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Pécel is a sikeres
TELEPÜLÉSEK ÚTJÁN
Kedves Péceliek! Második
éve nehezíti meg az életünket, a mindennapjainkat
a COVID járvány, kit kevésbé, kit jobban, de mindenkit érint a pandémia.
Ennek ellenére nem állhattunk meg, s így a ciklus végéhez közeledve, mi
itt Pécelen is elmondhatjuk közösen, hogy tudtunk fejlődni, előre lépni.
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Kedves Péceliek!

Ahogy senkinek, úgy nekünk sem telt tétlenül az évkezdés. Az év eleji lazítás nem szerepelt az önkormányzat dolgozói és a képviselők napirendjében.

A

S

zámomra, mint a város országgyűlési képviselőjének, kifejezetten
jóleső érzés volt olyan közösségi
célokért dolgozni, a helyi lakók érdekeit szem előtt tartva, amelyek megvalósulása Pécelen mindenkinek fontos és
mindannyiunknak örömet okoz.
Ilyen például a Maglódi úti, a Rádaykastéllyal szemben épülő, vadonatúj,
nyolccsoportos óvoda. Ez az intézmény
olyan kiegészítésekkel lesz ellátva, mint
játszótér, park és a gyerekek biztonságát
is szolgáló kerítés. Az úgynevezett feltételes közbeszerzés hamarosan megtörténik.
Nagy sikerként említhetjük az Enmech/
Mektec-csoport beruházását is, amely a
Magyar Kormány segítségével lett a legnagyobb foglalkoztató és adófizető Pécelen.
Az elmúlt időszak sikereként könyvelhetjük el a Piactér felújítását is. Ehhez
szintén a Magyar Kormány biztosította
a 129 millió forintos költség meghatározó részét. Az önkormányzat 20 millió forintos önrésze mellett még további 13 millió forintot sikerül kijárnom
hozzá.
Gyakran látogattam ki személyesen
is a Csatári-dűlőre, ahol a dimbes-dombos fekvésű város egyik leginkább nyomasztó gondját tudtuk együtt megoldani. A csapadékvíz-beruházás jelenleg is
tart, de ha elkészül, akkor a városrész

ÚJ ÉV, ÚJ KIHÍVÁSOK

csapadékvíz-elvezetési problémái teljes
mértékben rendeződnek. A mintegy 300
ingatlant és legalább 1000 ember mindennapjait megkönnyítő fejlesztés mérföldkő a város életében.
Jó hír a Levenduláson lakóknak, hogy
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében itt is szeretnénk pályázati pénzből a csapadékvíz-elvezetés megoldásáról gondoskodni.
Ugyancsak kiemelkedő eleme az elmúlt négyéves képviselői ciklusomnak a
Budapest - Hatvan vasútvonal felújítása, amely a végéhez közeledik. Ezáltal a
péceliek gyorsabban és kényelmesebben
utazhatnak a fővárosba dolgozni, ügyeiket intézni, vagy akár kikapcsolódni és
onnan haza. A megnövelt befogadóképességű pályaudvar melletti parkolók
és a kerékpártárolók ugyancsak az itt
élők kényelmét szolgálják. Fontos itt kiemelnem, hogy egy új közúti felüljáróval is gazdagodott a város, amely szintén meggyorsítja a város közlekedését.
A megvalósult fejlesztéseken túl természetesen a jövőre vonatkozó terveink
is megvannak. Így például a 31-es főút
és a buszvégállomás között a Maglódi
út külterületi szakaszának a felújítása,

a Szivárvány Óvoda teljes felújítása. Az
óvodapályázatot már a városvezetés benyújtotta, jelenleg az elbírálásra várunk.
Ugyancsak elbírálás alatt van az a pályázat, amely az önkormányzat épületének
felújítását célozza. Szeretnénk, ha megépülne egy tanuszoda is a városban. Ne
feledkezzünk meg a nehéz sorsú, új orvosi rendelő megépítéséről sem, amely révén a város északi oldala gazdagodik, és
az új rendelőbe költözik az orvosi ügyelet is.
Kedves Péceliek! Hálával és köszönettel tartozom Önöknek, hogy bizalmukkal
megtiszteltek, amelynek próbáltam a tőlem telhető legjobb módon eleget tenni,
hiszen nincs szebb és felemelőbb része
a munkámnak, a hivatásomnak, amikor együtt, közösen elérünk valamit, segítjük egymást. A jó munkakapcsolat a
városvezetéssel egy dinamikusan fejlődő város jövőképét festi le számunkra,
folytassuk közösen a munkát Pécelért,
egymásért!
Vigyázzanak magunkra, vigyázzunk
egymásra!
Tisztelettel és barátsággal:

z év végi hajtást intenzív kezdés
követte. Január 14-i határidővel,
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága által meghirdetett, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_ Plusz) éves keretéből elérhető támogatásokra pályázott városunk.
A TOP_Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kiírás keretein belül a Péceli Polgármesteri Hivatal
elavult épületének energetikai felújítását
és korszerűsítését tervezzük, míg a TOP_
Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése felhívás nyújtotta lehetőségekkel a Pécel Város
Óvodái Szivárvány tagóvodájának korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. Pályázatot nyújtottunk be a TOP_Plusz 1.2.1-21
Élhető települések kiírásra is, mely segítségével a Levendulás településrész csapadékvíz-elvezetésének megoldását akarjuk
megcélozni. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati kiírásra, február 4-ei határidővel, beadjuk
a Tarcsai utca – Petőfi utca és Jókai utca
közötti szakaszának – felújítására vonatkozó pályázati igényünket, melynek sikeressége esetén maximum 40 millió forint
támogatást kaphatunk.
Januárban elkezdtük tervezni a 2022. évi
költségvetésünket. A koronavírus következ-

ményei, mint életünk számos más területét,
ezt is beárnyékolják. Míg a 2019. évi záró
adóbevételünk csaknem 900 millió forint
volt, addig a tavalyi évet ennek szinte a kétharmadával, nagyjából 650 millió forinttal zártunk. Ebből is tisztán látszik, hogy
mennyire indokolt volt a tavalyi év során
felvett, közel 344 millió forint felhalmozási
hitel, melyet kizárólag előre rögzített feltételek mellett, meghatározott beruházásokra fordíthatunk. Számos agglomerációs település élt ezzel a lehetőséggel.
Részt vettem a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Fővárosi
Agglomeráció Önkormányzati Társulás
(FAÖT) egyeztetésein is, mert fontosnak
tartom, hogy minden fórumon tájékozódjak. Azt tapasztaltam, hogy minden Budapest környéki település, függetlenül a
gazdasági helyzetétől, ugyanazokkal a
problémákkal küzd. Az állami családtámogatások, számos jó tulajdonságuk mellett,
a korábbinál sűrűbb, az építésügyi szabályokat sokszor figyelmen kívül hagyó lakásépítései miatt, mára kezdik túlterhelni a műszaki- és humán infrastruktúrát.
Független polgármesterként, nem kanyarodik az utam se jobbra, se balra.
Egyenesen előre haladok a város érdekében, de együtt kell dolgoznom a mindenkori országgyűlési képviselővel, aki
jelenleg Dr. Szűcs Lajos, akit intelligens,
művelt embernek tartok, így szerencsére nem esik nehezemre az együttműködés. Számos közösségi média
felületen megosztó megjegyzéseket
kapok. A támogató hozzászólásokból erőt merítek, az építő kritikát
köszönöm, és mindenki véleményét
tiszteletben tartva jegyezném meg,
hogy a támadó megjegyzések nem
segítik elő a város érdekében végzett munkámat.
Továbbra is tiszta szívvel dolgozom a városért, és ezúton is köszönöm belém és a munkatársaimba
vetett bizalmukat.

Dr. Szűcs Lajos
Pécel országgyűlési képviselője

Tisztelettel: Horváth Tibor
polgármester
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Fájó szívvel búcsúzunk
Ifj. Kővári Imrétől, városunk
köztiszteletben álló önkormányzati képviselőjétől.
Igazi lokálpatriótaként 2014. és
2021. között tagja volt az önkormányzat képviselő-testületének,
és 5 éven keresztül a Szociális Bizottság elnökeként is tevékenykedett. Ezenfelül több bizottság és a
képviselő-testület munkájában is
aktívan részt vett.
Civil szervezetek tagjaként és
támogatójaként segítőkésznek,
kedvesnek, nyílt szívűnek ismertük, olyan közösségi EMBERNEK,
akit mindenki szeretett és tisztelt.
Távozásával nagy űrt hagy maga
után, de emléke az általa létrehozott értékekben fennmarad.
Őszinte szívvel együtt érzünk
a gyászoló családdal!
Pécel Város Önkormányzata

FELHÍVÁS
A PÉCEL GYERMEKEIÉRT
ÉS IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
kitüntető cím adományozására
vonatkozó javaslattételre
A Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért
Díj adományozására vonatkozó javaslatok 2022. február 28. napjáig
nyújthatók be a Képviselő-testület
Kulturális Bizottsága részére
(2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
A javaslattételre vonatkozó részletes
felhívás megtekinthető a www.pecel.hu
honlapon, valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
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ÖNKORMÁNYZATI
ADÓHATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS
VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE
Tisztelt Adózók!

