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„Sok kicsi
sokra megy!”
Nyitnikék óvoda játszótere
– 2022. október 26-ai állapot

Szivárvány óvoda játszótere
– 2022. október 26-ai állapot

Kedves Péceli Lakosok!
Az elmúlt időszak nehézségei ellenére,
történnek jó dolgok is Pécelen. A kollégáim és én is azon dolgozunk, hogy enyhítsük a lakosság terheit és lehetőségeinkhez mérten komfortosabbá tegyük a
hétköznapokat.
Szeptember és október hónapban hatalmas többletmunkát rótt az önkormányzat dolgozóira a gázkompenzáció
miatti rendeltetési egységek ellenőrzése és a hatósági bizonyítványok kiállítása. Ugyanakkor örömmel láttuk, hogy
a péceliek ilyen nagy számban élnek ezzel a lehetőséggel és kicsit megnyugvással tölt el a tudat, hogy esetükben talán
már nem fog akkora gondot okozni az
idei fűtés szezon.
A Pécel Kft. és a művelődési ház dolgozóival együttműködve sikeresen lebonyolítottuk a DTkH Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által felajánlott
„sárga fedeles” szelektív hulladékgyűjtő
edényzetek kiosztását. Ez egy újabb apró
lépés azért, hogy

Pécel utcái rendezettebbek és tisztábbak
legyenek. A DTkH Nonprofit Kft. szakemberei pedig gördülékenyebben fogják
tudni ellátni feladatukat.
Tart még a népszámlálás is, aminek
javarészét szintén az önkormányzat dolgozói végzik, hiszen közülük kellett kijelölni a felügyelőket, a helyi népszámlálási iroda közreműködőit, illetve több
önkéntes számlálóbiztos is visszalépett,
így az ő körzeteikre és feladataik ellátására is a kollégáim közül kellett kijelölnünk embereket. Így az áprilisi választások után, azt kell mondjam ez az
év a polgármesteri hivatal számára a
többletfeladatokról, a többletkiadásokról, a megszorításokról és a krízishelyzetekről szól.
Ahogy a márciusi lakossági fórumon
ígértem, még ebben az évben új játszóteret fog kapni Pécel Város Óvodáinak székhelyóvodája és két tagóvodája. A Pécel Kft. szakembereivel karöltve
azóta is azon dolgozunk, hogy ez meg
is valósuljon, anan
Az új kincses sziget
játszótér látványterve,
ami a Topolyosban épül

nak ellenére is, hogy folyamatosan fel
kell vennünk a versenyt az idővel és az
infláció által okozott áremelkedéssel. A
megújult játszóudvarokat hamarosan
birtokba is vehetik a péceli gyerekek.
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
úr közbenjárására a Szerencsejáték Zrt.
bevette Pécel Városát a társadalmi felelősségvállalás keretén belül indított játszótér építési programjába. Így hamarosan a Topolyos városrészen, a kondi park
mellett, egy kiterjedt méretű, új, „kincses
sziget” témájú játszótér épül. Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy minket is
kiválasztottak és így, az esélyegyenlőség
jegyében, egy olyan akadálymentesített
játszótér kerül kialakításra, ahol egészséges és mozgásukban korlátozott gyerek együtt tudnak játszani.
Több ízben is hangoztattam már, hogy
milyen sokat jelentenek nekem a lakossági fórumok és a közmeghallgatások.
Rendkívül konstruktívnak tartom a személyes beszélgetéseket a problémák feltárása és azok kezelése, megoldása céljából egyaránt. Továbbá kifejezetten
hasznos, ha a városban történt pozitív
és negatív történéseket meg tudjuk beszélni egymással és fel tudom vázolni a
lakosságnak a jövőbeli terveinket, melyek a város fejlődését szolgálják. Ezért
kérek mindenkit, akinek ideje és energiája engedi, vegyen részt a következő
közmeghallgatáson 2022. november
10. napján 17:30 órától a PIOK Szemere Pál Általános Iskola aulájában.
Kedves Péceliek! Tudom, hogy mindenki többet vár el, de kérem önöket, értékeljük a fokozatosan történő előrelépéseket is. „Sok kicsi sokra megy!”. Az
önkormányzat jelenlegi helyzetében, fáradhatatlan munkánk ellenére is, most
csak így tudunk haladni előre Pécel fejlődéséért!
Tisztelettel, Horváth Tibor polgármester
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MINDIG ISTEN KEZÉBEN

PÓTÖSSZEÍRÁS
Az ünnepi műsort a Közép-magyarországi Agrár
Szakképzési Centrum Fáy András Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai adták

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő és Jurás Pál

I. helyezett: Barták Anna kertje

Egy átlagos napon ellátogatott Jurás Pál 56-os
szabadságharcos a Péceli Polgármesteri Hivatalba. Polgármester úr a
beszélgetés alkalmával
megragadva az alkalmat
Pali bácsit meginvitálta
az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére tartandó városi ünnepségre, emlékezzen velünk,
majd vegyen részt a koszorúzáson is. Pali bácsi története engem is megragadott, ezért megbeszéltük,
hogy másnap ellátogatok hozzá. Beszélgetésünk alkalmával elérzékenyülve mesélt a forradalom alatt
megélt élményeiről és hogy hányszor került nagy
veszélybe az élete. Elmondta, milyen fájdalmas döntés volt, mikor 1956 decemberében el kellett búcsúznia szüleitől és testvéreitől, hátra hagyta hazáját,
Magyarországot, hogy mentse az életét. Meghatódva idézte fel a menekülés pillanatait, mennyire veszélyes volt eljutni a magyar-osztrák határig. Mikor
átléptek a határon menekült táborban húzták meg
magukat, majd Németországon keresztül Franciaországba, Ruanba vezetett az útjuk, ahol 2000 bajtársával együtt több hétig katonai táborban tartózkodott. Onnan nyílt lehetősége, hogy Kanadába
utazzon tovább, ahol le is telepedhetett. Saját elmondása szerint 1957. április 30-án, 20 évesen kezdett itt teljesen új életet. Tíz év elteltével kapott amnesztiát és 1969-ben jött haza először a családhoz.
Ekkor még találkozhatott a szüleivel és testvéreivel,
akik még itt éltek. Azóta rendszeresen hazalátogat.
2016-ban megjelent Mindig Isten kezében című
könyve, amelyben megismerhetjük Isten munkáját Pali bácsi életében. Ebben az igaz történetben végig követhetjük egy tisztességben megőszült ember
életét, kisgyermek éveitől egészen 79 éves koráig. A
könyv visszaemlékezések alapján született, a tanulságos történetek elvezetnek minket egy régi Magyarországról egy új világba. Megismerhetünk történelmi
tényeket az '50-es évek Magyarországáról és olvashatunk egy fegyveres szabadságharcos, nemzetőr aktív
részvételéről az '56-os magyar forradalomban.
A Jurás Pál – Mindig Isten kezében című könyv
helyben használatra elérhető a péceli Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház. Cs.K.

Ossó János Fúvószenekar

Városi

A Petőfi Sándor Férfikórus

MEGEMLÉKEZÉS

TISZTA UDVAR,
RENDES HÁZ

II. helyezett: Szép Gábor kertje

Pécel Város Önkormányzata megtartotta az
1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezését 2022.
október 23-án délelőtt, melynek helyszíne a
PIOK Szemere Pál Általános Iskola aulája volt.
Horváth
Tibor
polgármester

A

z ünnepi műsort a Közép-magyarországi
gi
Agrár Szakképzé-si Centrum Fáy András
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium diákjai adják.
Közreműködött az Ossó
János Fúvószenekar és a Peetőfi Sándor Férfikórus.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEPÁLYÁZATOT HIRDET

HÁZIORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető
a www.okfo.gov.hu oldalon, illetve
Pécel Város Önkormányzatának honlapján (www.pecel.hu).

