódi út 3. 
szám alatt. 
 Hat év telt el azóta, hogy a régi létesít-
ménynek megrogyott a teteje, s a gyere-
keket ideiglenesen át kellett költöztetni a 
volt könyvtár épületébe. Azóta is ott van-
nak. Sokan azóta nemhogy kijárták az ovit, 
de már régen az iskola padjait koptatják. 
Pécel önkormányzatának előző testüle-
te számára 2017 óta rendelkezésére állt a 
680 millió forintos, jobbára állami forrás 
az óvoda pótlására. Erőfeszítéseim nyo-
mán a Pénzügyminisztérium 400, a Bel-
ügyminisztérium 250 millióval támogatta 
a fejlesztést, amihez 30 millió saját forrást 

ÖNKORMÁNYZAT

Pécel önkormányzata biztosított. Sajnos 
azonban az ügyet az előző városvezetés 
nem menedzselte megfelelő hatékonyság-
gal. S nemcsak azért, mert ahogy monda-
ni szokták, sokat akart a szarka, de nem 
bírta a farka, hanem ezért is, mert az Ibo-
lya utca helyszín kiválasztása sem a leg-
jobban sikerült. Közlekedés szempontjából 
például nehézkes lett volna a megközelíté-
se. A Maglódi út 3. területe viszont nem-
csak nagyobb, de közlekedési szempont-
ból is ideális.
 Ez azonban nem azt jelenti, hogy az 
országgyűlési képviselőnek nincs továb-
bi feladata az ügyben. A források elnye-
rése ugyanis – mint mondtam – 2017-ben 
történt. Három év alatt azonban emelked-
tek az árak mind az építőanyagok, mind a 
munkadíj tekintetében. A szükséges több-
letforrás megszerzésért mindent el fogok 
követni. Probléma továbbá az is, hogy a 
belügytől elnyert 250 millió forintot idén 
fel kellene használni, amire sajnos mini-
mális az esély. Szeretném elérni, hogy a 
pénz ne vesszen el, felhasználását át le-
hessen vinni a jövő esztendőre. Járvány 
idején ez különösen nem könnyű, de min-
dennél fontosabb, hogy várhatóan jövő 
év végére elkészüljön a könnyűszerkeze-
tes, tornateremmel és minden korszerű 
megoldással felszerelt, XXI. századi óvo-
da. S bár a városban a két kisebb egyhá-
zi fenntartású óvoda mellett öt további 

gyermekintézmény mű-
ködik, ám Pest megye 
az egyetlen ország-
rész, amelynek né-
pessége folyama-
tosan nő. Pécel 
építési területe-
in a kormányzat 
családpolitikai 
intézkedéseinek 
is köszönhetően 
egyre másra nőnek 
ki a házak a földből, a 
gyerekek száma napról 
napra gyarapszik. Ahogy Or-
bán Viktor fogalmazott: „Haza csak ad-
dig van, amíg van, aki szeresse! Minden 
magyar gyermek újabb őrhely!” Az új 
óvodának tehát megkérdőjelezhetetlen a 
létjogosultsága. Az új városvezetés hoz-
záértését, igyekezetét látva minden esély 
megvan rá, hogy rajtunk nem fog múlni 
a 2021 végi óvodaátadás. 
 Szeretném elérni, hogy az új Gesztenyés 
ovi gyerekei is észrevegyék a kankalin ra-
gyogását, a fecskék röptének eleganciáját. 
Hogy később, felnőtt életükben a nehezebb 
napokban könnyebben talpra tudjanak áll-
ni, hogy a nehéz időkben is legyen erejük 
megbirkózni a feladattal és legyen erejük 
ismét szépnek látni a világot.

Dr. Szűcs Lajos, 
Pécel országgyűlési képviselője   

mény mű-
megye 
zág-
é-
-

n 
nek 
ből, a 
a napról 

Véglegesen elérhető marad a tele-

fonon keresztüli gyógyszerfelírás le-

hetősége – közölte az emberi erőfor-

rások minisztere 2020. szeptember 

17-ei Facebook-bejegyzésében.

 Kásler Miklós alá írta az erről szó-

ló rendeletet, amelynek értelmé-

ben megtartják a „rendkívül sikeres 

és népszerű” gyakorlatot a további-

akban is. Mint írta, a telefonon ke-

resztül történő gyógyszerfelírás 

(telemedicina) sok százezer ember-

nek nyújt kényelmes és biz-

tonságos lehetőséget. Egyút-

tal arra biztatta az elsősorban 

a járványügyi szempontból 

veszélyeztetetteket, hogy élje-

nek ezzel a lehetőséggel a jö-

vőben is, ezzel tovább csök-

kentve megfertőződésük 

esélyét.

    A vírussal szemben ugyan-

is minden lehetséges módon véde-

keznünk kell, az ország működésé-

nek megőrzése mellett – tette hozzá 

a miniszter.

Forrás: MTI 2020. szeptember 17.

VÉGLEGESEN ELÉRHETŐ MARAD 
A TELEFONOS GYÓGYSZERFELÍRÁS
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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 egyeztetés 

a 06-28/662-007-es telefonszámon.

VARMUZSA PÉTER alpolgármester 

(Közösség Pécelért Egyesület) 1. körzet 

képviselője. Telefon: 06-20/349-1305, 

E-mail: varmuzsa.peter@pecel.hu

Időpont egyeztetés a 06-20/349-1305-ös 

telefonszámon.

SARLÓS IMRE alpolgármester (Kö-

zösség Pécelért Egyesület)  7. körzet 

képviselője. Telefon: 06-20/410-0000 

E-mail: sarlos.imre@pecel.hu. 

Időpont egyeztetés a 06-20/410-0000-as telefonszá-

mon.

TORMA GÁBOR (Közösség Pécelért 

Egyesület) 2. körzet képviselője. 

Telefon: 06-20/924-6244 

E-mail: torma.gabor@pecel.hu

PANKUCSI EDINA (Közösség Péce-

lért Egyesület) 3. körzet képviselője. 

Telefon: 06/20-349-0415 

E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu

KARSAI ANDRÁS (Független) 

4. körzet képviselője. 

Telefon: 06-30/773-1100. 

E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadó-

óra: Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általá-

nos Iskola emeleti 8-as termében.

KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért 

Egyesület)  6. körzet képviselője

Telefon: 06-20/349-0147 

E-mail: kristof.peter@pecel.hu

PAPP LÁSZLÓ (Független) 8. körzet 

képviselője. E-mail: papp.laszlo@pecel.hu

TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA 

(Összefogás 2119 Egyesület). 

Telefon: 06-20/465-0440. E-mail: 

tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu

GARAMSZEGI ZSOLT 
(Közösség Pécelért Egyesület) 

Telefon: 06-20/541-6195 

E-mail: garamszegi.zsolt@pecel.hu

KŐVÁRI IMRE 
Telefon: 06-70/602-1549 

E-mail: kovari.imre@pecel.hu

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI

ÖNKORMÁNYZAT
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BURSA 
HUNGARICA 
2021

ÓVODAPEDAGÓGUS 
KOLLÉGÁK JELENT-
KEZÉSÉT VÁRJUK!

A Péceli Hírek szeptemberi szá-

mában a Márkus János – Pécel 

Város díszpolgára című cikkben 

elírás történt, amiért elnézést ké-

rünk: „Ma is értékelhető ered-

ményként könyvelhető el a régi 

Tanácsház elbontása és a jelenle-

gi Önkormányzat épületének és 

környezetének kialakítása.” He-

lyesen így szól ez a mondat: „Ma 

is értékelhető eredményként 

könyvelhető el a régi Tanácsház 

elbontása és a jelenlegi Önkor-

mányzat környezetének kialakí-

tása.” (a szerk.)

HELYESBÍTÉS

Pécel Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet az irányítása alatt műkö-

dő Lázár Ervin Városi Könyvtár 

és Szemere Pál Művelődési Ház 

(2119 Pécel, Isaszegi út 3.)

 IGAZGATÓI 
 FELADATAINAK 
 ELLÁTÁSÁRA
A részletes pályázati 

felhívás megtekinthető a 

www.kozigallas.gov.hu és  

a www.pecel.hu honlapon, 

valamint a Péceli Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

PÉCEL VÁROS Önkormányzata 
csatlakozott a Bursa Hungarica 

2021. évi fordulójához.
 A pályázattal kapcsolatos vala-
mennyi információ – így különö-
sen a 2021. évi forduló eljárásrendje, 
az „A” és „B” típusú pályázati ki-
írás – megtekinthető a Péceli Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján és a 
www.pecel.hu városi honlapon.

                           
PÉCEL VÁROS Óvodái a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a Gesztenyés Tag-
óvodában betöltendő ÓVODAPEDA-
GÓGUSI MUNKAKÖRRE. 
 A részletes pályázati feltételek a 
www.kozigallas.gov.hu internetes 
oldalon és Pécel Város Önkormány-
zatának honlapján (www.pecel.hu) 
érhetők el.

