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A 2018. évi CI. törvény, valamint az an-
nak végrehajtására kiadott 362/2020. 
(VII.23.) Korm. rendelet alapján Magyar-
országon – így Pécelen is – 2022. októ-
ber 1. és 2022. november 28. napja kö-
zött népszámlálás kerül végrehajtásra.
 A népszámlálás során össze kell írni 
a településen található valamennyi la-
kóegységet, továbbá a településen élő 
személyeket.
 A népszámlálás, az adatok összeírá-
sa a Központi Statisztikai Hivatal (a to-
vábbiakban: KSH) szakmai irányításá-
val fog történni.
 Az adott településen a népszám-
lálás előkészítéséről és az adatfelvé-
tel végrehajtásáról a jegyző mint he-
lyi népszámlálási felelős gondoskodik, 
akinek a munkáját népszámlálási ko-
ordinátor segíti.
 A népszámlálás terepen történő 
adatgyűjtési tevékenységét a számlá-

lóbiztosok látják el, akiknek a munká-
ját a felülvizsgálók koordinálják, ellen-
őrzik.
 Pécel területén 39 fő számlálóbiz-
tos fogja végezni az összeírási, adat-
gyűjtési feladatokat, akik e feladatu-
kat nem papír alapon fogják ellátni, 
hanem elektronikai eszköz (tablet) 
segítségével, melyet a feladatellátás 
idejére a KSH bocsát a rendelkezé-
sükre.
 A számlálóbiztosok kiválasz-
tása, megbízása előtt oktatáson 
(e-learning) vesznek részt, majd sike-
res vizsga esetén a jegyző megbízási 
szerződést köt velük.
A vonatkozó jogszabályok értelmé-
ben a számlálóbiztosokat a követ-
kező munkadíjak illetik meg:
 •  címellenőrzés: 300 Ft/cím
 •  lakások, lakóegységek összeírása: 

300 Ft/cím

 ••  személyek összeírása: 620 Ft/sze-
mély

Elsősorban olyan személyek 
jelentkezését várjuk, akik
 •  legalább középfokú 

végzettséggel
 •  helyismerettel
 •  jó kapcsolatteremtő 

és kommunikációs készséggel
 •  konfl iktuskezelő készséggel
 •  számítógépes ismerettel
 •  saját informatikai eszközzel 

és interneteléréssel (a tananyag 
elsajátításához és a vizsgához)

 •  elektronikus és telefonos 
elérhetőséggel rendelkeznek.

Jelentkezni dr. Szolnoki Imre aljegy-
zőnél, népszámlálási koordinátor-
nál lehet az aljegyzo@pecel.hu címen 
2022. június 30. napjáig.

A népszámlálással kapcsolatos tudni-
valókról a lakosság a későbbiek folya-
mán kap részletes írásos tájékoztatást.

Oláh János jegyző, 
helyi népszámlálási felelős

SZÁMLÁLÓBIZTOSOKAT KERES 
A PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

HÍREK

ORSZÁGOS AKCIÓ: hétvégén 
is intézhetőek a lejárt személyi okmányok
Rendkívüli, hétvégi nyitvatartással segí-
tik a kormányablakok a június 30-án lejá-
ró személyazonosító okmányok cseréjét.

M ájus utolsó hétvégéjétől június 
végéig Budapest és Pest megye 
valamennyi kormányablaka, vi-

déken pedig több mint 120 kijelölt kor-
mányablak fogadja az ügyfeleket szom-
baton és vasárnap 8 és 14 óra között; 
pünkösdvasárnap kivételével. Kizárólag 
a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazo-
nosító igazolvány, vezetői engedély és út-
levél cseréjét lehet intézni.

Nincs szükség előzetes
időpontfoglalásra
A várakozással és ügyintézéssel együtt 
átlagosan 30-60 perc alatt elintézhető 
az okmánycsere. Nincs szükség előzetes 
időpontfoglalásra; akkor is érdemes fel-
keresni a kormányablakot – akár hétköz-
nap, akár hétvégén –, ha a foglalható idő-
pontok már beteltek.

A jogosítvány meg-
hosszabbítása online is intézhető
Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosz-
szabbítása az Ügyfélkapun keresztül on-
line, automatikusan is megoldható, ha a 
háziorvos kiállította az orvosi alkalmassá-
gi engedélyt. A lejárt forgalmi engedélyek 
miatt nem a kormányablakokat, hanem a 
műszaki vizsgaállomásokat kell keresni.
 Június 30-án valamennyi, a járványügyi 
veszélyhelyzet idején automatikusan meg-
hosszabbított személyazonosító okmány 
érvényessége lejár. A határidő közeledté-
vel egyre többen keresik fel a kormányab-
lakokat, ezért bővítjük azok kapacitását. 
A hétvégi nyitvatartással június végéig 500 
ezerrel több ügyfelet tudunk kiszolgálni.
 Kérjük, ne halassza az utolsó pillanatra 
okmányai megújítását, hiszen ezek a min-
dennapi élet számos területén – például 
banki ügyintézéskor, ajánlott levelek át-
vételekor – elengedhetetlenül fontosak!

(Miniszterelnökség)
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Pályázatokról tisztán
ÖNKORMÁNYZAT

Filep Sándor, Vásárosnamény 
polgármestere, azzal a keresett 
meg személyesen, hogy az uk-
rajnai menekülteknek – akik-
nek a Vásárosnamény Város Ön-
kormányzata biztosít szállást 
és ellátást – még mindig nagy 
szükségük van segítségre, fő-
leg anyagi segítségre. Ezért Vá-
sárosnamény Város Önkormány-
zata adománygyűjtő számlát 
nyitott, mely kezdeményezés-
hez kérték, hogy ha van lehető-
ségünk csatlakozzunk. 
 Mi, a közösség Pécelért Egye-
sület tagjai, ismét segíteni sze-
retnénk. Ezért a tagok által fel-
ajánlott összegen kívül újra arra 
kérjük Önöket, hogy a lehetősé-
geikhez mérten segítsenek.
 Aki a továbbiakban segíte-
né a menekült családokat, a 
Közösség Pécelért Egyesület 
bankszámlájára tud utalni. Az 
összegyűlt összeget továbbítjuk 
Vásárosnamény Város Önkor-
mányzatának.
 Az utalásokat 2022. június 20. 
napjáig várjuk.
 Számlaszám: 
 65100211-11049951 
A közlemény rovatba kérjük ír-
ják be: „Adománygyűjtés az 
ukrajnai háborúból menekül-
teknek”.  

Horváth Tibor polgármester

ADOMÁNY-
GYŰJTÉS
AZ UKRAJNAI 
HÁBORÚBÓL 
MENEKÜL-
TEKNEK 

Tisztelt Péceli Lakosság!
Bevallom, amíg nem töltöttem be Pécel polgár-
mesterének szerepét, magam sem láttam tisz-
tán a pályázatok terén. Ezért arra gondoltam 
egy kicsit kitisztítom ezt a szürke foltot, és meg-
osztok pár tapasztalatot, amit azóta szereztem.
 Ha egy önkormányzat pályázik, már pedig 
mindegyik önkormányzat pályázik, hisz gya-
korlatilag ez az egyetlen lehetőség fejleszteni a 
várost, akkor egy adott összeg korlátra, adott 
célra nyújtja be a sok ember szakmai munká-
jának eredményeként, tervekkel és jogi kötele-
zettséggel megtűzdelt pályázati anyagot. Ezek 
csak papíroknak tűnhetnek, viszont a kiírás szi-
gorú keretinek megfelelnek és a bennük foglal-
taktól eltérni nem lehet. Bármennyire szeret-
nénk megfelelni az egyedi igényeknek. Mindig 
komoly fejtörést okoz, hogy mi az, amire pá-
lyázni érdemes, mert ha nem tudjuk teljesíteni, 
bizony komoly szankciókkal kell számolnunk. 
Olykor például egy út esetében, el kell dön-
tenünk, hogy a szakasz hosszából engedünk, 
sértve ezzel azok érdekeit, akik előtt már nem 
épül újjá a környezet, vagy részletgazdagab-
ban dolgozzuk ki a sokkal rövidebb szakaszt, 
hogy egy maroknyi ember elégedett legyen. 
Ilyenkor valóban a minőség rovására mehet 
a mennyiség. Egy pályázat elnyerése után, in-
dikátoroknak kell megfelelni. Ezek szigorú kö-
vetelmények, melyeket jogszabályok és törvé-
nyek korlátoznak. Ezeket nem szabad és nem 
akarjuk megsérteni. Jelenleg nincs más lehe-
tőségünk Pécel fejlesztésére, mint pályázatokat 
keresni, és még ha olykor sokan elégedetlenek 
is az eredménnyel, ezek minden körülmények 
között jobbak, mint a korábbi állapot volt. 
 Hoznék pár példát a múltból, amiből kiderül, 
mennyire fontos komplexen kezelni egy pályá-
zati kiírást, és egy részcél megvalósulása érde-
kében nem szabad olyan feltételekkel beleugra-
ni egy szigorú keretek közé szorított pályázati 
lehetőségbe, amit komplexen nem vagyunk 
képesek teljesíteni. Ilyen volt pl. az Újtelepi út 
VEKOP keretei közt elnyert pályázata. Elődeink 
nem voltak körültekintőek, szemük előtt az út 
és járda építése lebegett, a pályáza-
ti kiírás viszont a szegregáció 
felzárkóztatására szólt. Az 
útburkolat felújítása egy 
töredéke volt a vállalt 
kötelezettségeknek, 
így rengeteg pénzt 
pazaroltak el egy 
elkapkodott dön-
tés miatt. A csa-
padékvíz elveze-
tése nagyon fontos 

