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A kérdésekre a polgármester, vagy a polgármester döntése alapján  
az alpolgármester vagy az illetékes bizottság elnöke ad választ.

1956. október 23.

Pécel Város Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önt, és kedves családját  

az 1956-os forradalom és szabadságharc  

tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre,  

 
 

 Horváth Tibor polgármester  
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AJÁNLÓ

A napokban postázásra kerültek a Duna-Tisza
 közi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft. 

(DTKH Nonprofi t Kft.) tájékoztató levelei, mely-
ben a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztásá-
nak menetéről tájékoztatják a szerződéssel ren-

delkező lakossági ingatlantulajdonosokat.

Megkezdődik 
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ 

EDÉNYZETEK KIOSZTÁSA

Busi Andrásné péceli ottho-
nában, családjával együtt 
fogadta Horváth Tibor pol-
gármestert, aki 90 éves 
születésnapján köszöntöt-
te. Ilona néni a Tápióság-
ban született, de férjével 
Busi Andrással Pécelre köl-
töztek.
 1952-től nyugdíjba vo-
nulását követő pár évig a 

Ráday-kastélyban műkö-
dő MÁV kórház konyháján 
dolgozott. Saját elmon-
dása szerint imád főzni és 
sütni, ha teheti reggeltől 
estig sürög a konyhában. 
Megnyugtató érzés szá-
mára, hogy családja Pé-
celen és környékén lakik, 
így sokszor lehet együtt a 
család.

SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL 
ILONA NÉNIT KÖSZÖNTÖTTÜK

ÖNKORMÁNYZAT

A gyűjtőedények kiosztása a szer-
ződéssel rendelkező lakosoknak 
2022. október 6-án fog megkez-

dődni és októberben körzetekre bontva 
fog zajlani,  elkerülve a hosszabb sorok ki-
alakulását (az átvétel dátumát a tájékoz-
tató levélben találják majd). Ennek elle-
nére is elképzelhető, hogy torlódás alakul 
ki az osztás során, ezért mindenkinek a tü-
relmét kérjük, a kollégák azon fognak dol-
gozni, hogy a lehető leggyorsabban hozzá-
jusson mindenki az edényhez. 
 A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodá-
si Nonprofi t Kft. (DTKH Nonprofi t Kft.) a 
hulladékszállítási szerződéssel rendelke-
ző lakossági ingatlantulajdonosok számá-
ra – pályázati forrásból – díjmentes hasz-
nálatra biztosít szerződésenként 1 db 120 
literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az 
elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladé-
kot kell elhelyezni.

 A hulladékszállítási 
közszolgáltató DTKH 
Nonprofit Kft. tevé-
kenységét segítve Pé-
cel Város Önkormányza-
ta és a Lázár Ervin Városi 
Könyvtár és Szemere Pál 
Művelődési Ház koordi-
nálja és bonyolítja le a fel-
adatot. 
 Az edényzetet az adott 
ingatlan tekintetében érvé-
nyes bejelentéssel/szerződés-
sel rendelkező személy (akinek 
a nevére szól a számla) veheti át. 

FONTOS!
Az edényzet átvételéhez a postán ér-
kezett értesítő, személyi igazolvány 
és lakcímkártya szükséges!

AZ ÁTVÉTEL MENETE:
 •  Adatok egyeztetése
 •  Szerződés aláírása (Használati szer-

ződés szelektív gyűjtőedény átvételéhez) 
 •  Gyűjtőedény átvétele

Amennyiben egyik napon sem tudja át-
venni a szelektív hulladékgyűjtő edényt, a 
tájékoztató levélhez csatolva küldünk egy 
meghatalmazást, melynek kitöltésével más 
személy is átveheti az edényt Ön helyett. 
 Meghatalmazás formanyomtat-
vány innen is letölthető:
www.dtkh.hu/Ügyfélszolgálat/
Nyomtatványok • www.pecel.hu

Az edényzet mérete 92 x 48 x 53 cm, ennek 
megfelelően szíveskedjenek szállító esz-
közről is gondoskodni. 

 A zökkenőmentes átvétel 
érdekében kérünk min-
denkit, hogy ADOTT NA-
PON CSAK A MEGJELÖLT 

UTCA LAKOSAI menjenek 
az edényzetért!

Az átvétel helye és ideje: 
2119 Pécel, Isaszegi út 3. 
A pontos dátumot a tájékoztató le-

vél fogja tartalmazni.

KIZÁRÓLAG A TÁJÉKOZ-
TATÓBAN SZEREPLŐ IDŐ-

PONTBAN VAN LEHETŐ-
SÉG A KUKÁK ÁTVÉTELÉRE!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETŐSÉGEK: 
 DTKH Nonprofi t Kft.
 ugyfelszolgalat@dtkh.hu
 06 53 500-152 vagy 06 53 500-153 
 web: www.dtkh.hu
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ÖNKORMÁNYZAT

Gondolataim 
és tapasztalataim 
AZ ELMÚLT HÁROM ÉVRŐL

ÖNKORMÁNYZAT

Volt egyszer egy választás 2019. október 
13-án. Előtte néhány hónappal azt láttam, 
hogy azok az emberek, akik eddig vezet-
ték a várost, vagy akik indulnak még a 
választáson polgármesternek, képvise-
lőknek, ők nem megfelelő választási le-
hetőségek és ennél több kell a városnak. 
A választás eredménye megmutatta, hogy 
a péceli polgárok is így gondolták, de ho-
gyan is indult ez az egész, és miért pont én?
 Kilenc év alatt egyetlen egy képviselő, 
alpolgármester sem tudta vagy akarta 
felépíteni magát polgármesterré. Volt kép-
viselő, aki felállt, éttermet, újságot, min-
dent feladott és volt két alpolgármester is, 
akik látták, hogy az akkori polgármes-
terünk egyáltalán nem olyan erkölcsös 
és tehetséges, mint ahogy beállítja ma-
gát a sajtóban. Az egyik alpolgármester 
nem is kapta vissza a korábbi polgármes-
tertől a kölcsönadott több mint tízmillió 
forintját, ezért végrehajtót kellett meg-
bízni a pénz visszaszerzésével. Így való-
színűleg Pécel város polgármestere volt 
talán az egyetlen Magyarországon, az 
akkori városvezetők közül, akinek vég-
rehajtó vonta a fi zetése jelentős százalé-
kát. Ilyen ember volt az elődöm és ilyen 
emberek voltak a mellette képviselőként 
dolgozó munkatársai.
 Ezek az emberek, és akikről még hallani 
lehetett, hogy indulnak, soha nem győztek 
volna egy fejlődni vágyó városban. Hi-
szen sem pénzt nem szántak a kampány-
ra, sem a koncepciójuk nem volt kidolgoz-
va. Hiszen, ha valakinek nincs legalább 
7-8 ember, jó barát az ismeretségi köré-
ben, annak sajnos esélye sincs. Akinek 
nincs pénzügyi háttere, hiteltelen. A vá-
ros lakói tisztán szimpátia alapján nem 
fogják megválasztani polgármesternek. 
Látniuk kell, hogy nem csak üres ígére-
tek vannak mögötte, hisz saját magát is 
meg tudta valósítani és anyagilag is ké-
pes menedzselni az életét.
 Én szerencsés vagyok, mert az életem 
úgy élem és éltem, hogy nem okozott prob-
lémát megkeresni a megfelelő embereket 
képviselőknek, és a szükséges pénzügyi 
fedezet előteremtése sem volt megoldha-
tatlan feladat.

 Ami viszont a leglényegesebb, tudtam 
és éreztem, hogy lehet és tudom is ezt job-
ban és tisztességesebben csinálni!

 Egy-két gondolatban jellemezném 
az elmúlt három évet
Az első két év káoszkezelés volt. A Covid, 
az óriási infl áció, a jelentős adóbevétel 
csökkenések, elvonások hatalmas nehéz-
ségeket okoztak. Volt öt pályázat még a 
2015-2016-os évből, amiket nem 
kezdtek el, amikbe bele-
kezdtek, azokkal pedig 
az volt a baj, aho-
gyan elkezdték 
őket. Ilyen volt 
a VEKOP kere-
tei közt meg-
kezdett pro-
jekt, mellyel 
a szeg re gá-
tum felzár-
k ó z ta tá s a 
volt a cél Új-
telepen, vagy 
az új orvosi ren-
delő épülete. Ezek 
óriási problémákat 
okoztak az anyagilag 
már így is hátrányos hely-
zetben lévő önkormányzatunk-
nak. De ezeken a gondokon kívül meg kell 
említenem az elhamarkodott ígéreteket 
is, melyek az aláírt vállalásokkal együtt, 
mintegy fél milliárdos adósságot hagy-
tak örökül nekünk. Ez nagyon nagy ter-
het rótt az új városvezetésre, már rögtön 
a „csatasorba állásunkkor”. Most járunk 
a harmadik évben, amikor pedig minket 
is, ugyanúgy, mint a lakosságot, utolért 
ez a rettenetes infl áció, az ugrásszerű ár-
emelkedés és még sorolhatnám. Ezt saj-
nos napjainkban senkinek sem kell ma-
gyarázni.
 Kezdő polgármesterként kezdő képvi-
selőkkel kezdtem bele a város vezetésé-
be. Ezt is tanulni kell, mint minden mást 
az életben. Ahogy ez más városokban is 
jellemző, Pécelen is meg kellett küzdeni 
a kétszínű emberekkel, más képviselő-