 Felhívjuk a pályázók figyelmét, 
hogy a pályázatok beadási határ-
ideje (fi gyelemmel az esetleges hi-
ánypótlásra is) 2020. november 
5. napja.
 A pályázattal kapcsolatos további 
információt – ügyfélfogadási időben 

– a Péceli Polgármesteri Hivatal Ön-
kormányzati Irodáján kaphatnak a 
06/28/662-093 telefonszámon.

Nagy sikerrel lezajlott az első Péceli Kastély-Feszt. 
A Ráday-kastély kertjében kora reggeltől szor-
gos főzőcsapatok versenyeztek, a szakmai zsű-

ri pedig árgus szemekkel fi gyelte a munkájukat.

A programok tekinteté-
ben először a gyereke-
ké volt a főszerep, sze-

rettük volna picit bepótolni a 
járvány miatt elmaradt Gyerek-
napot is. A reggeli kakaóparti 
után a Tatay Színház előadásá-
ban a „Vitéz László vándorúton” 
című bábelőadást élvezhették a 
kicsik, majd nagy kedvencük, az 
Alma együttes lépett színpadra, 
hatalmas sikerrel.
 Egész délelőtt kézműves fog-
lakozással, lovaglással, arcfes-
téssel vártuk a gyerekeket. Az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

„meseautója”, a péceli Ruburosok 
veterán járművei és a Wass 
Albert Társaság Pécel által fel-
állított hagyományőrző jurta is 
nagy sikert aratott.
 Eközben 10 órától, a Péceli 
Magyar-Finn Baráti Kör szer-
vezésében, Leena Mulari fi nn 
vizuális művész, könyvilluszt-
rátor kamarakiállítása volt lát-
ható a Kúria Rendezvényház-
ban.
 A délután a főzőverseny ered-
ményhirdetésével indult.

DÍJAZOTTAK:
 I. Karcsi és Bandája
 II. Fészer Alkotó 
 Egyesület
 III. Gulyáspajtik
 KÜLÖNDÍJ: 
 Rózsika és Csapata

 
Ezután a városi sport- és tánc-
egyesületek bemutatói követ-
keztek. A Pécel Dojo karate-
bemutatója után a Body & 
Spirit Stúdió lépett színpadra, 
majd a péceli Zumba Fitness 
csapat fokozta a hangula-
tot Pitzer Betti vezetésével. A 
Jamland Táncegyesület látvá-
nyos és lendületes hiphop be-
mutatója után a délutánt az 
Oktogon TáncCentrum fan-
tasztikus latin és színpadi tán-
cokkal zárta.
 Öt órától kezdődött a kon-
certek sora, változatos zenei kí-
nálattal készültünk. Először a 
fiatal, de annál len-
dü letesebb 
Petricor 

lépett színpadra dallamos me-
tálzenével, majd Fodor Eliza 
és Fodor Erik lágyabb dalok-
kal szórakoztatta a közönsé-
get, Kardos Norbert zongoris-
ta kísérte őket. A buli a Crazy 
Little Queen Tribute Band fan-
tasztikus koncertjével kezdő-
dött, majd a programot egy szu-
per koncerttel Marót Viki és a 
Nova Kultúr Zenekar zárta.
 Egész nap várta a gyerekeket 
a Burián-kalandpark és fi nom 
ételeket, édességeket és italokat 
kóstolhattunk.
 Köszönjük, hogy velünk volta-
tok, és köszönjük, hogy a rendez-

vény alatt is vigyázta-
tok egymásra!

Ezen kívül 

A GYEREKNAPOT IS!
Bepótoltuk
A főzőverseny díjazottjai Pécel Dojo karate bemutatója

Fodor Eliza, Fodor Erik és Kardos Norbert

Alma együttesCrazy Little Queen Tribute Band

szeretnénk köszönetet mon-
dani támogatóinknak a ren-
dezvény létrejöttében és le-
bonyolításában nyújtott sok 
segítségért:
 •  Ráday-kastély
 •  Kővári Grill
 •  Szolga és Marton Italke-

reskedés
 •  Burián-kalandpark
 •  Pécel Város Óvodái
 •  Lázár Ervin Városi Könyv-

tár
 •  Wass Albert Társaság, Pécel
 •  Gold Patrol járőrszolgálat
 •  Kuszák Krisztina
 •  Közösség Pécelért Egyesület
 •  Péceli Készenléti Önkéntes 

Tűzoltó és Önkéntes Mentő-
szervezet Egyesülete

 •  Visual Effect Kft.
 •  Pécel Üzemeltető Kft.

És kiemelten köszönjük Papp 
Lászlónak a mobil lelátót! 

Nagy Annamária 

fiatal, de annál len-
dü letesebb 
Petricor 

vény alatt is vigyázta-
tok egymásra!

Ezen kívül 

•• 

•• 

•• 

És
Lá

Marót Viki 
és a Nova Kultúr Zenekar
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FELMERÜLT MÁR A KÉRDÉS, HOGYAN 
TUDNÁL TENNI KÖRNYEZETED MEGÓVÁSA 
ÉRDEKÉBEN? EGYSZERŰ! KOMPOSZTÁLJ!
Társaságunk, a DTkH Nonprofi t Kft. a kör-
nyezettudatosság jegyében, a közszolgál-
tatás keretein belül, Ügyfeleink kényel-
mi szempontjait szem előtt tartva, házhoz 
menő zöldhulladék gyűjtést is végez.
 Ez azt jelenti, hogy a településen meg-
hirdetett járatterv szerint összegyűjtjük 
az ingatlanok elé, zöld vagy kék színű, 
DTKH emblémás, lebomló zsákokban 
kihelyezett zöldhulladékot (levágott fű, 
lágyszárú növények, lehullott falevél, ág-
nyesedék).
 A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 
munkatársaink cserezsákot (zöldhulladék 
gyűjtésére szolgáló, DTkH emblémás) ad-
nak.
 Fontos, hogy a biológiailag lebomló zöld-
hulladék is elkülönítetten kerüljön begyűj-
tésre, tekintettel arra, hogy ezáltal a vegyes 
hulladék szerves anyag tartalma csökkent-
hető, hiszen a háztartási hulladék kb. 30%-
a komposztálható szerves anyag.

CSAK EGY KÉRDÉS!
Miért szállítsuk el a kerted számára fontos 
és hasznos szerves hulladékokat? 

 Miért szállítsuk el a zöld hulladékot a 
keletkezés helyéről, rengeteg szennyező 
károsanyagot a levegőbe juttatva ezzel?
 A komposztálás lehetőséget ad arra, 
hogy a háztartásban, és a kerti munkák 
során keletkező szerves hulladékokban 
lévő tápanyagokat visszajuttathasd a ta-
lajba!

KOMPOSZTÁLNI JÓ!
A KOMPOSZTÁLÁS…
 •  a legősibb hulladék újra-hasznosító el-

járás, melynek célja,
 •  a hulladékmennyiség csökkentése és a 

talaj javítása a szerves anyagok vissza-
juttatásával.

JÓ A TALAJNAK 
A KOMPOSZT, MERT…
 •  a komposzt humusztartalmában a táp-

anyagok olyan formában vannak jelen, 
hogy a növények könnyen fel tudják 
venni azokat

 •  javul a talaj szerkezete, ami elősegíti a 
levegőzését

 •  sötét színe segíti a talaj felmelegedését
 •  a komposzt jelentős vízmegkötő képes-

sége következtében javul a talaj vízház-
tartása

 •  nő a talaj biológiai aktivitása

 
MI KERÜLHET A KOMPOSZTBA?
 •  zöldség, gyümölcs, tojáshéj
 •  kávézacc, teafi lter
 •  lágyszárú növények (akár a szobanövény 

elhervadt, elszáradt részei)
 •  fahamu
 •  lenyírt fű
 •  falevél
 •  ágnyesedék, forgács
 •  növényevő állat trágyája

LÉPÉSRŐL – LÉPÉSRE…
1. LÉPÉS: HELYKIJELÖLÉS
 •  félreeső, félárnyékos, kb. 1 m x 1 m nagy-

ságú terület, ha van hely, akár 3 halom 
is lehet (egyiket rakjuk, másik érik, har-
madikba a nehezen lebomlót gyűjtjük)

2. LÉPÉS: KIALAKÍTÁS
  •  komposztáló láda, vagy 1-1,5m magas 

komposztáló keret
 •  jól szellőző,
 •  egyik oldalán hozzáférhető
3. LÉPÉS: PRIZMA KÉSZÍTÉS
 •  alulra gallyak, fanyesedék
 •  első réteg: kerti és konyhai szerves anyag 

vegyesen
 •  következő réteg: (ha van) állati trágya, 

akár a növényevő kisállatok ürüléke for-
gáccsal együtt

 •  következő rétegben: termőföld
4. LÉPÉS: MŰKÖDTETÉS, 
GONDOZÁS
 •  havonta átforgatható, levegőztetés
 •  megfelelő nedvesség biztosítása
5. LÉPÉS: FELHASZNÁLÁS
 •  2-3 hónapos érlelés után talajfelszín-

re szórható
 •  kb. 1 év érlelés után (kész komposzt) 

talajjavító, virágfölddel keverve hasz-
nálható

FIGYELJ ODA!
 •  egyfajta anyag nagy mennyiségben ne-

hezen komposztálható
 •  dió, vadgesztenye levele nehezen bom-

lik, kis mennyiségben használd
 •  megfelelő rétegzés, nedvességtartalom 

és levegőellátás

Itt a lehetőség, valóban otthon 
kezdődik a környezet megóvása!
 Komposztálj!