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA adóalap-megállapítást választó adózónak (a továbbiakban:
KATA adóalany), amennyiben
helyi iparűzési adó vonatkozásában
natkozá
is ezt az adóalap-megala
állapítáá
si
s módot
kívánja
k
válaszv
tani,
t
arról
ró február
ruá 15.
napjáig
napj –
év közben
közb
kezdő adóz
adózónak a kezdéstől, székhelyét
áthelyező vagy új telephelyet létesítő adózónak a székhely/telephely létesítéstől
számított 45 napon belül –
változásbejelentést kell tennie.
Az változásbejelentés kizárólag
elektronikus formában nyújtható be az E-önkormányzat
portálon található „Bejelentkezés, változásbejelentés” nyomtatványon.
Amennyiben a KATA adóalany tevékenysége az adóévben nem szünetelt, de adófizetési-kötelezettsége nem állt
fenn a teljes adóévben, úgy helyi iparűzési adófizetési-kötelezettsége csökkentése érdekében az adóévet követően éves
bevallást kell benyújtania. Tevékenység szüneteltetése esetén azonban záró bevallást kell
benyújtania az adókötelezettség megszüntetése érdekében.
A tevékenység újraindítását
követően – ha a KATA adóalanyiságot továbbra is fenn kívánja tartani – 45 napon belül
kell változásbejelentést tennie.
A Kormány 639/2020. (XII.22.)
számú rendeletében meghatározott, a mikro-, kis- és középvállalkozások részére a 2021.
évben végződő adóévre vonatkozó HELYI IPARŰZÉSI ADÓ-

MÉRTÉK- ÉS ADÓELŐLEGCSÖKKENTÉS lehetőségét
immáron a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény tartalmazza azzal a kiegészítéssel, hogy a
rendelkezés a 2022. évben végződő adóévben is alkalmazható
azon mikro-, kis- és középvállalkozások részére, amely továbbra is megfelel annak a feltételnek, hogy nettó árbevétele
vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 4 milliárd forintot.
A tavalyi évben határidőben
nyilatkozott adózónak nem kell
újra nyilatkoznia, feltéve, hogy
nincs olyan székhelye vagy telephelye, amelyet a nyilatkozattételt követően létesített.
Az a vállalkozó, amely a nyilatkozattételt vagy 2021. 02.
25. napját követően helyezte át székhelyét vagy létesített
telephelyet, 2021. 02. 25. napját követően kezdte meg tevékenységét, vagy 2021. évben elmulasztotta a határidőt
és a 2022. adóévben élni kíván a kedvezménnyel, 2022.
02. 25. napjáig nyilatkozhat a
„22NYHIPA” nyomtatvány Nemzeti Adó- és Vámhatósághoz
elektronikus úton történő megküldésével.
Nem változott az a szabály,
hogy az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott KATA
adóalanynak nem kell nyilatkoznia, részére a kedvezmény
automatikusan elszámolásra
kerül.
Fenti ügyekben, illetve valamennyi, helyi adóval kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az adócsoport munkatársai
készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken, illetve személyesen a Petőfi utca 1. szám alatti irodában
ügyfélfogadási időben (hétfő:
8:30-12:00 és 13:00-17:30, szerda: 8:30-12:00 és 13:00-15:30).
Telefon: 06-28-452-751, e-mail:
ado@pecel.hu
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Pályázatok
benyújtásáról
DÖNTÖTT
A TESTÜLET

A 2022. január 13-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésen egyhangú
döntés született arról, hogy Önkormányzatunk pályázatokat kíván
benyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
keretében, a Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_ Plusz) éves keretéből elérhető támogatásokon belül a
következő pályázati felhívásokra:
A TOP_Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése
E pályázat benyújtásának célja a Péceli Polgármesteri Hivatal elavult épületének energetikai
felújítása, korszerűsítése.

A TOP_Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést
támogató humán infrastruktúra fejlesztése
E pályázat benyújtásával önkormányzatunk a
Pécel Város Óvodái Szivárvány tagóvodájának
korszerűsítését kívánja megvalósítani.

A TOP_Plusz 1.2.1-21 Élhető települések
A pályázattal önkormányzatunk a Levendulás
településrész csapadékvíz-elvezetésének megoldását kívánja megcélozni.
Az előterjesztés teljes hosszában elolvasható a www.
pecel.hu oldalon.
A jövőben önkormányzatunk pályázni kíván a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázatra is, mely
önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére, karbantartására, a belterületi utak, járdák, hidak felújítására használható fel.
A pályázatokról a miniszter 2022. március 31-ig dönt, illetve legkésőbb 2022. október 14-ig további döntést hozhat.
A pályázaton elnyert összeg felhasználásának végső határideje 2023. december 31.

Oláh János jegyző
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BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDIK
az új orvosi
rendelő építése
Sikeresen lezárult a félbehagyott orvosi rendelő épületének folytatására vonatkozó közbeszerzés, így elindulhat a Petőfi utca 1. szám alatti épület továbbépítése, mely közel 3 éve áll.

A

z előző városvezetés 2018. április 16-án írta alá a támogatási szerződést az új orvosi rendelő ügyében. A vállalkozási szerződés
2018. július 31. napján jött létre, azonban a vállalkozó 2018. decemberében
félbehagyta a munkát és levonult az
építési területről. Amikor az új városvezetés átvette a választások után az
önkormányzatot, akkor az orvosi rendelő építkezése közel 10 hónapja állt.
A félbemaradt beruházás befejezésére

a jelenlegi városvezetés minden követ
megmozgatott. Annak érdekében, hogy
ez a pályázati forrás ne vesszen el, önkormányzatunk 2021. május 10-én új közbeszerzési eljárást indított el. Továbbá Dr.
Szűcs Lajos térségi országgyűlési képviselő segítségét kérte, hogy a befejezési
határidők módosításra kerüljenek és legyen elég idő az épület befejezésére. Valamint plusz forrást is kellett ehhez biztosítani Pécel Város Önkormányzatának,
melyet fejlesztési hitelből finanszíroz.
A sikeres tárgyalások
után 2021. december 22én Pécel Város Önkormányzata átadta a munkaterületet az Alap-Pillér
Kft.-nek, aki még az új
év előtt megkezdte az állás alatt tönkrement tetőszerkezet elbontását.
A munkára 210 nap áll
rendelkezésére. Ez azt
jelenti, hogy a beruházás 2022. június végére
elkészülhet.
Az új orvosi rendelő
építésének ütemterve a
Dr. Szűcs Lajos a térség országgyűlési képviselője www.pecel.hu oldaés Horváth Tibor polgármester bejárták az építési területet lon olvasható.
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2022. JÚNIUS 30-ig
ÉRVÉNYESEK
a veszélyhelyzet idején lejáró okmányok
Változnak a veszélyhelyzet idején lejáró
okmányokkal kapcsolatos szabályok, januártól nem a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjához kötik a lejáró hivatalos okmányok érvényességi idejét,
hanem konkrét dátumot jelölnek meg,
2022. június 30-át.
Egy korábbi szabályozás nem konkrét dátumot jelölt meg, hanem a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjától
számított 60 napban határozta meg az
okmányok érvényességi idejét, az erről
szóló kormányrendelet azonban januártól hatályát veszti a Magyar Közlönyben
megjelent kormányrendelet szerint.
Az Országgyűlés még karácsony előtt
döntött a veszélyhelyzet meghosszabbításáról és ezzel összefüggésben több szabályozási kérdésről. Utóbbiakról a Magyar
Közlöny december 17-i számában jelent
meg a parlament által elfogadott törvény,
amely többek között rögzíti, hogy akinek
2020. március 11. és 2020. július 3. között
vagy 2020. november 4. és 2022. május 31.
között járt vagy jár le a hivatalos okmánya,
az 2022. június 30-ig érvényes lesz.
A december 17-én elfogadott törvény
külön megemlíti a hivatalos okmányok
között a forgalmi engedélyeket, de a korábbi szabályozások alapján ebbe a körbe sorolhatók többek között a diákigazolványok is.
Kimondja a jogszabály azt is: a meghosszabbított érvényességi idő nem akadálya annak, hogy valaki ezt megelőzően
intézkedjen okmánya cseréjéről.
A kormányablakokat időpontfoglalás
nélkül is felkeresheti, ugyanakkor érdemes előzetesen időpontot foglalni a
www.magyarorszag.hu-n vagy a 1818as telefonszámon.
Forrás: kormanyhivatal.hu
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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 egyeztetés
a 06-28/662-007-es telefonszámon.
SARLÓS
IMRE alpolgármester
SA
(Közösség
Pécelért Egyesület)
(
7. körzet képviselője.
Telefon: 06-20/410-0000
E-mail:
sarlos.imre@pecel.hu.
E
Időpont
egyeztetés a 06-20/410-0000-as
Idő
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.
T
TORMA
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
T
Telefon: 06-20/924-6244
EE-mail: torma.gabor@pecel.hu
PANKUCSI EDINA (Közösség
Pécelért Egyesület) 3. körzet képviselője. Telefon: 06/20-349-0415
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu
KARSAI
K
ANDRÁS (Független)
4
4. körzet képviselője.
T
Telefon: 06-30/773-1100.
E-mail: karsai.andras@pecel.hu.
Fogadóóra:
Fo
Minden hétfőn 16 órától a
P
PIOK
O 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
G
GARAMSZEGI ZSOLT
(Közösség Pécelért Egyesület)
T
Telefon: 06-20/541-6195
EE-mail: garamszegi.zsolt@pecel.hu
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KÖZÖSSÉG