testületnek is megvannak a maga harcai, 
nekünk is meg kellett küzdenünk ezekkel 
az elmúlt közel három évben. Kezelnünk 
kellett a kezdeti sikertelenséget és a kö-
zösségi médiában történő megjelenéseket, 
az azon keresztül minket érő támadáso-
kat is. Kezelnünk kellett a többi korábbi 
képviselőt, természetesen a mellettem 
dolgozókat is, legfőképpen azt a kollé-
gámat, aki még az esküt sem tette le. Ez 
már önmagában is megmutatja, meny-
nyire veszi komolyan a munkáját. Köz-
szájon forog a mondása is, miszerint „ad-
dig csinálom, amíg jól szórakozom.”
 Mi más mentalitással kezeljük a képvise-
lőséget. Az előző vezetésnél ugyanennek a 
képviselő úrnak a rokona volt az alpolgár-
mester. Ő 2018-ban majdnem nyolcmillió 
forinttal a zsebében állt fel és ezt követően 
még egy évig asszisztált az akkori város-
vezetésnek, mint képviselő. 2020 novem-
berében nekem is elhagyta az egyik al-

polgármesterem a székét. Nem kért 
és nem is kapott ezért pénzt 

és önként mondott le a 
tisztségéről, a négy 

évre kivetített több 
tíz millió forintos 

munkabéréről, 
saját döntése 
alapján. Ilye-
nek az én ba-
rátaim, az én 
képviselőtár-
saim. Nincse-
nek földjeik, 

gazdasági tár-
saságaik, gaz-

dag rokonaik, nem 
élősködni akarnak 

a városon. Ami az elő-
nyük, az az én szempon-

tomból a hátrányuk is, hiszen, ha 
akarnám sem tudnám megszerezni a sza-
vazataikat azzal, hogy előnyös szerződést 
kötök a cégeikkel vagy belterületbe vonom 
a földjüket. Biztos egzisztenciával és be-
csületes lélekkel rendelkeznek. Rendeztük 
a sorainkat és megyünk tovább előre.

 Befejeztünk három 
folyamatban lévő pályázatot
A sikerek feltöltenek energiával és erőt ad-
nak ahhoz, hogy tovább menjünk, együtt. 
Nem részegítenek meg minket, támogat-
nak a további eredményeinkhez veze-
tő úton, melynek a végén mindig meg-
valósuló és befejezett történetek vannak. 
Bár ez az út egyre rögösebb, mert példá-
ul megpályáztuk a Zsigmondi utca felújí-
tását, ami nekünk több mint a duplájába 

fog kerülni, míg elődeinknek csak 10%-
os áremelkedéssel kellett volna számol-
niuk, annak idején egy hasonló pályázat-
nál a 2019 előtti időszakban. Akkor még 
az adóbevétel majdnem a duplája volt a 
mostaninak és nem volt Covid, elvoná-
sok és háborús infl áció sem.

Sokan kérdezik tőlem, hogyan
készülünk a választásokra?
20 hónap van a választásokig, de a kép-
viselőtársaimmal nekünk eddig sem a vá-
lasztás volt a leglényegesebb szempont a 
munkánk során. Inkább az előttünk álló 
kihívásokra koncentrálunk. A választás-
sal is foglalkozunk majd természetesen, 
de erre elég lesz 2-3 hónappal előtte fó-
kuszálnunk, amikor már tisztán látjuk az 
ellenzék táborát. Addig szeretnénk még 
tovább juttatni a várost a fejlődés útján. 
Szeretnénk befejezni a csapadékvíz elve-
zetés II. ütemét. Még rettentő sok mun-
ka vár ránk a kereskedelmi központtal 
kapcsolatban. Beadtunk egy pályázatot 
a Rákóczi út és a hozzá tartozó járda fel-
újítására közel egy kilométeres szakaszon, 
egyet pedig a Páskom lakópark környeze-
tének vállalkozásfejlesztésére. Ezek uni-
ós pályázatok. Ha megérkezik a fedezet 
az államkincstárhoz és már látják mek-
kora forrásból gazdálkodhatnak, akkor 
kezdik bírálni a beérkezett pályázatokat. 
 Engedjék meg nekem, hogy értékeljem 
Pécel eddigi fejlődését és elmondjam, hogy 
mit csinálok másképp.
 Az elmúlt 30 év Pécelen megmutatja 
az elhibázott döntéseken alapuló prob-
lémák egymásra rakodásának sehová 
sem vezető útját.
 Én a felmerülő problémákat, kezeltem 
és törekedtem a megoldásokra. Például a 
Határ úti kerítések körül kialakult fejet-
lenséget is besöpörhettem volna a szőnyeg 
alá, de nem tettem. Elődjeink egy komp-
lett gyárat tettek úgy oda, hogy biztosan 
látták a problémát, csak sem a képvise-
lőjük, sem a polgármesterük nem foglal-
kozott vele.
 Vannak olyan polgármesterek, akik 
szeretnek szerepelni. Meglovagolnak di-
vatos, kampányszerű dolgokat. Én nem 
vagyok ilyen típus. Jókat mosolygok ma-
gamban, amikor például aláírásgyűjtés-
sel próbálnak eredményt elérni, pedig ez 
csak egy látszatintézkedés. Maga az alá-
írásgyűjtés még nem egy kézzel fogha-
tó eredmény, ez csupán az exhibicionis-
ta polgármesterek bulvár húzása, ami 
színtisztán a magamutogatásról szól. 
 Természetesen ettől még jó polgármes-
terek lehetnek, de ez nézőpont kérdése. Van, 

aki szerint egy polgármesternek legalább 
egy diplomával kell rendelkeznie, ami ugye 
magával vonz legalább egy nyelvvizsgát 
is. Van, aki azt várja el, hogy olyan vérbeli 
szónok legyek, mint Cicero és egy március 
15-ei ünnepségen úgy szavaljam a Nemzeti 
dalt, mint annak idején Petőfi , és vannak, 
akik azt várják tőlem, hogy olyan aktív és 
olykor hamis képet mutató közösségi éle-
tet éljek, mint némely celeb, a mai divatos 
szóval élve. Ezeknek az elvárásoknak va-
lószínűleg soha nem fogok megfelelni. Vi-
szont eltökélt szándékom, hogy azoknak 
az embereknek, akik rám szavaztak - rám, 
aki valóban nem egy erkölcsrendész, de 
egészséges erkölcsi érzékkel rendelkezem 

–, azoknak az embereknek, akik a tisz-
tességes munkára szavaztak, nekik min-
denképpen megfeleljek és remélem, köz-
ben újabb választók fordulnak majd azok 
felé az értékek felé, amiket én képviselek 
a képviselőtársaimmal. Kétségtelen, van-
nak hibáim, de amennyire tőlem telik, a 
polgármesteri munkámmal a tökéletes-
ségre próbálok törekedni.
 Világéletemben azt néztem, még sike-
res vállalkozóként is, hogy hogyan ma-
radjak tisztességes és azt tudom monda-
ni, ez sikerült. Sokat jelentett számomra 
az alkalmazkodás, de legfőképpen az, 
hogy életem folyamán mindig készen áll-
tam, akár többször is, a saját szemléle-
tem formálására.
 Huszonévesen sokat dolgoztam, úgy hi-
szem, ez volt a „szorgalmas vízhordó” kor-
szakom. Harmincas éveimben, már némi 
tőkével, kezdő vállalkozóként, még min-
dig sok munkával, de látóköröm bővülé-
sével már más szemlélettel fi gyeltem a vi-
lágot. Negyvenes éveimben már sikeres 
vállalkozónak nevezhettem magam, ezzel 
a szemlélettel már elérhettem egy biztos 
egzisztenciát. Közben a családi életemben 
is változás történt. Azt szokták mondani, 
hogy a tragédiák vagy szenvedélybeteggé 
teszik az embert, vagy változásra készte-
tik. Tehát ott álltam az átértékelt életem-
mel és a soha nem remélt pénzügyi hátte-
remmel, és ekkor jött 2019. Amikor láttam, 
hogy van egy feladat, amit én valószínű-
leg jobban is tudnék csinálni, mint az elő-
ző városvezetés. Tudtam, hogy ez is egy 
nagy szemléletváltás lesz, hiszen el kellett 
engednem a vállalkozói gondolkodásmó-
domat és ismét változnom kellett.
 Erre a változásra továbbra is hajlan-
dó és képes vagyok. Már mindent elér-
tem a magán- és üzleti életemben, amit 
akartam, így az egyetlen célom az ma-
radt, hogy minél többet tegyek a váro-
sunkért, Pécelért.

Horváth Tibor polgármester
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Pécel Város Önkormányzata bővíti a te-
lepülés kamerarendszerét. A főbb út-
vonalakra rendszám-felismerő kame-
rákat telepít az önkormányzat, amely a 
bűnmegelőzés szempontjából jelentős 
előrelépést jelent a településnek.

Képviselő-testületi ülésen döntés szüle-
tett arról, hogy a bűnmegelőzés hatéko-
nyabbá tétele és a bűnözés visszaszorítá-
sa érdekében 3 helyszínnel bővíti a városi 
térfi gyelő kamerarendszert. Ennek a fel-
adatnak az elvégzésére Pécel Város Ön-
kormányzata Képviselő-testülete 4 445 
000.- Ft bruttó fedezetet biztosított.
 Tervek szerint októbertől a Maglódi út 
141. előtti szakasz – Pesti út–Határ út ke-
reszteződés – Isaszegi út Kodály és Hon-
véd utca között 3 kamera fi gyeli és segíti 
majd betartani a rendet a városban.
 A szakemberek mindhárom helyszínre 
rendszámfelismerő kamerákat telepítet-
tek, amelyek feladata az átmenő bűnözés 
nyomon követése, a közbiztonság növe-
lése lesz.