III. helyezett: Katona Gábor kertje

Ez alkalommal ünnepi köszöntőt
mondott Dr.
k
Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő és Horváth Tibor polgármester, illetve körünkben üdvözölhettük Jurás Pált, aki 56-os szabadságharcos volt és emlékezésként
egy megható versét osztotta meg a
közönséggel.
Az ünnepség koszorúzással záródott az 1956-os emlékkőnél, a Kálvin téren.
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PÉCEL VÁROS Önkormányzatának
Képviselő-testülete 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 ingatlanán található épület,
kert, udvar (a beültetett virágok és növények vonatkozásában is) harmonikusan,
esztétikusan illeszkedik a környezethez.
A díjakat Horváth Tibor polgármester
ünnepélyes keretek között 2022 október
26-án adta át az ingatlanok birtokosainak.
I. helyezett: Barták Anna
II. helyezett: Szép Gábor
III. helyezett: Katona Gábor
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2022-ben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra hazánkban. A népszámlálás helyi szintű megvalósítását, annak irányítását a települési jegyzők mint
helyi népszámlálási felelősök látják el, a
Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányítása, felügyelete mellett.
A jogszabály értelmében népszámlálás
során az adatszolgáltatás kötelező.
A népszámlálás (az összeírás) 2022. október 1. és 2022. november 28. napja között történik meg.
Akik 2022. október 1. és 2022. október 19. napja között az internetes önkitöltés időszakában vagy azt követően 2022.
november 20. napjáig a számlálóbiztosok
közreműködésével, személyes interjúk által, helyszíni adatfelvétellel nem teljesítik
adatszolgáltatási kötelezettségüket, azon
személyek esetében
2022. november 21. és 2022. november 28. napja között pótösszeírásra kerül sor, melyre az összeírásból kimaradt
személyeknek kell jelentkezniük.
Pécelen a pótösszeírásra a Péceli Polgármesteri Hivatalban (2119 Pécel, Kossuth tér
1. I. emelet 19. számú irodahelyiség) kerül
sor az alábbi időpontokban:
• hétfőn 08.30 és 12.00 óra között,
valamint 13.00 és 18.00 óra között
• kedden, szerdán, csütörtökön
08.30 és 12.00 óra között, valamint
13.00 és 16.00 óra között
• pénteken 08.30 és 12.00 óra között
A vonatkozó jogszabály szerint, aki a népszámlálással kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget, azt az
illetékes kormányhivatal 200 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.
Pécel, 2022. október 20.
Oláh János jegyző,
helyi népszámlálási felelős

HELYESBÍTÉS:
A Péceli Hírek 2022. szeptemberi számában valótlanul írtuk, hogy a Gesztenyés
Óvodában a tönkrement kerítésrészeket
kicserélték 3D-s kerítésre. Ez a beruházás még nem valósult meg.
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KÖZÖSSÉG

„LEGYÉL TE IS ANGYALKA!”
Intézményünk, a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.)Karácsony alkalmából ismét megszervezi, a „Legyél Te is Angyalka!” programot!

A

z elmúlt években ezt a programot
már sikerre vittük és bízunk benne, hogy ebben az évben, immár
tizedik alkalommal, ismét megadatik a péceli gyermekeknek, hogy karácsonykor teljesüljön az egyik kis kívánságuk.
Amikor a karácsonyra gondolunk, mindannyiunk szívét elönti a szeretet, a béke,
eszünkbe jut az otthon melege, az ajándékozás öröme. Felidézzük, hogy a karácsonyfa
előtt ül a család, az asztalon finomabbnálfinomabb ételek. Mindenki boldog, mert
együtt vagyunk a szeretteinkkel, ajándékot vettünk nekik, ajándékot kapunk tőlük,
mert gondolunk egymásra egy kis meglepetéssel – hisz van rá lehetőségünk, megtehetjük, hogy ajándékkal kedveskedjünk.
A Karácsony a legtöbb ember számára ezt
jelenti. Sajnos rengeteg gyermeknek ez nem
adatik meg. Szerető szüleik nem tudják
megoldani, hogy rendkívülivé tegyék ezt
a csodálatos napot, mert nincs rá anyagi
lehetőségük.
Évek óta a szociális szférában dolgozunk
– látjuk és tapasztaljuk, hogy milyen szomorúak a nélkülöző apróságok az ünnepek

közeledtével. Az idei gála intézményünk
dolgozói számára is nagy jelentőséggel bír,
hiszen tizedik alkalommal kerül megrendezésre. Ez a program népszerűségét, sikerességét, nélkülözhetetlenségét is jelenti.
Intézményünk, a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út
3.) karácsony alkalmából ismét megszervezi, a „Legyél Te is Angyalka” programot!
Az idei évben remélhetőleg ismét
a megszokott módon – egy gála keretében – tervezzük megtartani a
„Legyél Te is Angyalka!” programot.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek ebben az évben is várhassák az
Angyalkájukat, hiszen most van a
támogatásukra igazán szükségük!
Ezek a gyerekek, idén nagy valószínűséggel az önök segítsége nélkül, nem
fognak karácsonyi ajándékot bontogatni, mert nem lesz más ajándék a
fa alatt, csak az, amit az Angyalkától kapnak.
Mélyszegénységben élő, a létbizonytalanság határára sodródott családok, vagy
éppen bántalmazó kapcsolatból menekült

szülők gyermekeit lepjük meg ajándékkal,
méghozzá olyannal, amit ő kér, a saját készítésű képeslapján.
Bizonyára lesznek szívszorító sorok is, hiszen ezeknek a gyermekeknek, a számunkra
teljesen természetes dolgok, tárgyak is elérhetetlenek. Megható, amikor egy gyermek
élelmiszert, vagy csak édességet kér, mert
egész évben nem jut hozzá, vagy amikor a
testvérének kér ajándékot, mert fontosabb
számára az, hogy a testvérét boldognak lássa. Ez az önzetlen szeretet.
A csomagok értékét 10 000 Ft-ban határoztuk meg, amelynek átadására december
hónapban kerül sor. A kezdeményezés különlegessége, hogy a megajándékozott gyermekekről fénykép készül, amit az Angyalka a segítségért „cserébe”, emlékül megkap
– a saját készítésű képeslappal együtt.
A gyermekek megírják a képeslapokat,
mi pedig minden egyes gyermekhez keresünk egy „szponzor-Angyalt”, aki teljesíti a kéréseket és így varázsolja széppé egy
gyermek karácsonyát!
Ha programunk felkeltette érdeklődését és szeretne csatlakozni „Péceli Angyalkák” köréhez”, akkor várjuk jelentkezését
a peceliangyalka@gmail.com e-mail
címen, illetve a + 36 20 801 2399-es telefonszámon és kérjük, hogy a szándéknyilatkozat kitöltésével erősítse meg ajándékozási szándékát.
Köszönjük szépen a gyermekek nevében is.
Várjuk jelentkezését,
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

VÉDŐNŐK BÚCSÚZTATÁSA

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

MI KERÜLHET A SÁRGA
FEDELŰ EDÉNYZETBE?

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.

• PAPÍR (tisztán, laposra hajtogatva):
kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdo-bozai, színes és fekete-fehér újság, szóó
órólap, prospektus, irodai papír, füzet.
ett.
• MŰANYAG (kiöblítve, laposra taposo
osva): színes- és víztiszta PET palack, kuk
pak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai
kai
és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos,
öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és stretch), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok.
• FÉM- ÉS ITALOS KARTONDOBOZ (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős,
sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai
(TetraPack), konzervdoboz.

LAPÍTSD, TAPOSD, TÖMÖRÍTSD!
A gyűjtés egyik FONTOS momentuma, hogy lehetőség szerint az edényzetbe a lehető legkisebb térfogattal helyezd el a műanyag palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsd ki az italos kartonokat, a palackokat
is. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag
férjen az edényzetbe, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

KIÖBLÍTVE?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt az edényzetbe
kerülnek. Sokakban megfogalmazódik, hogy a mosogatással azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy mégsem? Nem
azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt,
hogy makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!