TÉLI MUNKÁK
A VÁROSBAN
A Pécel Üzemeltető Kft. ZAJLIK A VÍZELVEZETŐ
munkatársai a téli
ÁRKOK TAKARÍTÁSA
A
Zsigmondi utcában, a Wesselényi
időszakban sem piutcában, és a Rákóczi úton kitakahennek, mindig akad
rították a vízelvezető árkokat, így a
nagy esőzések alkalmával lezúduló
sürgős tenni való.

K

oricsánszki Tamás, a Pécel Üzemeltető Kft. vezetője lapunknak beszámolt arról, hogy a síkosság mentesítés az
elsődleges feladatuk most. Ezért itt
is arra kéri a tisztelt lakókat, hogy
az úttestet hagyják szabadon! Autóikkal ne közterületen, hanem lehetőség szerint, ingatlanjaikon belül
parkoljanak. A közterületen hagyott
járművek ugyanis akadályozzák a
biztonságos és folyamatos közlekedést, és a síkosságmentesítést. A
Pécel Üzemeltető Kft. munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az utak járhatóak
legyenek, de csak akkor képesek
gyorsan és maradéktalanul elvégezni a feladatot, ha a munkagépekkel akadálytalanul tudnak haladni az utcákban.
A legkritikusabb utca Pécelen a
Zoltán utca, itt mindig gondokat
okoz, hogy a lakók a közterületen
hagyják az autóikat.
A hótoló lapát 250 cm széles és a
biztonságos elhaladáshoz szükséges
jobbról is, balról is egy-egy méter távolság megléte. Ahol nincs meg ez a
távolság és nem tud biztonságosan
elhaladni a sószóró-hókotró autó,
abba az utcába nem fog bemenni!

KITAKARÍTOTTÁK A PARKOLÓT
AZ ÁLLOMÁS UTCÁBAN

Az Állomás utca páros oldalán található parkoló kitakarításra került.
Ez alkalommal több zsák szemetet
és gazt szedtek össze.

víz el tud folyni.

SZEMETES KUKÁK KIHELYEZÉSE

Pécel Város Önkormányzatának külön megrendelésére városunkban
több helyre helyeztek ki szemeteskukákat, hogy az arra közlekedő járókelők inkább ezekbe a kukákba
dobják az útközben elfogyasztott
italok, élelmiszerek csomagolását,
és ne az árokba.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
a Pécel Üzemeltető Kft.-nél
Azonnali kezdéssel keresünk
1 fő segédmunkást és 1 fő „C”
kategóriás érvényes vezetői engedéllyel rendelkező munkavállalót.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
Koricsánszki Tamás:
06-20-576-0012
PÉCELI HÍREK | 2022. FEBRUÁR

Fontosnak tartjuk,
HOGY SEGÍTSÜNK!
A Közösség Pécelért Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan, a lehetőségekhez mérten, próbált segíteni a nehezebb helyzetbe került családokon. A 2021. év eseményeiről beszélgettünk
Garamszegi Zsolttal, az egyesület alelnökével.

H

sekkel együtt
szedtük a szemetet, majd a
résztvevőket
közös bográcsozásra hívtuk.
Támogattuk és részt vettünk a Nyitnikék
Óvoda, és Szivárvány Óvoda udvari játékainak felújításában.
A piac bejáratához megcsináltattuk a molinót, a bolttulajdonosok kérésére, hogy minél többen tudjanak a megújult piacunkról.
A biztonságosabb közlekedés érdekében
áthelyeztettük a vasútállomásnál az Erzsébet Sétányra vezető gyalogos kijáró korlátját és rendeztük a területet. Ez az átjáró
ugyanis egy beláthatatlan kanyarba vezetett, erre megoldást kellett találnunk a gyalogosok védelme érdekében.

ogyan alakult a 2021-es év
az Egyesület életében?
– Sokan azt hittük, hogy a 2020as év után jobb év lesz a 2021-es. Sajnos ez
nem így történt.
Még mindig nagyon fontos a segítségnyújtás,
hiszen a koronavírus-járvány miatt sok család
került nehéz helyzetbe ebben az évben is.
Egész évben élelmiszer csomagokkal próbáltunk segíteni a látókörünkbe került ne- Tanszerutalvány átadása a Varázskulcs
hezebb helyzetben lévő családokat.
Közösségbe járó gyermekek részére
A 2021. májusában megszervezett városi
– Az év végén sem pihentek…
gyermeknapi rendezvényünkön a gyerme– Év végén több civil szervezetet támokeket ingyen ugrálóvárazásra, popkornra
gattunk pénzadománnyal. Sok gyermek
vagy vattacukorra hívtuk meg.
örömére feldíszített mikulás busszal jártuk a várost. Részt vettünk a Péceli Család25 éves a városunk, erre több módon kéés Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett
szültünk, a legjobb ajándéknak az egyesüleLegyél Te Is Angyalka programban, melytünk által megszerkesztett képeslap bizonyult,
nek keretében 9 gyermeket tudtunk megamit mindenhol szívesen fogadtak a lakosok.
ajándékozni.
December 23-ára jótékonysági ünnep– Sajnálatos módon több tűzeset is Ajándékozás a Legyél
váró ételosztást szerveztünk a Kossuth tértörtént a 2021-es évben városunkban… Te Is Angyalka programban
re, ahol szarvas pörkölttel, mákos és diós
– Igen, ezekben az esetekben, a lehetőbejglivel, forralt borral, illetve teával várségekhez mérten, próbálunk minél gyortuk a péceli lakosokat.
sabban segíteni a bajba jutott családokon.
Kiemelném, hogy mikor felhívtuk a figyelmet arra, hogy a családoknak segíte– A fent említett dolgok nem valósulni szeretnénk, akkor rendkívüli módon fo- Képviselők többször
hattak volna meg, ha…
gott össze ismételten Pécel lakossága, és a segítettek bajba
– Igen, ha nem állnak mellettünk segíKözösség Pécelért Egyesület számlájára na- jutott családokon
tő szándékú péceli adományozók. Volt, aki
gyon sokan utaltak kisebb-nagyobb összeget.
pénzadománnyal segített, de volt, aki tartósÍgy a tárgyi adományokon kívül sok esetben – Részt vettek a város szebbé- élelmiszert, tisztítószert, maszkokat adomápénzadománnyal is tudtunk segíteni.
nyozott, és ezzel támogatta a munkánkat.
tételében is…
Augusztusban nagyobb mennyiségű se– Igen, több ilyen akció is volt a 2021gélyezésre szánt ruhát szállítottunk a Pé- es évben. Kiemelném, hogy október elején – Ha valaki segíteni szeretne, hoceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz, lakókkal közösen kitakarítottuk a Jókai és gyan teheti ezt?
melyeket eljuttattak a rászorulókhoz.
Rákóczi utca találkozásánál található te– A kezdeményezésünk folyamatos,
rületet.
melyhez további felajánlásokat szívesen
Valamint részt vettünk a „Teszedd” ak- fogadunk.
– Az iskolakezdéskor miben tudták
cióban, ahol képviselőkkel és önkénteAki a továbbiakban segítené a családotámogatni a családokat?
kat, a Közösség Pécelért Egye– Iskolaszerekre beváltható 5000 fosület bankszámlájára tud utalni.
rintos utalvánnyal próbáltuk megkönnyíSzámlaszám:
teni 50 család számára a tanszerek vásár65100211-11049951
lását. Valamint a Varázskulcs Közösségbe
A közlemény rovatba kérjük
járó gyermekek iskolakezdését is tanszerírják be: „Segítsünk együtt”.
utalvánnyal támogattuk.
2022. FEBRUÁR | PÉCELI HÍREK
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ÖNKORMÁNYZAT