ÚJ RENDSZÁM-
FELISMERŐ KAMERÁK 
KIHELYEZÉSE PÉCELEN

Magyarország kormánya hatósági áras tűzi-
fa programot hirdetett, melynek keretében 
az állami erdőgazdaságoknál kedvezménye-
sen lehet beszerezni háztartásonként maxi-
mum 10 erdei köbmétert.
 Az Agrárminisztérium által országosan 
meghatározott településlista alapján Pécel a 
Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészet működési 
területéhez tartozik. Számunkra a kijelölt ügy-
intézési pont a Valkói erdészet, ahol lakcímkár-
tya felmutatásával lehet a tűzifát megrendelni. 
 VALKÓI ERDÉSZET ELÉRHETŐSÉGEI:
 2114 Valkó, Szabadság u. 223.
 Tel.: 06 (28) 572 020
 Fax: +36 (26) 398 229
 E-mail: valko@pprt.hu
Bővebb információ az alábbi linken található:
https://parkerdo.hu/parkerdo/elindult-a-
tuzifaprogram/

TŰZIFA PROGRAM
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ÖNKORMÁNYZAT

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 
Fogadóóra: Minden hétfőn 16 órától a 

PIOK Általános 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

PASZTEROVICS JÁNOS
(Összefogás 2119 Egyesület)
Telefon: 06-20/340-8355
E-mail: paszterovics@gmail.com

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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Tisztelt Péceli Lakosok! Tisztelt Adózók!
Jelen kiadványunkkal szeretnénk Önöket tájé-
koztatni a Pécel Város Önkormányzata illeté-
kességi területén alkalmazott helyi és egyéb 
adókról, valamint az azokkal kapcsolatos teen-
dőkről. 

MAGÁNSZEMÉLYEK 
KOMMUNÁLIS ADÓJA
Adóköteles az önkormányzat illetékességi te-
rületén lévő lakás és nem lakás céljára szol-
gáló épület, épületrész. Egyenként minősül 
adótárgynak az egy adott helyrajzi számon 
bejegyzett ingatlanon található több épület, 
épületrész. Épületrész(ek)nek minősül(nek) az 
épületen belül kialakított különálló lakás(ok), 
rendeltetési egység(ek).

Az adó alanya:
 •  az, aki a naptári év első napján az építmény 

tulajdonosa, illetve aki az ingatlan-nyilván-
tartásban bejegyzett vagyoni értékű jog 
gyakorlására jogosult (tipikusan a haszon-
élvező),

 •  az a magánszemély, aki az önkormányzat il-
letékességi területén nem magánszemély 
tulajdonában álló lakás bérleti jogával ren-
delkezik.

Az adó mértéke adótárgyanként vagy lakás-
bérleti jogonként 2022. évben 17.000 Ft/év. 
A kommunális adófi zetési kötelezettség tel-
jesítésére két egyenlő részletben van lehető-
ség, melynek határideje március 15. és szept-
ember 15.
 Az adókötelezettség megállapításához az 
adóalanynak adatbejelentést kell tennie az 
adókötelezettség keletkezését vagy változását 
követő 15 napon belül (eladás, vétel, öröklés, 
egyéb változásnál a tárgyévet követő év janu-
ár 15-ig). Ezt követően az adót az adóhatóság 
kivetéssel megállapítja és mindaddig a határo-
zatban foglalt összeget kell megfi zetni, amíg 
az önkormányzati adóhatóság más határoza-
tot ki nem bocsát. Az adatbejelentési nyomtat-
vány Pécel Város Önkormányzata honlapján 
(www.pecel.hu) elérhető.

ÉPÍTMÉNYADÓ
Adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén lévő lakás és nem lakás céljára szol-
gáló épület, épületrész. Az adó alanya az, aki 
a naptári év első napján az építmény tulajdo-
nosa, illetve aki az ingatlan-nyilvántartásban 
bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlására 
jogosult (tipikusan a haszonélvező). Az adó 
alapja az építmény m2-ben számított hasz-
nos alapterülete. Az adó mértéke 2022. év-
ben 900 Ft/m²/év.

Mentes az építményadó alól:
 •  a kizárólag magánszemély tulajdonát ké-

pező lakás, üdülő, mert ezek vonatkozásá-
ban a magánszemélynek magánszemélyek 
kommunális adóját kell fi zetnie

 •  garázs, padlás, pince
 •  a lakáshoz vagy üdülőhöz nem tartozó épü-

let (tárolók, ólak stb.).

Fontos, hogy ezek a mentességek a vállalkozó-
kat nem illetik meg az üzleti célt szolgáló épü-
let, épületrész (építmény) után.
 Az adókötelezettség a használatbavéte-
li, illetve fennmaradási engedély kiadását, il-
letve az ezek tényét megállapító építéshatósá-
gi eljárás befejezésének időpontját, adásvétel, 
csere vagy más jogügylet esetén a tárgyévet 
követő év első napján keletkezik. Az engedély 
nélkül vagy anélkül használatba vett építmény 
esetén az adókötelezettség a tényleges hasz-
nálatba vételt követő év első napján keletkezik. 
Az építmény használatának szüneteltetése az 
adókötelezettséget nem érinti.
 Az adózónak félévenként két egyenlő rész-
letben (március 15-ig, illetve szeptember 15-ig) 
kell az adót megfi zetnie.
 Az adókötelezettség megállapításához az 
adóalanynak adatbejelentést kell tennie az 
adókötelezettség keletkezését vagy változását 
követő 15 napon belül (eladás, vétel, öröklés, 
egyéb változásnál a tárgyévet követő év janu-
ár 15-ig). Ezt követően az adót az adóhatóság 
kivetéssel megállapítja és mindaddig a határo-
zatban foglalt összeget kell megfi zetni, amíg 
az önkormányzati adóhatóság más határoza-
tot ki nem bocsát. Az adatbejelentési nyomtat-
vány Pécel Város Önkormányzata honlapján 
(www.pecel.hu) elérhető.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Az adókötelezettség Pécel Város Önkormány-
zatának illetékességi területén végzett ipar-
űzési tevékenység megkezdésének napjával 
keletkezik és a tevékenység megszüntetésé-
nek napjával szűnik meg (ideértve a 180 napot 
meghaladó építőipari tevékenységet is).
 •  az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
Iparűzési tevékenység esetén adóelőleg fi ze-
tésének határideje tárgyév március 15-ig és 
szeptember 15-ig. Éves bevallás és adókülön-
bözet rendezésének határideje a tárgyévet kö-
vető év május 31. napja. 
 A vállalkozások és vállalkozók elektronikus ügy-
intézésre kötelezettek, ezért ügyeiket az elektro-
nikus azonosításra alkalmas portálok használa-
tával kizárólag elektronikus formában intézhetik 
(iparűzési adóbevallások tekintetében az ÁNYK, 
egyéb helyi adóügyekben E-önkormányzat por-
tál, további ügyekben e-papír szolgáltatás). 

GÉPJÁRMŰADÓ
2021. január 1. napjától a gépjárműadó ügyek-
ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jár el, 
ezért gépjárműadójukkal kapcsolatos ügyeiket 
a NAV holnapján, illetve a 1819-es telefonszá-
mon intézhetik. Kérjük ezért, hogy a 2022. évi 
gépjárműadó összegét ne Pécel Város Önkor-
mányzata részére utalják el, mert nincs rá jog-
szabályi felhatalmazásunk, hogy azt hivatalból 
továbbutaljuk.

TALAJTERHELÉSI DÍJ
A talajterhelési díjjal kapcsolatos fi zetési kö-
telezettséget a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. A talaj-
terhelők szűk körét érinti, azokat a kibocsátó-
kat, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy 
a csatornahálózatra csatlakozzanak, de ezt 
mégsem teszik meg.
 A talajterhelési díj mértéke az elfogyasz-
tott vízmennyiség után: 1800 Ft/m³. A talaj-
terhelési díj alapja csökkenthető a számlákkal 
igazolt – szerződött partner által – elszállított 
szennyvíz mennyiségével. A talajterhelési díj 
bevallási és befi zetési kötelezettség határideje 
a tárgyévet követő év március 31. napja. A be-
vallási nyomtatvány Pécel Város Önkormány-
zata honlapján (www.pecel.hu) elérhető.

MAGÁNFŐZÉS
A magánfőző a desztillálóberendezés felet-
ti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett 
adatokban történt változást, az azt követő 
15 napon belül köteles bejelenteni a lakó-
hely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 
A magánfőző ezt követően igényelhet párlat 
adójegyet a NAV-tól.

Jelen tájékoztató nem teljes körű, részlete-
sebb információt Pécel Város Önkormány-
zata honlapján találhatnak, illetve az Adó-
csoport munkatársaitól kaphatnak.

ELJÁRÓ HATÓSÁG NEVE, 
CÍME, TELEFONSZÁMA:
Péceli Polgármesteri Hivatal Adócsoport
 2119 Pécel, Petőfi  utca 1.
 Központi telefonszám: 28/452-751
 E-mail cím: ado@pecel.hu
A Péceli Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportjának ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő: 08:30–12:00 és 13:00–17:30
 Szerda: 08:30–12:00 és 13:00–15:30

Domján-Szenk Andrea csoportvezető

2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS
TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓKRÓL 
ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

2022-ben tizenhatodik alkalommal kerül sor 
népszámlálásra hazánkban. A népszámlálás 
helyi szintű megvalósítását, annak irányítá-
sát a települési jegyzők mint helyi népszámlá-
lási felelősök látják el, a Központi Statisztikai 
Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irá-
nyítása, felügyelete mellett. A jegyzők mun-
káját népszámlálási koordinátorok segítik.

