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TALÁLKOZZUNK 
a rendezvényeken!

A Péceli Polgármesteri 
Hivatal pályázatot hirdet
 PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére. 
 A részletes pályázati feltétel megtekint-
hető Pécel Város Önkormányzatának 
honlapján (www.pecel. hu).

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

AJÁNLÓ ÖNKORMÁNYZAT

Kedves Péceliek!
Jól halad az október elején elkezdődött 
csapadékvíz-elvezetési projekt a Csa-
tári lakóparkban. Az Álmos vezér utca 
került elsőként sorra, itt már jól lehet 
látni a munkálatok eredményét. Már a 
tervezési szakasz alatt is nyilvánvaló-
vá vált, hogy az ott lakók vegyes érzel-
mekkel fogadják ezt a fejlesztést, mivel 
aggódnak amiatt, hogy mi lesz a szépen 
megépített kocsibejárójukkal. Az aggó-
dás jogos, hiszen nem minden bejáró fe-
lel meg a műszaki előírásoknak. Ebben 
az utcában szerencsére több helyen is 
meg lehetett hagyni a lakók által létesí-
tett burkolatot. Előfordult, hogy komp-
romisszumos megoldást kellett keresni. 
A kivitelező és az önkormányzat érde-
ke is az, hogy a legmegfelelőbb megol-
dást keressük, ha csak egy mód van rá, 
ne kelljen felbontani a lakók költségén 
épült bejárókat. Sajnos, ez némely eset-
ben elkerülhetetlen. E témában sok kér-
dés érkezik hozzám naponta, melyekre 
nem tudok kielégítő választ adni, mivel 
minden ingatlannak egyedi a helyzete.
 Hosszú kihagyás után végre beindul-
tak a kulturális programok, melyeken 
örömmel veszek részt jómagam is. Sok-
szor hallani, hogy Pécelen nincs semmi. 
Ezt kissé megalapozatlan kijelentésnek 
tartom. A teljesség hiánya nélkül em-
lítek néhány nemrég zajlott nagysze-
rű programot, amelyeken külön öröm 
volt látnom, hogy milyen szép számmal 
vett részt a közönség. A Ráday-kastély 
több koncertnek adott helyet, színvona-

las műsor keretében emlékeztünk meg 
Karsai Zsiga bácsiról, és a művelődési 
házban is sikeresen zajlott az Őszi alma 
fesztivál. Közösségi megmozdulásokra 
is van példa, több civil szervezet mel-
lett családok, csoportok is csatlakoz-
tak a TeSzedd mozgalomhoz. Az előt-
tünk álló időszak még több eseményt 
tartogat számunkra, festészeti kiállítás 
nyílik, a népszerű fúvószenekari nagy-
koncert is megrendezésre kerül. A mű-
velődési ház és könyvtár munkatársai 
tartalmas programot terveznek az ad-
venti időszakra, melyekre szeretettel vá-
runk mindenkit. Hogy ne maradjon le 
senki, kérem, kísérjék fi gyelemmel in-
ternetes oldalainkat, ahol naprakészen 
találhatják meg a közérdekű informá-
ciókat. 
 Ezek az események azért is értékesek, 
mert a szórakozáson kívül lehetőséget 
nyújtanak a személyes találkozásra a 
barátokkal, rég látott ismerősökkel és a 
városvezetőkkel is. Erre ad alkalmat a 
november 11-én megrendezésre kerülő 
közmeghallgatás is. Bízom abban, hogy 
most többen jönnek el, mint legutóbb. 
Szeretettel várom azokat, akik szere-
tik hiteles forrásból hallani kérdéseikre 
a választ, azokat is, akikben kétely me-
rült fel valamivel kapcsolatosan, és azo-
kat is, akik nem akarnak kérdést felten-
ni, csak egyszerűen érdeklődnek a város 
dolgai iránt. Továbbra is azt gondolom, 
hogy nem a közösségi oldal a megfelelő 
fórum a várost érintő kérdések megvi-
tatására.

Tisztelettel: Horváth Tibor polgármester

Szeretettel meghívunk 
minden kedves érdeklődőt 
a péceli Ráday-kastélyba,

a VII. SZÍNEK, 
HANGULATOK 
kiállítás
ingyenes megnyitójára
2021. november 6-án 16 órától!

S l hí k

Meghívó

A tárlaton köszöntő beszédet mond: 
 Horváth Tibor, Pécel város polgármestere
Megnyitja: Schéff er Anna keramikus

KÖZREMŰKÖDIK: A Past Present Cover duó 
(Szabó Attila – fuvola, Kissfery – gitár)

TÁMOGATÓK:  Pécel Város Önkormányzata 
és a Fészer Alkotó Egyesület

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ: 2021. november 6-tól 
21-ig a Ráday-kastély nyitvatartási idejében  
– péceli lakosoknak kedvezményesen 500 Ft-ért. 
Hétfő szünnap, a többi napon 8-tól 16 óráig.

A kiállítás megtekintésénél vegyék fi gyelembe 
a vírushelyzetet és a kialakult szabályozást.

Pécel, Szemere Pál Általános Iskola aulája 
(Kossuth tér 7.)

Helyszín: a Lázár Ervin Városi Könyvtár 
és Szemere Pál Művelődési Ház (Isaszegi út 3.)

Előzetes bejelentkezés szükséges: 
Varga Balázs – 06-20-201-8713

Minden hónap első péntekén 19 órától

KVÍZ-EST 
Varga Balázzsal

4-5 fős csapatok részére!

Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
2021. november 11. napján 
(csütörtök) 18 órai kezdettel 
KÖZMEGHALLGATÁST TART.
A közmeghallgatás helye: 
PIOK Szemere Pál 
Általános Iskola aula 
(2119 Pécel, Kossuth tér 7.)

Közmeghallgatás

Horváth Tibor polgármester

A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI:
 a)  polgármesteri beszámoló 

a várost érintő eseményekről,
 b)  tájékoztatás a fejlesztési tervek, 

pályázatok megvalósításának állapotáról,
 c)  válaszadás az előzetesen írásban 

benyújtott kérdésekre,
 d)  a résztvevők közérdekű kérdései,

 javaslatai,
 e)  válaszadás a helyben feltett kérdésekre,
 f)  polgármesteri zárszó.

ADVENTI HANGVERSENY 
a péceli Magyarok Nagy-

asszonya Római Katolikus 
Plébániatemplomban! 

A PÉCEL BRASS 
rézfúvós együttes folytatja
 – „Rémálomból Rézálomba”
 mottójú – koncert sorozatát,
 melyre minden érdeklődőt 

szeretettel vár.

AZ ESEMÉNY IDŐPONTJA: 
2021. december 5. vasárnap, 19 óra 

A BELÉPÉS DÍJTALAN.

Pécel város lakossága a közmeghallgatást megelőzően 
közérdekű kérdéseit, javaslatait 2021. november 5-ig 
írásban is eljuttathatja a polgármesterhez  
(Péceli Polgármesteri Hivatal, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. 
vagy a polgarmester@pecel.hu e-mail címre). 
A kérdésekre a polgármester, vagy a polgármester 
döntése alapján az alpolgármesterek vagy 
az illetékes bizottság elnöke ad választ.
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Ünnepi beszédet mond Horváth Tibor polgármester

A PIOK Petőfi  Sándor Általános Iskola diákjai 
színvonalas műsort adtak elő

Megemlékezett Dr. Szűcs Lajos 
térségi országgyűlési képviselő

A Petőfi  Sándor Férfi kórus dalcsokorral készült

ÖNKORMÁNYZAT

VÁROSI 
MEGEMLÉKEZÉS  

MEGEMLÉKEZÉS

A z ünnepi műsort a PIOK Pető-
fi  Sándor Általános Iskola diák-
jai adták.