MIT NE TEGYÉL AZ EDÉNYZETBE!

mári Tünde területi védőnőt és Kerülőné
Kiss Renáta iskola védőnőt. Horváth Tibor polgármester megköszönte lelkiismeretes munkájukat, kiemelte továbbá,
hogy sajnálja, hogy két ilyen megbízható
munkatársat el kell engednie, de természetesen tiszteletben tartja és elfogadja a
döntésüket, valamint hangsúlyozta, hogy
SOK ÉVNYI Pécelen töltött védőnői selő, a szociális bizottság elnöke egy meg- Pécel lakossága és az önkormányzat vezeszolgálat után Horváth Tibor polgármes- hitt találkozó keretében a Polgármesteri tősége vissza várja őket, és sok sikert kíter és Kristóf Péter önkormányzati képvi- hivatalban búcsúztatta el Simonné Szat- vánt a továbbiakban.
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NE tegyél a SÁRGA fedelű edényzetbe üveget, használt papír zsebkendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt,
magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek
a kommunális edénybe kell, hogy kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg)
elhelyezésére keresd a településen kihelyezett üveggyűjtő konténereket! Köszönjük!

NE AGGÓDJ, HAMAROSAN RUTINNÁ VÁLIK!
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a
www.dtkh.hu oldalon tájékozódhatsz. További
kérdések esetén Ügyfélszolgálataink elérhetőségein állunk szíves rendelkezésedre!
Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet megóvása!
Gyűjtsünk együtt!
DTkH Nonprofit Kft.
2022. NOVEMBER | PÉCELI HÍREK
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022.
NOVEMBER
18.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket,
illetve a lehullott falevelet a DTkH
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld
színű lebomló műanyag zsákban,
illetve az ágnyesedéket max. 70 cm
hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 menynyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet
nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további
zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvé-

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

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2022.
NOVEMBER
11.; 25.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási
hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi
korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható
módon megjelölt (sárga színű, vagy
tetejű, felirattal ellátott) szabványos
edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal
járjanak el a hulladékok tömöríté-

DECEMBER
9.; 23.
sével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely,
valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőponton
történik! (Kossuth Lajos utca 18.)

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

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

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
HORVÁTH TIBOR polgármester (Közösség Pécelért
Egyesület) 5. körzet képviselője.
Telefon: 06-20/411-7856
E-mail: polgarmester@pecel.hu
Fogadóóra: Minden hétfőn
14 órától 17 óráig. Időpont egyeztetéss
a 06-28/662-007-es telefonszámon.
SARLÓS
IMRE alpolgármester (Közösség
SA
Pécelért
Egyesület) 7. körzet képviselője.
P
Telefon: 06-20/410-0000
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu
Időpont
egyeztetés a 06-20/410-0000-as
Id
telefonszámon.
VARMUZSA PÉTER (Közösség Pécelért Egyesület)
gy
)
1. körzet képviselője. Telefon:
06-20/349-1305, E-mail: varmuzsa.
peter@pecel.hu • Időpont egyeztetés
a 06-20/349-1305-ös telefonszámon.

T
TORMA
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
T
Telefon: 06-20/924-6244
E-mail:
E
torma.gabor@pecel.hu
PANKUCSI EDINA (Közösség Pécelért Egyesület) 3. körzet képviselője.
Telefon: 06/20-349-0415
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu
KA
KARSAI ANDRÁS (Független)
4.
4 körzet képviselője.
T
Telefon: 06-30/773-1100
E-mail: karsai.andras@pecel.hu
Fogadóóra:
F
Minden hétfőn 16 órától a
PIOK
PIO 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
A
(Összefogás 2119 Egyesület)
Telefon: 06-20/465-0440 • E-mail:
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu
u

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

EBÖSSZEÍRÁS – FELHÍVÁS
Tisztelt Ebtulajdonosok
és Ebtartók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(a továbbiakban: törvény) 42/B. §
(1) bekezdése alapján Pécel Város
Önkormányzata - az ebrendészeti
feladatai ellátása érdekében, a Pécel
Város közigazgatási területén tartott
ebek nyilvántartásba vétele céljából
- 2022. november 1. és 2022. december 31. között ebösszeírást végez az
ebtartók adatszolgáltatása alapján.
A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles
a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Kérem a Pécelen tartott ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek
eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek - a kizárólag Pécelen tartott ebek adatairól a bejelentésre szolgáló ebösszeíró adatlap kitöltésével.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként
külön és hiánytalanul szükséges kitölteni. A korábbi ebösszeírások során már bejelentett ebekről is kell
adatszolgáltatást teljesíteni, abban
az esetben is, ha az adatokban nem
történt változás.
Az adatlapok beszerezhetők a Péceli Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) ügyfélszolgálatán,
vagy letölthetők Pécel Város honlapjáról (https://pecel.hu/hivatal/
nyomtatvanyok).
Az adatlapok kitöltésének és viszszajuttatásának határideje: 2022.
december 31.
Az ebösszeíró adatlapokat az
alábbi módok egyikén lehet
benyújtani:
• ügyfélkapun keresztül,
• postai úton (Péceli Polgármeslgármesteri Hivatal, 2119 Pécel, Kossuth
tér 1.),
• e-mail útján az ebnyilvan ar tas@pecel.hu
címre küldve (kitöltve, beszkennelve),
• személyesen ügyfélfogadási
ási időben (hétfő: 8.30-12.00, 13.00-17.30;
00-17.30;
szerda: 8.30-12.00, 13.00-15.30).
0-15.30).
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Az ebek tulajdonosai, tartói az
ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a változásokról (eb elhullása, eb tulajdonosának, tartási helyének változása,
új eb háztartásba kerülése, szaporulat) folyamatosan adatot szolgáltatni az „Ebösszeíró adatlap” vagy
„Változás-bejelentő adatlap” kitöltésével és benyújtásával.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztató megtalálható a honlapon (https://
pecel.hu/hivatal/nyomtatvanyok),
vagy személyesen kérhető a Péceli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján, illetve telefonon a 0628/662-155 telefonszámon.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy
az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy azt nem a jogszabályban
előírtaknak megfelelően teljesíti, az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal büntethető, amelynek összege 150.000 Ft.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
17/B. § (10) bekezdése értelmében
2013. január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus
transzponderrel (chippel) megjelölve
tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, kérem azt
haladéktalanul pótolják. Ezen kötelezettség elmulasztása szintén állatvédelmi bírság kiszabására ad okot.
Köszönöm, hogy az adatlap viszszaküldésével segítik munkánkat.
Oláh János jegyző

PÉCELI HÍREK
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XXX
XXX

Balról: Molnár Zoltán főigazgató, Komoriné Zorkóczy Aranka
főigazgató-helyettes, dr. Merkei Attila György igazgató

70 éves

A PÉCELI FÁY-ISKOLA
Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli ebben az
évben a Közép-magyarországi Agrár Szakképzési Centrum Fáy András Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégiuma. Ennek apropóján
egynapos rendezvényre invitálták az érdeklődőket
2022. szeptember 24-ére, amelynek szervezői dr. Sereginé Hézső Emese és Nagy-Baranyi Katalin voltak.