A népszámlá lás-
sal kapcsolatos 
terepmunkát, a 

helyszíni adatfelvételt 
számlálóbiztosok fogják végezni. 
A számlálóbiztosok munkáját a felül-
vizsgálók fogják ellenőrizni, felügyelni.
 A népszámlálás (az összeírás) 
2022. október 1. és 2022. novem-
ber 28. napja között fog megtör-
ténni, a következők szerint:
a)  2022. október 1. és 2022. október 

16. napja között az internetes ön-
kitöltés időszakában az adatszol-
gáltatók kizárólag az interneten 
keresztül, önállóan tölthetik ki a 
népszámlálási kérdőíveket;

b)  2022. október 17. és 2022. novem-
ber 20. napja között zajlik a szám-
lálóbiztosi terepmunka, mely idő-
szakban az adatszolgáltatás már 
csak a számlálóbiztosok közremű-
ködésével, személyes interjúk által, 
helyszíni adatfelvétellel teljesíthető;

c)  2022. november 21. és 2022. nov-
ember 28. napja között kerül sor 
a pótösszeírásra a polgármesteri 
hivatalban, azon személyek ese-
tében, akik az a) és b) pont sze-
rinti időszakban és módon nem 
tettek eleget adatszolgáltatási kö-
telezettségüknek.

A számlálóbiztosok a feladataikat a 
KSH által létrehozott és a helyi nép-
számlálási felelős által a számlálóbiz-
tosokhoz rendelt körzetekben fogják 
ellátni, a részükre a KSH által rendel-
kezésre bocsátott tablet útján. 
 A KSH fogja 2022. szeptember utol-
só hetében írásban, felkérőlevélben 
tájékoztatni a lakosságot a népszám-
lálással kapcsolatos feladatokról, teen-
dőkről, a válaszadási módozatokról, az 
adat-szolgáltatásról. A felkérőleveleket 
a Magyar Posta kézbesíti.

 A postai kézbesítés minél ponto-
sabb teljesítése, illetve a számlálóbiz-
tosok helyszíni adatfelvételének elő-
segítése érdekében is kérem, hogy a 
lakosság az ingatlanokon a házszá-
mokat jól látható módon feltüntetni 
szíveskedjen.
 A házszámok, házszámtáblák kihe-
lyezését Pécel Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a földrajzi 
nevek megállapításának és az ingatla-
nok házszámozásának rendjéről szó-
ló 11/2010. (IV.1.) számú önkormány-
zati rendelete, valamint a település 
rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) ön-
kormányzati rendelete szabályozza.
 A fenti rendeletek értelmében a ház-
számtáblát az ingatlanon lévő kerí-
tésre vagy házfalra, közterületről jól 
látható módon kell elhelyezni. Kerí-
tés nélküli beépítetlen telek esetén 
a házszámtáblát az ingatlanon (tel-
ken) felállított külön tartószerkeze-
ten, közterületről jól látható módon 
kell kitenni.
 Az ingatlan tulajdonosa kö-
teles az ingatlant a megfelelő 
házszámtáblával ellátni. A ház-
számtábla beszerzéséről, kihe-
lyezéséről, szükség szerinti cse-
réjéről, megrongálódása esetén 
pótlásáról és karbantartásáról 
a tulajdonos saját költségén kö-
teles gondoskodni.
 A népszámlálás sikeres lebonyo-
lítása érdekében is kérem, hogy a 
fenti jogszabályi előírásokban fog-
laltak betartásáról gondoskodni szí-
veskedjenek.

Pécel, 2022. augusztus 17.
Oláh János, jegyző, 

helyi népszámlálási felelős
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A főzőverseny díjazottjai

Betyár bemutató

Készenléti Rendőrség kutyás bemutatója 

Motorozás a Sörsámánokkal

KÖZÖSSÉG

A mindenkori begyűjtéssel egyidejű-
leg munkatársaink szállítási alkalman-
ként 1 db cserezsákot (csomagolási 
hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga szí-
nű, emblémás) adnak.
 Szállítási gyakoriságtól függetle-
nül, a megadott napon, az összegyűj-
tött csomagolási hulladék mennyiségi 
korlátozás nélkül kihelyezhető bár-
mely átlátszó zsákban, illetve a kom-
munális hulladék gyűjtésére hasz-
nált edényzettől eltérő, jól látható 
módon megjelölt (sárga színű, vagy 
tetejű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is.
 Kérjük, fokozott gondossággal 
járjanak el a hulladékok tömöríté-

sével kapcsolatban, ezzel is csök-
kentve a tároláshoz szükséges hely, 
valamint a kihelyezésükhöz szük-
séges zsákok mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színte-
len öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűj-
tése kiöblítve, az üveg gyűjtőponton 
történik! (Kossuth Lajos utca 18.)

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

A kertgondozás során levágott fü-
vet és egyéb lágyszárú növényeket, 
illetve a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofi t Kft. által térítésmente-
sen rendelkezésre bocsátott zöld 
színű lebomló műanyag zsákban, 
illetve az ágnyesedéket max. 70 cm 
hosszú kötegekben összekötve (al-
kalmanként maximum 0,5 m3 meny-
nyiségben), a zöld zsák mellé helyez-
ze ki az ingatlana elé, a közterületet 
nem szennyező módon.
 A mindenkori begyűjtéssel egy-
idejűleg munkatársaink 2 db csere-
zsákot (zöld színű, emblémás) biz-
tosítanak. Szükség esetén további 
zsákokat az alábbi értékesítési he-
lyeken lehet beszerezni átadás-átvé-

teli jegyzőkönyv aláírása ellenében 
az ingatlanhasználó, vagy meghatal-
mazottja, a közszolgáltatás számla-
fi zetője nevére. A zsák átvételéhez 
személyes okmányok szükségesek, 
mivel a közszolgáltatás ellenértéke 
(kommunális többlethulladékos zsák 
árával megegyező: 206 Ft + ÁFA/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszám-
lázásra.
 Szállítási alkalmanként, ingat-
lanonként 2 db ingyenes zsák, va-
lamint további „korlátlan” meny-
nyiségű megvásárolt, kék színű, 
DTkH emblémás lebomló zsák he-
lyezhető ki.

ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS
 KISS Festék Szaküzlet: Pécel, Rákos utca 3.
 Nyitva: Hétfő–péntek: 7.00-17.30, szombat: 7.00 – 13.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS 
PÉCELEN: LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR 
ÉS SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
 Pécel, Isaszegi út 3.
 Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. Páros hét: csütörtök 8-12-ig.  

CEGLÉDEN: DTKH NONPROFIT KFT. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
 hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig • Tel.: 53/500-152, 53/500-153
 E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu • Web: www.dtkh.hu

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022.
OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

7. Egyeztetés alatt -

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2022.
OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

14.; 28. 11.; 25. 9.; 23.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

FIGYELEM! A zöldhulladék, valamint a csomagolási hulladék gyűjtésének napja 
2022. JÚNIUS 1-TŐL HÉTFŐRŐL PÉNTEKI NAPRA VÁLTOZOTT!

A kommunális hulladék gyűjtésének napja változatlanul hétfői nap maradt.

S zombaton kora reggeltől 16 szorgos 
főzőcsapat versenyzett, a szakmai 
zsűri pedig árgus szemekkel fi gyel-

te és értékelte munkájukat.
 A szombati vásári forgatagban volt le-
hetőség a Kármel Gyülekezet sátrában in-
gyenesen kézműveskedni, illetve csillám-
tetoválást csináltatni, motorozni a Péceli 
Sörsámánokkal. A délután folyamán térí-
tés ellenében hőlégballonozásra is volt le-
hetőség, illetve mindkét napon a Burián 
kalandpark játékait is ki lehetett próbálni.

 A délelőtt folyamán a színpa-
don Dudó Bohóc műsorát és a 
Tatay Színház előadásában a Bő-
rönd mesék című darabot nézhették meg a 
Topolyosba kilátogatók. A program a főző-
verseny eredményhirdetésével folytatódott.

DÍJAZOTTAK:
I. Rózsika Ostoros csapata
II. A Legendák
III. A Wass Albert Társaság Pécel
Különdíj: Retró Károly és csapata

A délutáni programok között mindenki ta-
lálhatott kedvére valót. A Melodica Acoustic 
után, a Legenda Együttes, majd Rico és 
Miss Mood és a Red River szórakoztatta a 
nagyérdeműt. Az est fénypontjaként – ed-
dig soha nem látott érdeklődést kiváltva a 
péceliek körében –, a 40 éves Első Emelet 
lépett színpadra, másfélórás nagykoncert-
tel megörvendeztetve a közönséget. 
 A vasárnap délelőtt rendvédelmi bemu-
tatóval indult. Kutyás, valamint 
közelharc és taktikai bemu-
tatók mellett a rendvédel-
mi szervek (rendőrség, 
honvédség, bünte-
tés-végrehajtás, 
NAV, katasztrófa-
védelem) külön-
féle eszközökkel, 

Lezajlott a két- 
napos Pécelfeszt, 

amely idén is renge-
teg embert vonzott.

járművekkel települtek ki, amelyeket kicsik 
és nagyok ki is próbálhattak. 
 Délután három órától pedig kezdetét vet-
te a Nemzetközi Tiszta Erős emberek ver-
senye Ifj. Fekete László kilencszeres világ-
bajnok szervezésével. A megmérettetésre 
ismét sokan kilátogattak, a két lelátó zsú-
folásig megtelt érdeklődőkkel.
 A két napos programot Berecz Gábor 
egy fergeteges Retro partival zárta.
 Köszönjük mindenkinek, aki valami-

lyen formában támogatta ennek a 
rendezvénynek a létrejöttét, 

(akár pénzadománnyal, 
akár a munkájával) és 

köszönjük azoknak 
is, akik részvéte-
lükkel tisztelték 
meg ezt a két na-
pos eseményt!