 Közreműködött az Ossó János Fú-
vószenekar és a Petőfi  Sándor Fér-
fi kórus.
 Ez alkalommal ünnepi köszöntőt 
mondott Dr. Szűcs Lajos térségi or-
szággyűlési képviselő és Horváth Ti-

bor polgármester.
 Az ünnepség koszorúzással záródott 

az 1956-os emlékkőnél a Kálvin téren.

Pécel Város Önkormányzata meg-
tartotta az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 
tiszteletére rende-
zett városi meg-
emlékezését 2021. 
október 23-án 
délelőtt, mely-
nek helyszíne a 
PIOK Szemere 
Pál Általános Is-
kola aulája volt. a

s forrada-
harc 

Dr. Szűcs Lajos a térség országgyűlési 
képviselője, Horváth Tibor polgármester, 

Varmuzsa Péter képviselő elhelyezte ünnepi 
koszorúját az 1956-os emlékkőnél

A SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁG TAGJAI:
Elnök: Kristóf Péter
Képviselő tagok: Garamszegi Zsolt, 
Torma Gábor
Nem képviselő bizottsági tag: Horváth 
Noémi, Czier István

1.     Véleményezi a szociális és gyermek-
jóléti ellátásokkal kapcsolatos, va-
lamint az egészségügyi tárgyú ön-
kormányzati rendeletek tervezetét, 
vizsgálja azok gyakorlati érvényesü-
lését, szükség esetén javaslatot tesz 
azok módosítására. 

2.     Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló törvény rendelkezéseinek 
végrehajtását. 

3.     Figyelemmel kíséri a szociális és a gyer-
mekjóléti intézmények szakmai és tör-
vényességi működését, valamint a szo-
ciális ellátásokkal és szolgáltatásokkal 
összefüggő tevékenységeket. 

4.     Figyelemmel kíséri a szociális és a gyer-
mekjóléti intézmények tevékenységét. 

5.     Véleményezi a Péceli Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, valamint a Péceli 
Napsugár Bölcsőde intézményvezetői 
beosztásának ellátására vonatkozó pá-
lyázati kiírások tervezetét és vélemé-
nyezi a beérkezett pályázatokat. 

6.     Véleményezi a szociális és a gyermek-
jóléti intézmények alapítására, műkö-
dési rendjük meghatározására, átszer-
vezésére, szerkezet-átalakítására tett 
előterjesztéseket, javaslatokat. 

7.     Figyelemmel kíséri a város egészség-
ügyi ellátottságát, a gyógyító-megelő-
ző egészségügyi ellátást végző házior-
vosi, fogorvosi szolgálat működését, az 
orvosi ügyeletet, a védőnőket a mun-
ka-egészségügyi orvosi ellátást, a szer-
ződött járóbeteg ellátást és a közegés-
zségügy helyzetét. 

8.     Ellenőrzi, hogy az egészségügyi alap-
ellátás működéséhez szükséges tár-
gyi feltételek rendelkezése állnake, hi-
ányosság esetén kezdeményezi azok 
megszüntetését. 

9.     Figyelemmel kíséri az egészségügyi el-
látórendszer tevékenységének színvo-
nalát, és az ahhoz kapcsolódó lakossá-
gi észrevételeket. 

10.     Javaslatot tesz a szociális és az egész-
ségügyi ágazat költségvetési előirányza-
tára, fi gyelemmel kíséri a költségvetés 
végrehajtását, a szociális támogatások-
ra és ellátásokra biztosított előirányza-
tok időarányos felhasználását. 

11.     Véleményezi a megüresedő háziorvo-
si, házi gyermekorvosi, az alapellátást 
biztosító fogorvosi praxisra kiírt pályá-
zatra benyújtott pályázatokat, vagy vé-
leményezi praxisátadás esetén az elő-
szerződéseket. 

12.     Szakmailag véleményezi a város egész-
ségügyi ellátásának fejlesztésére irá-
nyuló kezdeményezéseket. 

13.     Véleményezi a háziorvosi körzethatá-
rok kialakítására és módosítására vo-
natkozó előterjesztéseket. 

14.     Véleményezi a Képviselő-testület dön-
tése előtt az egészségügy területén dol-
gozó közalkalmazottak nagyobb cso-
portját érintő intézkedések tervezetét.

15.     Kapcsolatot tart a mozgáskorlátozot-
tak, vakok egyesületeivel, a szociális 
és egészségügyi ellátásban résztvevő 
karitatív szervezetekkel, közreműkö-
dik a hajléktalanokról, szenvedélybete-
gekről való gondoskodásban, szociális 
vagy egészségügyi témájú rendezvé-
nyeket szervez. 

16.     Javaslatot tesz a város szociális és 
egészségügyi ellátó rendszerének bő-
vítésére, fejlesztésére. 

17.     Véleményezi a Helyi Esélyegyenlősé-
gi Programot.

Továbbá a Képviselő-testület 
a következő hatásköreit 
ruházza át bizottságára:

 •  Dönt az Önkormányzat fenntartásában 
működő bölcsődébe történő jelentkezé-
sek rendjéről, valamint a bölcsőde nyá-
ri nyitvatartási rendjéről. 

 •  Dönt az önkormányzat fenntartásában 
működő család- és gyermekjóléti szolgá-
lat szervezeti és működési szabályzata, 
szakmai programja és az önkormány-
zat fenntartásában működő bölcsőde 
intézményi dokumentumai jogszabály 
szerint – az át nem ruházható hatáskö-
rök kivételével – a fenntartó által elfo-
gadandó dokumentumai és beszámo-
lója elfogadásáról.

Tudja, hogy mivel foglalkozik 
A SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG?

Következő sorozatunk-
ban olvasóinknak 

szeretnénk bemutatni 
azt, hogy a képviselő-

testület munkáját segítő 
bizottságok mivel 

foglalkoznak. A negyedik 
részben a Szociális 

Bizottság feladat-és ha-
tásköreit vesszük sorra:

Több ízben kértük a tisztelt lakossá-
got, hogy gépjárműveiket ne közte-
rületen, hanem ingatlanjaikon belül 
helyezzék el, de még mindig sok az ut-
cákon parkoló autó. Ezek a járművek 
akadályozzák a biztonságos és folya-
matos közlekedést, a megkülönbözte-
tő jelzésű gépjárművek célhoz jutását 

is megnehezítik. Most ismételten meg-
kérjük Önöket, hogy az úttestet hagy-
ják szabadon. Itt a tél, bármikor előfor-
dulhat hóesés, ónos eső, amikor Önök 
azt várják tőlünk, hogy azonnal meg-
történjen a síkosságmentesítés. A Pé-
cel Üzemeltető Kft. munkatársai min-
dent meg is tesznek ennek érdekében, 

de csak akkor képesek gyorsan és ma-
radéktalanul elvégezni a feladatot, ha 
a munkagépekkel akadálytalanul tud-
nak haladni az utcákban.
 Kérem, vegyék komolyan ezt a 
problémát, és hagyják, hogy könnyen 
járható legyen városunk minden 
utcája! Horváth Tibor polgármester

ISMÉT A KÖZTERÜLETI PARKOLÁSRÓL
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ELINDULTAK A 
CSAPADÉKVÍZ-

ELVEZETÉSI 
MUNKÁLATOK 

A CSATÁRI DŰLŐ 
TERÜLETRÉSZEN 

ÖNKORMÁNYZAT

Horváth Tibor polgármester 
és Kinál Béla István 
kivitelező a bejáráson

HORVÁTH TIBOR POLGÁR-
MESTER, Sarlós Imre alpolgár-
mester és Kinál Béla István kivi-
telező a BÉTA Tipp Kft-től bejárást 
tartott az Álmos vezér utcában, ahol 
a tervek szerint megkezdődtek a 
csapadék elvezetés munkálatai. 
 Bővebben a Csatári-dűlő település-
rész csapadékvíz elvezetésének ren-
dezése elnevezésű projektről Pécel 
Város Önkormányzatának honlap-
ján (www.pecel. hu) olvashatnak:

h t t p s :// p e c e l . h u / h i r e k /
o k t o b e r b e n - e l i n d u l n a k-
a-csapadek v iz- elvezetesi-
munkalatok-a-csatari-dulo-es-
levendulas-teruletreszeken

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.