egy város életében, és igen, ezt is csak pályáza-
ti forrásokból tudjuk megoldani. Minden város 
így oldja meg. Ez nem az ott élők minden gond-
ját oldja meg, de élhetőbbé teszi a környezetü-
ket. Előfordul, hogy nem megfelelő a hossza, a 
mélység, hogy nyílt vagy fedett a levezető árok. 
De a tervektől eltérni csak és kizárólag nyomós 
okokból, indokolt érvek mellett lehet. Ez egy 
2017-ben megnyert pályázat, amit maximum 
2-3 év alatt be kellett volna fejezni. Gondoljunk 
bele, hogy ezen időszak alatt mennyit növeked-
tek az árak. Próbáljuk rendbe tenni és befejezni, 
akár az orvosi rendelőt a Petőfi  utcában. Ezt a 
történetet mindenki ismeri, és láthatják, hogy 
végre minden az ütemterv szerint halad. Ren-
geteg munkánk áll amögött, hogy a dokumen-
táció jogszerű legyen, az építkezés befejeződ-
hessen és még ebben az évben elfoglalhassák 
helyüket a megfelelő szakszolgálatok. 
 Többször tapasztalok negatív felhangot, 
mondván minden polgármester egyforma, min-
denki „mutyizik”. A lehetőséget, amivel sosem 
éltem volna, azzal kerülöm el, hogy beszün-
tettem olyan korábbi irányításhoz szorosan 
kapcsolódó cégeket, pl. Press Kft., melyeken 
keresztül lett volna mód erre. Amióta polgár-
mester vagyok, a rendezvényeket a művelődési 
ház szervezi, erre szakosodott szakemberekkel 
önálló költségvetésből gazdálkodnak, melyhez 
a keretet az önkormányzat biztosítja, szigorú 
pénzügyi tervek és elszámolások alapján. Így 
a vezetés szintjén már nem is lenne lehetőség, 
a köztudatban forgó szóval élve, „mutyizásra”. 
Korábban a rendezvényeket a fentnevezett kft. 
évi több, mint 40 milliós költségvetésből hoz-
ta ki. Ezt a tavalyi év folyamán a művelődési 
házunk szakemberei 10 millió forintból meg-
oldották úgy, hogy a Covid ellenére is, a kor-
látozási kötelezettségeket betartva bőségesen 
szerveztek programokat a pécelieknek. Idén is 
szorgalmasan dúsul Pécelen a kulturális élet. 
 Végezetül pedig pár sorban összefoglalnám 
milyen lehetőségeket ragadtunk meg az el-
múlt hónapban. Határidőre nyújtottunk be 
pályázatot a Rákóczi út felújítására, a vállal-

kozói parkhoz tartozó infrastruk-
túrára, valamint a Dr. Varga 

László Egészségház bőví-
tésére.

 Remélem, mihama-
rabb további sikeres 

eredményekről tá-
jékoz tathatom 
önöket. 

Köszönettel, 
Horváth Tibor 
polgármester

egett, a pályáza-
zegregáció
szólt. Az 
a egy
lalt 
k,
t 

kozói parkhoz ta
túrára, val

László E
tésér
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ra

e
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Új vezető 
A PÉCEL ÜZEMELTETŐ 

Kft. ÉLÉN
Farkas László április végétől látja el a 

Pécel Üzemeltető Kft. ügyvezetői feladatait. 
Ebből az alkalomból a Pécel Üzemeltető Kft. 

jövőjéről és a terveikről beszélgettünk.

INTERJÚ

Honnan érkezett a Pécel Üze-
meltető Kft.-hez, illetve mi-
lyen tapasztalattal a háta 

mögött kezdte el nálunk a munkát?
 – Elsőkörben a Műszaki és beruházási 
irodavezető munkakört pályáztam meg, de 
az állásinterjún kiderült, hogy erre hiányo-
sak a közigazgatással kapcsolatos ismere-
teim és a tapasztalatom. 
 A beszélgetés közben kiderült, hogy sok 
hasonlóság van a polgármester úr város-
fejlesztési elképzelése és az én céljaim kö-
zött, ezért hamar megtaláltuk a közös han-
got. Mindketten egyetértettünk abban, hogy 
Pécel fejlődésének kulcsa a hosszútávú terv-
szerű fejlesztés, ami során egy élhetőbb te-
lepüléssé válhat a város. A korábbi munkám 
során szerzett kivitelezési és beruházási ta-
pasztalatok, amiket nagy múltú cégeknél sze-
reztem, megadhatják ehhez a kellő szakmai 
segítséget. A híd és útépítésben, vízépítés-
ben és autópálya építésben (Swietelsky Ma-
gyarország Kft.) szerzett rutinom segíthet a 
helyi környezet által elvárt feladatok rend-
szerszerű megoldásában. Itt találtunk még 
egy olyan célt, ami sarkalatos pontja Pécel-
nek, ez az esővíz elvezetés. Ebben már volt 
részem, amikor a Csepeli Városüzemeltető 
Kft. beruházási főosztályvezetőjeként oldot-
tam meg az ezzel kapcsolatos problémákat. 
A mérnöki szemlélet és a fejlesz-
tési célok sok ponton talál-
koztak a politikai aka-
rattal és ennek révén 
merült fel a város 
vezetése részéről 
a Pécel Üzemel-
tető Kft. irányí-
tása, mint lehet-
séges munkahely 
számomra. 

– Mi motiválta arra, hogy ezt a po-
zíciót elvállalja? 
 – A motiváció a kihívás volt, a korábbi 
kérdésre adott válaszom alapján talán már 
kiderült. Munkáim miatt az ország több 
pontján dolgoztam és láttam jó és jobb meg-
oldásokat a felmerült helyzetek kezelésére. 
Azt éreztem, hogy itt van egy olyan vezetői 
akarat, ami mellé állva, valóban egy „szebb” 
jövőt és Várost építhetünk. Természetesen 
tisztában vagyok azzal, hogy ez most „csak” 
cél, de olyan, amiben szeretnék részt venni 
és amiket jó lenne megvalósítani.
 Egy másik sokkal egyszerű ok is volt, ami 
a döntésemben motivált, hogy Kistarcsán 
élek, innen 10 percre.

– Mi volt az első benyomása?
 – Azt láttam, hogy olyan kollégák van-
nak a várost üzemeltető cégnél, akik komo-
lyan veszik a feladatukat és erejükön felül 
akarnak megfelelni ennek a növekvő kihí-
vásnak. Tudom azt, hogy a település hirtelen 
növekedése olyan feladatokat rótt a kollé-
gáimra, amiket egyik pillanatról a másik-
ra, szinte lehetetlen megfelelően teljesíteni. 
A feladat nőtt a még minőségibb munka el-
végzése elvárás lett, de a létszám és az erő-
források ehhez képest nem növekedtek. 

– Hogyan alakul a mun-
kák ütemezése?

 – A munkák üte-
mezéséhez nagy se-

gítséget kaptam a 
város vezetősé-
gétől, akik se-
gítettek gyor-
sabban átlátni 
a feltornyosult 

feladatokat. Első 

dolgom a folyamatos eső miatti nagy fű ka-
szálása volt. A munkatársaim megfeszít-
ve segítettek ennek a megoldásában, ami 
azóta is folyamatos munkavégzést jelent 
számukra.
 Munkáinkat szétosztottam két nagy cso-
portra: a lakossági és a közintézményi prob-
lémákra. Itt elsőbbséget élveznek az óvo-
dák, a bölcsőde, és az egészségház, ezek 
után jönnek a további egyéb feladatok.
 Terveink szerint júniusban megkezdjük 
az idei év első nagyszabású aszfaltozási és 
kátyúzási munkáit a városban. Előre üte-
mezve, fontossági sorrend szerint haladunk 
majd, olyan rendszerben, hogy minden ez-
zel kapcsolatos dolgot megoldjunk az adott 
helyen. 
 Fontos még a zöld területek és a körfor-
galom virágosítása, a korábban megkez-
dett folyamatok támogatása. A központi 
körforgalom és környezetének rendezése 
és ápolása. 

– Milyen tervek vannak?
 – További terveim között szerepel több 
nagy jelentőségű fejlesztés megvalósítá-
sa, ami részben folytatja a korábbi vezetés 
eszközpark állagmegóvási, karbantartási 
és fejlesztési céljait. Ezek között szerepel 
például a telephely átalakítása, a Pécel Üze-
meltető Kft. gépparkjának korszerűsítése, 
hiszen mindenki tudja, hogy csak jó eszkö-
zökkel lehet jobban dolgozni. Megváltozik 
a ruházat, a megjelenés lesz az első látha-
tó része a változásnak.
 Szeretném elérni továbbá, hogy a Pécel 
Üzemeltető Kft.-nek legyen presztízse.
 A Pécel Kft. Pécel Város Önkormányza-
tának meghosszabbított keze. Az a célom, 
hogy a lakosság érdekeit ellássam, termé-
szetesen fi gyelembe véve a polgármester úr, 
alpolgármester úr és a képviselők kéréseit, 
melyek érintik az egyes körzeteket, de első-
sorban a szakmai szempontokat fi gyelembe 
véve. Ki fogom alakítani a cégen belül most 
még hiányzó, de erősen igényelt komplex 
szabályozó rendszert. Ez átgondolt és ala-
posabban dokumentált feladat ellátást je-
lent, ami részletesen és jobban, pontosan 
követi le az elvégzett munkákat. 
 Mindenképpen hosszútávra tervezek, cé-
lom, hogy a kollegákkal könnyebben tud-
junk együtt dolgozni, ne „ad hoc” jelleggel, 
hanem szervezetten oldjuk meg a felada-
tokat, így növelve a hatékonyságunkat. 
 Ezt úgy képzelem el, mint egy 
kirakósjátékot, aminek a végén egy szép 
képet kapunk, melynek minden és min-
denki azonos módon fontos része. 
 A végső cél a szerethetőbb és élhetőbb 
város megvalósítása a következő pár évben.

Cs.K.
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ÉPÜL SZÉPÜL AZ 
ÚJ ORVOSI RENDELŐ!