Pécelfeszt
– MEGTELT A TOPOLYOS

A 40 éves Első Emelet

utyás, valamint 
ikai bemu-
dvédel-
rség, 
te-
, 

lyen formában tá
rendezvén
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akár
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Tisztelt Felhasználók!
A hideg időjárás közeledtével szeretnénk felhívni fi -
gyelmük, hogy a fagy komoly károkat okozhat a nem 
védett (téliesített) vízhálózatban és a vízmérőkben. 
A hatályos jogszabályi előírások szerint a fagy elle-
ni védelemről a Felhasználó köteles gondoskodni! 
Ennek elmulasztása esetén a Felhasználó az elfa-
gyott vízmérő, valamint a mérőcsere költségét to-
vábbá az elfolyt vízmennyiséget is köteles a Szolgál-
tatónak megtéríteni!
 Ezért, a fagyok közeledtével érdemes elvégezni a 
vízvezetékrendszer víztelenítését/téliesítését, mely-
lyel elkerülhetőek a fenti költségek, a rengeteg meg-
spórolt bosszankodásról már nem is beszélve.
 A szükséges teendőkről és a megelőző tevékeny-
ségekről tájékoztatót találnak a honlapunkon (Tá-
jékoztatók/Téliesítés menüpontban – link: 
https://dpmv.hu/tajekoztatok/teliesites 
 Illetve ajánljuk figyelemükbe a MaVíz Ma-
gyar Víziközmű Szövetség rövidfilmjét (14:20) 
a téma kapcsán: https://www.face book.com /
magyarvizikozmuszovetseg/videos /410586680659828
 Kérjük, szánjanak néhány percet a fentiek megis-
merésére és ezt követően ellenőrizzék a saját ingat-
lanukon az aktuális állapotokat.
 Köszönjük, hogy odafi gyel a telken belüli vízellátó 
rendszer állapotára, hiszen a rendeltetésszerű mű-
ködtetés közös érdekünk! DPMV Zrt.

FAGYVESZÉLY 
ÉS TÉLIESÍTÉS!

Keresem egykori lakótársamat, aki NDK-ban Karl-Marx Stadt-ban 
a Carl-von-Ossietzky-Strasse 202-ben a 4.4.19  lakásban lakott 
1979 októberétől. Jelentkezni a szerkesztőség elérhetőségén 
lehet: E-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096. 
Erről az időszakról fi lm is készült, ami itt megtekinthető: 
Föl a motorra, és adjad neki!  https://mecenatura.mediatanacs.hu/
adatlap/821/Fol_a_motorra_es_adjad_neki Uhrin Tamás

FELHÍVÁS!



2022. OKTÓBER | PÉCELI  HÍREK 1110 PÉCELI  HÍREK | 2022. OKTÓBER

OKTATÁS

„Navigare necesse est…!” azaz „Hajózni muszáj…!”- 
mondta az ókori hadvezér, politikus, Pompeius. 

Így gondolta ezt a PIOK két tanára is, amikor bele-
vágtak egy vízitábor szervezésébe, és így gondolta 
ezt az a 18 gyerek is (petőfis, rádays, szemerés egy-
aránt), akik nagy lelkesedéssel jelentkeztek is arra. 

T áborunkat az Aktív 
Magyarország prog-
ram keretében szervez-

tük, megpályázva a szigetközi 
vízivándor tábor egyik augusz-
tusi turnusát. Evezésünk hely-
színe tehát a vadregényes Szi-
getköz volt, ami Magyarország 
legnagyobb szigete, amelyet az 
Öreg-Duna és a Mosoni-Duna 
fog közre. Ez a vízilabirintus 
hazánk talán legizgalmasabb, legérdeke-
sebb vízitúra helyszíne, igazi vadvízország. 
Szigetek, mellékágak és öblök útvesztőiben 
több száz kilométernyi vízi útvonal várja a 
túrázókat, az „Ezer sziget” varázslatos vilá-
gában. Lapátolhatunk itt ártéri erdőkben és 
nádasok között, zátonyokon, zúgókon, bu-
kókon kelhetünk át, és megfi gyelhetjük az 
ártéri erdők háborítatlan állatvilágát, szür-
ke gémek, kormoránok, kócsagok és szár-
csák birodalmát. 
 Vonattal és busszal, no meg taxival utaz-
va érkeztünk meg túránk kiindulópontjára, 
a Dunaszigetre a Pisztráng Kör Egyesület 
ökokempingjébe, ahol mint minden tábor-
helyen, már felállított, berendezett sátrak 
vártak bennünket. Mindhárom bázisunkon 
két éjszakát aludtunk, így barangoltuk be a 
környék vízi útvonalait. Túránk során stabil, 
hatszemélyes kalandor típusú túrakenuk-
ban eveztünk, amelyek nagyon biztonságo-
sak még kezdők számára is. Első két napon 
kenuztunk a kristálytiszta Zátonyi-Dunán, 
a Gazfűi-Holt-Dunán, és bebarangoltuk a 
Cikolai-ágrendszer vadregényes ágait, még 
egy hallépcsőt is felkerestünk. Következő 
szálláshelyünkre a kisbodaki Esthajnalcsil-
lag kempingbe természetesen evezve érkez-
tünk meg, utunkat izgalmas bukók és erő-
próbáknak is beillő átemelések tarkították. 
A Bodaki-ágrendszer bejárásának fénypont-
ja az Öreg-szigeti belső tó felkeresése volt, 
itt egy mesébe illő víziparadicsomban ki-
használva az érintetlen, háborítatlan termé-
szet nyugtató hatását felejthetetlen csend-

fürdőt vettünk. Bodaki élményeinket az 
egyedülálló boglyakemencék, a megunha-
tatlan röplabda, a közös bográcsolás, na és 
a várva várt palacsintasütés színesítette. 
 Vízitúránk harmadik állomását az ásvány-
rárói Part kempinget is számos vízi kaland 
után közelítettük meg. Meditáltunk a remetei 
holtágban, tarajos hullámok között zúgtunk 
le a Mosói-bukón, majd megizmosodtunk a 
sorjási átemeléskor. Ebben a kempingben le-
hetőségünk volt csocsózni és billiárdozni is, 
és esténként jöhetett a kivetítő előtti csopor-
tos just dance, bemutatóinkon az egész kem-
ping jól szórakozott. Utolsó evezős napunkon 
az Ásványrárói-ágrendszer felfedezése várt 
ránk. Volt itt minden: fürdőzés a Gatyai-híd 
tövében, apró hidacska alatti átevezés, sod-
ródás a Pókmacskási-bukón, madárles, meg 
mentőmellényes hazaúszás. Este a tábortűz-
nél egy kvízvetélkedővel rendszereztük azt 
a sok ismeretet, amit a hét során szereztünk 
a Szigetközről, és egy közös csillagnézéssel 
búcsúztunk a természetközeli élettől. Más-
nap már csak a hazautazás várt ránk, ami 
méltóan a héten megszokotthoz ugyancsak, 
kalandosra sikeredett.
 A felejthetetlen egy hét után testben és 
lélekben megerősödve, élményekkel gaz-
dagon térhettünk haza Pécelre, és a kis 
vízivándor csapat tagjai már azon gondol-
kodnak, hogy milyen jó lesz jövőre újból 
vízre szállni, új ágakat, új bukókat, új vi-
zeket felfedezni, mert: „Hajózni muszáj…!” 

Seres Krisztina és Böszörményi Csaba 
táborvezetők

Nyári zárva tartásunk ideje alatt, illetve ne-
velési év elején intézményünkben korsze-
rűsítési és felújítási munkálatok történtek.
 A munkálatok anyagi fedezetét a fenn-
tartó Pécel Város Önkormányzata biztosí-
totta. A munkálatokat az ABA 2000 Kft. és a 
Pécel Üzemeltető Kft. végezeték el.
 A munkálatok sikeresen befejeződtek, 
megszépült, megújult az intézményünk. 
Hálásan köszönjük a fedezet biztosítását és 
a lelkiismeretes munkavégzést.
 Nem utolsó sorban köszönöm a kollegá-
im türelmét és fáradságát a felújítási mun-
kák utáni rendrakásban és az intézmény 
szépítésben.
 Korszerűsítés és felújítási munkálatok:
a lapostető szigetelése, megszűnt a több 
éve tartó beázás a mosókonyhában, ebben 
az ABA 2000 Kft. volt a segítségünkre.
Felújítás 3–4 egység, melyet a Pécel Üze-
meltető Kft. munkatársai végeztek el:
  •   átadó ablak helyére ajtó beállítása,
  •   lambéria bontása új felszerelése,
  •   konektor kialakítása a 4. foglalkoztatóba,
  •   parkettázás mindkét csoportban, 
  •   festés mindkét csoportban
  •   világítás korszerűsítése (9 – 9) lámpa cse-

réje
Egyéb felújítás, korszerűsítés, melyet 
szintén a Pécel Üzemeltető Kft. munka-
társai végeztek:
  •   homokozó cseréje (2021. január 20. ját-

szóeszközök ellenőrzési jegyzőkönyvben 
nem felelt meg) 2,5  x  2,5 m

  •   udvari rugós hinta felújítása (2021. janu-
ár 20. játszóeszközök ellenőrzési jegyző-
könyvben nem felelt meg)

  •   udvari kerítésbe bele nőtt fa kivágása, 
zöldhulladék elszállítással

  •   udvaron belüli kerítés korszerűsítés (régi 
drótháló bontás, kerítés oszlopok pótlása, 
beépítés, feszítődrót…),

  •   homokozó fölé árnyékoló tartó vasrudak 
beépítése,

  •   fűtés korszerűsítés
Folyamatban van még: a beázott mosó-
konyha gipszkarton cseréje, festése,
emeleti beázások javítása.