DTkH Nonprofi t Kft.

Pécel Város Önkormányzata a háziorvo-

si ügyeleti feladatok ellátására közbe-

szerzési eljárást folytatott le, melynek 

eredményeként 2020. október 1. nap-

jától az ügyeletet a Rescue Med Egész-

ségügyi Szolgáltató Kft. fogja ellátni Pé-

celen..

 A HÁZIORVOSI ÜGYELET 

 ELÉRHETŐSÉGE OKTÓBER 1-TŐL:

 Dr. Varga László Egészségház, 

 Pécel, Pesti út 6.

 Hétköznap 18.00-8.00-ig, hétvégén 

 és ünnepnapokon a nap 24 órájában.

 Telefon: +36-28/662-104

VÁLTOZÁS A HÁZIORVOSI ÜGYELETBEN

A mindenkori begyűjtéssel egyidejű-
leg munkatársaink szállítási alkalmanként 
1  db cserezsákot (csomagolási hulla-
dék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emb-
lémás) adnak.
 Szállítási gyakoriságtól függetle-
nül, a megadott napon, az össze-
gyűjtött csomagolási hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó 
zsákban, illetve a kommuná-

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 
munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld 
színű, emblémás) biztosítanak. Szükség 
esetén további zsákokat az alábbi értéke-
sítési helyeken lehet beszerezni átadás-át-
vételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazott-
ja, a közszolgáltatás számlafi zetője nevé-
re. A zsák átvételéhez személyes okmá-
nyok szükségesek, mivel a közszolgáltatás 
ellenértéke (kommunális többlethulladé-
kos zsák árával megegyező: 206 Ft+ÁFA/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) 
Zrt. által kerül kiszámlázásra.
 Szállítási alkalmanként, ingatlanon-
ként 2 db ingyenes zsák, valamint további 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

12., 26. 9., 23. 7., 21

kommunális hulladék 
szállítás napja

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2020.

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

Hétfő 12., 26. 9., 23. -

Kedd 13., 27. 10., 24. -

Péntek 16., 30. 13., 27. -

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS 

 PÉCELEN: Lázár Ervin Városi   

 Könyvtár és Szemere Pál 

 Művelődési Ház 

 

 Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.

  Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. 

  Páros hét: csütörtök 8-12-ig. 

lis hulladék gyűjtésére használt edényzettől 
eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga 
színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szab-
ványos edényzetben is.

 Kérjük, fokozott gondossággal járja-
nak el a hulladékok tömörítésével 

kapcsolatban, ezzel is csök-
kentve a tároláshoz szüksé-
ges hely, valamint a kihelye-
zésükhöz szükséges zsákok 

mennyiségét!

ggetle-
ssze-
k 

j ,
nak el a

k

m

„korlátlan” mennyiségű megvásárolt kék 
színű, DTkH emblémás lebomló zsák he-
lyezhető ki.
 Megértésüket és segítő közreműködésü-
ket köszönjük!

Mint azt önök is 

tapasztalhat-

ják, egyre na-

gyobb gondot 

jelent a város 

szűk utcáin a 

közterületen 

parkoló au-

tók sokasága. 

A parkoló autók 

esetenként már akadályozzák a biztonságos 

és folyamatos gépjármű és gyalogos közle-

kedést is. Jogszabály tartalmazza, hogy az 

egyes ingatlanok rendeltetésszerű használa-

tához szükséges gépjármű parkolóhelyek szá-

ma hogyan számítható ki, és azt is, hogy ezt 

a parkolóigényt az ingatlanokon belül kell ki-

elégíteni. Vonatkozik ez egyként a lakóingat-

lanokra, és a vállalkozások működése által ge-

nerált forgalom miatti parkolóhelyekre is.

 Pécel Város Önkormányzata első lépésként 

a közlekedési szempontból neuralgikus része-

ken a megállást és várakozást tiltó táblák kihe-

lyezésével eseti módon kezdte meg a közte-

rületi parkolás visszaszorítását, egyelőre még 

azokon a helyeken, ahol ez a parkolás zavaró. 

Ez a tiltás egyben a közterületfelügyeleti te-

vékenység erősítésével párosul, ami szabály-

talan parkolás esetében szankciókat vonhat 

maga után.

 Pécel Város Önkormányzata azonban ter-

vezi egy, a város egészét érintő közlekedési 

és csapadékvíz kezelési koncepció megalko-

tását is, amely a közterületi parkolás kérdé-

sét is érinteni fogja. Az utcákon kialakítandó 

csapadékvíz elvezető rendszer árkai, a vállal-

kozások üzletszerű tevékenységéhez tartozó 

parkoltatás ellenőrzése, és a vállalkozások in-

gatlanára való beterelése közterületről, jelen-

tős mértékben szűkíteni fogják a parkolásra 

alkalmas területeket. Ennek a jövőt illető ke-

zelése érdekében a helyi építési szabályzat je-

lenleg folyó felülvizsgálata és módosítása is 

a telken belül létesítendő több parkolóhelyet 

fogja preferálni.

 Összességében kérjük, ki-ki kezdje el meg-

fontolni vagy kialakítani azt, hogy miképpen 

tudja megoldani saját és vendégei, valamint 

üzletfelei gépjárműveinek a saját ingatlanán 

való minél teljesebb elhelyezését a következő 

időszakban, hogy ne érje felkészületlenül kör-

nyezetében a közterület alakulása vagy a köz-

lekedési rend megváltozása.

 Az Önkormányzat mindezektől függetlenül 

azt kéri, hogy mindenki álljon be a gépjármű-

vével a saját ingatlanára, ezzel is segítve a lakó-

társak közlekedését.

Pécel Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS 
KÖZTERÜLETI 
PARKOLÁSRÓL

KÖZÖSSÉG

Tisztelt péceli lakosok, tisztelt gépjármű 
tulajdonosok és üzembentartók!

 

k
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„KARSAI 100”
KULTÚRA

Karsai Zsigmond, Pécel Város Díszpolgá-
ra, a Népművészet Mestere, a Magyar Kul-
túra Lovagja, éppen száz éve, 1920. októ-
ber 4-én született az erdélyi Lőrincrévén.

H uszonkét éves koráig Lőrincré vén 
élte a falusi földműves fi atalok éle-
tét, festészet iránti érdeklődése 

már akkor jelentkezett, de tanulmá-
nyok folytatására nem volt lehetősége.
 1946-ban Locsodpusztára költözött 
a bátyjáékhoz, majd 1950-tól már Pé-
celen élt, közben elvégezte a Képző-
művészeti Főiskolát.
 1957–1965 között a Szemere Pál 
Művelődési Ház igazgatója volt. 
1965–1980 között a Népművelési 
Intézetben dolgozott, a Vizuális Mű-
vészeti Osztály munkatársaként be-
járta az országot, segítette a kép-
zőművészeti szakkörök vezetőinek 
munkáját, zsűrizett, részt vett a nyári 
művésztelepek, alkotótáborok szer-
vezésében, munkájában, két évti-
zeden át volt a Tokaji Művésztelep 
egyik vezetője.