SZIGORÚBB 
INTÉZKEDÉSEK

AKI A PETŐFI UTCÁ-
BAN jár, észreveheti, hogy az 
ütemterveknek megfelelően ha-
ladnak a munkálatok az új orvo-
si rendelő építését illetően. Az 
átadás után ebben az épület-
ben kap helyet az orvosi ügye-
let, egy háziorvosi rendelő he-
lyiség és egy védőnői helyiség.

A VÁROS KIEMELT, for-
galmas területein a parkolási 
helyzet egyre tarthatatlanabb, 
ezért a fokozatosság elvét be-
tartva a szabálysértők a jövő-
ben szigorúbb intézkedésekre 
számíthatnak az önkormány-
zati rendészet munkatársaitól. 
 Az 1999. évi LXIII törvény 
20. § (6) bekezdése alapján a 
közterület-felügyelő a korlá-
tozott várakozási övezetben 
díjfi zetés nélkül várakozó, a 
kiemelten védett, védett vagy 

 A napokban a belső burkolá-
si, és a festési munkálatok is el-
kezdődtek. Homlokzati és külső 
munkákat illetően a színező va-
kolat készítése folyik. A külső te-
rületeket és a parkolót érintően a 
hátsó parkoló kiépítésének befe-
jezésén dolgoznak a szakembe-
rek. Elkezdődött a járda burkolat 
készítése, a közművek kiépítése, 
valamint az épület bejáratának 
tereprendezése is zajlik. 
 Az új orvosi rendelő építésé-
nek ütemterve alább olvasható:
 https://pecel.hu/dokume
ntum/1gde6T0CzEjNTAo7
cZnadyv7kxlGMiMcf

korlátozott várakozási övezet-
ben érvényes engedély nélkül 
elhelyezett, illetve a közterüle-
ten szabálytalanul elhelyezett 
jármű balesetveszélyt nem je-
lent, és a forgalmat nem aka-
dályozza, rögzítésére – a jár-
mű elszállításáig vagy további 
intézkedésig – a felügyelő ke-
rékbilincset alkalmazhat.
 Kérjük a tisztelt gépjármű-
vezetőket, hogy a városban a 
KRESZ szabályait fi gyelembe 
véve várakozzanak!

Május közepén 
aláírásra került 
a beruházó, az 
érintett tulajdo-
nosok és az Ön-
kormányzat kö-
zött kötendő 
településren-
dezési szerző-
dés. Ez egy újabb lépcsője a 
régóta áhított üzletközpont 
megvalósulásának, melynek 
érdekében a jelenlegi képvi-
selő-testület mindent elkö-
vetett.
 Ennek értelmében az új 
felüljáró Rákóczi utcai torko-
lata és a Damjanich utca kö-
zötti területen épülhet ki egy 
kereskedelmi központ. A ta-
valyi évben a BARALLA Korlá-
tolt Felelősségű Társaság (azaz 
a Fejlesztő) elkészíttette és be-
nyújtotta az önkormányzat ré-
szére a telepítési tanulmány-
tervet, amely alapjául szolgál 
a beruházó és az önkormány-
zat között kötött település-
rendezési szerződésnek és a 
szükséges szabályozási terv-
módosításnak is. A tervek sze-
rint egy 7000 m2-es objektum 
fog megépülni. 

A BARALLA Korlátolt Fele-
lősségű Társaság, a telepü-
lésrendezési szerződésben 
vállalta, hogy:

 •  Az Ingatlanok vízellátásá-
hoz kiépít egy új vezetéket 
a Szondi utcától a tervezé-
si területig. Az Önkormány-
zat részére közel 100 millió 
forint fejlesztési hozzájáru-
lást biztosít, melyből a vízel-
látáshoz is szükséges kettő 
darab vízvételi kutat létesít, 
továbbá a szennyvíztisztí-

tó kapacitásának javítása is 
megvalósul.

 •  Az Ingatlanok szennyvízel-
vezetéséhez egy DN300-as 
vezetéket épít ki a projekt 
telkétől a Damjanich utcá-
nál lévő aknáig, valamint az 
ott lévő aknát újra építi.

 •  A csapadékvíz elvezetés te-
kintetében az Ingatlanokon 
az épületekről és a burkolt 
felületekről lefolyó csapa-
dékvizet telken belüli zá-
portározóba és vízelvezető 
árkokba vezetik, szikkasztás 
céljából.

 Továbbá a fejlesztő köteles 
viselni az épületvillamossági el-
látás és a gázellátás költségét. 
 A Fejlesztő vállalja, hogy a 
közlekedéssel kapcsolatos inf-
rastrukturális beruházásokat 
olyan időben és módon építi 
meg, hogy az a fejlesztési terü-
leten kialakítandó utak és járda 
építésével összefüggésben az 
építési forgalom lebonyolításá-
ra is alkalmas legyen és biztosít-
sa egyben az egyéb forgalom 
zavartalan lebonyolítását is.
 Örüljünk a hírnek, de tudni 
kell, hogy ez nem megy egyik 
napról a másikra, az építkezés 
leghamarabb 2023-ban kez-
dődhet el. Az önkormányzat 
minden segítséget és támoga-
tást megad annak érdekében, 
hogy ez az egész várost pozití-
van érintő beruházás sikeresen 
megvalósulhasson.

ZÖLD ÚT AZ ÜZLETKÖZPONT 
MEGÉPÍTÉSÉHEZ
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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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MÁR TÖBB MINT 
három hónapja 
kerültek kihelye-
zésre a 800 lite-
res, kifejezetten 
használt sütőolaj 
begyűjtéséhez kiala-
kított kukák Pécelen.
 2022. április 29-ei 
adatok alapján 1485 kg 
használt sütőolajat szál-
lított el a Biotrans Kft. a 
péceli gyűjtőpontokról.
 A „CseppetSem!” prog-
ram a társadalmi felelősségválla-
lással, a környezetvédelem mellett, 
további előnyt is jelent a városunk 
számára:
 Biotrans Kft. a gyűjtőponton ösz-
szegyűlt minden hasznos kg után 25 
Ft visszatérítést fi zet, melyet Pécel 
Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének javaslata alapján Pécel Vá-
ros Óvodái kapnak meg. 

 Köszönjük, hogy 
a  g yű j tőe dé -
nyeket a ren-
deltetésük sze-
rint használják! 

Örülünk, hogy ez 
az új szolgáltatás 

ilyen sikeres a Pé-
celiek körében.

PÉCELI GYŰJTŐ-
PONTOK:

Pécel Üzemeltető 
Kft. telephelye (Pécel, 

Kossuth Lajos utca 18.) 
munkanapokon 8-15 óráig.
Lázár Ervin Városi Könyvtár és 
Szemere Pál Művelődési Ház, 
(Pécel, Isaszegi út 3.) munkana-
pokon 8-18 óráig, illetve szom-
baton 9-13 óráig
 A szolgáltatás díjmentes!

Garamszegi Zsolt 
helyi önkormányzati képviselő
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SIKERESEN ZAJLIK 
A SÜTŐOLAJ GYŰJTÉS!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a „Tiszta udvar, rendes ház” 
elismerő cím adományozására

Találjuk meg Pécel 
LEGSZEBB KERTJÉT!

PÉCEL VÁROS Önkormányzatának 
képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a „Tiszta udvar, rendes ház” elis-
merő cím adományozására. A „Tiszta 
udvar, rendes ház" elismerő cím ado-
mányozására vonatkozó pályázatok 
2022. június 30. napjáig nyújtha-
tók be Pécel Város Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete Városfejlesz-
tési Bizottsága részére (2119 Pécel, 
Kossuth tér 1.).
 A javaslattételre vonatkozó részle-
tes felhívás megtekinthető a www.
pecel.hu honlapon, valamint a Pé-
celi Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján.
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KÖZÖSSÉG

DTKH NONPROFIT 
KFT. arról tájékoztat-
ta Önkormányzatunkat, 
hogy a KEHOP keretében ki-
osztásra kerülő sárga fedelű, 
kék testű szabványos edényzet 
várható kiszállítási ideje Pécel-
re 2022. június 14-től vár-
ható.
 Az edények leszállítását kö-
vetően kezdődhet el az edények 
kiosztásával járó adminisztratív 
feladatok ütemezése. 
 Tehát, ha minden a tervek sze-
rint megy, abban az esetben az edények leszállítását 
követően körülbelül 2-3 hét múlva lehet tervezni vá-
rosunkban a lakosságnak az edények kiosztását.
 Az edényzet ingyenes átvételének pontos helyszí-
néről és időpontjáról a DTkH Nonprofi t Kft. levél-
ben értesíti az ügyfeleit.
 Bővebb tájékoztatót „A KEHOP projekt keretében 
biztosított edényzet a csomagolási hulladékok gyűj-
tésének szolgálatában” címmel Pécel Város honlap-
ján (www.pecel.hu) olvashatnak.
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ÚJ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTŐ 
EDÉNYEK ÉRKEZNEK

A mindenkori begyűjtéssel egyide-
jűleg munkatársaink szállítási alkal-
manként 1 db cserezsákot (csoma-
golási hulladék gyűjtésére szolgáló, 
sárga színű, emblémás) adnak.
 Szállítási gyakoriságtól függetle-
nül, a megadott napon, az összegyűj-
tött csomagolási hulladék mennyi-
ségi korlátozás nélkül kihelyezhető 
bármely átlátszó zsákban, illetve a 
kommunális hulladék gyűjtésére 
használt edényzettől eltérő, jól lát-
ható módon megjelölt (sárga színű, 
vagy tetejű, felirattal ellátott) szab-
ványos edényzetben is.
 Kérjük, fokozott gondosság-
gal járjanak el a hulladékok tö-
mörítésével kapcsolatban, ezzel 

is csökkentve a tároláshoz szük-
séges hely, valamint a kihelyezé-
sükhöz szükséges zsákok meny-
nyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és szín-
telen öblös, üdítős, boros, pezsgős) 
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtő-
ponton 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.

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS 
PÉCELEN: Lázár Ervin Városi  Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 
 2119 Pécel, Isaszegi út 3. – Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. 
 Páros hét: csütörtök 8-12-ig. 