Dr. Merkei Attila György a Fáy Iskola
igazgatója köszöntötte a meghívottakat

A

z ünnepség
megnyitóján
dr. Merkei
Attila György a
Fáy Iskola igazgatója köszöntötte a
meghívottakat az
intézmény kastély
kollégiumának aulájában. Az Igazgató
Ivánkovicsné
Pollmüller Brigit- Úr elmondta, hogy a
Fáy-iskolát egy olyan
ta nyugalmazott
korban alapították
igazgató beszámeg, amit ma már
molót tart
hungarikumnak is
lehetne nevezni. A kezdet 1948-ra vezethető vissza, mikor a Fáy Család péceli kastélyában, és a mellékgazdasági épületekben
a kastélyhoz tartozó 5 kt. holdas parkban
mezőgazdasági gépállomást hoztak létre.
1952-ben indult el a középfokú mezőgazdasági képzés a kastély épületében. Zárszó2022. NOVEMBER | PÉCELI HÍREK

ként megköszönte elődeinek, a volt igazgatóknak, az iskola volt tanárainak, valamint
az Agrárminisztérium és Centrum vezetésének, hogy ezt a hungarikumot fenntartották és a Fáy-iskola megmaradhatott családias légkörű iskolának.
Az ünnepség Molnár Zoltán főigazgató úr
köszöntőjével folytatódott, aki az iskola jelenlegi helyzetét ismertette a résztvevőkkel.
A program további részében Fáy Tünde a
Fáy Család története kutatójának előadása
volt hallható, majd Ivánkovicsné Pollmüller
Brigitta nyugalmazott igazgató tartott beszámolót az iskola múltjáról, a képzési és
oktatási feltételek megteremtéséről, a külföldi partnerkapcsolatokról, Pécel és az iskola együttműködéséről, kapcsolatáról.
A megnyitó hangulatát emelte a Péceli
Zeneiskola tanárainak és növendékeinek,

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Pécel Város Önkormányzata, Sarlós
Imre és a Túzberek Vadásztársaság –
Vadászati kiállítás, Almási Zsuzsanna, a Millenniumi Hagyományőrző
Egyesület elnöke, Péceli Zeneiskola tanárai és növendékei, Oktogon
Tánciskola tanárai és növendékei, Ács
Zoltán és Farkas Péter (jurtaállítás),
Anka József, Hardi Miklós, Tronka Zoltán, Aranyi Pincészet – Monor, Nagy
Zsuzsi, Takács Dóri, Virágh László,
Eper Barbara, Őzse Eszter

Vadászati kiállítás, vadászati trófeákkal
valamint az Oktogon Tánciskola táncosainak parádés előadása.
A parkban a rendezvény programjait java
részt az iskolában végzett tanulók önkéntes
jelenléte adta, saját készítésű termékeikkel,
szolgáltatásaikkal. Volt füstölt áruk árusítása, sajttermék, házi tej kóstoló, és patkolókovács workshop, ahol a gyerekek is kipróbálhatták a kézügyességüket aprócska
patkók készítésével. Volt, aki saját tenyészállatait hozta el az állatsimogatóba. De olyan
is akadt, aki a rendezvény ideje alatt kocsikáztatta kettes fogatával a jelentkezőket. A
lovasoktatók elhozták bemutatni tanítványaik serlegeinek és szalagjainak sokaságát.
A férfiak és fiúk kedvence a traktor próba és
a mozdony modell bemutató volt. A kirepülő diákok a gyermekek számára kézműves
foglalkozásokkal készültek: volt vesszőfonás,
gyékényezés, nemezelés, kertészetük jóvoltából növényültetés, papírbrikett készítés is.
A tantermekben megtekinthető volt a vadászati kiállítás vadászati trófeákkal, és Kazár Miklós a természet ezer arcát bemutató festményei is kiállításra kerültek.
Kollégáink segédletével állatokkal kapcsolatos kvízjátékon is részt lehetett venni,
a „titkos doboz” köré pedig a kíváncsiskodók gyűltek.
A megéhező vendégeket frissen készült
lángos, Margit néni konyhájából birkapörkölt, a vadászok üstjéből, pedig vaddisznó
pörkölt várta. Öreg diákok tanáraikkal beszélgettek, közös emlékeiket felelevenítve.
Stílusosan lószőrékszerekből és virág repertoárból válogathattak és vásárolhattak
a megjelentek. Az iskola almáskertjéből a
zamatos almák mind gazdára leltek.
A gyermekek zsivaja és hancúrozása betöltötte a 3 hektáros parkot. A kastély elegáns szereplőit a dámalovas hölgylovasok
adták. A rendezvény a tombola húzás után
a Fáy család kastélyának koszorúzása és a
Családi sírhely meglátogatásával és koszorúzásával zárult.
A park újra megtelt élettel, mint annak
idején, és iskolánk szakembereinek mestermunkáit ismerhette meg Pécel közönsége
és a jelenlévő szülők.
dr. Sereginé Hézső Emese és Cseri Katalin
9
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„Amíg meg nem tapasztaltuk, hogy milyen érzés
szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.”
Anatole France

TÁMOGATÓK
Pécel Város Önkormányzata, Közösség
Pécelért Egyesület, Gold Patrol Kft., Pécel
Üzemeltető Kft., hangosítás: László István, Szolga és Marton, Péceli kenyérgyár,
Spájz Biobolt, Molnár-Vanyek Zsófia,
Pitzer Bettina, Dobronyi Máté, Maglódi
úti hentesbolt, Pécel Dojo Sport Egyesület, Kadenszky Zsolt, Pic-ture FOTÓ, Zsilka
László, Zsilka és Társa Kft., Sipos Krisztina, Zöldség-Gyümölcs Üzlet, Rauch Hungária Kft., Kuszák Krisztina, Játék & Ajándék, Molnár László, Péceli Őszi Napfény
Nyugdíjas Egyesület tagjai, KISS Festék &
Háztartási bolt, dr. Keserűné Rózsás Eszter, (Pretty Little Run), Bakó Zsolt, Napsugár Bölcsőde Egyesület tagjai, valamint
hozzátartozói, családtagjai.

Egy esős nap, ahol a lelkekben mégis

KISÜTÖTT A NAP…

KISÁLLAT KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR A SZEMERÉBEN

S

okéves hagyományainknak megfelelően 2022. október 1-jén ismét vidám, népes forgatag lepte el a Szemere Pál Általános Iskola auláját Pécelen.
Ünnepelni gyűltek össze kicsik és nagyok,
az Állatok Világnapja alkalmából. Az eseményt Böszörményi Csaba a PIOK Szemere
igazgatója nyitotta meg, majd a főszerepet a
gyerekek vették át egy táncos flashmobbal.
A báránykák levonulását követően „A tenger élővilága” címmel kiírt rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére került sor.
A díjazottak oklevél és értékes tárgyjutalmakban részesültek a Péceli Természetvédők és Állatbarátok Egyesülete támo-

gatásával. A
környezettudatosság jegyében kihirdetésre került
az iskolai papírg y űjtés
eredménylistája is.
A hivatalosnak mondható
megnyitó után
kezdetét vette
az igazi nagy
kaland, amelynek során szülők és gyerekek együtt merülhettek el a gazdag programkínálatban. Játékos vetélkedők, rejtvények, nyomolvasás, erdei akadálypálya,
madáretető készítés és számos más értékes,
az állatok megismerését és tiszteletét szolgáló foglalkozás között válogathattak a borús idő ellenére is széles mosollyal és csillogó
szemekkel a pecséteket gyűjtögető gyerekek.
A lelkes látogatók előzetes regisztrációt
követően, valódi hüllőszakértő előadáson
és bemutatón vehettek részt Rácz Krisztián vezetésével, amely program megvalósulását Karsai András kollégánk, egyben
önkormányzati képviselő támogatta.