 Népművészeti adatközlé-
seivel, és a néptánc-moz-
galom megújításában 
játszott szerepével 
országosan is ki-
emelkedő tudo-
mányos-társa-
dalmi életművet 
hagyott hátra.
 Karsai Zsig-
mond egész élet-
műve kettős kötődé-
sű. Erdély, Lőrinc réve 
népművészetének őrzé-
sével, átadásával az egész 
magyar folklórtudományt gaz-
dagította, a hetvenes évektől dalaival, tán-
caival jelentős szerepet játszott az ifjúság 
folklór iránti érdeklődésének fölkeltésében, 
a táncház mozgalom elindításában, élteté-
sében.
 Másik „szülőfalujához”, Pécelhez, egy élet 
munkája kapcsolta. Festészetének egyik je-
lentős vonulata a szívéhez nőtt péceli táj sok-
szoros, jelképi erejű ábrázolása, lőrincrévi 
életképein is sokszor átsütnek a péceli mo-
tívumok, szimbólumrendszerében a Maros 
mente és a Rákos partja szinte eggyé válnak.
 Péceli polgárként sok évtizeden át kris-
tályosulási pontja volt a kulturált közösségi 

élet kialakulásának, különösen fontos sze-
repe volt a Ráday-klub, majd a Péceli Olva-
sókör (halála után: Karsai Zsigmond Baráti 
Társaság) létrehozásában és éltetésében. Az 
ő kezdeményezésére indult el Pécelen 1980-

tól a „lőrincrévi bálok” majdnem máig 
folyamatos vonulata, melyeken 

népművész barátai köz-
reműködésével a ma-

gyar és erdélyi nép-
művészet együttes 
megélése generá-
ciók meghatáro-
zó közösségi él-
ményévé vált.  
 Zsiga bácsi 
2011. március 15-

én hunyt el.
 Születésének 

századik évforduló-
járól emlékév kereté-

ben szerettek volna meg-
emlékezni tisztelői és barátai. A 

Karsai Zsigmond Baráti Társaság kezdemé-
nyezéséhez csatlakozott a Lázár Ervin Vá-
rosi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési 
Ház, a Péceli Települési Értéktár Bizottság 
és Pécel Város Önkormányzata. Terveink 
szerint az évfordulókon, március 15-én és 
október 4-én Pécelre hívtuk volna azokat 
a tudósokat, művészeket (énekeseket, tán-
cosokat), akik évtizedekig munkálkodtak 
vele együtt a magyar népművészet újjáé-
lesztésében és felemelésében, hogy barát-
ságukról, közös munkáikról beszéljenek. 
 Sajnos, a járvány az emlékestek megtar-
tását nem teszi most lehetővé, így a meg-

emlékezés biztonságos formáját vá-
lasztottuk, ami ugyan nem pótolja a 
személyes emlékezéseket, vallomáso-
kat, de mégis lehetővé teszi, hogy az 
évfordulón megidézzük a magyar folk-
lórtudomány huszadik századi egyik 
legjelentősebb adatközlőjének, a tánc-
ház mozgalom egyik fő ihletőjének és 
alkotójának, Lőrincréve és Pécel sze-
relmesének varázslatos egyéniségét.
 Születésének századik évfordu-
lójára elkészült a www.karsai100.hu 
elnevezésű honlap, ahol tisztelői és 
barátai képek, videók, szövegek se-
gítségével emlékeznek meg Zsiga bá-
csi életéről és munkásságáról. Szere-
tettel ajánljuk mindenki fi gyelmébe!

Az emlékév szervezői
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RÉMÁLOMBÓL-RÉZ-
ÁLOMBA – címmel hirdette 
nyár végi szabadtéri koncertjét 
az öttagú Pécel Brass zenekar. 
Szeptember 13-án, vasárnap dél-
után a Kossuth téren több mint 
egy órán át élvezhettük az álta-

LEENA MULARI, finn 
vizuális művész és könyvil-
lusztrátor alkotásaiból szerve-
zett kamarakiállítást a Péceli 

Kedves látogatóink!
Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy a járványügyi előírások betar-

tása intézményünkben is kötelező!

 A könyvtárban csak a kölcsönzés működik, a helyben használat 

és a „játszóház” szünetel.

 A művelődési ház foglalkozásai egyelőre megtarthatók, a meg-

felelő higiéniai szabályok betartásával.

 Maszk viselése felnőttek és iskoláskorú gyermekek számára az 

intézmény egész területén kötelező! Az aulában kézfertőtlenítőt, 

a mosdókban fertőtlenítő hatású szappant találnak, kérjük, hasz-

nálják őket, és lehetőség szerint, tartsanak távolságot!

 Köszönjük megértésüket, vigyázzanak magukra és egymásra!

„SHERLOCK HOLMES NYOMÁBAN”
2020. október 10-én, szombaton 9.30-12.00 óráig
Egy izgalmas nyomozásra hívunk benneteket a könyvtárba! 

3-5 fős csapatok (család, baráti társaság) jelentkezését várjuk a 

Sherlock Holmes nyomában elnevezésű vetélkedőre! (14 év alatti 

gyerekek esetében legalább 1 felnőtt legyen a csapatban.) A csa-

patoknak különböző feladatokat kell megoldaniuk, amelyek se-

gítségével lépésről – lépésre haladhatnak előre a megfejtés felé.

 A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, melyet elérhe-

tőségeinken tehettek meg 2020. október 8-ig.

 Várunk benneteket szeretettel!

ŐSZI KÖNYVBÖRZE
2020. október 26-tól november 7-ig, hétköznap 
13.00-18.00, szombaton 9.00-13.00 óráig
Közkívánatra ismét megnyitja kapuit a könyvtári könyvbörze! 

Kérjük, a börze látogatása előtt mindenképpen mossa meg vagy 

fertőtlenítse a kezét! Köszönjük.

VÉRADÁS
2020. november 11-én, szerdán 14.00-18.00 óráig
Az év utolsó véradására várunk mindenkit, aki szeretne segíteni!

Amit hozni kell: személyi igazolvány, TAJ- és lakcímkártya.

Továbbra is várunk mindenkit baba-mama, 
gyermek- és felnőtt foglalkozásainkra! 

A KÖNYVTÁR
- MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

A TANFOLYAMOK LISTÁJA, RÉSZLETEK 
ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 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!

Térzene 
A KOSSUTH TÉREN

FINN 
MŰVÉSZ 

KIÁLLÍTÁSA 
PÉCELEN

luk előadott hangulatos rézfú-
vós muzsikát. A zenekar tagjai 
nyereményjátékot is hirdettek 
a jelenlévők és a leendő hallga-
tóik számára. Érdemes fi gyelni, 
mikor lesz a legközelebbi kon-
certjük!

Magyar-Finn Baráti Kör, mely 
a Péceli Kastély-Feszt kulturá-
lis programjait színesítette. A 
három héten át a Kúria Ren-
dezvényházban vendégeskedő 
különleges képek egyfajta vi-
zuális naplóként jelenítik meg 
a hétköznapi történéseket, va-
lamint a mögöttük rejlő szép-
séget, fájdalmat és szentséget. 
Amennyiben a körülmények le-
hetővé teszik, a művésznő jövőre 
egy fi nn-magyar közös kiállítás 
társalkotójaként tér vissza a pé-
celi művészetbarát közönséghez.

László Zoltán, a Finn-Magyar 
Baráti Kör elnöke

Leena Mulari – Gondoskodás
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A két nap alatt hosszú, olykor órákig 
tartó beszélgetések, szellemi ve-
télkedők és sportversenyek válto-

gatták egymást. Mi, tanárok igyekeztünk 
emberközelbe kerülni, s iskolánkat is em-
berközelbe hozni leendő diákjainkkal, és 
persze őket is egymással. 
 9.-es diákjaink így foglalták össze 
élményeiket:
 Végre eljött a nap, hogy osztályunk le-
endő tanulói – 35 ember – megismerked-
jenek egymással. Sokak fejében rengeteg 
kérdőjel volt, hogy vajon milyen is lesz a 

találkozás. Aztán egyszer csak bumm, ott 
van mindenki egy új, számára ismeretlen 
helyzetben, egy nagy, ismeretlen épületben.
 A félelmeink ellenére már az első nap 
végére sikerült feloldódnunk, s lassanként 
megerősödött bennünk az érzés, hogy jó 
kis közösség lehetünk, összetartó osztály-
lyá kovácsolódhatunk majd.
 Sokat segített ebben leendő osztályfőnö-
künk, Budaházi Attila tanár úr, aki bátorító 
szavaival feloldotta a feszültséget, és biza-
lommal teli légkört alakított ki. Rögtön az 
elején közölte az osztállyal, hogy mosolyog-
junk, mert izgatottságunkban csak bamba 
kifejezéseket tudtunk arcunkra varázsolni.
 Voltak, akiknek a röplabdázás tetszett a 
legjobban, na de főleg azért, mert győztünk 
a 9.a-s lányok elleni csatában, és a győ-
zelem önbizalommal töltött el mindenkit.
 Akinek a nyár már túl hosszúnak tűnt, 
az annak örült, hogy végre nem a tesója 

tépázgatja az idegeit.
 A 9.a-sok osztályfőnöke, Sza-
bó Zoltán tanár úr a vicceivel 
szórakoztatott. Elcsodálkoz-
tunk, hogy egy tanár ilyen nagy 
arc is lehet. Meglepett minket, 
hogy megölelgette az osztályfő-
nökünket, és úgy éreztük, hogy 
nehéz lesz így versenyezni a má-
sik osztállyal, tudniillik, ha a két 
tanár ennyire bírja egymást. 