SARLÓS IMRE alpolgármester (Közösség 
Pécelért Egyesület)  7. körzet képviselője.
 Telefon: 06-20/410-0000 
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu. 

Időpont egyeztetés a 06-20/410-0000-as 
telefonszámon.

VARMUZSA PÉTER (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.

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
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HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
KISS Festék Szaküzlet , Pécel, Rákos út 3.
 Nyitva: Hétfő–péntek: 7.00-17.30, szombat: 7.00 – 13.00

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 Nonprofi t Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
 hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig
 Tel.: 53/500-152, 53/500-153
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A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szál-
lítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulla-
dék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
 Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, 
az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlá-
tozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illet-
ve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől 
eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tete-
jű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
 Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulla-
dékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkent-
ve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezé-
sükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, bo-
ros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőponton 
történik! (Kossuth Lajos utca 18.)

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

2021. NOVEMBER ÉS DECEMBER HÓNAPBAN 
ingatlanonként 4 db ingyenes lebomló DTKH-s zöld zsák, 
valamint további korlátlan mennyiségű megvásárolt, kék 
színű DTkH emblémás lebomló zsák, illetve a  max. 70 cm 
hosszú kötegekben összekötött 0,5 m3 mennyiségű ágnye-
sedék helyezhető ki.

 A begyűjtés alkalmával 2 db zöld színű DTKH-s zsákot biz-
tosítunk csereként.
 Ennek megfelelően a 2022-es évben, áprilisban és júliusban 
egy-egy alkalommal történik majd a zöldhulladék gyűjtése.

FIGYELEM! 2021. JÚLIUS 5-TŐL A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
AZ EGÉSZ TELEPÜLÉSEN HÉTFŐI NAPOKON TÖRTÉNIK! 

TISZTA UDVAR, 
RENDES HÁZ

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK Képviselő-testü-
lete pályázatot hirdetett a „Tiszta udvar, rendes ház" elismerő cím 
adományozására. 
 Az elismerő cím azoknak a Pécel Város közigazgatási területén 
lévő lakóingatlanok birtokosainak adományozható, akiknek az in-
gatlanán található épület, kert, udvar (a beültetett virágok és növé-
nyek vonatkozásában is) harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a 
környezethez.
 Az idei évben a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet Szabó-
né Fülöp Aranka és Szabó Antal kertje nyerte el.
 A díjat Horváth Tibor polgármester és Garamszegi Zsolt képvi-
selő ünnepélyes keretek között adta át az ingatlan birtokosainak.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2021.

NOVEMBER DECEMBER
1.; 15.; 29. 13.; 27.

A kommunális 
hull. szállítás 

napja

HÁZHOZ MENŐ ZÖLD-
HULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
NOVEMBER DECEMBER

Hétfő 8. 6.

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

SZAKKÉPZETT 

  MESTEREK 

  zsindelyezés
  széldeszkázás
  szegőelemek cseréje
  beázások javítása
  ereszcsatorna javítása,  
cseréje, takarítása
  tetőszerkezet teljes  
cseréje és fedése

Hirdetés
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Knakker Zsófi a kérdésekre válaszol

KITAKARÍTOTTUK A JÓKAI ÉS RÁKÓCZI UTCA 
TALÁLKOZÁSÁNÁL TALÁLHATÓ TERÜLETET

KÖZÖSSÉG

Ö t helyszín lett megjelölve város-
unkban, ahol a jelentkezőket ko-
ordinátorok várták 2021.október 

23-án reggel.
 „A nagy lelkesedésnek idén is meg volt 
az eredménye, és a sok önkéntesnek kö-
szönhetően több péceli területet sikerült 
szebbé, tisztábbá varázsolni. Jó volt látni 
az összefogást, a megtisztított ut-
cákat és tereket, zöldfelülete-
ket. A nagytakarításra ki-
jelölt területek között volt 
a Határ út és környéke, 
a Millenniumi Nemze-
ti Emlékpark, a Pás-
komliget, Maglódi út 
környéke, a Csunya-tó 
és Csunya-árok, vala-
mint az Újtelep.” mondta 

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA alkal-
mából Pécel Város Önkormányza-
ta és a Lázár Ervin Városi Könyv-
tár és Szemere Pál Művelődési Ház 
látta vendégül a Péceli Őszi Nap-
fény Nyugdíjas Egyesület szépkorú 
tagjait a Kúria Rendezvényházban 
szervezett ünnepségen. A megjelen-
teket Horváth Tibor polgármester 
egy szál virággal köszöntötte, majd 
Erdélyi Csilla vidám, zenés mű-
sora után fi nomságokkal várták a 
vendégeket.

2021. OKTÓBER 16-ÁN délelőtt 
10 órára hirdettük meg a Jókai és Rákóczi 
utca kereszteződésénél elburjánzott bozó-
tos terület ritkítását és takarítását. 
 Már reggeltől izgatottan vártam a mun-
ka kezdetét, hogy vajon képviselő társai-
mon kívül jönnek-e még má-
sok, lesz-e elég szerszám, idő, 
és meg tudunk-e birkózni a fel-
adattal. 
 Aztán szépen lassan elkezd-
tek szállingózni ismerős és is-
meretlen arcok, szerszámokkal 
felfegyverkezve. Nagyon feleme-

el kérdésünkre Kalmár-
né Molnár Katalin ko-
ordinátor.
 A munka befejezté-
vel a Közösség Pécelért 

Egyesület mindenkit sze-
retettel várt egy tál babgu-

lyásra a Csunya-tónál.
 Idén is nagy szerepet vál-

laltak a szervezésben és a lebo-
nyolításban a Pécel Dojo Sport Egyesület 
tagjai, akik fontosnak tartják a környe-
zettudatosságra nevelést. Ezúton köszön-
jük a szülőknek és a gyerekeknek az ak-
tív részvételt.
 A területeket összesen 600 zsáknyi sze-
méttől tisztították meg az önkéntes csa-
patok, akiknek ezúton is hálásan köszöni 
a szerepvállalását a város vezetése is

lő érzés volt ott lenni és látni, hogy hányan 
megmozdulnak, hogy milyen sokan kíván-
nak tenni a környezetünk szépítéséért, és 
áldozzák fel a hétvégéjük egy részét. 
 Ezúton is szeretném megköszönni 
mindnyájatoknak ezt a délelőttöt, és re- mélem, azon felül, hogy adtunk közösen 

valamit, nagyon sokat kaptunk is 
egymástól és a közös munkánktól. 
 Köszönjük Horváth Tibor pol-
gármester úr gépeit, és a Pécel Kft.-
nek az összeszedett hulladék elszál-
lítását!

Üdvözlettel: Torma Gábor 
(a 2. körzet képviselője)

Október 15-ével megkezdődött a hivata-
los fűtési szezon.
 A tapasztalatok azt mutatják, hogy so-
kan a hűvösebb idő beköszöntével nem 
várják meg a szezon kezdetét, esténként 
felfűtik a lakásaikat.
 A háztartások zömében vegyes tüzelé-
sű kazánt használnak. Önmagában ez nem 
okozhatna gondot, ha mindenki a megfe-
lelő karbantartást követően és rendelte-
tésszerűén alkalmazná ezen eszközöket.
 A legtöbb robbanás a kazánok helyte-
len használatából ered, hiszen a tulajdo-
nosok nem mindig megfelelően üzemelte-
tik az eszközöket. Sok esetben a műszaki 
állapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyak-
ran túlfűtik a szerkezeteket, amik már nem 
képesek megbirkózni a megemelkedett 
nyomással. Egyéb okok is közre játszhat-
nak a kazánok robbanásában, mint pél-
dául egy esetleges áramszünet, aminek 
hatására leáll a keringetőszivattyú. A mo-
dern kazánoknál ez ma már nem jelenthet 
gondot, hiszen egy túlnyomást szabály-
zó szelep biztosítani tudja az állandó és 
megfelelő üzemi nyomást.