A közterületen tárolt, hatósági jelzés
nélküli, RONCS GÉPJÁRMŰVEK FELDERÍTÉSÉT
végzik a közterület-felügyelők

ETELKA NÉNI
KÖSZÖNTÉSE
Horváth Tibor polgármester otthonában
köszöntötte Kálmán Kálmán Károlynét 90. születésnapján. Etelka néni, a kerek évforduló alkalmából, meghatódva
fogadta a jókívánságokat, a virágcsokrot, az okleveleket és a csokitortát, ami a
kedvence.
Etelka néni 6 éve él Pécelen családjával, nagy örömére unokája és két dédunokája is Pécelen él, így sokszor lehet
együtt a család. Aktív éveiben az egészségügyben dolgozott.
Szeret olvasni, varrni, de a legjobban
dédunokáival társasjátékozni.

TÁJÉKOZTATJUK a város lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői, Pécel közterületein folyamatosan végzik a hatósági jelzés nélküli,
roncs gépjárművek felderítését.
Pécel közigazgatási határain belül közterületen, a forgalmi rendszám nélkül
tárolt vagy a forgalomból kivont, környezetet szennyező, üzemképtelen gépjárműveken a felügyelők tájékoztató jellegű értesítést helyeznek el. Amennyiben
az érintett gépjármű tulajdonosa az értesítéstől számított 10 napon belül nem
jelentkezik, és az autó továbbra is a közterületen van, valamint nem rendelkezik
közterület foglalási engedéllyel, a gépjármű elszállításáról a közterület-felügyelők
intézkednek.
„Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban
csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon - közterülethasználati engedély nélkül - legfeljebb
10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület felügyelet,

a közút kezelője –a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.”
A közterület használat díja:
11-30 napig 1000 Ft/nap
31-60 napig 2000 Ft/ nap
Közterület foglalási engedélyt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájától lehet kérelmezni.
Továbbá a közterület-felügyelő - az
üzembentartó értesítése mellett - elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a
közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.
Az elszállításra vonatkozó szabályokat a közterület-felügyeletről szóló 1999.
évi LXIII. törvény és az 55/ 2009 (X. 16.)
IRM rendelet tartalmazza.

AZ ELSZÁLLÍTOTT JÁRMŰVEK
AZ ALÁBBI TELEPHELYEN
KERÜLNEK ELHELYEZÉSRE:

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA
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tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt, továbbá
párt tagja, a választókerületben jelöltet
állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy
a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati
jogviszonyban, biztosi jogviszonyban,
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

a Dr. Varga László Egészségházban
AZ ÚJ ORVOSI RENDELŐ
építése mellett a Dr. Varga László
Egészségházra is sikerült egy kis időt,
pénzt és energiát fordítania Pécel Város Önkormányzatának.
Több helyiség tisztasági festését
követően, az Egészségház tetőteréből az első emeletre költözött a védőnői szolgálat egy része, ahol két
helyiségben és egy új, a betegrendeléstől leválasztott, gyermekváróban
zajlik ezután zavartalanul az ellátás.
A földszinten található védőnői rendelésben nem történt változás.
Dr. Jávor Zsuzsanna gyermekorvos elbúcsúzott tőlünk, így az ő rendelése már nem lesz elérhető az Egészségházban.
Dr. Schannen Zoltán reumatológia szakrendelése pedig a Dr. Varga
László Egészségház tetőterében ta-

A betegjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között –
védi a betegek jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

A BETEGJOGI KÉPVISELŐ TEVÉKENYSÉGE SORÁN:
• segíti a beteget jogai megismerésében, az egész-

•

lálható, 217. számú helyiségbe költözött.
A közeljövőben várható változás
még, Dr. Herszényi Tamás háziorvosi rendelésének költözése lesz, szintén az Egészségház tetőterében található, 217. számú helyiségbe, melyről
időben tájékoztatni fogjuk Önöket.
Addig a rendelése, a megszokott helyen, zavartalanul üzemel.
Sz.Zs.

•

•

1106. Budapest, Keresztúri út 122.

FELHÍVÁS – A PÉCELI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
VEZETŐJE A 2022. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRA
A szavazatszámláló bizottságnak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár
lehet tagja. A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt.
A választási bizottságnak nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, a képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja,
választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd

VÁLTOZÁSOK

MIKOR FORDULHAT
BETEGJOGI KÉPVISELŐJÉHEZ?

Jelentkezés írásban, a valasztas@
pecel.hu e-mail címre a következő
adatok megadásával lehetséges:
név, születési név, lakóhely címe
(utca, házszám), személyi azonosító szám (a lakcímet igazoló hatósági
igazolványon (lakcímkártya) feltüntetett „személyi azonosító” szám),
elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám).
A jelentkezések személyesen is leadhatók a Péceli Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) földszinti ügyfélszolgálatán, vagy 2. emelet
28-as irodájában.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2022. február 10.
PÉCELI HÍREK | 2022. FEBRUÁR

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Pécel városában

•

2022. MÁRCIUS 1-11-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK.
A vizsgálat ideje: 2022. március 1-jén 14-18 óráig,
2022 március 2-tól 11-éig munkanapokon 8 és 18 óra között
(a szükséges üzemszünetekkel).
A tüdőszűrés helye: Lázár Ervin Városi Könyvtár
és Szemere Pál Művelődési Ház (2119 Pécel, Isaszegi út 3.)

A TÜDŐSZŰRÉS A LAKOSSÁG
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A SZÁJMASZK VISELÉSE
MINDENKINEK KÖTELEZŐ!
A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves életkor alatt, továbbá a munkahelyi alkalmassághoz szükséges vizsgálat díja 1 700 Ft, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő (korábban: Országos Egészségbiztosítási Pénztár) által – országosan – meghatározott térítési
díj. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14 és 18 év közötti fiatalok szűrése ingyenes, de orvosi beutaló és szülői/gondviselői írásbeli beleegyező nyilatkozat szükséges. A jogszabályok által szűrővizsgálatra kötelezettek számára, továbbá a 18 évnél idősebb tanulók esetében – amennyiben a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja – a vizsgálat szintén ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, továbbá több más tüdőbetegség időben történő felismerésére.
Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TB kártyáját, illetve (ha
van) az előző évi tüdőszűrésről szóló igazolását.
Pécel, 2022. január 25.

•

•

ségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban,
annak megértésében, az azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében;
segít a betegnek panasza megfogalmazásában,
kezdeményezheti annak kivizsgálását, mely megkeresésre az egészségügyi szolgáltató, illetve a
fenntartó köteles a lehető legrövidebb időn belül,
de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban
válaszolni (kivételt képez, ha a panasz orvoslásához más szerv vagy hatóság megkeresése szükséges, mely esetben 60 nap az ügyintézési határidő);
a beteg írásbeli meghatalmazása alapján – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben – panaszt tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget;
kapcsolatot tart – működési területén – az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal és fenntartóikkal,
a térségi egészségszervezési pontokkal, az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, a fővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével és egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével, a területi igazságügyi szakértői kamarákkal;
jogosult az egészségügyi szolgáltató területére belépni, iratokba betekinteni, az egészségügyi
dolgozókhoz kérdést intézni;
rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról,
azok változásáról; különös figyelmet fordít a kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére;
a felek közötti vita békés megoldására, egyezségre törekszik, melyet mediációval segít elő.

Az országos jogvédői hálózat keretében megyei illetékességgel működő betegjogi képviselők a fenti feladatokat az IJSZ által meghatározott, a jogvédelmi
munkára vonatkozó szakmai feltételrendszer alapján
látják el. Ebben a rendszerben került meghatározásra
– többek között – a betegjogi képviselők fogadóóráinak rendje az egyes intézménytípusokban - elsősorban a fekvőbeteg intézményekben.
Forrás: https://www.ijsz.hu/

AZ ÖN TERÜLETILEG ILLETÉKES
BETEGJOGI KÉPVISELŐJE:

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

KÖZÖSSÉG

A péceli küldöttséget Iisalmi polgármestere is fogadta

Rég várt találkozás
– FINNORSZÁGI LÁTOGATÁS
Tavaly ünnepelte Pécel és a finnországi Iisalmi
testvérvárosi kapcsolatuk 15. évfordulóját.