 A fi úk többen vannak, mint a lányok, 
ezért a csajok azon lesznek, hogy jól ki-
jöjjenek egymással, de már most látszik, 
hogy jó a kezdet.
 A tábor után már nem izgulunk annyi-
ra, hogy milyen lesz a Rádayban, hanem 
alig várjuk, hogy együtt töltsünk négy évet 
a gimiben.

A 9. b-s lányok nevében: Molnár Krisztina

Az első és legfontosabb, amit a táborral 
kapcsolatban ki kell emelnem, a hangu-
lat, ami tényleg nagyon jó volt, ezt min-
denki nevében mondhatom. Az egész tábor 
szervezett és kellemes időtöltésnek bizo-
nyult. Nagyon nagy ötletnek bizonyultak 
a sportversenyek, mert nagyban hozzá-
járultak ahhoz, hogy sikerült hamar ösz-
szerázódnunk. A legnagyobb élmény a fo-
cimeccs volt, amelyet szépen lehoztunk a 
9.a-sok ellen.
 A csoportfeladatok is nagyon haszno-
sak voltak, segítettek, hogy összekovácso-
lódjunk, és különben is nagyon jó volt fél 
éves szünet után újra közösségbe menni.
 Budaházi tanár úrról sok fogalmazást 
lehetne írni, most csak a lényeget emel-
nénk ki:  
 Nagyon nagy forma, olyan, mint egy 
védelmező „nagyapa”, s a gyerekek iránti 
szeretete hatalmas.
 S végül a suli atmoszféráját emelném 
ki, ami meglehetősen otthonos és gyerek-
barát.
 Összességében az egész jó kis élmény 
volt, és reméljük, az előttünk álló év is ha-
sonló hangulatban fog eltelni.                                

A 9.b-s fi úk nevében: Hámori Tamás 

GÓLYATÁBOR 
a Rádayban

2020. augusztus 27-28-
án gimnáziumunkban 
a leendő 9. évfolyamo-
sok számára gólyatá-

bort tartottunk.

GALLYAZÁST  
VÁLLALOK  
kb. 5 méteres  
magasságig.

IGÉNY SZERINT AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  
HÍVJON MOST!  

Tel.: 06-30-218-7023

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 •   nyelvórák, tanfolyamok 
Pécelen

•   felkészítés nyelv-
vizsgára, érettségire, 
állásinterjúra

•   online  
oktatás is

•   fordítás

06-20/578-0632
www.neolang.hu

ANGOL

úra

Hirdetés

A SZOVJET TANKOK 
MEGINDULÁSA
Nagy villanásra és hatalmas csattanásra 
ébredtünk 1956. november 5-én hajnalban 
2-3 óra között Pécelen a Rákóczi u 8. szám 
alatt lévő családi házunkban. „Gyerekek, 
bombáznak!” kiáltott fel nővérem, Klára. 
Édesapám – aki katona volt a II. világhá-
borúban – vette át az irányítást: „Gyor-
san öltözzetek fel és menjünk le a pincébe!” 
Apukám kiment az udvarra, kivártunk né-
hány másodperces csendet és gyorsan le-
mentünk a pincébe, a padlóra fektettük a 
mosóteknőket és azokra ültünk le. A tek-
nőkön ülve nadrágunk szára úgy mozgott 
a légnyomástól, mintha a szél fújta volna. 
Apukám a pinceablaknál állt, onnan látta 
a torkolattüzek villanását, és mindig szólt, 
hogy „most!” Ekkor hatalmas dörrenést hal-
lottunk, majd szörnyű süvítést és 1-2 má-
sodperc múlva hatalmas csattanást.
 1956. november 5. hajnalán szovjet harc-
kocsik lőtték Pécelt a Nagytarcsa-Isaszeg or-
szágút felől. Skultéti Ilona – édesanyja em-
lékét felidézve – elmondta, hogy a szovjet 
katonák bejöttek a faluba is, például a Szé-
chenyi utcába és környékére, és géppisztoly-
sorozatokat adtak le az utcákba. Az egyik 
házba belőttek az ablakon is, és a szekrény-
be fúródott a géppisztoly lövedéke.
 A támadás, melynek okát soha sem tud-
tuk meg, emlékezetem szerint közel 2 órán át 
tartott. Legjobb tudomásom szerint a szov-
jet harckocsik tüzét Pécelről senki nem vi-
szonozta, ellenállás vagy tűzharc nem volt.
 Mikor elcsendesedtek a lövések, édes-
apámmal felmentünk a pincéből. Még jól 
hallottuk a távolodó harckocsik motorjai-
nak dübörgését, és tüzek is égtek a faluban.
 Találat érte a házunkkal szemben a vas-
úti vágányokat, szerencsére a kitérő vágá-
nyon álló tehervonat felfogta a repeszeket. 
Egy nagydarab vasúti sín kivált a robba-
náskor, kirepült a rétre. A Kálvin téren ta-
lálat érte a református gyülekezeti nagyter-
met. Találat érte a Ráday kastélyban akkor 

működő MÁV Továbbkezelő Kórházat, ahol 
leszakadt az emeleti díszteremhez veze-
tő főlépcső egyik fele. A Maglódi úton egy 
villanyoszlopot talált el a lövedék a „Var-
ga ház” előtt és csak a vezetékek tartották. 
A Pesti utcában az egyik ház hálószobájá-
ba a tetőt és a padlást áttörve csapódott be 
egy harckocsi lövedék, pörgött a szobában, 
megállt, de szerencsére nem robbant fel. 
A Rét utca és a Rákos-patak partja melletti 
gyümölcsösbe, közel az egykori kovácsmű-
helyhez, szintén becsapódott egy lövedék. 
A nemzetőrök a lövedéket zsineggel körbe-
kerítették és azon tiltó feliratot helyeztek el.

EGY ÁRTATLAN 
CSALÁD PUSZTULÁSA
Az éjszakai, hajnali támadásnak négy ha-
lálos áldozata volt, Fekete Béla és családja. 
Ők Pécelnek a Nagytarcsa felőli részén lak-
tak, a Tarcsai út és Széchenyi utca kereszte-
ződésének környékén. Ők maguk építették 
házukat, még nem is készült el teljesen. A 
családanya Skultéti Piroska (Pécelen szü-
letett 1934-ben), és két gyermekük, a két 
éves Fekete Anna (Anikó) és az egy évet 
sem élt ifj. Fekete Béla.
 Haláluk oka: “szovjet lövedék által oko-
zott házbeomlás”. Az apa, Fekete Béla ko-
vács halálának oka: “szovjet aknaszilánk 
okozta tüdősérülés”. Lehet, hogy a néhány 
hónapos ifj. Fekete Béla volt az 1956-os 

forradalom és szabadságharc legfi atalab-
ba áldozata. Ők négyen az 1956. novem-
ber 5-i, hajnali péceli szovjet támadás-
kor, illetve annak következtében haltak 
hősi halált. Béla éjjel kiment megnézni 
a lovakat, akkor érte házukat a szovjet 
harckocsi találata. Piroska és a két pici 
gyermek a házban halt meg. Bélát az ud-
varon találták el a repeszek. A támadás 
után ismerősök és családtagok vitték fel 
a Ráday kastélyba az akkor ott működő 
MÁV kórházba. Én úgy hallottam, hogy 
40 db repeszt operáltak ki a testéből, de 
1956. november 5-én vagy másnap este 
belehalt sérüléseibe. Fekete Annát pe-
dig nagymamája saját kezében vitte fel a 
MÁV kórházba, mert azt hitte, hogy még 
életben van az unokája.

A FEKETE 
CSALÁD TEMETÉSE
Fekete Béla és családjának temetése né-
hány nappal később a péceli római katoli-
kus temetőben volt.
 Édesanyámmal én is ott voltam a temeté-
sen. Két koporsóban temették el őket. A két 
kis gyereket édesanyjuk lábainál keresztbe 
fektetve helyezték el. A temetés katolikus 
szertartás szerint folyt le, katonai tisztelet-
adás mellett. A vaktölténnyel leadott dísz-
lövések ma is a fülembe csengenek. Magam 
előtt látom a piros-fehér-zöld karszalagos 
péceli nemzetőröket. A lövések után az a 
hír terjedt el a gyászoló tömegben, hogy a 
szovjet katonák több gépkocsija is megállt 
a Pesti úton és biztosan a temetőre fognak 
lőni. A tömegben pánik tört ki, és minden-
ki rohant lefelé a sírok között a kapu felé a 
Faiskola utcába. Édesanyám is megfogta a 
kezemet és együtt szaladtunk ki a temető-
ből. Siettünk haza, de mi a Pesti utcában 
nem láttunk szovjet katonákat.
 A tragikus sorsú család síremléke ma is 
megtalálható a péceli római katolikus te-
metőben, a III. számú parcellában, a lé-
lekharang közelében. A sírkövön fényké-
pük látható.
 (Az írás teljes terjedelmében elolvasható 
a peceliszilankok.hu oldalon. További ér-
dekességek találhatók Pécel múltjáról, kul-
túrájáról a peceliertektar.hu oldalon is.)

dr. Dürr Sándor, egykori péceli lakos

Fekete Béla és családjának 
halála 1956-ban

1956. november 5-én hajnalban szovjet harckocsik 
lőtték Pécel községet. Én akkor 12-13 éves gyerek vol-
tam, de nagyapámmal, szüleimmel és testvéreimmel 
együtt személyesen éltem át ezt a tragikus éjszakát. 