Fontos, hogy minden begyújtás előtt 
győződjön meg következőkről:
      •       a tüzeléstechnikai berendezés és a fű-

tési rendszer az előírt mértékig fel le-
gyen töltve vízzel,

      •       a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró 
szerelvények, nyitott, illetve az üzemel-
tetésnek megfelelő állásban legyenek,

      •       szivattyús fűtés esetén győződjön meg 
a szivattyú zavartalan működéséről és 
megfelelő áramellátásáról,

      •       ellenőrizze a termosztát helyes beál-
lítását, a kondenzáció és ezzel együtt 
járó kátrányosodás, illetve az ebből ere-
dő fokozott mértékű korrózió elkerülé-
se érdekében.

A robbanásokat többnyire emberi mu-
lasztás okozza, így a balesetek megelőzé-
se érdekében kiemelt fi gyelmet kell for-
dítani az alapvető szabályok betartására.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Gödöllő Katasztrófa-

védelmi Kirendeltség

Képviselők és önkéntesek 
együtt szedték a szemetet! 

Újra lendületben 
A PÉCELI FINNBARÁTOK

Az idei évben 
is csatlakozott 
Pécel városa 
a TeSzedd!
– Önkéntesen a 
tiszta Magyar-
országért 
mozgalomhoz.

Bő másfél éves kény-
szerpihenő után októ-
berben ismét program-
mal jelentkezett a Péceli 
Magyar-Finn Baráti Kör.

SIKERES TESZEDD AKCIÓ PÉCELEN!

tisztított ut-
elülete-
a ki-
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 Idén
laltak a sze

Idősek 
világnapja 
PÉCELEN 

A FŰTÉSI 
IDŐSZAK 
VESZÉLYEI

A Hámori Házban megtartott prog-
ramjuk címe Finnország – szere-
tem! Helsinki és környéke egy ott 

élő magyar lány szemével volt. Ehhez hűen 
az összejövetel középpontjában egy fi atal 
magyar hölgy, Knakker Zsófi a állt, aki az 
ELTE fi nn szakán végzett, s aki jelenleg 
a fi nn fővárosban él és tanul, s jövőbeli 
munkáját is ott képzeli el.
 Kinti tanulmányai végeztével Zsófi a vé-
dőnőként fog dolgozni, így az általa tartott 
előadás első fele is a fi nn egészségügy ál-
talános helyzetére, vívmányaira és kihí-
vásaira fókuszált. Az est interaktív jelle-

géből következően a hallgatóság nem csak 
hallgatta őt, hanem menet közben felve-
tődő kérdéseivel tovább is szőtte a beszél-
getést, így mindenki választ kaphatott a 
témával kapcsolatos kérdéseire.
 Előadása második felében Zsófi a képes 
bemutatót tartott Helsinkiről és környéké-
ről, elsősorban a kikapcsolódás lehetősé-
geinek bemutatásával. Ezt követően a be-
szélgetés az átkeresztelt „fi nnasztal” mellett 
folyt tovább, ahol a fi nnbarátok és vendége-

ik a vírus miatt elhalasztott szá-
mos program megrendezésének 
részleteit vitatták meg.
 A Baráti Kör kulturális ese-
ményein hamarosan ismét 
szállítja a híreket és érdekes-
ségeket fi nn testvérvárosunk-
ról és általában Finnországról 

– érdemes tehát fi gyelemmel 
kísérni Facebook-oldalukat!

László Zoltán Péceli 
Magyar-Finn Baráti Kör elnöke

A Közösség Pécelért Egyesület 
képviselői is szedték a szemetet
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OKTATÁS

A népszokásaink nagy része a naptári évhez fű-
ződik. A jeles napok az évszakok változásához, 
a napfordulóhoz, illetve a mezőgazdasági mun-
ka egyes fázisaihoz kapcsolódnak. A népszoká-
sok legtöbbje az elmúlt évtizedekben egyre job-

ban eltűnt a mindennapi rohanó életünkből.

OKTATÁS

M int azt a pedagógiai programunk 
is tükrözi, fontosnak tartjuk, 
hogy a már-már feledésbe me-

rülő népszokásokkal és hagyományokkal 
megismerkedjenek az intézményünkbe járó 
kisgyermekek. Ezeken az eseményeken 
bővülnek ismereteik, gazdagodik szókin-
csük, kialakul a szépérzékük, szorosabbá 
válnak a társas kapcsolataik, megismerik 
a régen használt eszközöket és a természe-
tes anyagok felhasználásának lehetősége-
it – a jókedv és a játék mellett.
 Összességében elmondhatjuk, hogy a 
néphagyomány olyan értéket képvisel, mely 
megtanít a közösségi értékrend megbecsü-
lésére és mások tiszteletben tartására.
 Ezért szeretnénk a következő generáci-
óban olyan szemléletet és magatartásfor-
mát kialakítani, melynek lényeges eleme 
a népi kultúra.
 A tanév első jeles napja a szüret volt.
 A péntek délutáni programon a gyere-
kek szülői kísérettel vehettek részt.
 Az óvoda udvara megtelt sok izgatott, fa-
batkát szorongató kisgyermekkel és lelkes 
családdal. Idén ugyanis rendhagyó módon 
fabatka volt a fi zetőeszköz a mulatságon. 
 A bátor jelentkezők kipróbálhatták sze-
rencséjüket a zsákba macskánál, ügyessé-
güket pedig a horgászatnál és a versenyjá-
tékoknál, ahol jutalom ütötte a nyertesek 
markát. 
 A kézműves asztaloknál kedvük sze-
rint próbálhatták ki a gyerekek a külön-
böző kreatív technikákat, mint pl: az ujj-
festést, a dugó nyomdát, a tépés, vágás és 
ragasztás különböző technikáit.
 A vidám táncházban énekből és cipő-
koppanásból sem volt hiány, akinek ked-
ve támadt, ropta a táncot kifulladásig.
 Vendégeink fabatkáért vásárolhattak 
kézzel készített ékszereket, illetve lekvá-
ros, kakaós és nutellás palacsintát, amit 

a szorgos dadusnénik egész nap megál-
lás nélkül sütöttek. 
 A nap elmaradhatatlan része volt a min-
dig nagy sikert arató, tárcsán sült friss 
lángos. A kígyózó sort türelmesen kiváró 
vendégek igény szerint sós, fokhagymás, 
illetve tejfölös lángossal csillapíthatták 
éhségüket.
 A szőlő préselése, taposása és a must 
kóstolása tette igazán jellegzetessé a szüre-
ti mulatságot. Megtanulhatták a gyerekek, 
hogy régen hogyan készítettek a szőlőből 

NÉPHAGYOMÁNY 
a Nyitnikék óvodában 

mustot, kipróbálhatták a szőlőpréselést 
és a bátor vállalkozók a régi szokást fel-
elevenítve vidám énekszó mellett meg is 
taposhatták a szőlőt. Ez a nem mindenna-
pi élmény még emlékezetesebbé tette ezt 
a jeles napot.
 Az óvoda minden dolgozójának lelkes 
munkája és vidám hozzáállása példaér-
tékű, mely nélkül nem jöhetett volna lét-
re ez a nap.
 Következő jeles ünnepünk november 12-
én Márton napja lesz. Az óvoda udvarán 
tábortüzet gyújtunk, s közben libás népi 
énekekkel és drámajátékkal múlatjuk az 
időt. Vendégeinket libazsíros, tepertős, li-
lahagymás kenyérrel és teával kínáljuk. 
Az est leszállta után a környékbeli utcák-
ban zenés, lámpás felvonulást szervezünk, 
melyre minden érdeklődőt szertettel vá-
runk.

László-Kókai Brigitta óvodapedagógus

Emlékévet 
ÜNNEPEL A GIMNÁZIUM 
A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola 

és Gimnázium gimnáziumi intézményegységének jog-
elődje, a város gimnáziuma, a későbbi Ráday Pál Gim-

názium első tanéve 1962 szeptemberében indult el. 