Hó borítja finn
testvérvárosunkat

A

Péceli Finn-Magyar
Baráti Kör az év során számos programot
tervezett az esemény kapcsán,
de a járvány következtében
ezek közül csak kettő tudott
megvalósulni. A legjobban az
évforduló közöss megünneplésére készülzültünk fi nn barátaainkkal, akikkel
már két éve vártuk az újbóli személyes találkozás lehetőségét.
A nehézségek
k
Indulás az iskolába
ellenére siker ült
december elejéree megmogatása is segített. koztunk Iisalmi polgármesmogatás
szervezni az utazást, melyet
Finnországi látogatásunk terével, valamint nyugalmaa Péceli Önkormányzat tá- során többek között talál- zott rendőrfőnökével, a kinti

finn-magyar baráti társaság
tagjaival, meghallgattuk a
helyi kórusok adventi hangversenyét és meglátogattuk a
világhírű hangfalgyártó cég,
a Genelec Iisalmiban található központját.
Finnországi vendéglátóinkkal felidéztük több évtizedes
barátságunk felejthetetlen pillanatait, és a jelenlegi bizonytalan körülmények ellenére
bátran terveztük a jövő programjait is.
Az igazi finn télben, valamint
három finnországi városban
(köztük a fővárosban, Helsinkiben) készült fotókat nyilvános
élménybeszámolónkon mutatjuk be, ahol a 15. évfordulóra
készült emléklap is átadásra
kerül Pécel vezetősége részére. Az eseményre ezúton meghívunk minden kedves érdeklődőt!

szeretettel meghívja
önt és barátait nyilvános
úti beszámolójára:

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

Monty Állatpanzió

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK
GYŰJTÉS ELSŐ IDŐPONTJA:

2022. ÁPRILIS 11.
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 2022.
FEBRUÁR
7., 21.

MÁRCIUS
7., 21.

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 öszszegyűjtött 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 tömörítésével kapcsolatban, ezzel

A Péceli MagyarFinn Baráti Kör
Hirdetés

ÁPRILIS
4., 18.

is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok menynyiségét!
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.

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

TÉLI LÁTOGATÁS
FINNORSZÁGBAN
– 2021

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS

Helyszín: Hámori Ház
(Pécel, Ráday u. 25.)
Idő: 2022. február 8.
(kedd), 19.00

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.

A belépés ingyenes!
Az esemény a mindenkori járványügyi szabályok betartásával zajlik, védettségi igazolványhoz nem kötött.

Hirdetés

Monty Állatpanzió

KÖZÖSSÉG

DIGITÁLIS
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SI
OTTHONFELÚJÍTÁ
TÁMOGATÁSRA IS!
LÉGKONDICIONÁLÓK

értékesítése, telepítése,
karbantartása, szervizelése
Tel.: 06-70/238-1765 • E-mail: ferifrigo@gmail.com

Stefan-Gránit
Stefan
n
Kft.

GRÁNIT
SÍRKÖVEK

.LVS¨OG Q\V] P¹
NLDGY Q\RNV]²U²
DQ\DJRNQ\RPWDW VD
D

hÁ«¨ٳXzÁxØR0nçf Tel.:באוٳזאٳבٳה
E-mail.: jtprintmuhely@gmail.com
PÉCELI HÍREK | 2022. FEBRUÁR

c1'Â1Ò{q
TEL.: 06-30/587-1480
CÍM: Pécel, Maglódi út 125.
2022. FEBRUÁR | PÉCELI HÍREK

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
Hirdetés
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M
t cserepes
es lemez fedés
t széldeszkázás
t bádogos munkák
t beázások javítása
t tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje
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ALPIN TECHNIKÁVAL Ács Kapocs Építő Kft.

KEDVEZŐ ÁRAK!

+36-30/919-4694
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A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

OKTATÁS

Levelezős szalagavató

A RÁDAYBAN

A „Rádayban” – ahogyan a napi szóhasználatban
n
nféltve őrizzük régi, bár már nem hivatalos nevünket – 60 éves működésünk alatt számos levelezős diák is ült a padjainkban, s nemcsak tudást,
hanem közösségi élményt is szereztek nálunk.

A

z idei, a hagyományostól eltérő, fehér báli ruhás tánc nélküli ünnepségünkön, melynek bensőséges hangulatához, a legjobbját nyújtva, minden egyes
résztvevő hozzájárult, a jelenlevők különleges „kincsekre” bukkanhattak.
Az ünnepeltek, a végzősök például – úttörő és remélhetőleg hagyományt teremtő
módon – Cs. Nagy Alexandra osztályfőnök
vezetésével maguk is készültek műsorral.
Alexandra tanárnőnek az osztályához,
illetve a tanárkollégákhoz intézett köszöntő, illetve köszönő szavait követően megtekintettük az osztályvideót, amelyben az
osztály diákjai egy fényképpel és egy életfilozófiát megfogalmazó idézettel-jelmondattal tették le névjegyüket, majd a Wellerman
című tréfás újzélandi eredetű tengerészdalt
adták elő tapsos formában, kifejezve, hogy
ahogyan a tengerészek a munka végét és a
felszabadító hajóról érkező cukrot, teát, rumot, úgy várják ők is, hogy az emberpróbáló négy év végén megkapják az áhított jutalmat: az érettségi bizonyítványt.
Ezután következett a végzősök köszöntésére-búcsúztatására összeállított műsor,
melyben tanári gárdánk is kitett magáért,
s amely Kovács Vilmos tanár úrnak, a 11.es levelezős osztály osztályfőnökének lelkes

RÁDAYS

„PLETYKASÁGOK”
„Azért a jó hírekről is szólva, most már szinte
biztos”, hogy januárban nagyon
on élveztük
a találkozást Grecsó Krisztián költő –
íróval, aki magával ragadó közzvetlenséggel szólította meg
közönségét, és avatott be
minket olyan érdekes kuliszszatitkokba, amelyek megmutatták számunkra, hogy
az irodalom nem egy a mindennapoktól távol álló művé--

szervező munkáját dicsérte.
Ebben először Petrassevics Béla
la
a
egy Victor Hugo-műből vett részlet
ett
felolvasásával adott hangot a végzőő-sök szorgalma és hősies kitartása
iránti tiszteletünknek, akik családi feladataik és a munkájuk mellett
küzdenek, méghozzá nem is annyira csak a
„papírért”, hanem a tudásért magáért.
Ezután egy tanár-diák kórus énekelt egy
ünnepélyes és egy tréfás köszöntőt az ünnepelteknek.
A műsor zárásaként – a tőle már megszokott módon – erős érzelmi húrok megpendítésével, egészen különleges hangulatot teremtve, Szász Dániel tanár úr adta elő,
gitárral kísérve magát, a Moon River című
dalt, melyet angol szövegértelmezéssel egybekötött eszmefuttatással vezetett be, mindezt biztatásul, lelki útravalóul a végzősöknek.
Az ünnepség utolsó részében először Kóródi Mária intézményegység-vezető kapott
szót, aki az eddigi eredményekhez gratulálva
és sikeres és boldog életet kívánva bocsájtotta útjukra az ünnepelteket, majd Horváthné Szombathelyi Katalin tanárnő, a levelező
tagozat vezetője a pillanat varázsára, a folytonos úton levés, a tanulásra való szüntelen
nyitottság szépségére hívta fel figyelmünket.

szeti ág, nem egy unalmas tantárgy a suliban, és
az irodalmi szöveg nem poros, avítt, a fiataloknak alig érthető szóhalmaz, hanem nagyon is
élő, rólunk és élményeinkről, érzéseinkről és életünkről szóló őszinte történetek gyűjteménye.
A gyermekkori, vagy a gimis történetek, a
Pletykaanyu című novelláskötete megjelenése körüli rama
ramazuri felidézésével, és a Vera
című regényének
reg
központi témáját
bemutatva
bem
is azt az érzést erősítette
tet bennünk, hogy az irodalom
lo főleg nem egy tantárgy,
hanem
h
maga az élet. Ezt
az
a igazságot abban az órában a közönsége, a rádaysok,
mindannyian
m
megérezték,
megértették.
m