A Fekete család sírja a péceli temetőben
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ISMÉT koncertre invitálta a 
nagyérdeműt a Péceli Gyermek- és 
Ifjúsági Kórus a Péceli Magyarok 
Nagyasszonya katolikus templom-
ba. Ez alkalommal a Gyermekkar, 
a Rutafa Kórus és a Vegyeskar elő-

Berta Lászlót már gyermekkorá-

ban is foglalkoztatta a papság 

gondolata, és a gimnáziumi 

évek alatt tudatosan ké-

szült erre a pályára. Érett-

ségi után a Váci Egyház-

megye növendékeként 

a Propedeutikus Szemi-

náriumban kezdte meg 

tanulmányait, majd elvé-

gezte a Pázmány Péter Ka-

tolikus Egyetem Hittudományi 

Karát. 2010-ben ösztöndíjat nyert, 

melynek köszönhetően két évet az 

Egyesült Államokban töltött, ahol sok értékes tapasz-

talatot szerzett. Hazatérése után Dunaharasztiban 

káplánként kezdte meg a szent szolgálatot. Mielőtt 

városunkba jött volna, Nagyoroszi, Patak, Borsos-

berény és Horpács egyházközségeiben szolgált lel-

kipásztorként öt évet. Szereti a természetet, ha ide-

je engedi, szívesen túrázik vagy kerékpározik. László 

atya hiszi, nem véletlen, hogy Pécelre került. Az éle-

tében emiatt bekövetkezett változást remek fejlődé-

si lehetőségnek tartja. Erről így vélekedik: 

 „Egy plébános váltáskor sebzett, félelemmel teli, 

gyásszal küzdő, ki nem mondott elvárásokat dédel-

gető lelkek találkoznak és méregetik egymást. Tiszte-

letben tartva egymás érzelmeit, lelki állapotát, azt ké-

rem, hogy mindannyian tekintsünk erre a változásra 

a növekvés lehetőségeként. Papként én ezt így élem 

meg, hogy az új kihívás segít abban, hogy ne laposod-

jon el a munkám, ne váljak gépiessé, szellemileg friss 

maradjak, önmagamat új oldalról ismerjem meg, le-

hetőséget ad, hogy hibáimból tanulva tiszta lappal 

újra kezdjek.”  L.Á.

„MINDENKINEK MINDENNÉ 
LETTEM, HOGY MINDENKÉPPEN 
MEGMENTSEK NÉMELYEKET.” 

adásában egyházzenei koncertmű-
veket hallgathattak meg az érdek-
lődők. Vezényelt Szilágyiné Szalai 
Zsuzsanna. A kórusról bővebben 
a www.rutafakorus.hu oldalon ol-
vashatnak.

Az alábbi írásban Berta László 
plébánost mutatjuk be, akit 2020 
augusztusában neveztek ki a péceli 
katolikus egyházközség élére.

beautyProfessional Szépségszalon
Tel.: 06-70/328-7257

Pécel, Baross utca 5. (Piac tér)

és lábápolás a szép  
és egészséges lábakért.

Bizalommal forduljanak  
hozzám problémás lábakkal is! 
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OKTÓBERI AKCIÓ:
15 % KEDVEZMÉNY
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Tuti jó túra 
PÉCELEN!

A Csúnya-erdőben rejtőzik egy barlang. Mai túrale-
írásunkkal ennek felfedezésére biztatunk titeket. A 

túra könnyed, kellemes, kb. 4-5 km-es séta, csak a bar-
langhoz való leereszkedés igényel némi ügyességet. A vasútállomástól a sárga sáv jelzésen 

indulunk el a Csúnya-erdő irányá-
ba. A Kossuth utcán haladunk vé-

gig, majd balra fordulunk az Apaffy utcára. 
Az utolsó ház oldalában, jobbra jelöletlen, 
keskeny ösvény visz be minket a zöldbe. In-
duljunk neki bátran.  Pár száz méter után 
kiérve a széles útra ismét a sárga jelzésen 
vagyunk. Ezen haladunk tovább, amíg az 
út ketté nem ágazik. Itt jobbra tartva a zöld 
sáv jelzést követjük. Még cserjés, bokros út-
szakaszon haladunk, utunkat bodza, vad-
rózsa és akác övezi. Néha forduljunk meg, 

tekintsünk vissza Pécelre. Aztán sűrűsöd-
ni kezd a növényzet, az út pedig jobbra for-
dul és erdős részen haladva egy patak part-
jára visz minket. Itt egy időre elhagyjuk a 
zöld sáv jelzést, és a patakon átkelve jobb-
ra fordulunk. Itt tábla jelzi már, hogy Vár-
hegy-barlang jobbra. 
 A táblán túlhaladva hamarosan egy mere-
dek ösvény kezd kapaszkodni balra a hegy-
oldalba. Ez lesz a mi utunk, a zöld három-
szög jelzést követve. Az elágazásnál az egyik 

fán neon zöld festékkel egy, az 
ösvényre mutató nyíl is segít a 
tájékozódásban. 
 Kb. 150-200 méter emelke-
dő után fi gyelmesnek kell len-
nünk, jobbra egy fán pillant-
hatjuk meg a barlang jelzést. 
Itt az út „alá” letekintve vehet-
jük észre a löszös, agyagos falba 
vájt nyíladékot. Kalandos, némi 
ügyességet igénylő, gyökerekbe 
kapaszkodós módon juthatunk 
le a barlanghoz. Ezek a gyökerek 
nem csak a le-és feljutást segí-
tik, de természet alkotta műal-
kotások is. 

SPORT

 Utunkat még pár 
száz méteren ke-
resztül a felfelé ka-
nyargó, keskeny ös-
vényen folytatjuk a 
zöld háromszög jel-
zésen. Felérve, jobb-
ra fordulva ismét a 
zöld sáv jelzéshez 
csatlakozunk. Ha-
marosan jobbra fel-
tűnnek a mélyben 
Pécel házai. A szán-
tóföldek mellett ha-
ladva a zöld jelzést 
követve jobbra for-
dulunk, és a Várhegy 
utcát keresztezve, a 
Bajcsy-Zsilinszky utcán végig sétálva érünk 
le az Erzsébet sétányra, és vissza a kiindu-
lási helyünkre. 
 A Várhegyi-barlangot minden bizonnyal 
ember vájta és nem lehet nagy történelme. 
Sokan búvóhelyül, ideiglenes lakóhelyül 
is használták. (erről árulkodik a sok ösz-
szegyűlt szemét is) Nem túl nagy, nem túl 
régi, de a miénk.  Szunyogh Szandra

Tel.: 06-30-911-8246
Pécel, Zsigmondi u. elején

OKTÓBERI AKCIÓ!
HAJSZÁRÍTÁS BÉRLET 
vehető igénybe OKTÓMBER 5-től 31-ig!

15 % kedvezménnyel

Vállalom új hálózatok kiépítését,  
régi szerelvények cseréjét, javítását.

 
munkavégzés!m

Kardos  
János e.v.

Telefonszám: +36-30-688-6349

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163
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Imre Dórát szeretnénk 
bemutatni, aki 5 éve 

versenytáncol, de emel-
lett 1,5 éve az egyik leg-

nemesebb sportra, a 
kardvívásra adta a fe-
jét, kis hölgy létére. 

A SZENVEDÉLYED

Ó vodában balettozott, 
majd 2 évig táncolt 
az E-dance csapa-

tában, ezt követően 2015-
ben a latin versenytáncokra 
váltott a DuDance, későbbi 
Oktogon Tánccentrum egye-
sületében. Gyors tanulás és fej-
lődés után versenyzett formációban, 
szólóban és párosban is. Sok szép teljesít-
mény, eredmény és siker után 2019 febru-
árban mégis elkezdett vívni…

– Milyen út vezetett a tánctól a ví-
vásig? 
 – 2015-ben kezdtem el a latin táncokat, 
először formációban, majd szólóban, ké-
sőbb párosban is. Számos szép eredményt 
értem el hazai és nemzetközi versenyeken. 
Egy nyári táborban kipróbáltam a vívást, 
majd láttam, hogy az akkori iskolámban 
is van vívásoktatás. Szerettem volna ko-
molyabban is foglalkozni vele, mert a nyári 
táborban megtetszett és jól is ment, illetve 
több osztálytársam vívott már az iskolában. 
Nehezen, de sikerült bejutnom év közben a 
csapatba, majd 2 hét múlva edzés után az 
edző szólt, hogy járjak inkább Gödöllőre a 

SK Tóalmás–Péceli SSE 

2020. október 4. 16:00

Kókai sportpálya

Péceli SSE–Sülysápi SE 

2020. október 10. 15:00

Péceli sportpálya

Tápiószőlősi KSE–Péceli SSE 

2020. október 18. 15:00

Tápiószőlős – KSE Sporttelep

Nyáregyházi SK–Péceli SSE 

2020. október 24. 14:00

Nyáregyháza – Farkas László 

Sporttelep 

Péceli SSE

–Turai TC 

2020. 

október 31. 