A szervezők a 2021-
2022-es tanévben 
szeretnének en-

nek méltó emléket állítani.
 „Elődeink bölcsen gon-
dolták úgy, hogy a kimű-
velt emberfők által lesz éle-
tünk és környezetünk egyre 
szebb, élhetőbb és értékeinket 
megőrző. 
 Jelenünkre is igaz ez. A rádays ha-
gyományok ápolása ma is fontos felada-
tunk, és több mint fél évszázad múltán 
is nagy lelkesedéssel és elhivatottsággal 

végezzük e célért a munkákat. 
A 2021-2022-es tanévet en-
nek a hagyománynak a tisz-
teletére emlékévvé nyilvá-
nítjuk” – ezzel a pár sorral 

Hirdetés

nyitotta meg Kóródi Mária intézmény-
egység-vezető 2021. október 8-án az em-
lékév rendezvénysorozatát, aki ez alka-
lommal ismertette a jubileumi év kiemelt 
programját is.
 Ezt követően a gimnázium tanárai, va-
lamint volt és jelenlegi diákjai által össze-
állított ünnepi műsor színesítette az ese-
ményt.
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ERDÉLYBEN
A Határtalanul program keretében Béres 

Imre tanár úr és Törteli Helga tanárnő szer-
vezésében a Szemere iskola 42 nyolcadikos di-

ákja élményekben gazdag kiránduláson ve-
hetett részt a mesés szépségű Erdélyben.

A szervezés, az erdélyi vendéglátás 
és nem utolsó sorban a diákcsa-
pat szuper volt! 

 Első napon, az utazás napján megnéz-
tük Mátyás király monumentális szobrát, 
illetve szülőházát Kolozsvárott. Parajdon 
volt négy napig a szállásunk, onnan csil-
lagtúraszerűen kerestük fel Székelyföld 
természeti és épített csodáit, 
s a gyerekek minden nap úti-
naplót írtak a látottakról.
 Második nap átgyalogoltunk 
a Békás-szoroson, megcsodál-
tuk a Gyilkos-tavat, ezután Szé-
kelyudvarhelyen tettünk egy 
rövid városnéző sétát. A történelmi szobor-
park „lakóiról” igazgató úr, Csaba bácsi tar-
tott érdekes kiselőadást. Ezután felkeres-
tük a szejkefürdői székelykapukat, Orbán 
Balázs író sírját, valamint a Székelyföld hí-
res épületeiről, várairól, templomairól ké-
szített makettparkot, a mini Erdélyt.
 Másnap Csíkszeredán emlékeztünk meg 
az aradi vértanúkról a Mikó vár előtt, meg-
koszorúztuk Petőfi  szobrát, majd Csíksom-
lyón elcsendesedtünk a kegytemplomban, 
hogy ezután megmászhassuk a Kissom-
lyó-hegyi kálváriát.
 Ezután Gyimesbükkön megebédeltünk. 
Itt húzódott a történelmi Magyarország 
keleti határa, az ún. 1000 éves határ, ahol 
egy vasúti őrház és a Rákóczi-vár romjai 
látogathatóak. Természetesen felmász-
tunk a vár romjaihoz, ahonnan pazar ki-
látás nyílt a vidékre. Este közösen meg-
tanultuk a székely himnuszt énekelni. 
 Negyednap délelőtt leereszkedtünk a 
föld mélyébe, az európai hírű parajdi só-
bányába, majd Farkaslakán, Tamási Áron 
sírjánál koszorúzással emlékeztünk meg az 
Ábel-trilógia írójáról. Székelykeresztúron 
ebédeltünk, s innen utunk Fehéregyházá-

ra vezetett, a Petőfi  Múzeumba. 
Itt látták utoljára a már sebe-

sült költőt, s valószínűleg itt is került tö-
megsírba. Itt is elhelyeztük az emlékezés 
koszorúját. Segesvár volt az aznapi utolsó 
küldetésünk: a várban a gyerekek kis csa-
patokban keresték fel a feladatlapon meg-
adott épületeket, készítettek fényképeket, 
selfi ket.
 Utolsó nap reggeli után fájó búcsút vet-
tünk Parajdtól és vendéglátóinktól.
 Hazafelé megálltunk még Marosvásár-
helyen, ahol egy helybeli egyetemi tanár, 
Tibi bácsi szegődött mellénk idegenvezető-
nek, és kalauzolt bennünket Közép-Kelet-
Európa legszebb szecessziós épületében, 
a Kultúrapalotában, amely gyönyörű fes-
tett üvegablakairól is méltán híres. Ezután 
külön engedéllyel bemehettünk a várbeli 
református templomba, amelyben éppen 
felújítás zajlott, így munka közben fi gyel-
hettük meg a restaurátorokat, ahogy a bel-
ső falréteget megbontva újítottak fel egy-
egy régi freskót. Innen utunk már végleg 
hazafelé vezetett.
 A Király-hágón megállva búcsút intet-
tünk e mesebeli tájnak és vendégszerető 
lakóinak. Köszönjük az élményt!

Dolhainé Besnyő Zsuzsanna

Szeptember 30-án a Magyar Nép-
mese Napja; könyvtártermeinkben kihe-
lyeztünk mesedobozokat, amiben egy-egy 
népmesét jelenítettünk meg. A gyerekek 
egy mappába gyűjthették a meséket, amit 
végül haza is vihettek. 
 Október 5-én Zolcer János újság-
író volt a vendégünk, aki Mihail Gorba-
csov életéről mesélt a nagyérdeműnek. A 
résztvevők megismerkedhettek a rendszer-
változás nemzetközi hátterével, és anekdo-
tákat hallgathattak az utolsó szovjet pár-
titkárról, egy barát tolmácsolásában.
 A Gorbacsov titkai című könyv már köl-
csönözhető a könyvtárban. 
 Október 4-e és 10-e között került 
megrendezésre az Országos Könyv-
tári Napok rendezvénysorozat, mely ke-
retén belül, az Én Könyváram program

– az Óvodások hete került megszervezésre.
 Egy héten keresztül a Gesztenyés Óvo-
da csoportjai mesefoglalkozáson vettek 

VIDÁM ŐSZI FESZTIVÁLT szerve-
zett a gyermekeknek 2021. október 16-án 
délutánra a Lázár Ervin Városi Könyvtár 
és Szemere Pál Művelődési Ház. A prog-
ram táncházzal kezdődött, melyet Ledán 
Imola tartott az érdeklődőknek, majd a 
beérkezett almás sütemények zsűrizése és 
kóstolása következett. A gyerekek megte-
kinthették a Manócska Társulat bábelő-

Szemerések 
Nagy örömünkre a ta-
valyi kihagyás után 
idén október 2-án, az 
állatok világnapján is-
mét megrendezhet-
tük a Szemere iskola 
és a Péceli Természet-
védők és Állatbarátok 

Közhasznú Egyesületének évente vissza-
térő nagyszabású programját, a Kisállat-
kiállítás és vásárt. 
 Már kora reggel megtelt az aula álla-
tokkal, nyuszikkal, tengeri malacokkal, 
hörcsögökkel, cicákkal, kakasokkal, de ér-
keztek hüllők, kígyók is szép számmal. A 
megnyitó után egy állati jó tánc vezette 
fel a programot, majd megtelt az aula, az 
iskola, az udvar gyerekekkel, szülőkkel, és 
kezdetét vette a nagy pecsétgyűjtési ak-
ció. Minden tanulónak legalább öt prog-
ramon részt kellett vennie, és ezt a me-
netlevelébe gyűjtött pecséttel igazolnia. 
 Az aulában beindult a madáretető ké-
szítés, megnyílt az állatokkal kapcsolatos 
rajzpályázat díjnyertes munkáiból a ki-
állítás, elkezdődött az arcfestés és a csil-
lámtetoválás. A tantermekben számos 
érdekes program, izgalmas feladat várta 
a gyerekeket: kihalt állatok terme, álla-
ti lábnyomok felismerése, agyagállatkák 
készítése, QR-kód kereső verseny, olva-
sósarok, állati rejtvények, puzzle, cél-
ba dobó verseny, madárhang felismerés, 
stb. Az érdeklődők két előadás kereté-
ben megismerkedhettek a méhek csodá-
latos világával, és egy látványos fi zika-
shownak is tanúja lehettek. Az udvaron 
lehetett lovagolni, horgászni, és itt zaj-
lott a kutya és kedvenc szépségverseny 
is. Délre elkészült a bográcsgulyás is, így 
egy fi nom ebéddel, illetve az eredmény-
hirdetésekkel zárultak a programok. 
 Élményekkel, ajándékokkal, madárete-
tőkkel megpakolva térhettek haza a gye-
rekek ezután az állati jó délelőtt után.
 Köszönet minden szervezőnek, elő-
adónak, résztvevőnek.