A szalagtűzés ünnepélyes szertartása után
végzős hallgatóink nevében Moldován Dávid köszönte meg Böszörményi Csaba intézményvezető, Kóródi Mária intézményegység-vezető, Skuczi-Magyari Orsolya
intézményegységvezető-helyettes, valamint
tanáraink – s köztük is elsősorban az osztályfőnökük munkáját, kiemelve azt az emberséget,
berségg a szűk értelemben vett munkaköri
b
kötelesség
teljesítésén messze túlmekö
ö
nő
n odaadást, mellyel mindvégig segítették őket, amellyel éreztették velük,
hogy fontosnak tartják őket. Ugyanaakkor kifejezte köszönetét a diáktársaknak
is, akik a műsorral és a jelenlesa
a
vők
vő
ő megvendégelésével a legméltóbb
módon járultak hozzá az alkalom emm
llékezetessé tételéhez.
Záró mozzanatként a végzősök átadták ajándékaikat iskolánk munkatársainak.
Ezután kötetlen beszélgetés következett, közben sok más finomság mellett
egy különleges házi süteményt fogyasztva
élvezhettük a szervező 11. évfolyam vendégszeretetét.
Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel
a hallgatók szülei, rokonai is, akik az itt készült fotók segítségével idézhetik majd fel
ezeket a szép pillanatokat.
Az iskolai ünnepség végeztével a végzősök
osztályfőnökük társaságában közös, késő estébe nyúló éttermi vacsorával zárták ezt az
emlékezetes estet.
Úgy gondolom, hogy napjainkban, mikor
inkább az egyén, az individuum érvényesülése áll az emberek gondolkodásának középpontjában, nagyon meg kell becsülnünk
minden közösséget, s a fejlesztésükre, megtartásukra irányuló igyekezetet.
Kívánjuk a végzősöknek, hogy a szalag emlékeztesse őket ránk és egymásra, mindarra a szépre és jóra, amit itt egymástól kaptunk.

Kedves Látogatóink!

DVD, Hangoskönyv és DIA
kölcsönözhető)

Kedves Olvasóink 2022-ben is
szeretettel várunk minden régi
és ÚJ beiratkozót
Már a polcokon megtalálhatók a decemberben vásárolt új
könyvek.

Felnőtt és hangzókönyvtár
nyitvatartása:
Hétfő: 13-18
Kedd: 9-12, 13-18
Szerda: SZÜNNAP
Csütörtök: 13-18
Péntek: 9-12, 13-18
Szombat: 9-13

ÉVES BEIRATKOZÁSI
DÍJ:
800 Ft/ felnőtt
400Ft/diákigazolvánnyal
INGYENES: 16 éves korig
70 éves kortól

Gyermekkönyvtár nyitvatartása
Hétfő: 13-18
Kedd: 13-18
Szerda: SZÜNNAP
Csütörtök: 13-18
Péntek: 13-18
Szombat: 9-13

HANGZÓKÖNYVTÁRUNKBA:
4000 Ft/12 hónap (ahol CD,

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.
Tel.: 06-28/662-146, 662-147, 06-20/965-1244
Web: www.pecelkonyvtar.hu
E-mail: muvhaz@pecelmuvhaz.hu
konyvtar@pecelkonyvtar.hu

HÉTFŐ:

CSÜTÖRTÖK:

9:30-tól Hölgytorna
18:00-tól Ping-pong
18:30-tól Zumba

SZERDA:

9:00-tól Ping-pong
9:30-tól Hölgytorna
10:00-tól Zenekuckó
15:30-tól Tini Aerobik
16:30-tól Akrobatikus
Rock and Roll
Tini
17:00-tól Tánc és mozgásfejlesztés
ovisoknak
3-4 éveseknek
18:00-tól Akrobatikus
Rock and Roll
Mini
18:00-tól Gerincjóga
18:30-tól Step Aerobic
19:00-tól Dinamikus
Pilates

9:00-tól Ping-pong
18:00-tól Ping-pong
18:30-tól Zumba

A PROGRAMVÁLTOZÁS
JOGÁT FENNTARTJUK.

KEDD:
9:00-tól Ping-pong
10:00-tól Szenior örömtánc
10:00-tól kéthetente
Őszi Napfény nyugdíjasklub
összejövetelei
(Kúria Rendezvényház)
16:30-tól Tánc és mozgásfejlesztés ovisoknak
5-6 éveseknek
17:30-tól Dinamikus Pilates
18:00-tól Gerincjóga

Hirdetés

«JçJç³ñÁX
MAGÁNRENDELÉS

Kivételesen a hónap 2. péntekén

2022. február 11-én 19 órától

KVÍZ-EST

Dr. RAY PÉTER

Varga Balázzsal
4-5 fős csapatok részére!

Pécel, Pesti út 6.
EGÉSZSÉGHÁZ

Helyszín: a Lázár Ervin Városi Könyvtár
és Szemere Pál Művelődési Ház (Isaszegi út 3.)
Előzetes bejelentkezés szükséges:
Varga Balázs – 06-20-201-8713

1id1IÐÙ2¤: 06-30/797-2674
HÉTKÖZNAP: 9-18 óráig

REFORMÁTUS 7(0(7ď
Pécel, József Attila utca 6.
Nyitva: H-V: 9-17-ig

Legyen szó bármilyen alkalomról, esküvő, temetés, családi
ünnep, cserepes vagy vágott virág, nálunk mindig friss
választékot talál. VÁRJUK SZERETETTEL A HÉT MINDEN NAPJÁN.

Ürmösi Mária:

A fennállásának 60. évfordulóját ünneplő
gimnáziumunk ezzel az író – olvasó találkozóval
folytatta a „Ráday 60” emlékév eseménysorozatát. Létrejöttét köszönjük Murányi Sándor Olivér
szervezőnek, és mindenekelőtt Grecsó Krisztiánnak. Méltó program volt ez az irodalomtámogató Rádayak nevét viselő gimnáziumhoz.

A művelődési ház
állandó programjai:

+36 20 445 7216
Pécel és környékén 17-19 között
30

INGYENES KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

2022. FEBRUÁR | PÉCELI HÍREK

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

Lepje meg kedvesét
egy szép csokorral
VALENTIN NAPRA!
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KULTÚRA

KULTÚRA

A Kodály-módszerre épülő
nevelés kezdetei PÉCELEN

Zeneoktatás, nevelés

GONDOLATOK EGY
HANGVERSENY KAPCSÁN
2021. október 16-án soha nem látott számú hallgatóság töltötte meg a péceli Ráday-kastély épületét. Akik
nem jutottak be a díszterembe, a folyosóról, illetve a
lépcsőházból hallgatták a hangversenyt, ahol a Péceli Gyermek és Ifjúsági kórus fogadta a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate gyermekkarát.

H

allgatva a gyermekhangokat elgondolkodtam arról, hogy ezek a gyermekek talán nem is igazán fogják
fel, milyen kivételezett helyzetben vannak.
Olyan iskolába járhatnak, amelyik egyik végvára, átmentője a hungaricumként számon
tartott és nálunk lassan a megsemmisülés
felé tartó „Kodály-módszernek”. Magyarország világszerte csodált nemzeti kincse
az úgynevezett Kodály-módszer. Ez egy
lélektanilag és bölcseletileg mélyen megalapozott, érvényes igazságokra építő nevelési rendszer, amelynek meglátásait ma
sorra igazolják a tudományok, a pszichológia, az agykutatás. Nemcsak egy zenetanítási mód, hanem a teljes személyiség átgondolt fejlesztése a zene erejével. Kodály
ugyanis nem zenében, hanem emberben és
értékekben gondolkodott az iskola és az élet
minden területén! Hiszen az ember csak az
értékekkel való belső találkozás és táplálkozás útján növekedhet! Ezért a gyermeket értékek vonzásába, erőterébe kell helyezni az élet, s a nevelés minden területén!
Ilyen érték és gyermekközpontú nevelőiskola a Kórusiskola, ahol a mindennapos
testnevelés mellett mindennapos lélekne-

velés is folyik. Kodály létrehozta a tervei
megvalósítására alkalmas iskolatípust, a
zenei általános iskolát, ahol komplex személyiségfejlesztés folyik. Ennek a katedrálisi Kórusiskolák irányában továbbfejlesztett változata a Kórusiskola. Nem zenészeket
képez, hanem teljes, egészséges embereket.
Épp ezért és ehhez van szüksége a zenére,
a mindennapi katarzisra, mert azt anélkül
nem lehet. „Zene nélkül semmiféle nevelés
nem lehet teljes” – mondja Kodály. Harmonikus fejlesztést folytat, amely a jobb és bal
agyféltekét egyensúlyosan fejleszti. Az iskolában nívós közismereti oktatás is folyik.
Tapasztalva a zene jótékony hatását, az iskola növendékei más tárgyakban is kimagasló eredményeket érnek el, a felméréseken az élvonalban szerepelnek.
Miért kell a zenével nevelés? Mert az,
hogy mit teszünk, és hogyan teszünk valamit az életben, az attól függ, KIK vagyunk.
A gyermekek életre való felkészítésében és
személyiségfejlődésében az érzelmi intelligenciának van döntő szerepe. Ennek leghatalmasabb fejlesztője a zene. Azt szoktuk mondani: „Fejben dől el”, de inkább
azt kell mondanunk: „a szívben dől el”.