Négyesiné Madenszky Edina
megbízott intézményvezető

FELÚJÍTÁS ÉS
KORSZERŰSÍTÉS 
A NAPSUGÁR BÖLCSŐDÉBEN

PÉCELI VÍZIVÁNDOROK 
A SZIGETKÖZBEN

Október 4. – KEDD
9:00 Mezítláb az erdőben –jelenségalapú online tanóra

Kalandozás Marvi Heikkilä: Rőtpatak című 
ifj úsági regénye szereplőivel
Helyszín: online előadás (link elérhető a Facebook-oldalunkon)

– A program előzetes regisztrációhoz kötött

Október 14. – PÉNTEK
18:30 Pillanatképek egy nagykövet hétköznapjaiból

Dr. Urkuti György, korábbi helsinki nagykövet előadása
A Péceli Gyermek- és Ifj úsági Kórus fi nn dalokkal 
színesíti az előadást
Helyszín: PIOK Petőfi  Általános Iskola aulája

Október 15. – SZOMBAT
8:30 Sétálva tanulunk – tanulás falak nélkül

A Finniskola – Sétálva tanulunk kezdeményezés 
alternatív tanórája általános iskolásoknak
Helyszín: PIOK Szemere Általános Iskola

9:00 Rendhagyó fi nnóra Kiss-Sütő Eszter fi nn nyelvtanárral
Helyszín: PIOK Ráday Gimnázium

10:30 Sétálva tanulunk – tanulás falak nélkül
A Finniskola – Sétálva tanulunk kezdeményezés 
alternatív tanórája általános iskolásoknak
Helyszín: PIOK Petőfi  Általános Iskola

Október 18. – KEDD
19:00 Filmvetítés: Heavy Túra

(Hevi reissu) fi nn-norvég vígjáték (2018)
Helyszín: PIOK Petőfi  Általános Iskola

Október 20. – CSÜTÖRTÖK
14:00 Finn módszerek az oktatásban
– workshop pedagógusoknak

Szakmai résztvevők: Fesler Beáta (Finn Minta), Mihályi Endre 
(Finniskola – Sétálva tanulunk), Székely Essi (Finn Nagykövet-
ség – Budapesti Finn Iskola), Venczel Réka (RéFe Suli). Moderá-
tor: Salamon Ágnes
Helyszín: PIOK Szemere Általános Iskola, Tanári szoba

Október 28. – PÉNTEK
17:00 Finn Minta – Tanulj fi nn egyetemen!

Szakmai előadó: Tuba Orsolya, a Finn Minta alapítója
Helyszín: PIOK Szemere Általános Iskola könyvtára

FINN OKTÓBER
li t ó

A programokat a Péceli Magyar-Finn Baráti Kör
szervezi a magyarországi Finn Nagykövetség 
és Pécel Város Önkormányzatának támogatásával.
 Előzetes regisztráció a programokra  és további részletek  
 a Péceli Magyar-Finn  Baráti Kör Facebook oldalán: 
 (facebook.com/pecelimagyarfi nnbaratikor)!
 fi nnmagyarpecel@gmail.com

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:
Finn Minta és Tanári Minta, RéFe Suli, 
Finniskola – Sétálva tanulunk, 
Budapesti Finn Iskola (Finn Nagykövetség),
PIOK Általános Iskola és Gimnázium Általános,
Iskola Intézményegység (PIOK Szemere),
PIOK Általános Iskola és Gimnázium Petőfi 
Sándor Általános Iskolája (PIOK Petőfi ),
PIOK Általános Iskola és Gimnázium
Gimnáziumi Intézményegység (PIOK Ráday),
Péceli Gyermek- és Ifj úsági Kórus

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!

VÉDJE MEG  
OTTHONÁT  
ÉS ÉRTÉKEIT  
AZ ILLETÉKTELEN  
BETOLAKODÓKTÓL!

A BIZTONSÁG 
FOKOZHATÓ

Tel.: 06-28/452-079 E-mail: florcontroll@gmail.com

RIASZTÓRENDSZEREK- és  
KAMERARENDSZEREK TELEPÍTÉSE

Ó

24 órás távfelügyelet 
és vonulószolgálat

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163
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Mindig a becsületre és a 
szeretetre nevelt az édesanyám, 
ez ad erőt a mindennapokhoz

INTERJÚ

Bemutatjuk Megyeriné 
Hajnalkát, akinek fest-
ményei a Roma kiállí-
tás alkalmával is meg-

tekinthetőek voltak.

ROMA KIÁLLÍTÁS ÉS SZÍNIELŐADÁS

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

HÉTFŐ:
9:30 Hölgytorna
10:00 Mozgásfejlesztő torna
  – totyogós  órák 
  (stabil ülés-kb. 1,5 éves korig)
11:00 Mozgásfejlesztő torna 
  – babás órák 0 hónapos kortól  
  12 hónapos korig
16:15 Balett Sziget Táncstúdió
   – Mini csoport (3-4 évesek)
17:15 Balett Sziget Táncstúdió
   – Középhaladó csoport 
  (5-6 évesek)
18:15 Balett Sziget Táncstúdió
   – Haladó csoport 
  (7-10 évesek)

KEDD
10:00 Szeniortánc
16:30 Tánc és mozgásfejlesztés
  – ovisoknak (5-6 évesek)
17:30 Pilates
18:00 Gerincjóga

18:30 Latin Cardio (latin ritmusok 
  és 60 perc zsírégetés)
19:30 Rock’n’roll tánctanfolyam 
  Csillával és Dáviddal

SZERDA
16:00 Mozgásfejlesztő torna
   – bölcsis torna 
  (1,5-3 éves korig)
18:00 Zenés-táncos női torna
19:00 Társastánc és Salsa 
  tánctanfolyam Csillával

CSÜTÖRTÖK
9:30 Hölgytorna
17:00 Tánc és mozgás-
  fejlesztés – ovisoknak 
  (3-4 éveseknek)
18:00 Akrobatikus Rock and Roll és
  koordinációs mozgásfejlesztés 
  (alsó tagozatosok számára)
15:30 Szeniortánc
19:00 Pilates

A művelődési  ház 
állandó programjai:

Kedves Látogatóink!
Szeptemberben megkezdődött a 
művelődési házban és a könyvtárban 
is az élet.
 Rengeteg új foglalkozáson vehet-
nek részt a péceli lakosok.

 Októbertől indul a Mozgásfejlesztő 
torna (babáktól egészen bölcsis korig) 
 A Balett Sziget Táncstúdió is októ-
berben indítja péceli csoportjait. 
 Beiratkozás: október 3. 
 (hétfő) 16:15-től

Rendezvényeink:
Október 6. 
(csütörtök) 
19 óra. 
Szeretettel vár-
juk az érdeklődő-
ket Pomázi Zol-
tán (Bojtorján) 
önálló zenés irodal-
mi estjére.

Október 15-16-án 
(szombat, vasárnap) 
LEGO kiállításra várjuk a családokat.
(További információk a 2. oldalon.)

FELHÍVJUK KEDVES LÁTOGA-
TÓINK FIGYELMÉT, HOGY OK-
TÓBER 13-ÁN, 14-ÉN, ÉS 15-ÉN 
A KÖNYVTÁR ZÁRVA TART! 
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

A PÉCELI ROMA ÖNKOR-
MÁNYZAT szervezésében került 
megrendezésre a Roma kiállítás és 
színielőadás, melynek helyszíne a 
Pekáry-kastély emeleti terme volt. 
Az eseményt Csemer Miklós a Péceli 
Roma Önkormányzat elnöke nyitot-
ta meg, aki ez alkalommal kiemelte, 
hogy a rendezvény megszervezésének 
az elsődleges célja a Romák identi-
tásának bemutatása volt. A további-
akban Horváth Tibor polgármes-
ter köszöntötte a jelenlévőket, aki 

M i inspirálta arra, hogy el-
kezdjen festeni?
 – Festeni igazán hat évvel 

ezelőtt kezdtem el, de mindig nagyon ér-
dekelt a festészet és szívesen jártam kiál-
lításokra is.
 A családban Viktória nővérem volt, aki 
nagyon jól rajzolt.  Mikor a Szivárvány óvo-
dában elkezdtem dolgozni dadusként na-
gyon sokszor leültem a gyerekekkel rajzol-
ni, ezzel kedveskedtem nekik. Ami szép 
emlék, hogy egy alkalommal hercegnőket 
rajzoltam az egyik ovisnak, és annyira tet-
szett a többieknek, hogy sorba rajzoltam a 
hercegnőket az egész csoportban. Az óvo-
da dekorációjában is mindig részt vettem. 
Aztán hat évvel ezelőtt megleptek a gyer-
mekeim, kaptam tőlük egy kezdő festő 
készletet és vásznat, ekkor elkezdtem itt-
hon is festeni. 

– Említette mennyire fontos Önnek 
a család és a barátok támogatása… 
 – Igen, nagyon büszke vagyok a szü-
leimre, de legfőképpen az Édesanyám-
ra, akire példaképként tekint az egész 
családunk. Az ő érdeme, hogy egy iga-
zán összetartó família vagyunk. Sajnos 

a tavalyi évben elvesztettük őt 84 éves 
korában, de az ő szeretete végig kíséri a 
mindennapjainkat. 
 A férjemre Megyeri Vincére, három 
gyermekemre és két unokámra és per-
sze vejemre és menyemre is minden kö-
rülmények között számíthatok,  ezért há-
lát adok a Jóistennek. Gyerek korom óta 
élek Pécelen, de legtöbben a Péceli Szivár-
vány óvodából ismerhetnek, ahol 25 évet 
dolgoztam.