13:30

Péceli 

sportpálya

Inárcs VSE–Péceli SSE 

2020. november 8. 13:30

Inárcs – VSE Sporttelep

Péceli SSE–Dány KSK 

2020. november 14. 

13:30

Péceli sportpálya

GEAC (Gödöllói Egyetemi Atlétikai Club) 
vívótermébe.
 Jelenleg már heti 4-5 vívó edzésem van, 
de a táncot, a formációt továbbra is csiná-
lom, ahogy az időm engedi. A csapat és az 
edzőnk, Ipacs Katalin miatt is szeretnék 
még sokáig a tagja lenni. 
 A versenytánc fő vonala a páros tánc, 

rendkívüli varázsereje van, de ugyan-
ilyen embert próbáló, fi zikailag 

és emberileg is. Ma már jóval 
kevesebb fi ú táncol, így a lá-

nyok töredékének jut csak 
pár. Ez sajátos viszonyo-
kat eredményez, ami em-
berileg mindenkit más-más 
kihívás elé állít – tette hoz-

zá Dóri Apukája. 1,5 év pá-
ros versenyzés után úgy ala-

kult, hogy szétmennek a párjával. 
Az előbb említett okok, és a párkeresés ki-
szolgáltatottsága és viszontagságai miatt 
teljes mértékben támogattuk a döntését, 
hogy egy teljesen más sportágat próbál-
jon meg.  Különösen motiváló számunkra 
még az is, hogy egy olimpiai sportágat kez-
dett el, ami ráadásul tradicionális és sike-
res magyar szempontból, még ha a kard-
vívás elég kemény is lányok számára. 

– Milyen célokat tűztél ki magad elé 
a Kard Magyar Bajnokságon?
 – A célom az volt, hogy versenyezhes-
sek minél előbb. A táncban is szerettem 
a versenyeket, a vívás igazi versenysport, 
így a legtöbbet a megmérettetéseken lehet 
tanulni, fejlődni, és az jelenti a kihívást is. 
Kb. 1-2 év lemaradásban voltam a korosz-
tályomhoz képest is, ezért is volt fontos, és 
nagy dolog számomra, hogy ilyen rövid idő 
után elindulhattam az egy évvel idősebbek 
Magyar Bajnokságán. 
 Édesanyám mondott egy idézetet Be-
nedek Tibortól, ami talán úgy szólt, hogy 
nem én voltam a legjobb, de én akartam a 
legjobban. Ezt igaznak tartom magamra 
is. Éreztem a versenyen is, és tudom, hogy 
az eredményeimen is fog ez látszódni. 
 Bár az eredmény mellékes, de Dóri 2008-
as születésű, és a 2007-esek júniusról elha-

lasztott országos versenyén indult, akik 3-4 
éve vívnak, és legalább 1 éve versenyeznek. 
Az edzők által támasztott cél az volt, hogy 
minél több találatot adjon, meccset nehéz 
lesz nyerni. Kettőt is sikerült, így felkerült 
a főtáblára, ahol aztán reális esélye is lett 
volna továbbjutni, de a rutin hiánya miatt 
most még kiesett.  Ha a vírushelyzet enge-
di, a 2008-as korosztálynak ősszel indul a 
gyermek versenysorozat, amiben már fo-
lyamatosan szeretne versenyezni. – egé-
szítette ki Dóri Apukája.

– Ez a sport sok lemondással jár, ho-
gyan éled ezt meg? Nem megy a ta-
nulás rovására a sok edzés?
 – Kitűnő bizonyítványom volt, és idén 
nyertem felvételt a 6 osztályos gimnázi-
umba, a Gödöllői Református Líceumba. 
Ez azért is volt fontos, mert vívni is Gödöl-
lőre járok, így iskola után tudok is menni 
a vívóterembe, ami lassan a második ott-
honom. Néha van, hogy edzések után este, 
és későig tanulok, de nekem ennyi áldoza-
tot megér. Az edzések mellett a közösség is 
nagyon jó a vívóteremben.

– Azt mondják, hogy minden vívó bi-
zonyítani szeretne, te mit gondolsz 
erről?
 – Ez igaz, mert én is próbálok minden 
edzésen jobbnál jobban teljesíteni. A ví-
vás olyan sport, hogy vagy nyersz vagy ve-
szítesz, nincs alternatíva. Régen ennek ko-
molyabb következményei voltak, ma már 
csak sport, szerencsére. Nagyon nagy há-
lával tartozom Bodoky Ákos mesteredző-
nek, – aki egyébként Pécelen lakik –, hogy 
bízott bennem, lehetőséget adott és elindí-
tott, illetve edzőmnek, Károlyi Krisztián-
nak a folyamatos támogatást, fejlődést és 
felkészítést!

– Mivel töltöd a szabadidődet?
 – Nem sok van, de azt igyekszem kihasz-
nálni teljes mértékben. A pihenés mellett 
a családommal, barátokkal szeretek élmé-
nyeket adó programokat csinálni. Most az 
új osztálytársaimmal is szívesen töltöm az 
időt, iskola után kimegyünk az iskola mel-
letti játszótérhez, és ott beszélgetünk, sok-
szor tanulunk is együtt.  CS.K.

Szülőként nagyon örülünk, hogy a gyerme-

künk sportol, mind emberileg, mind anya-

gilag támogatjuk ebben, amennyire csak 

tudjuk. Egyrészt így adhatjuk neki a leg-

többet fi zikailag, lelkileg, másrészt tudjuk, 

hogy biztos helyen, jó közösségben tölti a 

délutánjait. Sajnos, ma már megszűntek a 

grundok, nyitott sportpályák, így a sport-

klubok és közösségek adnak alternatívát, 

ezért is fontos, hogy a sport legyen a szen-

vedélyük! Imre István, Dóri Apukája

A sport legyen

étére. 
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A mai feszültségekkel teli világunkban mindenkinek szüksége van 

egy kis megállásra, befelé fi gyelésre, testi gyakorlásra. A mozgás 

fontosságáról beszélgettünk Révész Zsuzsanna gerincjóga okta-

tóval, aki évek óta tart foglal-

kozást a művelődési házban.

– Miként jött az életébe a 

jóga szeretete?

 – Jó pár évvel ezelőtt a 

barátnőm elhívott jógázni, 

gondolkodtam rajta, hogy 

elmenjek-e, de végül úgy 

döntöttem, hogy elmegyek. 

Immár tizenöt éve jógázom, 

illetőleg három éve oktatok 

is. 2017-ben végeztem a Mandala Jógastúdióban, és a sikeres vizs-

ga után 2017 októbere óta tartok órát Pécelen.

– A saját életében milyen változásokat hozott a jóga?

 – A családom mellett a sport teljesíti ki az életemet, így igyek-

szem minél több időt szentelni mindkettőnek. A jóga mellett 

pár évvel ezelőtt pedig már a futásban is kipróbáltam magamat.  

Amellett, hogy a testem átalakult, nyugodtabb és megfontoltabb 

lettem.

 Úgy érzem, engem a sport tett igazán pécelivé, és nem utolsó 

sorban boldoggá. 

 Ezt az élményt szeretném átadni a jóga oktatáson keresztül, na 

meg persze az egészséges élethez elengedhetetlen mozgáskultú-

rát is!

– Mi a különbség a sima jóga és a gerincjóga között?

 – Leginkább úgy fogalmaznám meg, hogy a gyakorlatokban 

rejlik a legtöbb különbség. A gerincjóga a tradicionális Hatha jóga 

technikái és a modern mozgásterápiák ötvözésével jött létre. Egy 

olyan mozgásrendszer, melynek célja a fi zikai és idegrendszeri 

egészség helyreállítása. 

– Kiknek ajánlaná ezt a foglalkozást? 

 – Valójában bárkinek ajánlanám a gerincjógát, tizennyolc éves 

kortól járnak hozzám, de az idősebb korosztályból is sokan öröm-

mel választják ezt a mozgásformát.

 Fontos, hogy harmóniába kerüljön a test és a lélek, az ember és 

a környezete. A folyamatos fejlődés a boldogságunkhoz és min-

dennapi egyensúlyunkhoz pozitívan járul hozzá, amit rendszeres 

gyakorlással érünk el.