CEGLÉDEN: DTKH 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.
JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS
3.; 17. 1.; 29. 12.; 26.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2022.
JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS
10.; 24. 8.; 22. 5.; 19.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

FIGYELEM! A zöldhulladék, valamint a csomagolási hulladékgyűjtés napja 
2022. JÚNIUS 1-TŐL HÉTFŐRŐL PÉNTEKI NAPRA VÁLTOZIK!

A kommunális hulladékgűjtés napja változatlanul hétfői nap maradt.

a Péceli Polgármesteri Hi-
vatal a közszolgála-
ti tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pá-
lyázatot hirdet a kö-
vetkező munkakör 
betöltésére: 

 •  TELEPÜLÉS-
ÜZEMELTETÉSI 
ÜGYINTÉZŐ  

A részletes pályázati feltételek a
www.kozigallas.gov.hu internetes 
oldalon és Pécel Város Önkormányzatának hon-
lapján (www.pecel. hu) érhetők el.   

eri Hi-

-

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
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VÁROSI GYEREKNAP 
PÉCELEN

V olt, aki körhintázott, 
ug rálóvárazott, lova-
golt, motorozott a Sör-

sámánokkal, arcfestésen, 
illetve ügyességi fel-

adatokon vett részt, 
vagy éppen csak 

sétált egyet a 
Top olyo sba n 
ezen a szép na-
pon.
 A rendezvényt 

támogatta Pécel 
Város Önkormány-

zata, a Lázár Ervin 
Városi Könyvtár és Sze-

mere Pál Művelődési Ház, a 
Közösség Pécelért Egyesület,  a 
Pécel Üzemeltető Kft, a Burián-

kalandpark, a Játék & Ajándék 
Bolt Pécel, a Ledezz.hu, Béres 
Róbert óriáspalacsinta, Sörsá-
mánok Motoros Baráti Kör, és 
az II Buono caff é.
 Köszönjük a szervezést a 
Lázár Ervin Városi Könyvtár 
és Szemere Pál Művelődési Ház 
munkatársainak!

Gyereknapi rendezvényre invitál-
ták a városlakókat a Lázár Ervin Vá-
rosi Könyvtár és Szemere Pál Művelő-
dési Ház munkatársai május utolsó 
hétvégéjén a Topolyosba, ahol színes 
prog ram  kavalkáddal és egész 
napos koncertekkel vár-
ták az érdeklődőket. 

Állatsimogató A Pécel Dojo bemutatója

Bum-bum együttes fellépése

Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar

g ,
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Vastag Tamás jó 
hangulatot teremtett
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KULTÚRA

SCHUBERT-EST A ZENESZERZŐ 
SZÜLETÉSÉNEK 250. 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
A Péceli Parnasszus Alapítvány egy külön-
leges zenei csemegével nyitotta a 2022-es 
évadot. A non profi t módon működő civil 
szervezet március 27-én Franz Schubert 
születésének 250. évfordulója alkalmából 
egy, a szerző zeneműveiből, írásaiból ösz-
szeállított estet rendezett Pécel egyik leg-
patinásabb helyszínén, a barokk stílusban 
épült Ráday-kastélyban. 
 Az koncerten fellépő hangszeres szó-
listák – Bodrogi Éva énekművész, Fá-
bián Tímea fuvolaművész, Váray Rita 
zongoraművész – eredeti dalokat, dal-
átiratokat és kamaraműveket szólaltat-
tak meg, melyek mellett Zelinka Tamás, 
a Parlando zenei folyóirat főszerkesztője 
tárta a közönség elé a zeneszerző életének 
főbb állomásait bemutató írások részle-
teit. A termet betöltő, zeneértő közönség 
nagy érdeklődéssel, kitartó fi gyelemmel 

fogadta a jubileumi műsort, a különleges 
zeneműveket, a sok érdekes információt 
hordozó narrációt, amelyet a végén a hall-
gatóság hangos tetszésnyilvánítással há-
lált meg a művészeknek.
 Ugyan a koncert ingyenes volt az ér-
deklődők számára, a sajnálatos geopoli-
tikai helyzet apropóján a rendezőség – a 
műsorplakáton előzetesen meghirdetet-
tek szerint – köszönettel vette a támoga-
tó felajánlásokat. Az adományokból ösz-
szegyűlt teljes bevételt, 158 000 forintot, 
a koncertet rendező Péceli Parnasszus 
Alapítvány az ukrán háború áldozatai-
nak megsegítésére ajánlotta föl, amelyet 
a Magyar Ökumenikus Segélyszerveze-
ten keresztül el is juttatott az érintettek 
részére.
 A Péceli Parnasszus Alapítvány hálás 
a hangverseny létrejöttét támogató Nem-
zeti Együttműködési Alap, Pécel Város 
Önkormányzatának, valamint a Ráday-
kastélyt fenntartó Bethlen Gábor Alap 
segítségéért, támogatásáért. Non profi t 

tevékenységéhez, a hasonlóan színvona-
las, kulturális rendezvények létrejöttéhez 
pedig továbbra is köszönettel várja a kö-
zönség nagylelkű felajánlásait, amelyet a 
jövőbeni adományozók a következő mó-
dokon tehetnek meg: 
 Az 1 % jövedelemadó felajánlásával: 
Az alapítvány adószáma: 18690307-1-13
 Számlaszámra történő utalással:
Az alapítvány számlaszáma: Pátria 
Takarékszövetkezet Péceli Fiókja 
65100211-11029654

I. ORSZÁGOS RÁDAY GEDEON 
FÚVÓS KAMARAZENEI VERSENY 
ÉS FESZTIVÁL PÉCELEN
A Péceli Alapfokú Művészeti Iskola idén 
első alkalommal rendezte meg a IV. Rá-
day Gedeon nevével fémjelzett, országos 
érdekeltségű szakmai versenyt és fesz-
tivált. Az alapfokon fúvós kamarazenét 
tanuló diákok számára szervezett prog-
rammal a zeneiskola egy hagyományte-
remtő eseménysorozatot indított útjá-
ra, amely az eredeti elképzelések szerint 
2020-ban, a Zeneiskola fennállásának 
jubileumi évében bonyolítottak volna le 
először. Ez azonban a pandémia miatt az 
idei tanévig még váratott magára…
 A 2022. április 21-22. között meghirde-
tett verseny végül nagy sikert hozott a pé-
celi együttesek számára: a Klarinét Trió 

– Windclair Ensemble (tagjai: Lőrincz 
Emese, Nagy Lóránt és Petró Benedek) 
Chelemen Paula és Takács Péter felkészí-
tő tanárok munkájával bronz minősítést, 
a Trombita Kvartett Szilágyi Levente ta-
nár úr vezetésével arany minősítést, a Dr. 
Fábián Tímea felkészítésével induló két 
fuvolás együttes, az Aulos Kvartett (tag-
jai: Tempfl i Sára, Howle Noelle, Zsámbo-
ki Kitti, Ézsiás Janka) ezüst minősítést, 
az Aulos Trió (tagjai: Petró Bernadett, 
Nagy Alíz, Erdős Emma) arany minősí-
tést kapott, valamint utóbbi trió elnyerte 
a fesztivál nagydíját is. Tanári különdíj-

BESZÁMOLÓ 
a 2022 tavaszán történt 

péceli zenei eseményekről

A Schubert-est fellépő művészei: 
Váray Rita, Zelinka Tamás, Bodrogi Éva és Dr. Fábián Tímea
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A Trombita Kvartett tagjai tanárukkal, Szilágyi Leventével

KULTÚRA

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

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

Kivételesen a hónap 2. péntekén 
2022. június 10-én 19 órától

KVÍZ-EST 
Varga Balázzsal

4-5 fős csapatok részére!

Hirdetés

ban részesültek: Szilágyi Levente és Dr. 
Fábián Tímea. A Fesztivál-díj plakettjét 
az iskolát segítő, a rendezvényt támoga-
tó Harmónia-Pécel Alapítvány felkérésé-
re Pannonhalmi Zsuzsa keramikus készí-
tette el.
 A verseny díjkiosztó gáláját követően 
került sor az értékelésre. A nívós szakmai 
zsűri hasznos gyakorlati tanácsokkal lát-
ta el a növendékeket és tanáraikat, akik 
nagy érdeklődéssel hallgatták az elnök, 
Dr. Lakatos György fagottművész, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszék-

vezető egyetemi docensének szava-
it. A háromtagú bizottság másik két 
prominens tagja volt még: Dr. Ro-
mos Zsolt fuvolaművész, a Liszt Fe-
renc Zeneakadémia és a Debreceni 
Tudományegyetem Művészeti Ka-
rának docense, valamint Dr. Far-

Az Aulos Kvartett és Aulos Trió tagjai Dr. Romos Zsolt zsűritaggal 
és az együttesek felkészítő tanárával, Dr. Fábián Tímeával

kas István Péter harsonaművész, a Pécsi Tu-
dományegyetem Művészeti Karának docense, 
a Doktori Iskola professor emeritusa. A zsűri-
tagok külföldön és Magyarországon egyaránt 
elismert szakembernek számítanak, akik az or-
szágos, illetve nemzetközi versenyek, koncertek 
aktív résztvevőjeként érkeztek hozzánk. Az ál-

talános szakmai elvárások és szem-
pontok fi gyelembevételével bírálták 
a résztvevő csoportok produkcióit. 
Külön öröm, hogy mindemellett az 
együttesek megjelenésére, színpadi 
mozgására is kiemelt fi gyelmet for-
dítottak. 
 A verseny kiemelt támogatóinak 
köszönjük a támogatást: Nemzeti Te-
hetség Program, Dunakeszi Tanker-
ületi Központ, Harmónia-Pécel Ala-
pítvány, Pécel Város Önkormányzata. 
Külön köszönetünket szeretnénk to-
vábbá kifejezni az iskolában dolgozó 
kollégák, valamint az iskola ügyeit 
pártoló segítők – a szervezésben és 
lebonyolításban nyújtott – nagylel-
kű munkájáért! 