A szív nyelve a zene, s a szív a zene által válik képlékennyé! Persze igazi zenei nevelésre gondolok, nem énekelgetésre. Az igazi
zenei nevelés KAPCSOLATTEREMTÉS:
Egzisztenciális kapcsolatot teremteni az
emberi szív és a zenei történés között, önfeledten rácsodálkozva találkozni valami
nagyobbal. Innentől már maga a zene alakít minket. Igazi zenével nevelés azt jelenti: „KÉPESSÉ TENNI” a művészi igényű
zenealkotás örömére. Miközben létrehozzuk a zenét, a zene is létrehoz bennünket.
Kodály módszer kodályi iskolák nélkül
hiteltelen! Ez az iskola – ott, ahol jó muzsikus énektanár tanít – bevált és bizonyított! A kodályi iskola ezért a jövő iskolája, az emberré növekedés műhelye, mely
egyedül alkalmas a kodályi terv megalkuvás nélküli megvalósítására! Ma, amikor
világunkban az emberi szétesés jelei mutatkoznak, szükség van sok olyan iskolára,
ahol naponta énekelnek, zenei tagozatokra
és kórusiskolákra. Meg kell adni a lehetőséget minden családnak, ahol nem mindegy, Kivé válik a gyermekük, hogy ilyen iskolába járathassák őket!
Írásom elején az utolsó végvárak egyikének neveztem a Kórusiskolát. De legyünk
optimisták! Miért ne lehetne ez egy nevelési
megújulás, egy Kodály-reneszánsz első reprezentánsa? Legyen így! Nem Kodály, nem
a zene, hanem magyar ifjúságunk felemelkedése, egyben magyar jövőnk érdekében!
Sapszon Ferenc, Nemzet Művésze címmel
kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
magyar karnagy, zeneszerző
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
alapítója és művészeti vezetője

Zalatnay Ernőné Edit néni lányaként szeretném nagy
örömmel kifejezni elismerésemet a Pécelen működő Parnasszus Alapítványnak, hogy segíti, szervezi, megszeretteti a zenei életet sok-sok területen. A
tivál volközelmúltban kórustalálkozó, fuvolafesztivál
tak a szívet melengető események, pedig dúlt
n.
a Covid-járvány mindenütt az országban.

Z

alatnay Ernőné, Edit néni, az én Zoltán módszere, munnanyukám, Kodály Zoltán zenei neve- kája, személyes ismerettlési tudását teljesen elfogadva, min- sége mélyen meghatározzden tanítási módszerét követve, 44 évig ta számára a tanítandó
ó
Pécelen tanítva, alkalmazta. Különleges tananyagot, mely ma is látszeretetével vette körül tanítványait, s ál- ható tanítványok megőrzött
zött
talános iskolai, gimnáziumi, és felnőtt kó- munkafüzeteiben, eltett
tt újsárusait. A kórusmunkát mindvégig kísérte gokban, kotta gyűjteményeiben.
ményeiben.
hangversenyre látogatásokkal, több na- Dokumentált mindent, s át is adott minpos kirándulásokkal, belföldön és külföl- den tapasztalatot kollégáknak, gyerekekdön egyaránt. Mélyen a lelkében volt, amit nek, s felnőtt kórus-tanítványainak is.
Szeretném megemlíteni, hogy eredméKodály Zoltántól, Bárdos Lajostól és nagyszerű kortársaiktól tanult, s elkötelezetten nyeit hatékonyan segítette családja, soktovább akart adni tanítványainak. Átérez- sok szervezéssel férje, Zalatnay Ernő, vate, hogy a belső világ gazdagításában a zenének nélkülözhetetlen szerepe van. Átélte sokszor,
hogy a kórusban sok ember alkothat valamit közösen, s létrejöhet valami szép.
Édesanyám, Zalatnay Ernőné,
sok péceli tanítványának Edit
nénije, valahol odafönt most
nagyon örül, hogy az ő munkája is megalapozta a péceli emberek zeneszeretetét. Kodály Edit néni a kórussal

lamint szülei. Első unokája, Kaszap Edina
zongorázott és a Balassi Bálint gimnázium kórusában énekelt. Kaszap Ákos, unokája gitározott, Gábor unokája zongorázott,
majd a Cimbora népzenekar tagjaként citera,, tambura,, koboz, és dob hangszereken
a zeneművészeti
játszott, s Vácott
V
középiskolában hegedű szakot
középisk
végzett. Legifjabb unokája
végze
Kaszap Atilla, pedig énekKas
zene-népzene tanárként
ze
brácsa szakon végzett, s
b
a Cimbora együttes tagjaként citera, népi furuja
lyák mellett szaxofonon is
ly
játszik. Dédunokái is énejáts
kelnek, zenélnek mindanykeln
nyian.
Edit néni nagyon örülne azért is,
hogy 2021. okt. 16-án, a III. Kórusbiennálén vendégszerepelt a Sapszon Ferenc vezette Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
Laudate Gyermekkara.
Nagyon örülne azért is, hogy a Péceli
Férfi és Női Kórus évtizedek óta és jelenleg is aktív módon működnek. Pécelen hosszú évek óta Szilágyiné Szalai Zsuzsa vezeti a Rutafa Gyermek
és Ifjúsági Kórust nagyon sok sikerrel, szülők és gyerekek szeretetével,
elismerésével.
Nagyon örülne azért is, hogy
harmadik dédunokája, a hatodikos
Kaszap Bendegúz a Kórusiskolában
tanul, s ő is tagja az Exsultate Fiú
Gyermekkarnak.
Szeretettel emlékezve: Zalatnay Márta
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KONTÉNERES
HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS
3–8 m -es
3

konténerekkel

Tel.: 06-30-911-8246
Pécel, Zsigmondi u. elején
14

Szabó
Sándor

Tel.: 06 -30/200 -1163
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PÉCELI PARNASSZUS ALAPÍTVÁNY
Amelion Kft. - Birtalan Csaba
Birtalan Sándor
Atlantis Virágüzlet
BÉBAX Kft. Barkács-Fatelep
Bisján Róbert üveges
Bútorlapszabászat - Demeter Csaba
Édes Cukrászda - Zsilkáné Ágnes
Fábián László és családja
Hidvéghy János Gusztáv
FORNAX 2002 Ltd. - Sári Pál
Horváth Zoltán vállalkozó
2022. FEBRUÁR | PÉCELI HÍREK

Horváth Tibor
KISS Festék, Háztartási és Illatszer üzlet
Márta Virág Ajándék - Labancz Jánosné
Nagy Zsolt és családja
Óvári Cukrászda - Óvári Ottó
Papp Autószerviz
Péceli Kenyérgyár Kft.
PLATINA Építőanyag Centrum
Szolga és Marton
Szilágyi Levente és családja
TRAVILL Ker. és Szolg. Bt.

A Péceli Parnasszus Alapítvány Kuratóriuma köszöni a támogatók nagylelkű segítségét, amivel az alapcél szerinti közhasznú kulturális tevékenységét magas szinten
tudta végezni. Egyszázalékos adófelajánlásokat köszönettel elfogadunk a Péceli
Parnasszus Alapítvány javára.
Adószám: 18690307-1-13
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THE CLUB FITNESS & GYM
A szív alapú edzőterem

Egy rövid történet rólunk, miként vágtunk bele
az akkor még Best Life
fitness-ként működő edzőterem újjáélesztésébe.