Böszörményi Csaba intézményvezető

ÁLLATI JÓ BULI 
A SZEMERÉBEN

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

HÉTFŐ:
9:30-tól Hölgytorna
18:00-tól Ping-pong
18:30-tól Zumba
19:00  Jamland Hiphop Szaszával

KEDD:
9:00-tól Ping-pong
16:30-tól  Tánc és mozgásfejlesztés 

ovisoknak 5-6 éveseknek 
Márkus Nikivel

17:00-tól  Tudorka – fejlesztő foglalkozás 
(előzetes bejelentkezés szükséges

– tudorkafejlesztes@gmail.com)
17:30-tól  Dinamikus Pilates Márkus Nikivel
18:00-tól Gerincjóga

SZERDA:
9:00-tól Ping-pong
16:30-tól  Tánc és mozgásfejlesztés 

ovisoknak Márkus Nikivel
18:00-tól Ping-pong
18:30-tól Zumba
19:00-tól  Jamland Hiphop Szaszával

CSÜTÖRTÖK:
9:00-tól  Ping-pong
10:00-tól  Zenekuckó
15:30-tól  Tini Aerobik Márkus Nikivel
16:30-tól  Akrobatikus Rock and Roll Tini 

Márkus Nikivel
17:00-tól  Tánc és mozgásfejlesztés 

ovisoknak 3-4 éveseknek 
Márkus Nikivel

17:00-tól  Tudorka-fejlesztő foglalkozás 
(előzetes bejelentkezés szükséges

– tudorkafejlesztes@gmail.com)
18:00-tól  Akrobatikus 

Rock and Roll Mini Márkus Nikivel
18:00-tól Hölgytorna
18:00-tól Gerincjóga
18:30-tól Step Aerobic
19:00-tól  Dinamikus Pilates Márkus Nikivel

PÉNTEK:
10:00-tól Szenior örömtánc

A művelődési ház 
októberi állandó 
rendezvényei:

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@pecelmuvhaz.hu, 

konyvtar@pecelkonyvtar.hu

részt, ahol a Hétfejű sárkány és a Nagy-
ravágyó feketerigó történetét ismerhették 
meg a gyerekek. A foglalkozáson nem csak 
a meséket hallgatták meg, és különböző 
feladatokat oldottak meg közösen, hanem 
ötletesebbnél ötletesebb alkotásokat is ké-
szítettek Heni néni segítségével. 
 A Kúria Rendezvényház elérhetősé-
gei megváltoztak. Terembérléssel kapcso-
latban a 06-20/482-22-46 telefonszá-
mon, vagy a muvhaz@pecelmuvhaz.hu
e-mail címen érdeklődhetnek, hétfőtől pén-
tekig 9 órától 16 óráig.

ŐSZI ALMA FESZTIVÁL

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEINK:

adását, a programot pedig a Fülemüle Ze-
nekar koncertje zárta.
 A délután folyamán a kisebbek és na-
gyobbak kipróbálhatták az udvaron felál-

lított ügyességi pályát. Megis-
merkedhettek Virágh Lászlóval, 
aki saját kezűleg, aprólékos ki-
dolgozással készít élethű moz-
dony modelleket, ezeket műkö-
dés közben is megcsodálhatták 
az érdeklődők.
 Részt vehettek kézműves fog-
lalkozáson, valamint megkós-
tolhatták a bográcsban készült 
paprikás krumplit is.
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KULTÚRA

HirdetésHirdetés

A z idei fellépők között köszönthet-
tük Dr. Balogh Vera barokk fu-
volaművészt, aki a francia barokk 

fuvolajátékról tartott előadása és kurzusa 
mellett, a nyitókoncerten francia barokk 
stílusban komponált kamaraművekkel 
kápráztatta el a hallgatóságot. Partnere 
Dr. Várallyay Ágnes csembalóművész volt. 
 A közép-, főiskolai, illetve egyetemi 
szinten tanuló növendékek idén is szép 
számmal voltak jelen a koncerteken, elő-
adásokon. Többek között Matúz István 
Kossuth-díjas fuvolaművész mesterkurzu-
sát is nagy érdeklődéssel fogadták, amely 
sok hasznos és érdekes információt 
nyújtott az érdeklődőknek.
 A zenei programok tematikája na-
gyon színesre sikerült. A vezérmotí-
vumként ható műsorcímek igazán be-
szédesek voltak. Mint például az 5 éves 
fennállását ünneplő Flautone Quartet 

„Programzenék fuvolanégyesre” című 
hangversenyének címe is. Ezen a kon-
certen több népszerű átirat mellett 
olyan művek is elhangoztak, amelye-
ket Magyarországon először itt muta-
tott be az együttes. A kvartett állandó 

VI. (JUBILEUMI) NEMZETKÖZI 
FUVOLAFESZTIVÁL Pécelen 

„De szeretnék az 
erdőbe fa lenni”

KULTÚRA

2021 szeptemberében egy elmaradt komolyzenei bien-
nále került megrendezésre, immáron hatodik alkalom-

mal, a Péceli Parnasszus Alapítvány szervezésében. 
A 11 éves múltra visszatekintő Nemzetközi Fuvola-
fesztivál 2020-ban ünnepelte volna fennállásának 
10. évfordulóját, ám a COVID pandémia ezt is felül-
írta, mint a világon oly sok más hasonló eseményt.

Karsai Zsigmond festőművész, a nép-
művészet mestere, a Magyar Kultúra 
Lovagja, Pécel város díszpolgára 101 

évvel ezelőtt született. A tiszteletére ta-
valy októberre tervezett ünnepséget a 

pandémia miatt ez évben rendezték meg. 

tagjai: Kurunczi-Illésy Orsolya, Klimászné 
Varga Zsófi a, Kovátsné Ilyés Dalma és Dr. 
Fábián Tímea. A koncerten közreműködött: 
Szűcs-Ittzés Zsuzsanna és Szabóné Szon-
da Gabriella fuvolaművészek, Nagy Zsolt 
kürtművész, valamint Zelinka Tamás ze-
netörténész, akinek egyénisége és szakmai 
felkészültsége minden alkalommal csodá-
latra méltó.
 A Fesztivál rendezősége minden alka-
lommal nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
a jövő generációját olyan tartalmas, gya-
korlati előadásokkal is segítse, amelyek 
a művészi és pedagógiai pályájuk során 

fontos tartalmat képviselhetnek. Nagy 
örömünkre 2021-ben elfogadta a meg-
hívást: Lakat Zoltán feltaláló, aki reform 
hangolódugójával forradalmasította a fu-
vola hangzásvilágát; Dr. Romos Zsolt, a 
LFZE tanára, aki előadásában a fuvola-
játék során alkalmazható lazító, izom-
fejlesztő gyakorlatok mellett, az e célra 
felhasználható, más területeken (pl. sport-
ban) már alkalmazott eszközök haszná-
latának fontosságára hívta fel a fi gyelmet. 
Szűcs-Ittzés Zsuzsanna, az Magyar Álla-
mi Operaház művésze, aki egy kevéssé is-
mert oldaláról is bemutatkozott, hiszen 
zeneterapeutaként is dolgozik. Kollégá-
ja, Cselenák Zsolt segítségével bepillan-
tást engedtek a kórházi gyógyulást segí-
tő szakemberek munkájába, a viselkedési, 
illetve tanulási problémákkal küzdő gye-
rekek életébe.  Az általuk bemutatott gya-
korlatsorokban sok olyan hasznos dolog 
felmerült, amely nagy mértékben segít-
heti a zenetanárok munkáját.
 Sajnos hirtelen jött betegsége miatt nem 
üdvözölhettük körünkben a Bécsben élő 
és tevékenykedő művészt, Alföldy-Boruss 
Esztert. Azonban egy ragyogó beugrás-
nak köszönhetően elfogadta meghívá-
sunkat egy fi atal tehetség, Duleba Lívia, 
aki október 31-én Olaszországban képvi-
seli hazánkat egy rangos fuvolás esemé-
nyen, a Rómában megrendezésre kerülő 