FUTÁS A BÖLCSIÉRT!
A többórás rendezvényen természetesen az állatok közvetlen megismerésére
is lehetőség nyílt. Az aula idén is megtelt
érdekesebbnél érdekesebb állatokkal, az
iskolaudvaron pedig még igazi bocit is
lehetett simogatni. A sok élmény és izgalom közben megfáradt vendégek ínycsiklandó gulyással csillapíthatták éhségüket.
Reméljük, hogy végül mindenki feledhetetlen élményekkel távozott és jövőre
ismét találkozunk!
Ezúton köszönjük minden a szervezésben és a lebonyolításban résztvevő pedagógusnak, technikai dolgozónak és a péceli
állatbarátoknak fáradhatatlan és áldozatos
munkáját, támogatóinknak pedig a kiállást és segítséget, amellyel ismét hozzájárultak ennek a város életében meghatározó eseménynek a sikeréhez.
Körmendy-Juhász Györgyi tanító

Hirdetés

cső további fejlesztésécsőde
re kívánják felhasználni
a szervezők.
A jó hangulatú családi napon a kitűzött tád
vvokat sétálva, biciklizve,
vagy futva lehetett telva
jesíteni.
jesí
előtt, amit
A bemelegítés
b
Bettina fitnesz-wellness
rendezvény a „Mozogjunk
Mozogjunk
Pitzer Be
együtt a Napsugár Bölcsődéért” instruktor tartott. Horváth Tibor polgárjelmondattal lett hirdetve, mely a mester köszöntötte a résztvevőket, aki Gakitűzött célt tükrözte, ugyanis a nevezé- ramszegi Zsolt képviselővel a 2 kilométesekből befolyó bevételt a Napsugár Böl- res távot futva teljesítette.

A

Horváth Tibor polgármester
és Garamszegi Zsolt képviselő a
2 kilométeres távot futva teljesítette
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta a rendezvény
létrejöttét.

Hirdetés

ÁL- E ZÉS
Ő
R
E
D
E
N
F
E
Ő
L
G
T
KIVITLAEPTÓL G
ÁCS, TE SZAKKÉPEZSETTERT EK
A
ŐI
SI
OTTHONFELÚJÍTÁ
TÁMOGATÁSRA IS!
LÉGKONDICIONÁLÓK

értékesítése, telepítése,
karbantartása, szervizelése
Tel.: 06-70/238-1765 • E-mail: ferifrigo@gmail.com
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Megrendezésre került a II.
Jótékonysági Futónap október 2-án vat.
sárnap délelőtt.

A TE T

M
es lemez fedés
t cserepes
t széldeszkázás
t bádogos munkák
t beázások javítása
t tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréjee

VÉDJE MEG

OTTHONÁT ÉS ÉRTÉKEIT

AZ ILLETÉKTELEN BETOLAKODÓKTÓL!

3–8 m -es
3

konténerekkel

ALPIN TECHNIKÁVAL Ács Kapocs Építő Kft.

KEDVEZŐ ÁRAK!

KONTÉNERES
HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS

+36-30/919-4694
PÉCELI HÍREK | 2022. NOVEMBER

Szabó
Sándor

Tel.: 06 -30/200 -1163
2022. NOVEMBER | PÉCELI HÍREK

A BIZTONSÁG
5,$6=7ʘ
FOKOZHATÓ 5(1'6=(5(.ʘ

24 órás távfelügyelet
és vonulószolgálat

és KAMERA
RENDSZEREK
TELEPÍTÉSE

Tel.: 06-28/452-079íE-mail: florcontroll@gmail.com
11

KULTÚRA

KULTÚRA

Soha nem késő elkezdeni

Soha nem késő elkezdeni a
tánctanulást. Minden korosztálynak örömet okoz a jó zene
és a partnerrel való harmonikus együtt mozgás.
Jó nézni, ahogy a párok élvezik a közös tánc örömét,
azt, hogy
gy a szabadidejüket
a tánctudás bővítésére,
együtt
é
ésére,
egyy töltik, hogy van
új táncok megismeegy
m
meeeg olyan hobbi az
résére középhala-életükben, ami ködó, majd haladó
zös. Olyan táncoszinten.
kat tanítunk, amit
a mindennapi
Tá nc i skol a i
életben, bálokon,
anyagunkat a felesküvőkön, bulinőtt hobbi táncokon,
zenés összejösok igényeihez iga-k
veteleken,
különböző
zítva úgy állítottuk
k
vet
rendezvényeken
tudnak
össze, hogy az minmin
i
rende
d
majd remekül hasznosítani a
denki számára egyszerű és
tánctanfolyam elvégzése után.
jól érthető legyen.
Az órák úgy vannak felépítA mozgás legszórakoztatóbb
ve, hogy minden óra első felé- formája minden korosztály száben átismételjük az előző órai mára a tánc!
anyagot, és a második feléA tánc segít a stressz feloldáben veszünk új lé- sában, a jó hangulat és közérpéseket. Aki nem zet elérésében!
volt az előző órán,
A tánciskolában a tánctanaz megtanulja, aki folyamokon kívül van még esvolt, az pedig átis- küvői táncoktatás, szalagavató
métli. Így, ha va- tánc betanítása, valamint, malaki egy-egy órát gánórák egyéni időpont egyezesetleg
akkor sem ma- tetéssel, személyre szabott kotl kihagy,
kih
rad le egyetlen lépés megta- reográfiával, saját tempóval!
nulásáról sem.
Sok szeretettel várják a
péceli táncolni vágyó
f iatalokat,
felnőt teket
szerdánként
Web: www.holdfenytanciskola.hu
19:00 -tól a
http://facebook.com/Holdfény Tánciskola
kezdő Társaswww.youtube.com/holdfenytancklub
tánc és Salsa
e-mail: info@holdfenytanciskola.hu
tánctanfotel: +36-20-543-4623
lyamra!

A TÁNCTANULÁST

Talán kevesen tudják, de Pécelen, a
Szemere Pál Művelődési Házban, szerda esténként Társastánc és Salsa táncórákra lehet becsatlakozni a Holdfény Tánciskola szervezésében.

K

incses Csilla a Holdfény Tánciskola alapítója, vezetője és tánctanára elmondása szerint a
felnőtt tánctanfolyamokon fiatalabb és idősebb párok töltik
jó hangulatban, kellemes társaságban az estéiket.
A cél, hogy heti egy alkalommal egy fáradtságos nap,
vagy hét után minden páros
ki tudjon kapcsolódni.

A kezdő társastánc tanfolyamon az angolkeringő, a chacha-cha, a rumba és a rock and
roll, valamint a salsa alaplépéseit sajátítják el a résztvevők.
Már a kezdő tánctanfolyam elvégzése után ezekre a zenékre
fognak tudni táncolni. A kezdő
tanfolyam után lehetőség van

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

KÖNYVAJÁNLÓ
Kristófné Kalas Beatrix
és Yilmaz Nazife

Lázár Ervin

A FÁZÓMŰVÉSZ

Kovács Ernőné

Ismeritek Zsiga föstőt? Sokáig mindent
hófehérre festett, de egy szép napon
előkerült az összes tubusa, és színpompássá pingálta velük az egész világot.
Ezzel a csodálatos történettel kezdődik a kötet, hogy utána mind a négy évszakot négy-négy mese mutassa be hol
vidáman, hol szomorkásan - és annyi különleges nyelvi leleménnyel, amelyre csak Lázár Ervin volt képes.
A Százpettyes katica párjának tekinthető könyvben a válogató-szerkesztő, Dávid Ádám ezúttal is egymás mellett szerepeltet klasszikussá vált és kevésbé ismert meséket, valamint
olyan írásokat, amelyek eddig csak novelláskötetekben láttak napvilágot. Miért ülteti el Tupakka, a vérlázítóan mosolygó
manó a gondosan becsomagolt, rejtélyes kavicsot? Hogyan
képes Kaltzimnói Jeges Diderik, a híres fázóművész agydurrantó kánikulában is dideregni? És mi történik, amikor a náthától rettegő Hapci király eltüsszenti magát? Lázár Ervin fan- IMG
táziavilágában a négy évszak összes titka feltárul.
Leve
IMG
Ling-Balogh Erna
Tím

Fábián Tímea és Ilyés Dalma

A ZENE
Világnapja

vészeti Iskola tanulói és tanárai hangversenyre invitálták a
nagyérdeműt a Pécel Alapfokú
Művészeti Iskola nagytermébe
2022. szeptember 30-án pénteken délután.
Az UNESCO Yehudi Menuhin kezdeményezésére nyilvánította október elsejét a Zene
Világnapjává. Ez a nap a zeneSzilágyi Levente
művészet legnagyobb alakjaira
és Hoﬀgart Bálint
emlékeztet, segíti a különböző
A ZENE VILÁGNAPJA kultúrák zenéinek jobb megisalkalmából az Alapfokú Mű- merését.