 Segít megtalálni a mindennapi lelki egyensúlyt, erősíti a test-

tartást, önbizalmat ad, javítja a testtudatot, a keringést, vitalizál, és 

megtanít a helyes légzés elsajátítására. 

– Hogyan épül fel a gerincjóga foglalkozás?

 – Egy foglalkozás másfél óráig tart, amely több részből áll. 

Légző gyakorlatokkal kezdünk, majd ezt követik az álló, térdelő-

támaszos, erőnléti, ülő gyakorlatok, majd a levezetés jön, amit a 

relaxáció követ.

– Milyen eszközökre lehet szükség az órán?

 – Szükség van egy polifoamra és egy takaróra, amit én bizto-

sítok.

– Mikor és hol vannak a foglalkozások?

 – Minden héten kedden 18.00-19.30 óráig 

a Szemere Pál Művelődési Házban. (Pécel, Isaszegi út 3.) CS.K.

A JÓGA FRISSEN TARTJA 
A TESTET ÉS A LELKET!

LABDARÚGÁS

 

Hirdetés

SPORT

PÉCELI SPARTACUS SE 
FELNŐTT BAJNOKI LABDARÚGÓ 
MÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJAI

Bejelentett munkahely, fizetett szabadság, 
jó csapat, változatos munkák.

Faiparban használatos lakkok, festékek és 
az ehhez kapcsolódó technológiák ismerete 
feltétlen szükséges az állás betöltéséhez.

FÉNYEZŐT 
KERESÜNK

+36-20/414-87-65

Bútoripari felületkezelésben
jártas kollégát keresünk

NAGYTARCSÁN 
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DR. VARGA LÁSZLÓ 
EGÉSZSÉGHÁZ 
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.
Telefon: 06-28/662-104 
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; 
hétvégén és ünnepnap 
a nap 24 órájában.

HÁZIORVOSOK:
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

DR. BENKŐ JULIANNA 
2020. szeptember 14-től a 
praxisba tartozó páciensek 
egészségügyi ellátását hétfőn 
és szerdán 7.30-11.30-ig 
elsődlegesen telefonos 
konzultáció keretében 

DR. BEREGI KATALIN belgyó-
gyász háziorvos biztosítja.
 Személyes megjelenés előtt te-
lefonon történő egyeztetés szük-
séges.
 Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-226  

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 

Rendelési időben hívható telefon-
szám: 06-28/547-236

További információ: 
https://pecel1gyerek.hu/

VÉDŐNŐK:
1. védőnői körzet: 

KERPEN LÁSZLÓNÉ

Telefon: 06-28/546-236/4

2. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

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

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA

Telefon: 06-20/4899-539

E-mail: marta.szecsine@
ijb.emmi.gov.hu

A rendelő telefonszámai: 06-28/547-235, 06-28/547-236

Hirdetés

PÉCELI  HÍREK
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
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
Címlap: Karsai Zsigmond – Önarckép 2002 • 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 nélkül, szerkeszte   formában közölje. A lapban megjelent cikke-
ket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani  -
los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Kérjük a betegeket, hogy személyes beteg vizsgálatra 

az orvosi rendelőbe csak telefonos konzultációt követően, 

kizárólag egyeztetett időpontban menjenek. Recept fel-

íratására használják a megadott e-mail címeket. Köszönjük.

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
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

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

DTKH NONPROFIT Kft. 
Hulladékszállítás 

Telefon: 06-53/500-152

RENDŐRSÉG 
2119 Pécel, Kovács u. 1.

Telefon: 06-27/518-972

Fogadóóra ideje: minden hónap 

első szerda 16:00-18:00

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

Gödöllő Rendőrkapitányság 

központi száma: 06-28/524-600

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
Telefon: 06-30/621-2604, 

e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
e-mail: 

kozteruletfelugyelet@pecel.hu

MEZŐŐRÖK
Telefon: 06-20/474-8414, 

e-mail: mezoor@pecel.hu   

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

ÁTVEVŐPONT

2119 Pécel, Rákos u. 28
Tel.: 36-30/233-0802

Nyitva: H-P: 1000-1700, Szo: 900-1200

www.gyermekruhashop.hu

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT  

NŐI RUHÁZATTAL, 
kiegészítőkkel 

(harisnya, táska, pénztárca, bizsu)

MÁRKÁINK: BEBE, 

RENSIX, MYSTIC DAY, 

VICTORIA MODA és 

egyéb olasz női divatáru

… zoknitól a pizsamáig, széles  
választék ünneplő ruhákból, kiegészí-
tőkből, táskák, étkészletek, törölközők, 
díszpárnák, ágynemű huzatok.

MINDEN, AMIRE A GYERMEKEKNEK 
SZÜKSÉGE VAN …

10 % 
akciós kuponp
FELHASZNÁLHATÓ: 
2020. október 31. 

Hídvéghy
u. (a MOL kútnál)

Tel.: Tel.: 
Szo -ig.

AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! Az árváltozástatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk!

50 ÉVE MŰKÖDŐ LAKATOS MŰHELY VÁLLAL:
   • ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁKAT (garázsajtó, kerítés, kapu, rács stb.)
   • LEMEZVÁGÁST 12 mm vastagságig, 2500 mm hosszúságig
   •          LEMEZHAJLÍTÁST 100 tonnás élhajlító géppel 3 m szélességig.

LEME
•        LLÚJ!

BETONACÉL KENGYELEK GYÁRTÁSÁRA RENDELÉST FELVESZÜNK!

     ,      , HEB, HEA, IPE GERENDA RENDELHETŐ

Vasanyagok • KG PVC csövek, idomok • BARKÁCSÁRUK
SALGO-DEXION elemek • MAKITA SZERSZÁMGÉPEK
 Épületgépészet • ALUMÍNIUM LÉTRÁK • 1000 APRÓ CIKK

BETONACÉLOK
Ø  8 . . . . . . . . 690 Ft 6 fm
Ø  10 . . . . . . 1090 Ft 6 fm
Ø  12 . . . . . . 1490 Ft 6 fm
Mennyiségi árkedvez- 
ményekről érdeklődjön!

PVC ÉS KG CSÖVEK
Ø 110 2   fm PVC cső 1 580 Ft
Ø 110 2   fm KG cső 2 260 Ft

ZÁRTSZELVÉNYEK
40 x 20 x 2 6 fm  . . . . .  3460 Ft /szál 
40 x 40 x 2 6 fm  . . . . .  4900 Ft/szál  
60 x 40 x 2 6 fm  . . . . .  5990 Ft/szál 

HEGESZTETT HÁLÓK
2150 x 5000 x 4 x 150 x 150 5 230 Ft 4790 Ft /tábla
2150 x 5000 x 6 x 150 x 150 11  500 Ft  9900 Ft/tábla
2150 x 5000 x 8 x 150 x 150 1 8 900 Ft  17300 Ft/tábla

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK  
nettó 100 000 Ft feletti vásárlás esetén                       

UTAT
                 10 %  KEDVEZMÉNYT ADUNK!

KLÍMAKLÍÍMMAA

 már  Ft-tól!  

Tel.: 06-70/238-1765 • E-mail: ferifrigo@gmail.com
LÉGKONDICIONÁLÓK ÉRTÉKESÍTÉSE, TELEPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA, SZERVIZELÉSE



Pécel, Ráday Gedeon tér 6-10. 
(A KÖRFORGALOMNÁL)

HAJFESTÉS • HAJHOSSZABBÍTÁS • KERATIN • BOTOX  
MELÍRTECHNIKÁK

 
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL

BEJELENTKEZÉS  
NÉLKÜLI  
FODRÁSZAT

 Bujdos Orsolya
Tel.: 06-30-991-0202

(rövid)

A KUPON ÉRVÉNYES: hajvágásra, keratinkezelésre, haj- 
botoxra, hajhosszabbításra, műköröm-, szempilla készítésére

10 % 
akciós kuponp

(Egyszeri felhasználás!)gy )

BEVÁLTHATÓ:  
2020. november 15-ig 

MEGNYITOTTUNK!

Tel.:

HERBÁK ZOLTÁN órás
Pécel, Szemere Pál u. 3. 

ELEMCSERE   •   SZÍJCSERE 
ÓRAÜVEGCSERE

POLÍROZÁS

NYITVATARTÁS: 
 

 ZÁRVA

Tel.: 

MÁRKÁS ÓRÁK  
KARBANTARTÁSI MUNKÁI 

KÁRTYÁS FIZETÉSI 

VÍZÁLLÓSÁGI  
VIZSGÁLAT

BÚTORLAPSZABÁSZAT 
GÉPI ÉLZÁRÁS, ÍVES KIALAKÍTÁS

E-mail: zsilkaestarsa@gmail.com
www.facebook.com/zsilkaestarsakft

Telefon: 06-70-944-6974
www.zsilkabutor.hu

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE  

ZZZAAAATTT