Dr. Fábián Tímea fuvolaművész

Külön köszönetünket 
szeretnénk továbbá 

kifejezni az iskolában dol-
gozó kollégák, valamint az 
iskola ügyeit pártoló segí-
tők – a szervezésben és le-
bonyolításban nyújtott – 
nagylelkű munkájáért!

ELADÓ
MAGNAT 
aktív házimozi

mélyláda 
ART NR.8010701

TELEFON: 
IRÁNYÁR: 30 000 Ft
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K érem, pár mondat-
ban mutassa be ma-
gát!

 – Agrármérnökként végez-
tem Keszthelyen, ezt követő-
en az egyetemi tudományos 
doktori fokozatomat a Gödöl-
lői Agrártudományi Egyete-
men védtem meg, melyet állat-
tenyésztési genetikából írtam. 
A második diplomámat, mint 
kertépítő szakmérnök szerez-
tem. Jelenleg a Soproni Egye-
tem környezetpedagógiai dok-
torandusza vagyok.
 Ötödik éve dolgozom a Fáy 
András Mezőgazdasági Szak-
gimnáziumban, kinevezése-
mig a kertészeti képzéseknek 
és a kertészeti gyakorlati bá-
zisoknak voltam a szervezője 
illetve a koordinátora, majd 
vezetője. Jelenleg a parképítő 
technikusokat oktatom kert-
tervezésre és kertépítésre.
 Nős vagyok, feleségem a 
Semmelweis Egyetemen dol-
gozik, kislányom tájépítész, 
kisfi am pedig a fi lmiparban 
dolgozik.

– Mesélne bővebben erről 
a szakról?
 – Immár negyedik éve in-
dítottuk el a Fáy András Me-
zőgazdasági Szakgimná-
ziumban, majd 2020-tól a 

Mezőgazdasági Technikum-
ban a kertésztechnikus kép-
zést, mely magában foglalja 
a dísznövénytermesztő, a vi-
rágkötő, a zöldség-, és gyü-
mölcstermesztő, a gyógynö-
vénytermesztő, és a parképítő 
és fenntartó szakirányokat.
 Az iskolánkban tanuló péceli 
kertépítőknek kiváló eredmé-
nyeik vannak, amelyeket bár-
ki megnézhet a parkunkban. 
Az idei évben először már az 
WorldSkills és EuroSkills ver-
senyekre is bemerészkedtünk, 
ahol nagyon szépen helyt állt 
a csapatunk. Tehát egy négy-
éves oktatási struktúra áll mö-
göttünk kert és parképítésből 

és elmondhatom, hogy nagyon 
közkedvelt ez a szak az isko-
lánkban.

– Miért gondolta, hogy 
megpályázza az igazga-
tói állást?
 – Mint említettem ötödik 
éve dolgozom az iskolában, így 
pontosan ismerem azokat a 
felmerülő problémákat, ami-
ket orvosolni kellene. Viszont 
a tantestület támogatása nélkül 
nem pályáztam volna. Sokan a 
tantestületből úgy gondolták, 
hogy jó vezető lennék, így ösz-
tönöztek arra, hogy pályázzam 
meg a megüresedett igazgatói 
pozíciót. Azt gondolom, hogy 

A célunk az, hogy Iskolánk
ismét visszanyerje régi hírnevét! 

Dr. Merkei Attila 2022. április elsejétől tölti be a Fáy And-
rás Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium igazgatói pozícióját. Ez alkalommal az isko-
lával való kapcsolatáról és a terveiről beszélgettünk.

elődjeim Csernovszkiné Antal 
Margit Zsuzsanna, aki hosz-
szú ideig igazgatóként, és Se-
bestyén Anikó, aki megbízott 
igazgatóként vitte ezt a pozíci-
ót, igen sokat tettek azért, hogy 
a Fáy András Mezőgazdasági 
Szakgimnázium fent tudjon 
maradni. Magasra állították az 
elődöktől kapott mércét. Más-
felől, megtisztelő, hogy a szű-
kebb közösségem bízik bennem 
és elfogadják azt az irányt, amit 
közösen az évek folyamán el-
képzeltünk az iskolánk jövőjét 
illetően.

– Milyen tervekkel kezd-
te meg az ötéves munkát?
 – Az én igazgatói stratégi-
ám a jövőre nézve kicsit más, 
mint az elődjeimé volt. Én el-
sősorban szakmai igazgató, il-
letve szakmai tanár vagyok, az 
elődjeim pedig közismereti ta-
nárok voltak. Tehát a fő felada-
tomnak tekintem azt, hogy az 
iskola szakmai kompetenciá-
ját: a kertészeti, a mezőgaz-
dasági, illetve a lótenyésztési 
vonalát erősítsem. A fenntartó 
Agrárminisztérium, és a Cent-
rumunk is azt várja el tőlünk, 
hogy a gyakorlati képzés és a 
mezőgazdasági tangazdasági 
szakmai tevékenységünk fej-
lődjön. Egész életemet a mező-
gazdasági szakmában éltem le, 
mindekor szoros kapcsolatban 
a szakoktatással, úgyhogy ez 
a terület jól ismert számomra. 
 Tanügyileg azt mondhatom, 
hogy minden rendben van, hi-
szen mára már minden meghir-
detett szakot fi gyelembe véve 

 Ballagó diákok
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Kovalszkyné Mikó Tünde igazgatóhelyettes, Komoriné 
Zorkóczy Aranka főigazgatóhelyettes, Molnár Zoltán 
főigazgató, Dr. Merkei Attila igazgató, Fáy Péter 
a Fáy alapítvány alapítója, Horváth Tibor polgármester, 
Sarlós Imre alpolgármester és Torma Gábor képviselő

háromszoros a túljelentkezés 
az iskolánkban. A pályázatom 
benyújtásakor nagyon fontos 
feltételem volt munkatársaim 
felé, hogy a szakképzési tör-
vény által adott lehetőségeket 
a péceli iskolában meg lehes-
sen teremteni. Az ilyen lehető-
ségek például az élmény peda-
gógia, a projekt alapú oktatás 
bevezetése képzési rendünk-
be – amiből most doktorálok 
a Soproni Egyetemen –, vala-
mint a projektpedagógia mely-
nek a célkitűzése a konstruktív 

életvezetés oktatási stratégiája. 
A projektoktatás, megvalósulá-
sa kitágítja az iskolai kereteket, 
feltételezi a tevékenység orien-
tált iskolamodellt.
 Ennek első eredménye, hogy 
egy nagyon szép lovas balla-
gást tudtunk szervezni, méltó 
módon el tudtuk búcsúztatni a 
végzős diákjainkat. Külön öröm 
volt számomra, hogy az esemé-
nyen az Agrárminisztérium és 
a Centrumunk képviseletében 
Molnár Zoltán főigazgató úr és 
Komoriné Zorkóczy Aranka 

OKTATÁS

főigazgatóhelyettes asszony is 
jelen volt, valamint Horváth Ti-
bor polgármester, Sarlós Imre 
alpolgármester, és Torma Gá-
bor képviselő is elfogadta meg-
hívásunkat.

– Hosszú távú tervek? Is-
kola évfordulója?
 – Eddig az a tapasztalatom, 
hogy eredményes és előre mu-
tató együttműködés születik is-
kolánk és a fenntartó között. Az 
Agrárminisztérium illetékesei 
elfogadták és partnerek az el-
képzeléseimet illetően, ennek 
eredményeképpen, bízom ben-
ne, hogy a Fáy András Mező-
gazdasági Szakgimnázium is-
mét visszanyeri régi hírnevét. 
Szeretnénk egy nyitott iskolát 
létrehozni, beilleszkedni Pé-
cel „vérkeringésébe”, továbbá 
szeretnénk Pécel városának 
értékévé válni. Szeretnénk az 
iskola parkját megnyitni, továb-
biakban úgy alakítani a min-
dennapokat, hogy mindenki, 
aki akarja kedvét lelje az isko-
lánk létezésében. Szeretnénk 
együttműködni a városi intéz-
ményekkel, ápolni a múltbeli és 
a jelenkori történetét. 

– Mit jelent az Ön számá-
ra Pécel?

 – Számomra Pécel gyer-
mekkorom óta nagyon ked-
ves település, bár családom-
mal nem itt élek, fi atalkori 
barátságok kötnek Pécel vá-
rosához. Lázár Ervint is Pé-
celen ismerte meg a csalá-
dom. Pécel számomra mindig 
is Lázár Ervin városa marad, 
mely városnak megannyi ér-
téke és szépsége van. Például 
a Fáy család többszempontból 
is az egyik kedvencem, szoros 
kapcsolatot ápolunk Fáy Pé-
terrel a Fáy alapítvány alapí-
tójával is. 

– Milyen rendezvények-
re lehet számítani?
 – A hagyományosan tavasz-
szal tartott Fáy lovasnapokat az 
elmúlt években a pandémia mi-
att nem volt lehetőségünk meg-
rendezni. Azonban az iskolánk 
2022-ben tölti be alapításának 
a 70. évfordulóját, amely alka-
lomra egy nagyszabású ren-
dezvénnyel készülünk 2022. 
őszén. Gyakorlatilag a Fáy in-
tézmény az állami oktatásnak 
1952-óta része, ezt szeretnénk 
méltó módon megünnepelni.
 Az eseményekről az isko-
la honlapján és itt a Péceli Hí-
rekben is bővebben hírt adunk 
majd. CS.K.

A Péceli Zeneiskola nagytermében ad-
tak musical koncertet a Péceli Alapfokú 
Művészeti Iskola magánének tanszakos 
növendékei 2022. má-
jus 11-én kora este.
 „A hagyomá-
nyos musical kon-
cert megrendezésére 
a pandémia miatt két 
éve nem volt lehető-
ség, ezért különleges 
alkalom ez számunkra.
 Elsősorban szeret-
ném megköszöni Ko-
vács Ernőné Gabi-
kának és Sarlós Imre 
alpolgármester úrnak 
a segítséget, hogy a 
koncert létre jöhetett. 