Hirdetés

Monty Állatpanzió
RÁKOSCSABA
SZOLGÁLTATÁSAINK:

kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ
t NAPKÖZI
t KUTYAOVI
t PANZIÓ (hosszabb távra is)
t ÁLLATKOZMETIKA
t KUTYAKIKÉPZÉS

TEL.: 06-70/595-6931
WEB: www.allatpanzio.com
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t KUTYAFUTI
t FUTÓPADOS EDZÉS
t HOOPERS
OKTATÁS
t NÓZI TANFOLYAM

TV
SZERVIZ
PÉCEL

LCD, plazma és hagyományos televíziók,
HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

8!ĝþĝ!Q^>)!ĝþĝUľ=U^>!ĝþĝDQ)D>ĝþĝZ&D=UD>ĝUqľ6UqQi)q

P és P Szerviz Bt.

Tel.: 06-70/406-2020, 06-30/931-0899

Monty Állatpanzió
PÉCELI HÍREK | 2022. NOVEMBER
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AMIKOR BEÜT A CUKOR

Izolda: 13 éves vagyok, van egy majom bátyám, és szerelmes vagyok az úszásba.
Az életem félévvel ezelőtt kifordult a
négy sarkából. Diabéteszes lettem, úgyhogy a napjaim anya vizslató tekintete mellett vércukormérésből, inzulinadagolásból és diétázásból állnak. A testem
megváltozott, de nem csak úgy, ahogy a kortársaimnak, a lehetőségeim szűkültek, a világot pillanatnyilag eléggé utálom.
Nem akarok táborozni, inzulinpumpát viselni, sőt, ha lehet,
nem is szólnék senkihez. Köszönöm a figyelmet!
Andrew Morton

ERZSÉBET ÉS MARGIT – A WINDSOR NŐVÉREK
A korona című sorozat rajongói minden
bizonnyal örömmel fogadják ezt a remek
életrajzot a New York Times bestseller
szerzőjétől, amely az örökös reflektorfényben élő II. Erzsébet királynő és húga, Margit
történetét dolgozza fel.
A könyv bemutatja, hogyan alakult a
testvérek kapcsolata a zárt családi körben töltött idilli gyerekkorban, szüleiktől elválasztva a világháborús évek alatt, majd
a király halála után, amikor Erzsébet követte apját a trónon.
Andrew Morton legújabb életrajzi munkája betekintést nyújt
a két alapvetően eltérő természetű testvér életébe: egyikük
mindent a kötelességnek és a felelősségteljes viselkedésnek
rendelt alá, a másik mindennek ellenszegült. A könyv egyedülálló részletességgel mutatja be, milyen hatással voltak a
testvérek a monarchiára és a királyi családra, valamint azt is
megtudhatjuk, hogyan tudtak alkalmazkodni a huszadik század társadalmi normáinak változásaihoz.

AJÁNLÓ

SPORT

Régi Álom kávé és teaház

AVAGY A SZÍVBŐL JÖVŐ MINŐSÉG!
Olyan munkát végezni, amit imádunk és ami gyerekkori álomként élt a szívünkben… kevesek adománya.
Pécel szívében létezik egy hangulatos kis üzlet, amelyiknek a tulajdonosa – Áfra Anita – ezen ritka emberek közé tartozik. Közel 20 éve éli ezt az álmot… és ez
az érzés az üzletének minden szegletében érződik.

E

lbűvölő hangulata van az üzletnek, Anita! Bármelyik bevásárlóközpontban megállná a helyét...
– Nagyon köszönöm! Igen, sok vendégtől kapom ezt a visszajelzést hála Istennek!
Két éve költöztünk ide, a Rákos utca 4. szám
alá, egy kisebb helyiségből. Persze megfordult a fejemben, hogy egy nagyobb forgalmú helyen nyissam meg az üzletet, de úgy
döntöttem, hogy maradok Pécelen. Mindig
is tenni akartam a városért és megtörni a jól
ismert jelzőt, miszerint Pécel egy alvó város.
Hiszem, hogy ha a helyi emberek minőségi
környezetben, minőségi időt töltenek együtt,
kiváló ételek és italok mellett – ez a helyzet
megváltozik.

– Megmagyaráznád az
üzlet nevét? Miért ép-pen a Régi Álom nevet kapta?
– Kislányként mindig
boltosat játszottam. Eladtam,
m,
számoltam… és mosolyt csaltam
altam

AZ ADVENTI KOSZORÚKRA
15 % KEDVEZMÉNYT ADUNK!

Egyesületünk szeptember második hétvégéjét Szolnokon a Tisza ligetben töltötte, ugyanis megmérettettük magunkat a 37. Nyílt Európa Kupa, Szolnok
Kupa – I. Shihan Furkó Kálmán emlékversenyen.

A
– Jelen vagytok minden alkalommal
a városi rendezvényeken is. Az üzlet
falain kívül is hozzátok a megszokott
színvonalat. De melyik az a rendezvény amire Te a legbüszkébb vagy?
– Kedvelem a jó borokat, és rendszeresen tartunk borkóstoló esteket. Hetekig készülök egy-egy ilyen eseményre, ahol a borokat finom ételekkel kísérjük. Igyekszünk
Pécelre hozni a legnevesebb borászokat,
akiknek a borait utána örömmel tartjuk
készleten. Figyelünk arra, hogy mindig különböző tájegységeket mutassunk be… hamarosan jön a Villányi borvidék.

aaz emberek arcára. Aztán elhatároztam, hogy a valóságban
is az leszek. Boltos. Amikor a
szakmai gyakorlataimat végeztem, egy terület volt, ahol
ezek a mosolyok meg is érkeztek hozzám… az üzletek büfé
részlege. Kávét főzni és fagyit készíteni
szerettem a legjobban. Akkor
í
még csak álmodoztam arról, hogy egyszer
saját üzletben teszem mindezt. Majd belevágtam az álmok megvalósításába, és ennek az eredménye ez a hely most. Egy dolog
azonban semmit sem változott: a kávéscsészékhez koccanó kiskanalak csörgése a legszebb zene a füleimnek a mai napig is.