Flautissimo zenei fesztiválon. Part-
nere a záró koncerten a kiváló Dr. 
Mali Emese zongoraművész volt.
 A fuvolafesztivált rendező Pé-
celi Parnasszus Alapítvány ezúton 
is köszöni helyi és országos támo-
gatói nagylelkű adományát, amely 
segítségével ismét sikeres és tartal-
mas programokkal tölthette meg a 
szeptember 17-19-ig tartó háromna-
pos rendezvényt. 

Dr. Fábián Tímea fuvolaművész, a 
fesztivál program-koordinátora

O któber 9-én délután 
megtelt a Szemere Pál 
Általános Iskola au-

lája. Akik ismerték, szerették 
Karsai Zsigmondot, örömmel 
jöttek el a műsoros megemlé-
kezésre.
 A Karsai-emlékest ötlete még 
tavaly ősszel született. A Lázár 
Ervin Városi Könyvtár és Sze-
mere Pál Művelődési Ház szíve-
sen fogadta a Karsai Zsigmond 
Baráti Társaság kezdeménye-
zését, és a Települési Értéktár 
Bizottsággal karöltve megszer-
vezték a programot, mely mél-
tó emléket állított a sokoldalú 
népművésznek. 
 A műsort Fáy Ferenc Haza-
megyek című versével Kovács 
Zoltán vezette be, majd meg-
nyitót mondott Dr. Szűcs La-

jos országgyűlési képviselő és 
Horváth Tibor polgármester.
 Az est Zsiga bácsiról szólt. 
Életének főbb állomásai mellett 
szó esett kivételes jelleméről, 
munkabírásáról, hazaszerete-
téről. A meghívottak anekdo-
tákat meséltek, illetve egy-egy 
Zsiga bácsival kapcsolatos él-
ményüket osztották meg a hall-
gatósággal.  
 Az énekszó sem hiányzott 
a programból. Faragó Lau-
ra Kossuth-díjas és Magyar 
Örökség díjas énekművész, 
Petrás Mária Magyar Örök-
ség díjas népdalénekes, a Pető-
fi  Sándor Férfi kórus, valamint 
Pertis Szabolcs, Pertis Katica, 
Pertis Virág, Heltai Fruzsina 
által alkotott kiskórus előadá-
sában hallhattunk népdalokat.

 A Bem Folklór Egye-
sület és a Bartók Tánc-
együttes fergeteges tánc-
produkciói a Lőrincrévi 
bálok hangulatát vará-
zsolták a helyszínre.
 A tartalmas és színvo-
nalas műsort Heltai Mik-
lós állította össze, aki a 
szervező munka nagy ré-
szét is magára vállalta. 
Tette ezt szívből, hiszen 
félévszázados igaz barát-
ság fűzte az ünnepelthez. 
Nem véletlen, hogy a zeneszá-
mok közé becsempészett né-
hány Fáy Ferenc verset is. A 
Pécelen született költő a 100. 
születésnapját ünnepelné az 
idén. Sorsukban sok hasonló-
ságot lehet felfedezni, ezt Hel-
tai Miklós így fogalmazta meg:  
 „A XX. századi magyar sors 
mindkettőjük életében szinte 
azonos barázdákat szántott. 
 Mindketten oda kellett 
hagyják szeretett szülőfa-
lujukat, szülőföldjüket, de 
mindketten életük fogytáig 
hűségesek maradtak hozzá. 
Mindkettőjüket meggyötörte 
a háború, hadifogság, de hű-
ségüket hazájukhoz a legne-
hezebb időkben is megőrizték. 
Magyarság – emberség mind-
kettejük életében elválasztha-
tatlanul összetartoztak, más 
nemzetektől nem elválasztot-
ta, hanem összekötötte őket 
magyarságuk. És végül, a pé-
celi táj és péceli ember mind-
kettőjüket életre szólóan rabul 
ejtette: Fáy Ferenc verseiben 
megénekelte, Karsai Zsigmond 
megfestette.”

 A program végén Karsai-
né Sáfrány Magdolna meg-
hatottan mondott köszönetet 
a szervezőknek és a nagy szá-
mú közönségnek. Kérésére a 
közönség a szereplőkkel együtt 
közösen elénekelte a „De sze-
retnék az erdőbe fa lenni” kez-
detű dalt. L.Á.

Duleba Lívia fuvolaművész 
és Dr. Mali Emese zongoraművész

A Bartók Táncegyüttes egyik csoportja

Karsainé Sáfrány Magdolna

Pertis Szabolcs, Pertis Virág 
és Heltai Fruzsina

Heltai Miklós, Dr, Szűcs Lajos, 
Horváth Tibor

Monty Állatpanzió  
RÁKOSCSABA
SZOLGÁLTATÁSAINK:  
kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ

TEL.: 06-70/595-6931
WEB: www.allatpanzio.com Monty Állatpanzió

• NAPKÖZI
• KUTYAOVI
• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA
• BLÖKI-FUVAR

• KUTYAKIKÉPZÉS
• KUTYASÉTÁLTATÁS
• KUTYAFUTI
•  INGYENES  

CHIP OLVASÁS

Ö
Tel.: 06-30-911-8246

Pécel, Zsigmondi u. elején

 
ÁRÁBÓL!

A KUPON  
FELMUTATÓJÁNAK

10%  
KEDVEZMÉNY JÁR

Szépülj nálam!

Papp Ildikó 
kozmetikus

Idill
kozmetika

2119 Pécel, Baross utca 7. 
Telefon: 06-70/509-7737

Slim @ Beauty 
Szalonban
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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 SZERVIZKONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

Cím: 2119 Pécel, Rákos utca 2.  
(Számítástechnikai üzlet mellett)

Zsidi Tímea – 

Szabóné Kárpáti Szilvia – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

CíC

S S

CíC

KÉZ ÉSKÉZ ÉS
SZALON

Háziasszonyképző 
ISKOLA PÉCELEN 1. rész

Hazánkban Mezőkövesd után másodikként Pécelen
nyílt háziasszonyképző 1927-ben. Ki és milyen cél-
lal alapította, mit tanulhattak ott a fi atal lányok? 