 A magánének tanszakunk egy pici 
tanszak, tíz növendék jár ide. Pici tan-
szak, de annál nagyobb lelkesedéssel 

készültünk a mai koncertre” – ezekkel 
a gondolatokkal nyitotta meg az ese-
ményt Püskiné dr. Udvarhelyi Boglár-

ka a magánének 
tanszak tanára.
 Ez alkalom-
mal az érdeklődők 
részleteket hall-
hattak a Rudolf, A 
szépség és a ször-
nyeteg, a La Man-
cha lovagja, Óz 
a csodák csodá-
ja, Polar express, 
MyFair Lady és to-
vábbi darabokból.
 Köszönjük a szín-
vonalas est szerve-
zését!

MA ÉJJEL TÁNCOLNÉK
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11.a osztály búcsúztató műsora

12.b osztály bevonulása

A 3 ballagó osztály

Ballagás 
A RÁDAYBAN

A május minden évben elhozza a gimnáziumban 
a legnagyobb kihívás – az érettségi vizsgák –

 eljövetelét jelző ünnepet, a ballagást. 

A PIOK Általános Iskola és Gimnázi-
um gimnáziumi intézményegysége 
(2119 Pécel, Kossuth tér 7. sz.) felvételt 
hirdet LEVELEZŐ TAGOZATOS ÉVFO-
LYAMAIRA.

A beiratkozáshoz szükségesek: 
   •    A 9. évfolyamba 8 általá-

nos iskolai végzettség. 
   •    A felsőbb évfolyamba je-

lentkezés esetén más kö-

zépfokú intézményben szerzett előta-
nulmányokról meglévő bizonyítvány.

   •    Személyi okmányok (személyi azo-
nosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ 
kártya)

Tanulmányi napok: 
 hétfő és szerda: 16.00-20.00

 Jelentkezés: 2022. május 25-től
 – személyesen az iskola titkárságán 
vagy a raday@piok.hu e-mail címen, 
illetve a 06-30/710-6636 telefonszámon.
 A jelentkezés első fázisa 2022. júni-
us 30-ig tart, a második fázis augusz-
tus 31-ig.
 Hallgatóink támogató, barátságos lég-
körben tanulhatnak és közösségi progra-
mok is színesítik az iskolai életet.   
 Érettségi bizonyítvány akár 2-3 év 
alatt! (előtanulmányok beszámítása le-

hetséges)

Sok szeretettel vár-
juk az érdeklődőket.

A több mint száz esztendős szokás, 
a ballagás idején a Ballag 
már a vén diák… éneklé-

sével egyértelműen kifejeződik 
tanuló, szülő és tanár számára 
is, hogy a fi atalok kellő felkészü-
lés után megmutathatják, képe-
sek kilépni a felnőttek világába. 
 Ezt a napot sok készülődés, iz-
gatott szervezés előzi meg, hi-
szen a búcsúztatók célja mindig 
egy emlékezetes, szép búcsúzta-
tásban részesíteni a végzősein-

ket. Április végére esett idén ez a nap, és 
a szervezők nevében remélem, a 12.-esek 
és vendégeink, szülők és rokonok, bará-
tok is jól érezték magukat a hangulatos 
ünnepségen, amit a szép napos idő még 
kellemesebbé tett.
 Hagyományosan megjutalmaztuk a 
végzős évfolyam legjobbjait. Szorgalmá-
ért és közösségben végzett munkája el-
ismeréseképpen a 12. a osztályos Novák 
Tamás vehette át alapítványunktól a Rá-
day-díjat, az évfolyam tanulója címet pe-
dig a szintén 12. a osztályos Nagy Liliána 
nyerte el. Az iskolavezetés az osztályfő-
nökök munkájának fontosságát is kifejez-
te, megköszönte.

SZERETNE MUNKA MELLETT ÉRETTSÉGI 
BIZONYÍTVÁNYT SZEREZNI? 

 Goethe gondolataival engedték útjuk-
ra barátaikat, iskolatársaikat a 11.-esek:
„A búcsúzónak minden emlék drága,
Egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics,
Hogy emlékezzék a távolban is
A helyre, melyre visszavonja vágya,
Tanú lesz az érzéseiről halálig,
S egy semmi így legdrágább kinccsé válik.”
 Biztosak vagyunk abban, hogy a Ráday 
gimnáziumban eltöltött négy tanév felvér-
tezte tudással, gazdagította élményekkel 
a tanulóinkat, akik így sok-sok kinccsel a 
tarisznyájukban indulhatnak útnak.
 Minden kedves végzős tanulónknak szép 
és boldog felnőttséget, az előttük álló szó-
beli érettségikhez pedig sok sikert kívá-
nunk! Papp Vera a 11. a osztályfőnöke

12.a osztály diákjai
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H azánkban nincs olyan település, 
ahol ne indított volna gyűjtést egy-
egy magánszemély vagy közösség, 

hogy a menekültek hozzájussanak a min-
dennapi élet legszükségesebb kellékeihez.
 A katolikus Egyház legismertebb segély-
szervezete, a Karitász, az országos kezde-
ményezéshez csatlakozva városunkban is 
pénz adományozására szólított bennün-
ket, melynek eredményeként már az első 
hét alatt több százezer forint gyűlt össze 
templomunkban, amit folyamatosan to-
vábbítunk az erre elkülönített számlára. 
Minden jó érzésű ember keresi a lehető-
séget, mivel, hogyan tudná segíteni a rá-
szorulókat, akik tömegesen özönlenek a fő-
városba. A Keleti pályaudvaron segédkező 
szervezetek önkéntesei hamarosan áttele-
pültek a BOK csarnokba, ahol éjjel-nappal 
kulturált körülmények között, szervezet-
ten tudják segíteni az érkezőket a külön-
féle szükségleteikben. 
 A Jézus Szíve Társaságához tartozva a 
Karitász és szerzetesi együttműködés ke-
retében én is lehetőséget kaptam erre a 
szolgálatra. Első ottlétemtől fogva min-

den alkalommal Alapítónk, P. Bíró Ferenc 
jezsuita felénk intézett gondolata lüktet a 
szívemben, mellyel így biztat bennünket: 

„Vigyünk szeretetet embertársaink életébe, 
mert ezzel a mennyországot terjesztjük itt, 
a földön.” A poklot megjárt, hozzánk érkező 
menekültek testi szükségleteik kielégítése 

HITÉLET

A szolgáló 
szeretet útján

mellett személyes fi gyelemre, együttérző, 
szolgáló szeretetre, kedves szóra, vigasz-
talásra is vágynak. Velük találkozva átér-
tékelődött bennem a segítségnyújtás sok-
féle változatának sorrendje. Szükséges és 
személyes jó érzés az adományokkal való 
támogatás, de szemtől szemben látva őket 
közelebb jött hozzám fájdalmuk, kiszol-
gáltatottságuk, s hála tölt el minden apró 
gesztusért, amit tehetek feléjük. Kálvári-
ájukat közvetlenül tapasztalva saját hét-
köznapi nehézségeim, gondjaim eltörpül-
nek az övéik mellett. 
 A végtelenségig kimerült családanyák 
zavart tekintetű gyermekei egy-egy mo-
soly, simogatás után felcsillanó szemmel 
ölelik magukhoz a felkínált plüssfi gurá-
kat. Amíg a továbbutazásra, sorsuk ren-
deződésére várakoznak, a gyermekek egy 
számukra kialakított „dühöngőben” sok-
féle játék kipróbálása mellett kis időre fe-
ledhetik az átélt borzalmakat.
 A folyamatosan érkező adományokból 
ellátjuk őket alapvető tisztálkodási termé-
kekkel, pár napra elegendő élelemmel, me-
leg levessel, kávéval. A magyar ajkúakkal 
együtt mindnyájukat testvérként fogadjuk, 
s legnagyobb csodálkozásomra az évtize-
dek óta nem használt, iskoláskorban tanult 
orosz szavak is előbukkannak emlékeimből, 
melyeket kimondva nem egyszer megmoso-
lyogtatom őket. Természetesen tolmácsok 
is szolgálnak közöttünk, így a nyelvünket 
beszélők mellett rajtuk keresztül is szám-
talan tragédiának vagyunk kísérői. 
 A reverendában, papi civilben jelen lévő 
atyáktól áldást, imát kérnek, a kialakított 
imasarkokban sokan elcsendesednek, meg-
pihennek, az imában reményt és bátorsá-
got nyernek útjuk folytatásához.
 Szolgálatom idejében sok lehetőség kí-
nálkozik az ország különféle pontjairól ér-
kező önkéntesekkel való tapasztalatcseré-
re is, melyek mindnyájunkat gazdagítanak.
 Kurczina Terézia SJC

Február 24-én velem együtt bizonyára mindenki 
mást megdöbbentett, hogy szörnyű valósággá vál-

tozott, amit a 21. században Európa közepén el-
képzelhetetlennek tartottunk: szomszédunkban 
lövések dördültek, melyek azóta is milliókat tar-

tanak rettegésben, s tesznek földönfutóvá.

SZOLGÁLTATÁSOK:

Pécel, Álmos Vezér u. 34.