– Az első festmények…
 – Az első festményem közül az egyiket 
egy kedves kolléganőmnek adtam ajándék-
ba, aki akkor ment nyugdíjba. Mikor át-

adtam a festményt kézről 
kézre járt, mindenki ér-
deklődve nézte. Kérdez-
gették, hogy „Hajnika ezt 
tényleg te festetted?”. Ez 
volt ez első igazán inspi-
ráló élmény számomra. 
Rost Anikó, aki akkor a 
közvetlen kolléganőm volt 
egyből felvettette, hogy 
mi lenne, ha a Szivárvány 
Óvoda őszi galériáján az 
én képeimet állítanánk ki. 
Nagyon nagy megtisztel-
tetésnek éreztem ezt a le-

hetőséget. Majd 2019 őszén Hajnal színei 
címmel jótékonysági kiállítást rendeztünk, 
melynek szervezésében szintén Rost Ani-
kó és lányom Konkolyné Megyeri Hajnal-
ka segített. Egy képet akkor jótékonysá-
gi licitre bocsájtottam, melynek bevételét 
egy péceli kisfi ú Mága Levente jobb élet 
körülménye megsegítésére ajánlottam fel. 
Örömmel tölt el, hogyha segíthetek.

– Milyen technikákat használ?
 – Mondhatom, hogy ösztönből festek, 
hiszen nem tanultam, de többféle techni-
kát használok, melyekre leginkább saját 
magamtól jöttem rá. Vannak festménye-
im, amit festőkéssel készítek, de haszná-
lok szivacsot, rongyot vagy csupán az uj-
jamat, de a pontozási technikát szeretem 
a legjobban használni. 

– Mit jelentenek számára a színek? 
Milyen szerepet töltenek be a fest-
ményein?
 – Ha valaki megnézi a képeimet, azt lát-
ja hogy bátran használom a színeket, mert 
azt gondolom, hogy a Jóisten úgy terem-
tette meg a világunkat, hogy színes. Álta-
lában pozitív visszajelzéseket kapok ezzel 
kapcsolatban, akik nézik a festményeimet 
azt mondják, hogy vidámnak és letisztult-
nak látják a képeimet.

– Milyen témák foglalkoztatják leg-
inkább?
 – Általában tájképeket festek, nagyon 
szeretem a természetet, a hegyeket vászon-
ra vinni, de volt már alkalom, hogy port-
ré festéssel is próbálkoztam.

– Melyik munkájára a legbüszkébb?
 – A legbüszkébb a Teli hold című fest-
ményemre vagyok, amit az elsők között 
készítettem. 

– Hol lehet megtekinteni legköze-
lebb a munkáit?
 – Tervben van ismét egy városi kiállí-
tás megszervezése, de pontos időpontot és 
helyszínt még nem tudok mondani.
 Amint lesz pontos információ hirdetni 
fogjuk az eseményt. CS.K.Hajnalka 

a Teli hold 
című festményére 

a legbüszkébb

hangsúlyozta, hogy nagyon fontos 
Pécel Város Önkormányzatának és 
a Péceli Roma Önkormányzatnak az 
együttműködése. Az eseményen köz-
reműködött Horváth Gyula és népi 
zenekara, akik igazán jó hangulatot 
varázsoltak műsorukkal, valamint a 
program részeként megtekinthető volt 
a Kaméleonlány című darab a Füg-
getlenszínház előadásában.
 A rendezvény alatt megtekinthető 
volt Megyeriné Hajnalka festmény 
kiállítása. 

Horváth Gyula és népi zenekara

KULTÚRA
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SPORT

Miléna 13 éves, a péceli Szent Erzsébet Katolikus Ál-
talános iskola tanulója és már ilyen fi atalon kiváló 
sportoló. Nem is akármilyen sportot választott ma-

gának, hanem a kifejezetten embert próbáló és össze-
tett triatlont. Ez az úszást, futást és kerékpározást 
egybegyúró versenyforma még felnőttek számára is 
hatalmas kihívást jelent, és egy tündéri, szőke, töré-
keny péceli kislány kiváló eredményeket ér el benne. 

SPORT

Hirdetés

Egy új kis csillag 
PÉCEL DICSŐSÉGÉNEK EGÉN
Kovács Miléna triatlonista 

M iléna a Kistarcsai Vízisport 
RSC színeiben versenyzik, és 
hetente hatszor jár edzésre. Azt 

mondja annak ellenére, hogy edzésen 
nem szeret futni, mégis ebben a sportág-
ban a legügyesebb, a gyakor-
lások alkalmával pedig úszni 
szeret a legjobban. A verse-
nyeken is szépen úszik, győzni 
azonban a futás és a kerékpá-
rozás alatt nyert idővel szo-
kott. Mikor már hideg van, és 
nem tud annyit edzeni a sza-
badban, akkor a kerékpárját 
otthon görgőre teszi és első 
emeleti lakásukban edz fárad-
hatatlanul. A triatlon mellett, 
annak, mindhárom sportágá-
nak minden verziójában szo-
kott versenyezni. Fut, úszik, 

kerékpározik, duatlonozik, kéttusázik 
és még aquatlonon is indul. 
 Miléna ötödik alkalommal lett Nem-
zet Fiatal Tehetsége Ösztöndíjas, ez segíti 
őt, hogy legyen saját kerékpárja és eljus-

son az edzőtáborokba, jövőre pedig már 
a Héraklesz válogatott tagja. 
 Szeret túrázni és biciklizni anyukájával 
és a testvéreivel, bátyja a sakkban, nővére 
pedig a futásban jeleskedett korábban. Ami 
legjobban motiválja az az, amikor a csa-
pattársai, vagy a nála idősebb versenytár-
sai szurkolnak neki a pálya szélén. Miléna 
elmesélte, hogy nagyon szeret sportolni, 
mert sokat tanul belőle és nagyon szere-
ti a versenyhangulatot. Volt, amikor elbi-
zonytalanodott, mert úgy érezte, hogy túl 
sok áldozatot kíván tőle a heti hat edzés, 
de egy rövid kis megtorpanás után újra 
visszatért a kistarcsai uszodába és kiváló 

edzőinek, anyukája támoga-
tásának és Miléna elszántsá-
gának köszönhetően számta-
lan éremmel kárpótolta a neki 
szurkolókat ezért a pár hét ki-
hagyásért. 
 Felnőttkorában belsőépítész 
szeretne lenni, hiszen a nagy-
szerű sporteredményei mellett 
Miléna jó tanuló és nagyon 
ügyesen rajzol. Addig szeretne 
sportolni, amíg csak bír, amíg 
úgy érzi, hogy nem gátolja őt a 
továbbtanulásban, a céljai el-
érésében.  Szolnoki Zsóka

MILÉNA IDEI EREDMÉNYEI:
Triatlon Utánpótlás Mix-valtó OB: 3. hely
Tereptriatlon OB: 1. hely
Triatlon Utánpótlás OB: 2. hely
Triatlon Utánpótlás Csapat OB: 3. hely
Triatlon Gála: 2. hely
Triatlon Utánpótlás Ranglista versenyeken: 
7. hely, 4. hely és négy 2.hely, így az Országos 
Triatlon Utánpótlás Ranglistán 2. helyen végzett.
Olimpiai Reménységek Versenye Byalistok, 
Lengyelország: egyéni – 5. hely, csapat – 1. hely

Pataki Zoltán, péceli lakos két kollégájával 
munkavégzés közben Nagytarcsán, a Pe-
tőfi  Lakótelepen, egy szabadságon ott-
hon tartózkodó honvédelmi alkalmazot-
tat sikeresen élesztett újra és alkalmazott 
több, mint 15 percig szívmasszást a men-
tők kiérkezéséig, miközben a segélyhívó 
diszpécserével folyamatosan telefonos 

kapcsolatot tartott. A diszpécser, a men-
tősök, később a beteg is megköszönte, 
hogy megmentették az életét.
 Hősies helytállásukért Zoltánék a HM 
egyik magasrangú vezetőjétől és a mun-
kahelyükön is ünnepélyes keretek között 
elismerő Oklevelet és emléktárgyat kap-
tak. Gratulálunk!

AZ APUKA, A PÉCELI ÉLETMENTŐJobbról Pataki Zoltán, Varga Istvánné 
(Kati), Mészáros Ferenc 

K érem mutassa 
be a családját, 
kezdjük a fi úkkal!

  – Feleségemmel, Katival tíz 
éve költöztünk Pécelre, azóta itt 
élünk a fi úkkal, Pataki Botonddal 
és Hunorral. Az egész családom a foci 
és a sport szerelmese. A srácok óvodás, 
4 éves koruk óta járnak edzésre, fociznak. 
Boti 13 éves, az „óvifoci” után két évig a 
Fradi leigazolt játékosa volt, jelenleg a Pé-
celi SSE U14-es labdarúgója, középcsatár 
poszton. Mellette Pécelen igazolt futsal já-
tékos, és rendszeresen részt vesz a junior 
footgolf versenyeken is. Huni 9 és fél éves, 
ő is az „óvifoci”-val kezdte, most a Ferenc-
város U10-es csapatának igazolt kapusa.
 
– Mikor kerültetek kapcsolatba a 
futballal?
 – Én már a születésem pillanatában szo-
ros kapcsolatba kerültem a focival, hiszen a 
régi Fradi-pályán éppen az utolsó Fradi–Új-

pest bajnokit játszották, és még a Klinikák-
hoz, a SOTE Szülészetére is behallatszott a 
Fradi-szurkolók buzdítása – meséli vidáman 
Huni.
 – Az első meccsre apával mentünk ki a 
régi Puskás Stadionba, 5 éves lehettem, a 
Fradi játszott és 2:1-re nyert a Diósgyőr el-

len - válaszolta lelkesen Boti.
 