A Fáy család kastélya és hatalmas 
parkja 1927-ben a Jézus Szíve Nép-
leányok Társaságának birtokába 

került, melynek alapítója Páter Bíró Fe-
renc jezsuita atya volt, aki 1869. október 
10-én született Munkácson. Idős korá-
ban meghatódva mondta P. Bíró, a rég-
múltat idézve: „Bizony, gyermekeim, en-
gem édesanyám két tehene taníttatott. A 
két tehén tejhozama azt a célt szolgálta, 
hogy én tanulhassak.” Édesanyja gaz-
dálkodott: állatokat tartott, kertet mű-
velt, földet bérelt, napszámosokat foga-
dott, akikkel igen jól bánt, de jó munkát 
is követelt tőlük. 
 Páter Bíró Ferenc élete fő műve édes-
anyja példája nyomán – ennek a nőkből 
álló társaságnak, a Jézus Szíve Népleá-
nyok Társaságának a megala-
pítása volt. P. Bíró Ferenc azt 
hirdette, hogy háziasszonykép-
ző néven kell felállítani világi 
lányok számára egy olyan is-
kolát, ahol a növendékek lel-
ki felkészítést kapnak a házas 
életre, tanulmányozzák a ka-
tekizmust és a bibliát.
 P. Bíró Ferenc felismerte, 
hogy az akkori magyar társa-
dalomban a családfő keresete 
nem ad elegendő jövedelmet 
ahhoz, hogy családját fenntart-

sa, ezért az édesanyák is kénytelenek vol-
tak kenyérkereső munkával foglalkozni. A 
háztartás azonban önmagában is lefoglal-
ta a nők idejét, ezért olyan munkát kellett 
találni, amit egy nő otthon, a házvezetés 
mellett végez. 
 Ehhez az is szükséges volt, hogy a tan-
folyamok államérvényes szakbizonyít-
ványt adjanak. Ezek a szaktanfolyamok 
a következők voltak: 
 Varró szak, mely elvégzése után a nö-
vendékek mestervizsgát tehettek, önálló 
varróműhelyt nyithattak.
 A vendéglátó szak végzősei ipartestüle-
ti képzéshez nem kötött üzemek, kifőzé-
sek, panziók vezetői lehettek.
 A kertész szakon szerzett bizonyítvány 
önálló kertészet létesítésére adott jogot. 

 Az állattenyésztés nem tartozott a képe-
sítéshez kötött foglalkozásokhoz. A Föld-
mű velődésügyi Minisztérium „hajlandó 
volt” telepvezetői szakbizonyítványt ki-
adni. 
 Egy állattenyésztési szakot végzett nö-
vendék, aki egy dunántúli falusi tanítóhoz 
ment férjhez, házasságának 3. évfordu-
lóján elküldte az iskolának összes szám-
adásait, melyeket állandóan és pontosan 
vezetett, és kimutatta, hogy az állatte-
nyésztésből származó jövedelme éppen 

háromszorosa volt férje taní-
tói fi zetésének. Sok példa mu-
tatta, hogy mennyire rátalált 
P. Bíró a háziasszonyképzők 
szaktanfolyamaival a házas-
ság egyik legnehezebb kérdé-
sének – a megélhetésnek – a 
megoldására.
 A Jézus Szíve Népleányai 
Társaság jelenleg is „műkö-
dik” Pécelen, a hajdan volt 
háziasszonyképző – ma idő-
sek otthona.

Nagy-Baranyi Katalin
Hirdetés

MÚLTIDÉZŐ

Legyen szó bármilyen alkalomról, esküvő, temetés, családi  
ünnep, cserepes vagy vágott virág, nálunk mindig friss  

választékot talál. VÁRJUK SZERETETTEL A HÉT MINDEN NAPJÁN. 

REFORMÁTUS 
Pécel, József Attila utca 6.  

Nyitva: H-V: 9-17-ig 

Ürmösi Mária: 
+36 20 445 7216

Pécel és környékén 17-1930 között  
INGYENES KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

MEGNYÍLT ÚJ 
VIRÁGBOLTUNK  
Pécelen, a Köztársaság tér 8. 
szám alatt! 
(A MOL kút  
mellett a volt  
zöldségboltban.)
Nyitva: H-P: 7-19-ig, 
Szo: 7-18-ig, V: 8-16-ig

Tel.: 06-70/238-1765 • E-mail: ferifrigo@gmail.com

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!

NAGYTARCSÁRA KERESÜNK 
KÉZI KOMISSIÓZÓT és TARGONCAVEZETŐT 

1 MŰSZAKOS 8 ÓRÁS MUNKARENDBE. 
FELADATOK:  

val  
Ingyenes céges busz  

Átlag bérezés: br. 300.000-333.000 Ft 
+ br. 50.000 mozgóbér + cafeteria.

Érd.: 06-70-407-7104
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Hirdetés

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 
9 és 16 óra között rendelési időn 
kívül, kizárólag sürgős esetben
hívható a  06-30/495-4854i

DR. HERSZÉNYI TAMÁS 
5. számú felnőtt háziorvosi körzet 
(Benkő Julianna volt körzete)
Telefon: 06-28/547-226
8 és 16 óra között rendelési időn 
kívül, kizárólag sürgős esetben a 
06-30-910-6610
E-mail: herta018@gmail.com

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/

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

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.

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

2. védőnői körzet: 
(helyettesített körzet)
TÖRÖK SÁNDORNÉ 
Telefon: 06-20/770-5565
ISTÓK MÁRIA 
Telefon: 06-20/529-8538

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

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 
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.

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: info@csaladsegitopecel.hu 

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@pecelmuvhaz.hu
konyvtar@pecelkonyvtar.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

KÖZVILÁGÍTÁS 
HIBA BEJELENTÉS
INFOR VILL BT. Tel.: 06-20-542-6808
pecelkozvilagitasjavitas@gmail.com

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 16-18
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
e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Telefon: 06-20-393-1308
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

Péceli Készenléti Önkéntes 
Tűzoltó és Önkéntes 
Mentőszervezet Egyesülete
Telefon: 06-70/204-6554
E-mail: pecelkote@gmail.com

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

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

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

Szakképzett, gyakorlattal rendelkező virágkötőt ke-
resek péceli virágboltba. Ürmösi Mária: 06-20/445-7216

Készpénzért veszek! Bútorokat, dísztárgyakat, órá-
kat, festményeket, porcelánokat, könyveket, írógépet, 
szőrmebundát, csipkéket, bakelit-lemezeket, ezüstöt, 
kristályokat, bizsukat, teljes hagyatékot díjtalan kiszál-
lással. Tel.: 06-20/294-9205 – Németh Dániel

APRÓHIRDETÉS

Forduljon hozzám bizalommal amennyiben:

Szabadulna a bőrkeményedéstől, tyúkszemtől vagy benő� 
körömtől.
Bármilyen eltérést tapasztal a körmén vagy bőrén.
Eddig nem mert szakemberhez fordulni.
Lábait nem éri el, vagy nem látja kellően.
Esetleg cukorbetegsége szövődményeként nem érez elváltozást.
Fáradt lábának jól esne egy vitaminos pakolás és krémezés, 
mely beindítja a szervezet öngyógyító folyamatait.
Minden korosztály részére, férfiaknak és nőknek egyaránt.
Levegő fertőtlenítővel elláto� szalon!

Nincs csúnya láb, csak megoldandó probléma! 

Koszora Zita
Gyógyító Pedikűrös

Bejelentkezés: +36 70 60 33 411
Pécel Rákos u.11.

XVII.ker Kaszáló u.47.
Facebook: za�pedi    

Vásároljon AJÁNDÉK  
UTALVÁNYT szeretteinek!

PÉCEL, Rét utca 6/A.

www.neptunautokozmetika.hu

facebook.com/neptuncarcare
2119 Pécel, Rét utca 6/A. +36-70-733-4313

* Bővebb információért látogasson el honlapunkra, illetve keressen fel személyesen vagy telefonon!
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MEGNYÍLT PÉCEL ÚJ
FITNESS STÚDIÓJA,

online foglalás: https://eromufitness.booked4.us
TELEFON: +36 30 334 9072

 
 

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,  

keretszerződéssel és számlával segítjük megrendelőinket.Á ÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA, 
EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE  

LAK
keretszerződéssel és számlával segítjük m g

PÉCELEN ÉS A KÖRNYÉKEN  INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

Telefon: 06-70-944-6974 • E-mail: zsilkaestarsa@gmail.com

BEMUTATÓTERMÜNKBEN 

Várjuk önöket nagytarcsai bemutatótermünkben, ahol személyes konzul- 

Zsilka-Vábel Viktória • Tel.: +36-30/551-6788, 
E-mail: zsilkabutortervezes@gmail.com

LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS3D