10 %  
kedvezmény
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A Kármel Feszt-en számos program 
várta a kicsiket és nagyokat. Aho-
gyan a tavalyi évben is, Pintér Béla 

újra eljött Pécelre, hogy bátorítson minden 
résztvevőt élettel teli üzeneteivel. A vidám 
dalok az örök élet reménységéről, az olda-
lunkon harcoló győztes Fővezérről és a sze-
retetről szóltak.  A koncert után a Nyitnikék 
Óvodából a Cinege néptáncegyüttes lé-

pett fel hatalmas sikerrel. A népviseletbe 
öltözött apróságok fülig érő mosoly-
lyal ropták a táncot, koppan-
tották botjaikat, zengték 
a népdalokat. 
 A táncos prog-
ram után Kalap 
Jakab és csapa-
ta lépett szín-

padra, fergeteges hangulatot ke-
rekítve a közönöség sorai között. 
A gyerekek és felnőttek azonnal egy hul-
lámhosszra kerültek Jakabékkal, együtt 
tapsoltak, énekeltek, kacagtak. Rendkí-
vüli volt az a közvetlenség, ahogy a csa-
pat humorával, ötletességével könnyedén 
bevonta, aktivizálta a hallgatóságot és kö-
zönségből közösséget alkotott. 
 A koncertek mellett egyéb programok is 
várták a kicsiket. Aki a kézműves aszta-
loknál és ügyességi feladatoknál szorgal-
masan gyűjtögette a pecséteket a bejárat-
nál kapott füzetbe, ajándékot választhatott 
magának. A legnépszerűbb kétség kívül a 
csillámtetkó, arcfestés és az ingyenes vat-
tacukor volt – itt mindig hosszú sor állt. Az 
ugrálóvárnál, élő csocsónál is folyamato-
san sorakoztak a gyerekek.
 Az este nagyon hamar eljött. Talán akadt, 
akinek furcsa volt, de az Oláh Gergő kon-
cert ezen az estén kivételesen nemcsak a 
füleknek, hanem szíveknek is szólt. Gergő 
dalaival nemcsak a hangját adta, hanem 
hitét is megosztotta. Őszintén elmondta, 
hogy Isten hogyan találta meg és formál-
ta az életét azzá, akivé vált. A koncert ke-
retén belül az örömhír is elhangozott: Is-
ten találkozni akar az emberrel. 
 Felmerülhet a kérdés: miért rendez egy 
péceli gyülekezet a városának fesztivált. 
A rendezvény szervezőinek a válasza így 
hangzott: 
 „Ma sokan tartanak szórakoztatás céllal 
rendezvényeket. Ha nekünk is csak ez lett 
volna a célunk, akkor mitől különbözik egy 
gyülekezet fesztiválja a többi rendezvény-

től?  A különbség a nevünkben 
rejlik: Kármel.  A Bibliában 

a Kármel-hegyen külön-
leges esemény történt: 

Isten csodálatos mó-
don bizonyította be 
létezését és hatal-
mát, mire az addig 
tévelygő nép telje-
sen megváltozott és 
visszatért Istenéhez. 

A Kármel-hegy az Is-
tennel való találkozás 

helye és a helyreállás 
színtere volt. 

 Bár a Kármel Fesztet nem 
egy hegyen rendeztük meg, hanem 

a gyülekezetünk telkén, de a célunk az 
volt, hogy ez a fesztivál találkozási pont 
legyen Jézussal, az emberek újra kapcso-
latba kerülhessenek Teremtőjükkel. Per-
sze a szórakozás és lelki feltöltődés sem 
mellékes, hiszen ezzel is örömöt szerez-
hettünk a péceliek számára.”

Prekopa-Kázmér Gyöngyi

Kármel Feszt
 – A TALÁLKOZÁS NAPJA

Május 14-én, szombaton koradélután a Pes-
ti úton már nehezen lehetett parkolóhelyet ta-

lálni. Az orvosi rendelővel szembeni füves terü-
letre sokan igyekeztek. A Kármel Gyülekezet a 
tavalyi gyereknap után, idén újra meghívta Pé-

cel gyerekes és gyermek nélküli lakosait egy talál-
kozóra. Találkozzanak egymással, a gyülekezet 
tagjaival és akinek kész volt rá a szíve, Istennel. 

cot, koppan-
zengték 
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Két év kihagyás után 
idén ismét megren-

dezték a 37 éves múlt-
tal rendelkező sportese-
ményt, a Csunya-kupát. 

ÚJRA
CSUNYA-KUPA

M ájus 21-én reggel szemerkélő eső-
ben gyülekeztek a gyerekek, fel-
nőttek a Petőfi  iskola udvarán. 

A szervezők aggódó szemmel nézegettek a 
szürke égboltra, de senkit nem riasztott el 
a nem éppen kedvező időjárás. Szerencsére 
a felhők hamarosan elvonultak, így a prog-
ram zavartalanul folytatódott.  A jó hangula-

tú bemelegítés után 
szépen sorban raj-
toltak a versenyez-
ni vágyók. Horváth 
Tibor polgármester 
örömmel látta, hogy 
milyen sokan jöttek 
el, és a rajtvonalnál 
biztatta a futókat, 
kerékpárosokat. Az 
óvodásoktól kezdve 
minden korosztály 
találhatott magának 

megfelelő versenyszámot. A nyugdíjasok is 
képviseltették magukat, ők egy 10 kilomé-
teres gyalogtúrán bizonyítottak. 
 Az idei Csunya-kupán újdonságként sze-
repelt egy 25 kilométeres terepkerékpár 
verseny, melyre más településekből is szép 
számmal érkeztek nevezések. A Péceli Tú-
rakerékpáros Egylet tagjai nap mint nap 
járják a környező erdőket, és régi vágyuk, 
hogy másoknak is megmutassák a városun-
kat körülvevő természeti szépségeket, mely 
ideális helyszíne lehet egy kihívásokkal teli 
versenynek. Ez most sikerült, ugyanis még 
a sok versenyt megélt, tapasztalt verseny-
zőknek is okozott meglepetést a terep, azt 
mondták, nagyon izgalmas volt a pálya, bár-
mikor szívesen visszajönnének.

 A versenyek kö-
zötti időszakban 
sem unatkoztak a 
gyermekek, a kiseb-
bek ugráló várban 
játszhattak, csil-
lámtetkót szerez-
hettek, a nagyobbak 
akadály pályán pró-
bálhatták ki ügyes-

ségüket, tesztet tölthettek ki, de nagy si-
kere volt a lézerlövészetnek is.
 A mozgalmas délelőttöt az eredmény-
hirdetés zárta, ahol a legjobbak különleges 
érmeket kaptak. A díjakat Sarlós Imre al-
polgármester, Garamszegi Zsolt és Kristóf 
Péter önkormányzati képviselők, Halama 
Levente ultrafutó, valamint Sík Tímea, a 
legelső Csunya-kupa győztese adták át. 
 A Csunya-kupa szervezését, lebonyolí-
tását a Péceli Túrakerékpáros Egylet tag-
jai vállalták.
 Köszönet a PIOK Petőfi  Sándor Általános 
Iskola nevelőtestületének, a Lázár Ervin 
Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelő-
dési Ház munkatársainak és a Péceli Pár-
ducok Futóklub tagjainak a segítő munká-
jukért, a Péceli Rendőrőrs és a Gold Patrol 
Kft. közreműködéséért, a Játék & Ajándék 
Bolt felajánlásáért, a Nága Kft.-nek az ado-
mányért.
 A rendezvény Pécel Város Önkormány-
zatának támogatásával valósult meg. L.Á.

A szülők és a polgármester 
biztatásával startolnak a legkisebbek

Rajtolnak a terepkerékpárosok

A 10 km-es gyalogtúra után

Bemelegítés esőben, de vidáman

A gazdára váró érmek, kupák
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A Magyar Sportlövők Szövetsége és a Magyar Di-
áksport Szövetség együttműködésének köszönhető-
en megrendezésre került a 2021/2022. tanévi Sport-

lövészet és Target Sprint Diákolimpia, ahol négy 
péceli diák Bozóki Laura, Bozóki Tamara, Naszvadi 

Luca és Bálint Veronika mérette meg magát.

Péceli sikerek 
A TARGET-SPRINT DIÁKOLIMPIÁN!

E bből az alkalomból a versenyről Bo-
zóki Györggyel, a péceli Körberlő 
Sport Klub vezetőjével beszélget-

tünk a felkészülésről.

– Mesélnének a felkészülésről?
 György: A lányaimnak Laurának és 
Tamarának nem volt újdonság ez a sport, 
hiszen ők a Vasas sífutószakosztályának 
versenyzői, és ennek a versenyszámnak a 
szabályrendszere a biatlonén alapul. Ta-
mara mellé a PIOK Általános Iskolából 
Me isz terics Ági néninek, a lányok test-
nevelés tanárának köszönhetően sikerült 
csapatot is szervezni, Naszvadi Luca és 
Bálint Vera személyében.
 Lányokat hat hét alatt sikerült felkészí-
tenem a feladatra, és nagyon büszke va-
gyok rájuk! Négy lány fegyverben! Ki gon-
dolná, hogy ez az ő világuk, de mégis! 12 
db (6 egyéni és 2   x   3 csapat) éremmel tér-
tek haza! 8 arany, 3 ezüst, 1 bronz.
 Luca: Igazi kihívás volt, heti három-
szor edzettünk azért, hogy felkészüljünk. 
Számomra új volt ez a sportág, bár anyu-
kám sportlövész volt Pécsen. Így volt egy 
pici ismeretem.
 Vera: Számom-
ra nem is a futás volt 
a legnehezebb, in-
kább az, hogy erő-
sen és stabilan kell 
tartani a pisztolyt, 
illetve a puskát, 
hogy ne mozogjon 
a kezünk. 
 Valamint ahány-
szor lövünk annyi-
szor be kell tölteni 
a puskát, és nagyon 
fontos az idő. Ne-
künk még a fegyver 
betöltést is meg kel-

lett tanulnunk ez alatt a hat hét felkészü-
lés alatt.

– Pontosan miről szól a Target 
Sprint?
 György: A Target Sprint egy izgalmas 
sport mindenki számára, amely ötvözi a 
futást a sportlövészettel, ezáltal az ügyes-
séget a pontossággal.
 A Target Sprintről dióhéjban annyit ér-
demes tudni, hogy 1200 méter futásból 
és 10 méterre lévő, 35mm (a Diákolimpi-
án 64 mm) átmérőjű bukócélok leküzdé-
séből álló komplex, nagy állóképességet 
és pontos lő-készséget igénylő verseny-
szám. A sportlövészeknek az 1200 métert, 
3x400 méteres résztávokban kell teljesí-
teniük, miközben körönként 5-5 bukócélt 
küzdenek le, puskával vagy pisztollyal. 
A versenyzőknek nem kell a hátukra ven-
ni a légpuskájukat (pisztolyt) a futás ideje 
alatt, azt a lőállásokban hagyják.