– A sikeres sportolók 
élete lemondásokkal 
jár, hogyan élik meg 
ezt a fi úk?
 – Sportszerető em-
berként is vallom, fon-
tos, hogy meglegyen az 

egyensúly! Semmilyen te-
vékenység, így a versenysport 

sem mehet egy fi atal gyermek-
nél a tanulás, a szellemi-, testi-, lelkifejlődés 
és a játék, a szórakozás rovására. A péceli 
óvodás évek után a srácok a „versenyistál-
lóként” ismert, valóban nagyon erős Buda-
pesti Fazekas Mihály Gya-
korló Általános Iskola és 
Gimnázium tanulói lettek. 
Boti idén 7. osztályos, ed-
dig minden évben kitűnő 
eredménnyel és számtalan 
szaktanári dicsérettel zár-
ta a tanévet. Országos ver-
senyeken indult egyénileg 
és csapatban, különösen 
szép eredményekkel mate-
matika és környezetismert 

tárgyakból. Huni most 3. osztályos tanuló, Ő 
is szép tanulmányi eredményeket ért el ed-
dig. Még a suliban a tanulóidő alatt el tudják 
készíteni a házi feladatok nagy részét, ami 
fontos, hiszen mindkét fi ú a szezonban – a 
suli mellett – hetente legalább négy napon 
jár edzésre, és hétvégén meccseket játszik. 
Feszített a heti menetrend, de hatékony ta-
nulással és pontos napirenddel ez még a ne-
hezebb időszakban is jól kezelhető, marad 
szabadidő a játékra, a horgászatra és szur-
kolóként a meccsjárásra is, így nem lemon-
dásként élik meg a versenysportot.
 
– A sikereket és az elismeréseket 
tekintve?
 – Az elmúlt években mindkét fi ú rend-
szeresen szerepelt a korosztályos bajnok-
ságokban, tornákon, Bozsik-programokon, 
ahol elismerő okleveleket, kupákat, érme-
ket kaptak. Ezekből lassan egy kisebb ki-
állítást nyithatunk.
 – Fradi szurkolóként felejthetetlen ese-
mény volt, hogy én kísérhettem be Gera Zol-
tánt az utolsó hazai mérkőzésére! – ecse-
telte Boti.
 – Óriási megtiszteltetés és élmény 
volt, hogy a Green Kids 2020 Fradista 
gyermek szurkolói csoport tagjaiként 
részt vettünk és szerepelünk a napok-

ban megjelent „A nagy Fra-
di lemez: a zene ereje!” Lofti 
Begi x Hősök – Bajnok a Fra-
di című videóklipjének a for-
gatásán és az elkészítésének 
riportfi lmjében – tartott él-
ménybeszámolót Huni.
 Boti és Huni célja egyaránt, 
hogy folyamatosan tudjanak 
fejlődni, minél jobb labdarú-
gók, és csapatuk meghatározó 
játékosai legyenek.

A szeptemberi számunkban szerepelt Pataki Zol-
tán és a PÉCEL zászló története. Ezúttal a Pata-
ki gyerekeket, mint fi atal, péceli tehetséges lab-
darúgókat mutatjuk be kedves olvasóinknak.

STADIONT PÉCELRE IV.
– PÉCELI FIATAL FOCISTÁK, A PATAKI TESTVÉREK TÖRTÉNETE

A Pataki Család
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len válaszolt
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Pataki Botond a Junior 
Footgolf versenyen 
Lengyel Béla, volt ed-
zője és footgolf világ-
bajnok társaságában

Pataki Hunor egy 
megnyert 
kupával

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

választékot talál. VÁRJUK SZERETETTEL A HÉT MINDEN NAPJÁN. 

LL óó bbáá il lkllk l óóll kkkü ő é lll dádádiii

REFORMÁTUS 
Pécel, József Attila utca 6.  

Nyitva: H-V: 9-17-ig 

VIRÁGBOLT  
Pécelen, a Köztársaság  

tér 8. szám alatt! 
(A MOL kút mellett a 

volt zöldségboltban.)

Nyitva: 
 

 
Ürmösi Mária:  

HALOTTAK NAPI 
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LCD, plazma és hagyományos televíziók,
HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

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

PÉCELTV SZERVIZ
MOSÓGÉPEK,  

ÉS EGYÉB HÁZ- 
TARTÁSI GÉPEK

NÉMETH LÁSZLÓ 
+36-30-905-8092   

gyors,  
 

JAVÍTÁSA  
garanciával.

Tel.:
HÍVJON MOST!  

 
 

HEKK SZIGET

Pécel, Huszár utca 11. – FOCIPÁLYA
NYITVA:  Szerda-Szombat: 1100-2000 

Vasárnap: 1100-1800p

Kiszállítás: 06-70/214-7020

ÁÁÁ
10  kedvezményben részesül, ha bemondja: PAPI HEKKJE!

MENÜ: facebook.com/hekksziget
Házhoz szállítás Pécelen: 300 Ft

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!

FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

Mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  

egyéni vállalkozó
KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALOK!

06-30-353-99-03

gy ,
PÉCELEN

NYÍLÁSZÁRÓ
BEÉPÍTÉS

ÁCS, TETŐFEDŐ 

  cserepes lemez fedés
  széldeszkázás
 bádogos munkák
 beázások javítása
  tetőszerkezet, eresz- 
csatorna javítása, cseréje

ALPIN TECHNIKÁVAL
e

Ács Kapocs Építő Kft.

KEDVEZŐ ÁRAK! +36-30/919-4694

TETTŐŐFEDDŐŐ 
TTETETŐTŐFŐFEFEDEDŐDŐ

es lemez fedés

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK ALAPTÓL

           A TETŐIG

GENERÁL-

        KIVITELEZÉS

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.

INGYENES FELMÉRÉS
Telefon: 06 30 620 7119 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu Web: x-klima.hu

HÍVJON MOST!

É

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

FACEBOOKON INSTÁN!

gyermekruhashop.hu

Kínálatunk folyamatosan  

 

E-mail: info@gyermekrahashop.hu
Telefon: 06-30-233-0802

 

Péceli személyes átvétellel!

NÉZZ SZÉT 
WEBÁRUHÁZUNKBAN!

OKTÓBER  
HÓNAPBAN 

% 
kedvezmény!
Használjátok a kupon- 
kódot a vásárlásnál!
KUPONKÓD:  
PÉCEL-10

SZOLGÁLTATÁSOK:
 gombás köröm kezelés

 

KERESZTÚRI LÁBCENTRUM

NYITVA TARTÁS:

:: A ÜZLETBEN KAPHATÓ TERMÉKEK!
   gombás köröm és bőr megszüntetésére 
lábáztatók, köröm ecsetelők

   száraz, viszkető bőrre lábápolók
   cipő fertőtlenítő
   lábizzadás gátlók
   sebkezelő gél
   pikkelysömörre és ekcémára  
köröm és borápolók

   gumikesztyűk
   fertőtlenítők

Szeretettel várja  
új és régi vendégeit  

Keresztúri  
Lábcentrum

Gabriella

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
 KUTYAKIKÉPZÉS

 KUTYAFUTI
 FUTÓPADOS EDZÉS
   HOOPERS  
OKTATÁS

 NÓZI TANFOLYAM
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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: info@pecelkft.hu
Ügyvezető: Farkas László

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
Pécel Üzemeltető Kft.
Telefon: 06-20/615-7550 

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: 06-20-245-8808,
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

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

Hirdetés

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Kiadó: Fazekas Team Bt.
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Munkatárs:  Szolnoki  Zsóka 
HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20/5-934-534 
Nyomda: PHARMA PRESS K  ., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
Felelős vezető: Arany László Tamás ügyvezető igazgató
Megjelenik 6100 példányban.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldö   írásokat a tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül, szerkeszte   formában közölje. A lapban megjelent cikkeket 
a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani 
 los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

DR. VARGA LÁSZLÓ 
EGÉSZSÉGHÁZ 
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.
Telefon: 06-70/370-3104, 
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 telefon-
szám: 06-28/547-236/5-ös mellék, 
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  06-30/495-4854

DR. HERSZÉNYI TAMÁS 
5. számú felnőtt háziorvosi körzet 
Telefon: 06-28/547-236
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, 
06-20/367-4031

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: 06-20-514-5166

5. védőnői körzet: 
(helyettesített körzet)
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Telefon: 06-30/568-5668
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-20-514-5166

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:
DR. HÓBOR SÁRA
Telefon: 06-30/379-8373
E-mail: 
sara.hobor@ijsz.bm.gov.hu

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

STÚDIÓNKBAN AZ ALÁBBI  
SZOLGÁLTATÁSOKAT TUDOD IGÉNYBE VENNI:

Ft
Ft

Ft
Ft

  BÉRLET ÁRAKAT A WEBOLDALUNKON TALÁLOD!

PÉCEL, Maglódi út 14. TEL.: 06-30-999-7912 WEB: lotuszstudio.hu
NYITVATARTÁS: -ig 
– BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

Aki 2022. október 31-ig 

  
db 5 ALKALOMRA 
SZÓLÓ BÉRLETET, 
  

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!
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Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, lakáskiürítés pincé-
től-padlásig értékbeszámítással. Tel.: 06-20-931-9793.

APRÓHIRDETÉS

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

Zsidi Tímea – 

Varga T. Zsuzsi – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

CíCCíC
SZALON



 +36-20-937-9522
 kriskagep@gmail.com

MINDEN, AMI KLÍMA
 

 
 

TEL.: +36 20 982 0345
 info.klimakiraly@gmail.com

WEB: www.klimaking.hu

TEL.

 
 

 
 

és ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL. 

GYORS ÉS PRECÍZ KIVITELEZÉS,  

INGYENES FELMÉRÉSSEL!

és LLAMI TÁMÁL
+36 20 982 0345 

50 -os  
ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

KLÍMAKING

KLÍMASZERELÉS, -SZERVIZ, -KARBANTARTÁS