– Az üzletben körbe nézve, nem egy
klasszikus kávézóban találjuk magunkat. Vannak itt ajándéktárgyak,
asztaldíszek, finom italok, különleges csokik…talán éppen ettől van ez
a különleges hangulat itt. Mint egy
kis kincsessziget…
– Igen, így van. Vonzódom a szép és ízléses dolgokhoz. Bevallom, hogy számomra
az év legszebb része jön… az advent és a karácsony. Ebben az időszakban megélhetem
az alkotási vágyamat is, hiszen teljesen egyedi adventi koszorúkat, asztaldíszeket gyártok mely tökéletesen illeszkedik a vendégeim otthonába. Soha nincs két egyforma…
és ez benne a legizgalmasabb. Igyekszünk a
Facebook oldalunkon mindent megmutatni
– Egyesek szerint igazi gourmand és mindenről hírt adni, ami történik nálunk.
Megtisztelő számunkra, ha az olvasók ott is
vagy… igaz ez?
– Igen, a hozzám közel állók tudják, hogy bekövetnek bennünket és természetesen váimádom a különleges ízeket. Képes vagyok runk mindenkit sok-sok szeretettel!
(x)
napokig tesztelgetni, hogy milyen összeállítások a legfinomabbak. Alkottam már
Régi Álom kávé és teaház
speciális kávét, amit csak nálunk fogyaszthatnak és amit csak számunkra készítenek.
Cím: PÉCEL, Rákos u. 4.
Természetesen Régi Álom kávé a neve…
Nyitvatartás: H-Szo: 730-1900, V: 900-1800
tonkabab és csokoládé adja az ízvilágát.
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FERGETEGES SZEZONKEZDÉS
A PÉCEL DOJONÁL
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népes mezőnyben sikerült kiváló eredményeket produkálnunk.
Sokat készültünk, hisz tudtuk ez
a verseny most más, mint a többi. Máshogy is készültünk és bejött. A megnyitó
ceremónián megemlékeztünk a Magyar
Kyokushin 50 éves fennállásáról is. A rengeteg díszvendég és díjazott között ott volt
Kalmárné Molnár Kata és Molnár Dóri is.
Láthattunk kisfilmet Shihanról, aki sajnos
már nem lehetett ott velünk.
A versenyek a formagyakorlatok bemutatásával kezdődtek. Sengler Vince tapasztalatlan kata versenyző még, de így is tovább
jutott az első körön egyhangú bírói döntéssel. A következő körben
viszont egy nagyon apró
hiba miatt búcsúznia kellett.
Abban egészen biztosak
vagyunk, hogy még szép
eredmények előtt áll Vince.
Szajkó Szabi parádésan menetelt az első helyig.
Küzdelmek következtek, mindenki szintet lépet. Most is jó volt Pécel
Dojosnak lenni. Velünk
jöttek természetesen
a csapattársak is, szü-

lők, barátok is, amiért hála és köszönet
mindannyiuknak.
Eredményeik: Euróba bajnoki
aranyérmes lett: Karácsony Csongor, aki elhozta a legtechnikásabb
versenyzőnek járó díjat is.
Szajkó Szabolcs formagyakorlatban ezüstérmes lett, de egy bronzérmet is bezsebelt.
Bronzérmes lett: Kiss Noémi, Varga Milán Mini, Bagó Gerda
4. helyezés: Formagyakorlatban
Sengler Vince
Óriási gratuláció versenyzőinknek! Mérhetetlenül büszkék vagyunk rájuk egytől

Kalmárné Molnár Kata és Molnár Dóri
egyig. Izgatottan várjuk a következő megmérettetést.
Köszönjük a verseny szervezőinek, hogy
ezen az Ikonikus helyen versenyezhettünk,
köszönjük a csodás díjakat, a fantasztikus
helyszínt, és hogy a fiatalok kaphattak egy
jó nagy szeletet a múltból, hisz, múlt nélkül nincs jövőnk!
Vasárnap SHIHAN FURKÓ KÁLMÁN
székhelyén a Magyar Kyokushin ikonikus
helyén, a FAHÁZBAN edzettünk sokad
magunkkal SHIHAN SATOSHI YUI vezetésével. Megtiszteltetés volt Shihannal
egy dojoban lenni.
Egyesületünk 2022. november
7-én ünnepli fennállásának 33. évfordulóját.
Ez alkalomból
szeretnénk meghív ni november
11-én pénteken 18
órára minden régi
és új tagot egy hagyományos Pécel
Dojos edzésre és
az azt követő társalgásra, sütizésre.
OSU!
Pécel Dojo Sport
Egyesület

Hirdetés

HEKK SZIGET
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£-q%-e.«q.eΈ10Ίξ kedvezményben részesül, ha bemondja: PAPI HEKKJE!

Pécel, Huszár utca 11. – FOCIPÁLYA
Á
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HÍVJON MOST!
Tel.:Έ˾̄ͤ́˾ͤ̀˿̆ͤ̅˾̀́

NYITVA: Szerda-Szombat: 1100-2000
Vasárnap:
p 1100-1800

Kiszállítás: 06-70/214-7020
Házhoz szállítás Pécelen: 300 Ft
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MENÜ: facebook.com/hekksziget

MOSÓGÉPEK,
ÉS EGYÉB HÁZTARTÁSI GÉPEK
gyors,
žƳÝŀžƳĈŸƝ

JAVÍTÁSA

garanciával.

NÉMETH LÁSZLÓ
+36-30-905-8092
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NYÍLÁSZÁRÓ
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SZALON

Cím:
Cí
C
í 2119 Pécel, Rákos utca 2.

(Számítástechnikai üzlet mellett)

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is!

(#ċ/.-3$&8$9 3$3229*2&$2ʖ
3(',.į5Zsidi Tímea – 
.=32/60į.5037ď
Varga T. Zsuzsi – 

ǱǰǰǸ,+\ȦZpu.ǲǶȫ(a MOL kútnál)
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OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!
xXz³1JXknZxk
«
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Tel.:ǯǵɁǲǯɁǸǲǱɁǸǶǶǷȤTel.: ǯǵɁǱǷɁǳǴǴɁǱǱǯ
gÄJ½ȥEɁȥǶǯǯ ɁǰǵǯǯȦSzoȥǶǯǯ Ɂǰǲǯǯ -ig.

MINDENFÉLE VASANYAGOT BESZERZÜNK!
BARKÁCSÁRUKtSALGO-DEXION elemek
MAKITA SZERSZÁMGÉPEK

./0$6=(5(/659,'+$75,'ď9(/

BETONACÉLOK, ZÁRTSZELVÉNYEK, HEGESZTETT HÁLÓK

DÓ¸.«£-Έ| ¸QoeQìe¸ΈceRoc

²QàMFUHÏQÏT[FUt"-6.¶/*6.-²53«,t1000 APRÓ CIKK
2022 márciusi árakhoz képest kedvezőbben vásárolhatók:

ZÁRTSZELVÉNYEK

PÉCEL,
.
A
/
6
a
c
t
Rét u

KLÍMA AKCIÓ

BETONACÉLOK

40 x 20 x 2 6 fm . . . . . 7 800 Ft /szál
40 x 40 x 2 6 fm . . . . 10 500 Ft/szál
60 x 40 x 2 6 fm . . . . 13 300 Ft/szál

Ø 8 . . . . . . . 1 390 Ft 6 fm
Ø 10 . . . . . . 2 190 Ft 6 fm
Ø 12 . . . . . . 2 990 Ft 6 fm

HEGESZTETT HÁLÓK

HIDEGEN HENGERELT
7"4-&.&; 750 Ft/kg

5000x2000x150x150 x4 . . 9990 Ft/tábla

PVC ÉS KG CSÖVEK ÉS IDOMOK
, , HEB, HEA, IPE GERENDA RENDELHETŐ
50 ÉVE MŰKÖDŐ LAKATOS MŰHELY VÁLLAL:

HÍVJON MOST!
Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,
több típusra és árkategóriában.

r1¾-&5-","504.6/,¦,"5 (garázsajtó, kerítés, kapu, rács stb.)
-&.&
t-&.&;7¦(¦45
12 mm vastagságig, 2500 mm hosszúságig
tt-&.&;)"+-±5¦45
¼+
-100 tonnás élhajlító géppel 3 m szélességig.

INGYENES FELMÉRÉS
É

BETONACÉL KENGYELEK GYÁRTÁSÁRA RENDELÉST FELVESZÜNK!

E-mail: info@x-klima.huΈ̈́ΈWeb: x-klima.hu

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

Telefon:

06 30 620 7119Έ̈́Έ06 30 333 7598

Rét utca
,
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o
k
o
t
u
tuna
www.nep
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n
/
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* Bővebb információért látogasson el honlapunkra, illetve keressen fel személyesen vagy telefonon!

ÛRìÛ-ì-¸.c«ì-£-e.«Έ͌ΈDUGULÁSELHÁRÍTÁS

PÉCELEN
Ingyenes
gy
kiszállás,, munkavégzés esetén. NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Mosdók, mosogatók, WC-k,
WC-tartályok javítása, cseréje,
mosógépek bekötése, kádak cseréje,
ƝƁǕŊĝΈŅùƱúƝŊĝƍǕĤš̻ΈľùƝùŬĖŊúǕùš
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FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALOK!