– Az eredményeket tekintve?
 György: Laura diákolimpiai bajnok 
aranyérmes lett a puska, és ezüstérmet 

szerzett a pisztoly számban. Sikerével 3 
hónapon belül alpesi síben, sífutásban 
és target-sprint versenyen is diákolimpi-
át nyert a XVII. Kerületi Békésy György 
Technikum tanulójaként. Tami, Vera és 
Luca csapatban mindkét számban meg-
nyerték a csapatversenyt.
 A rövid gyakorlás ellenére, a puskás ver-
senyen, Naszvadi Luca egyéniben aranyér-
met szerzett, Bozóki Tamara pedig ezüst 
érmes lett. Bálint Vera szép helyezésével 
érték el a csapat győzelmet.
 Az egyéni pisztoly versenyben Bozóki 
Tamara 2. és Naszvadi Luca 3. helyezé-
se mellé Bálint Vera jó eredménye ismét 
a csapat győzelmét hozta!
 Szuper kis csapat jött össze, és kivá-
ló eredményeket szereztek! Köszönöm a 
Csepeli lövész klubnak a fegyvereket, amit 
kölcsönöztek a sikeres felkészüléshez!

– Mi jelenti a legnehezebb felada-
tot ebben a versenyben?
 Vera: Talán a futás közben történő lövé-
szet jelenti, ugyanis a sprint után a vissza 
kell nyugtatnunk a légzésünket olyannyi-
ra, hogy minél gyorsabban és minél keve-
sebb lövésből le tudjuk küzdeni a célokat. 
Sokan nem is gondolják, milyen kemény 
sport ez!
 Laura: Külső szemlélőnek könnyűnek 
tűnik ez a fajta lövészet, hiszen a szabá-
lyok nagyon egyszerűek, melynek szabály-
rendszere a biatlonén is alapul. Számomra 
ezek a versenyek nyári edzésnek számí-
tanak, ami nagyon hasonlít a biatlonhoz 

vagy sílövészethez, 
ami egy összetett 
téli sport, mely sí-
futásból és lövészet-
ből áll.
 György: Büsz-
ke vagyok a lányok-
ra, hiszen rekordidő 
alatt sikerült felké-
szülni erre a Diák-
olimpiára, és emel-
lett nagyon szép 
eredményeket értek 
el. Bízom a lányok 
lelkesedésében és 
a folytatásban. 

CS.K.

Target Sprint 
Diákolimpia balról: 
Bozóki Laura, Naszvadi 
Luca, Bozóki Tamara, 
Bálint Veronika 
és Bozóki György
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2022. május 21-én rendezte meg a Pécel Dojo 
sportegyesület a VI. Pécel Kupát Pécelen. A Kyo-
kushin Karate utánpótlás országos bajnoksá-

gon izgalmas mérkőzéseken csaptak össze az or-
szág legjobb karatékái a bajnoki címért.

VI. PÉCEL KUPA

N agyon fontos esemény volt ez szá-
munkra. A kicsik lenyűgözően jól 
vették az akadályokat. A nagyok 

segítették a piciket. Mindenki dolgozott, 

hogy büszkén zárhassuk a napot. Nagyon jó 
volt Pécel Dojosnak lenni. Köszönettel tar-
tozunk a szülőknek, akiknek a bizalmukat 
élvezzük, és a csapatnak az összefogásért. 

ARANY:   Szajkó Szabi, Varga Milán, 
Andráskó Petike

EZÜST:   Bagó Gerda, Mérő Maja
BRONZ:   Sengler Vince, Kiss Lilienn, 

Rózsahegyi Petike, Mike Iza, 
Óhidy-Urbán Bendi, Durján 
Sebi, Kiss Attila, Hardi Venci, 
Tassi Noel

4. HELYEZETT:   Kiss Dorina, Mérő 
Marcell, Csáki Alexa 

HELYEZÉSEK:

 Szép, sikeres napot zártunk. Köszönet 
mindenkinek, aki segíti egyesületünk mun-
káját, aki támogatott minket az eseményen. 
Hálával tartozunk.
 Jövőre veletek ugyanitt…OSU! – foglal-
ta össze gondolatait Molnár Dóri Sensei

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

Zsidi Tímea – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

és lábápolás a szép  
és egészséges lábakért.

Németh Dániel szakbecsüs vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, szőrme bundát, írógépet, varrógépet, bakelit 
lemezeket, porcelánokat, dísztárgyakat, kitüntetése-

ket, órákat, régi pénzt, bizsukat, ezüst tárgyakat,  
tört aranyat, teljes hagyatékot, lakás kiürítést,  

díjtalan kiszállással a hét minden napján!  

TELEFON: 06-20/294-9205

RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS! NYÍLÁSZÁRÓ
BEÉPÍTÉS



Tel.:
HÍVJON MOST!  

 
 

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

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

TETŐŐFEDDŐŐ 
TTETETŐTŐFŐFEFEDEDŐDŐ

es lemez fedés

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK ALAPTÓL

           A TETŐIG

GENERÁL-

        KIVITELEZÉS

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!

HÍVJ MOST! 
06-20-5-934-534
www.webreteszlek.hu

SZERETNÉL EGY 
WEBOLDALT?

webreTESZLEK

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

választékot talál. VÁRJUK SZERETETTEL A HÉT MINDEN NAPJÁN. 

REFORMÁTUS 
Pécel, József Attila utca 6.  

Nyitva: H-V: 9-17-ig 

Ürmösi Mária: 
+36 20 445 7216

Pécel és környékén 17-1930 között  
INGYENES KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

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

                              Ez az 

                ÖN      
hirdetésének a helye!

Közvélemény-kutatási adatok 
szerint a települések lakosságának 80%-a 
az önkormányzat lapjából szerzi információit!

Ha ön a leghatékonyabb módon akarja termékét, 
szolgáltatását hirdetni, akkor forduljon hozzánk!

Tel.: 06-20/5-934-534
E-mail: juhasz76andras@gmail.com

                                       

HÍREKHÍÍREK
PÉCELI
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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

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163 Tel.: 06-28/452-079  E-mail: florcontroll@gmail.com

URH
GPRS 

csatlakozás

RIASZTÓRENDSZEREK- 
ÉS KAMERARENDSZEREK 

TELEPÍTÉSE

24 órás távfelügyelet 
és vonulószolgálat

Legyen Ön is biztonságban 
ÉJJEL ÉS NAPPAL!

VILLANYSZERELÉS

A BIZTONSÁG 
FOKOZHATÓ

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

Korábban lakatos 
műhelyként üzemelő

100 m2 helyiség kiadó.
70 000 Ft/hó

Telefon: 
06-20/945-8863

KIADÓ MŰHELY 
PÉCELENElegáns, kiváló  

 
ruhák, kosztümök,  

 
 

Pécel, Tarcsai u. 12/A
Tel.: 06-20/326-3421
Nyitva: H-P: 11-18, Szo: 9-13

óó

Katalin
DIVATHÁZ

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



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: 06-20/474-8414, 
e-mail: mezoor@pecel.hu   

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

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

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

Hirdetés

APRÓHIRDETÉS

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 
telefonszám: 06-28/547-235
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com

DR. RAY PÉTER 
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-225 
9 és 16 óra között rendelési időn 
kívül, kizárólag sürgős esetben
hívható a  06-30/495-4854

DR. HERSZÉNYI TAMÁS 
5. számú felnőtt háziorvosi körzet 
(Benkő Julianna volt körzete)
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: 

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.

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: 06-30/381-1332

5. védőnői körzet: 
(helyettesített körzet)
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Telefon: 06-30/568-5668
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-30-381-1332

6. védőnői körzet: 
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235

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

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, lakáskiürítés 
pincétől-padlásig értékbeszámítással. Tel.: 06-20-931-9793.
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NYITVA TARTÁS: Á

CÍMÜNK: 2119 Pécel, Baross utca 5. (Piactér)
TEL.: 

WEBOLDAL: www.hortuspecel.hu

  
  
  
    

  

)

u

BIOAKTÍV  
FOLYÉKONY HUMUSZ

Lomb és talajtrágya 
koncentrátum

A fekete gyémánt!

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!

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!
g

APJÁN!
BÉRLET  

 
10% KEDVEZMÉNY  

a hirdetés fel- 
mutatása esetén!

MOSÓGÉPEK,  
ÉS EGYÉB HÁZ- 
TARTÁSI GÉPEK

NÉMETH LÁSZLÓ 
+36-30-905-8092   

gyors,  
 

JAVÍTÁSA  
garanciával.

SZABÓ ZOLTÁN

INGYENES KISZÁLLÁS!

SZERETETTEL VÁRJUK STÚDIÓNKBA, 
 

kollégáink szakmai tanácsaival segítve válogathat.

Lámpastúdió 
Kistarcsa, Szabadság út 36. 
Tel.: 06-28/200-177

www.julialampa.hu

ság út 36. 
7

g
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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!

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

GYORS ÉS PRECÍZ KIVITELEZÉS,  

INGYENES FELMÉRÉSSEL!

+36 20 982 0345
info.kazanking@gmail.com

 
SZÁMON VAGY  

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

LEGYEN SZÓ…
 

 

 
 

cseréig akciós áron, ó

 

és ÁLLAMI  
TÁMOGATÁSSAL. 

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,  

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

LAK
keretszerződéssel és számlával segítjük m g

PÉCELEN ÉS A KÖRNYÉKEN  INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

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

BEMUTATÓTERMÜNKBEN 

Várjuk önöket nagytarcsai bemutatótermünkben, ahol személyes konzul- 

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

LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS3D