«ĤĕƍŞΈ£ŊĖŅúƝĝΈegyéni vállalkozó
16

06-30-353-99-03
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PÉCELI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.,
I. emelet – Központi telefonszám:
06-28/452-751, Fax: 06-28/452-755,
e-mail: hivatal@pecel.hu,
weblap: www.pecel.hu
Jegyző: OLÁH JÁNOS,
Telefon: 06-28/452-752,
e-mail: jegyzo@pecel.hu
Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE
Telefon: 06-28/452-751,
e-mail: aljegyzo@pecel.hu

PÉCEL ÜZEMELTETŐ Kft.

Telefon: 06-20/615-7550,
06-28/662-089.
e-mail: 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

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ
A rendelő telefonszámai: 06-28/547-235, 06-28/547-236
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.

Hulladékszállítás
Telefon: 06-53/500-152

Telefon: 06-70/370-3104,
06-28/662-104
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig;
hétvégén és ünnepnap
a nap 24 órájában.

RENDŐRSÉG

HÁZIORVOSOK:

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

DR. GRÓZNER ISTVÁN
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-226,
06-28/662-072,
E-mail: groznerrendelo@gmail.com

DTKH NONPROFIT Kft.

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

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

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:
KISSNÉ MOLNÁR MELINDA
Telefon: 06-28/547-236
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
időbenhívható telefonszám:
06-28/547-235

Az autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozó
8YFGNQ5WTIZPY0KYmunkatársakat keres
PÉCELI GYÁREGYSÉGÉBE, azonnali munkakezdéssel!

88?*8?*7*1ă45*7y947
Ha stabil munkahelyre vágyik…
Ha biztos akar lenni abban, hogy
a járulékai is be vannak fizetve…
-FSJRX_JWJYSJƾP®QHX®S_®YYƽRZSPFJWĄQJSSNǂ

.99&-*1>*

FELADATOK:
ǁ 2ĤFS^FL¡XJQJPYWTRTXFQPFYW¡X_JP
P¡_N¡XL¡UN®XX_JX_JWJQ¡XJ

&?y11y8-4?9&794?*1;y7y840
ǁ Általános iskolai végzettség
ǁ 0*99ă8-y7422ģ8?&048RZSPFWJSI[QQFQXF
&2.90 3y1:30
ǁ 0NJRJQPJIĄG¡WJ_¡X ƷFQFU«WFG¡W

ƷJ]YWFU«YQ¡PTP
ǁ 0FKJY¡WNF8?5PWY^WFZYFQ[F
ǁ 'JOWXNYRTLFYX 'ZIFUJXYG¡WQJYWJ¡XPNJL¡X_¥YĄG¡WQJYWJNX
ǁ ,¡UOWRĤ´_JRFS^FLYRTLFYX
ǁ 0N[Q«RZSPFP®WS^J_JY
2:30&;,?8
-*1>*
ǁ 5¡HJQ5JXYN²Y

/*1*390*?8
A fényképes önéletrajzát a portán
leadva, vagy aMW%XYFGNQUWTIZPYMZ
e-mail címen várjuk!

Festményvásár
åá>=KLǥEǿNƗKR
Lƣ::EAFLãáá
alkotásából
NƑD9KRL@9L9CƑJ
JƗKRD=LJ=AK

Fogorvosi ügyeleti ellátás:
Helyszíne: FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI OKTATÓ INTÉZET
1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Telefon: +36-1-317-6600

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

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

?QƣKKR=?ǿNƑKƑJDƑKFƑD
C=<N=REƗFQLFQƥBLMFC
#AƑDDƛLƑKMFCAF?Q=F=K=F
DƑLG?9L@9LƠ

ELKÖLTÖZTÜNK!
ÚJ CÍMÜNK: Pécel, Rákos utca 1. (körforgalom)

TÖRÖK
BÜ
ÜFÉ
FÉ
BÜFÉ

8FO¢YKČX_JWJ_ªXČCSIRKE ªXBORJÚM»XG´QPªX_½QY

PITÁK,
PI
IT
TORTILLÁK, TÁLAK

3&,>;1&8?90'&3
NYITVATARTÁS:
H-Szo.: 10-21 óráig

www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996
f b

: 06-30/019-47-48
*1ó7*3)*18
ó
%&1Ɔ,',,-&#

TÁRSASJÁTÉK
B O LT
TÁRSASJÁTÉK Ţ KÁRTYAJÁTÉK
SZEREPJÁTÉK Ţ6&,ʘ),6)$17$6<
.1<9(.Ţ TÁRSASJÁTÉK BÉRLÉS
ÚJDONSÁG: LEGO, GEEK ajándéktárgyak
Karácsonyi meglepetésnek vagy hétvégi,
baráti, családi összejövetelekhez

A TÁRSASJÁTÉK MINDIG TÖKÉLETES VÁLASZTÁS.
Gyere be üzletünkbe, nagy választékkal,
:ǥNƛL=LLFQALN9L9JLƑKK9DNƑJMFCEAF<=FCAL

1163 Budapest,
9HUHV3¨WHU¹W&
(Lándzsa utca sarok)
NYITVATARTÁS: H-K: 10-18
«ǦĤ͜«ǦŶ̼Έ˿˾̀͜˾Έ̈́ΈÛùƥ̼Έ˿˾͜˿̅
Tel.: 06 70 221 66 07
E-mail cím: phantomgameshop@gmail.com
Webes rendelés: phantomgames.hu

$87ʘ63/(7)/,=6

+36 20 229 34 96
info@foilforce.hu

PÉCELI HÍREK

Hirdetés

)RLOIRUFH.IW

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Decemberi szám lapzártája: 2022. november 21.
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.

Lázár Ervin Városi Könyvtár
¨V6]HPHUH3 O0İYHOĐG¨VL+ ]

APRÓHIRDETÉS
Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, lakáskiürítés pincé18
től-padlásig értékbeszámítással. Tel.: 06-20-931-9793.

Eladó Magnat aktív házimozimélyláda (ART NR.8010701).

PÉCELI
HÍREK
| 2021. JANUÁR
Irányár: 30 000
Ft, telefon: 06-20-5-934-534

Pécel, Isaszegi út 3.
2022. november 11. péntek, 11-18 óra

,ī'$+8 PÉCEL, Pesti út 63. (hátul az udvarban)

ZZZV]YV]LQYRQDOKXŢ3¨FVŢ
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KLÍMAKING

50ۏږ

-os
ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

KLÍMASZERELÉS, -SZERVIZ, -KARBANTARTÁS

+36 20 982 0345

MINDEN, AMI KLÍMA
RƏƺǼƺǕƺɮƏȇƏǸǣƏǼɮƏɎǼƏȇƻǴɀɿƏǸƐǸƫȓǼًɮƏǕɵƏɿƺǕƻɀɿȇƏȵȒɀɮƺȸƺǴɎƻǸǔɜȸƳȨٮ
ƫȨǼًǔȒȸƳɖǼǴȒȇǝȒɿɿƐȇǸƫǣɿƏǼȒȅȅƏǼًƏǸƐȸȒɎɎǝȒȇǣǸƻɀɿɜǼƻǸƺɀƺɎƻȇɮƏǕɵ
ǣȵƏȸǣǸǼǥȅƐȇƐǼǣɀِkǼǥȅƏɀɿƺȸƺǼƻɀȒǼƬɀȓȇًȸȜɮǣƳǝƏɎƐȸǣƳȨɮƺǼ
ȅƺǕƫǥɿǝƏɎȓɀɿƏǸƺȅƫƺȸƺǸɎȨǼٍ

TEL.
TEL.:
-ͤoQe̼ info.klimakiraly@gmail.com
WEB: www.klimaking.hu
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+36-20-937-9522
kriskagep@gmail.com