A RÁDAY-KASTÉLY
IS HELYSZÍNE A MOST
KÉSZÜLŐ HADIK FILMNEK

A

Az arra járók észrevehették, hogy januárban nagyszabású történelmi kalandfilm egyik helyszínévé alakult
át a Ráday-kastély.
A Hadik András életéről szóló történelmi kalandfilm érzelmekben, izgalmakban, látványban gazdag pillanatokat ígér a nézők számára. A „Hadik a
leghuszárabb huszár” című film minden idők egyik
leglátványosabb filmjének ígérkezik. A film Hadik
András berlini hadjáratáról szól majd, illetve a zseniális magyar hadvezér életét mutatja be, miként lett a
felvidéki kisnemes az osztrák seregek fővezére és Mária Terézia hadügyminisztere. A nagyjátékfilmet az
ország különböző pontjain forgatják, a felvételeket
Mohácson kezdték és a tervek szerint a Vajdahunyad
várában zárják majd. A híres berlini csata külső jeleneteinek nagy részét Babatpusztán, a csata belső jeleneteit a komáromi erődben, a romantikus jeleneteket
pedig javarészt Keszthelyen rögzítik, és a helyszínek
között a péceli Ráday-kastély is szerepel.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkció rendezője Szikora János. A film főszereplője
Trill Zsolt, mellette többek között Szabó Győző, Molnár
Áron, Horváth Lili, Julia Jakubowska, Reviczky Gábor, valamint Trokán Péter színészek is szerepelnek.
A Hadik film várhatóan 2022. decemberében kerülhet a mozikba. A produkcióról bővebben a Hadik film
(https://hadik.film.hu) oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Fotó forrása: https://www.facebook.com/hadikfilm

2022. JANUÁR 21-ÉN kulturális rendezvénnyel köszöntötték
a magyar kultúra napját Pécelen.
A magyar kultúra napját 1989től ünnepeljük, január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát.
Ez alkalommal
Horváth Tibor polgármester nyitotta
meg az eseményt
a Pekáry-kastély
nagytermében.
Hangolódásként
megnézhettük a palotást, meghallgathattuk Hambalkó
Borbála Anna előadásában az erre
az alkalomra kivá-

lasztott versét, majd a zeneiskola
növendékeinek előadását is, melyet
dr. Fábián Tímea vezényelt. Megtekinthettük a Csata táncegyüttes
ünnepi táncát és az est zárásaként
az Ossó János fúvószenekar színvonalas műsora volt hallható.
A rendezvény közben lehetőség volt palotás ruhába öltözni és abban
fényképez ked ni, valamint Rákóczi-túrós,
Rigó Jancsi, pálinka és
borkóstoló is várta a vendégeket.
Köszönjük a színvonalas est szervezését a Lázár Ervin Városi Könyvtár
és Szemere Pál Művelődési Ház munkatársainak.

dátum 2017. ősze. Ekkor jött a megkeresés, átadná az akkori tulajdonos
az üzemeltetés jogát. Óriási dilemma
előtt álltunk, hiszen jól ismertük a termet. Tudtuk, hogy rengeteg munka lesz vele, ugyanakkor érzelmileg nagyon kötődtünk hozzá.
Szerettünk oda járni, annak ellenére, hogy
az évek alatt erősen leharcolttá vált. Van valami pozitív kisugárzása a helynek. Csodás a
panoráma, a naplementék az ablakokból hihetetlen látványt nyújtanak nap mint nap.
Az idő sürgetett, mi pedig egyre jobban beleéltük magunkat. Másról sem tudtunk beszélni, mint arról, miként fogjuk megcsinálni. Mivel mindketten szeretjük a kihívásokat,
az elképzelést tett követte. Beindult a gépezet. A kapcsolatoknak köszönhetően sikerült
olyan gépparkra cserélni a régit, ami a több
mint húsz év testépítésben eltöltött szakmai

tapasztalatnak köszönhetően, bármely
nagy edzőteremmel felveheti a versenyt.
Nem kis kihívás volt, hiszen négyzetméterben nem bővelkedtünk. Fúrtunk-faragtunk falatbontottunk, építettünk, miközben folyamatosan töltöttük a konténereket, a
felesleges hasztalansággal. Beléptetőrendszert
állítottunk fel, miközben tanultuk az új szoftver működését. Éjjel-nappal dolgoztunk, hiszen az átalakítás miatt be kellett zárni. 7!
napunk volt mindenre, utólag nem is értjük,
hogyan tudtuk megcsinálni?! Nagyon jól haladtunk, nagy segítség volt az edzők részéről
nyújtott támogatás a finisben. És akkor jött
a feketeleves, a nyitás előtti napon derült ki,
hogy nem fér be egy-két gép. Mit nekünk falbontás! Két óra múlva már ajtótokkal együtt
megoldódott a probléma (utólag persze könynyű, de akkor…). Rettenetesen elfáradtunk,
de folyamatosan az lebegett a szemünk előtt,
amiért mi – akkor 2017-ben, és azóta is töretlenül – belevágtunk, hogy a péceli embereknek egy olyan színvonalas, ugyanakkor
családias edzőtermet biztosítsunk, ahol jól érzik magukat. Legyen Pécelen egy olyan hely,
ahol a sport összeköti az embereket, ahol barátságok születnek és arra az egy-két órára

elfelejthetik a problémákat. Ahol tisztelettel és szeretettel fogadják a betérőt. Mindenféle előítélet nélkül.
Segítik és támogatják egymást. Bátran kijelenthetjük, így lassan 5 év után, sikerült elérni és fenntartani mindazt, ami az álmunk
volt. Végtelenül hálásak vagyunk a vendégeinknek, a mi kis Club közösségünknek! Mindehhez hozzájárulnak az edzőink is, hiszen ezt
a vezérfonalat követve, ebben a hitvallásban
dolgoznak ők is.
Következő eseményünk a Farsangi
Kupa, mely február 26-án kerül megrendezésre.
(x)

LÁTOGASS EL HOZZÁNK:
Pécel, Álmos vezér utca 24.
Telefon: 06-70-943-4415
Facebook: https://www.facebook.
com/theclubfitnessgym
Instagram: theclubfitnessgym777
Web: www.clubfitness.hu

Hirdetés
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KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ
SZALON

PÉCELRE KERESÜNK

ÖSSZESZERELŐT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG TARTÓ
3 műszakos, 8 órás munkarendbe.
ÁTLAG NETTÓ BÉREK: 220.000 - 240.000 Ft

Érdeklődni:

06-70-423-3383
16

YAZÁST
FAKIVÁGÁST, GALL IKÁVAL
ECHN
VÁLLALUNK ALPINT
AL IS.
AKÁR ELSZÁLLÍTÁSS

Cím:
Cí
C
í 2119 Pécel, Rákos utca 2.

(Számítástechnikai üzlet mellett)

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is!

(#ċ/.-3$&8$93$3229*2&$2ʖ
3(',.į5Zsidi Tímea – 
.=32/60į.5037ď
Szabóné Kárpáti Szilvia – 

!
HÍVJON MOST
˿̆ͤ̅˾̀́
Tel.:Έ˾̄ͤ́˾ͤ̀
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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:
varosuzemeltetes.pecel@gmail.com
Ügyvezető: Koricsánszki Tamás
telefon: 06-20/5760-012

PÉCELI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Telefon: 06-28/662-036,
mobil: 06-20/801-2399,
e-mail: info@csaladsegitopecel.hu

LÁZÁR ERVIN VÁROSI
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
Telefon: 06-28/662-146,
06-28/662-147,
mobil: 06-20/965-1244,
Weblap: www.pecelkonyvtar.hu,
e-mail: muvhaz@pecelmuvhaz.hu
konyvtar@pecelkonyvtar.hu

GYÓGYSZERTÁRAK
Péceli Szent Korona Patika Kft.
2119 Pécel, Pes út 6.
06-28/453-766
Péceli-Gyógyszertár
2119 Pécel, Maglódi út 9.
06-28/792-806
Szemere Patika
2119 Pécel, Városház utca 4.
06-28/452-851

DÉL-PEST MEGYEI
VÍZIKÖZMŰ Zrt. PÉCELI
ÜZEMEGYSÉGE

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt.
Hibabejelentés: 06-1/477-1333

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

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBA BEJELENTÉS

ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.

https://pecel1gyerek.hu/
1. védőnői körzet:
KERPEN LÁSZLÓNÉ
Telefon: 06-28/546-236/4

DTKH NONPROFIT Kft.

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

Hulladékszállítás
Telefon: 06-53/500-152

HÁZIORVOSOK:

RENDŐRSÉG

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

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

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: 06-29/340-010,
e-mail:
pecel.ugyfelszolgalat@dpmv.hu

Telefon: 06-70/204-6554
E-mail: pecelkote@gmail.com

PIAC

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

Pécel Üzemeltető Kft.
Telefon: 06-20-576-0012

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ

Gyermekjogi képviselő:

PÉCELI HÍREK

DR. HERKUTZ ZOLTÁN
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-235
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com
DR. RAY PÉTER
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-225
9 és 16 óra között rendelési időn
kívül, kizárólag sürgős esetben
hívható a 06-30/495-4854i
DR. HERSZÉNYI TAMÁS
5. számú felnőtt háziorvosi körzet
(Benkő Julianna volt körzete)
Telefon: 06-28/547-226
8 és 16 óra között rendelési időn
kívül, kizárólag sürgős esetben a
06-30-910-6610
E-mail: herta018@gmail.com
DR. TAKÁCS GYÖRGYI
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/738-880,
06-20/996-7255
E-mail: info@pecelmed.hu

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA
DR. PERLAKI MÓNIKA
Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28/547-236
További információ:

VÉDŐNŐK:

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

PÉCEL,
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… zoknitól a pizsamáig, széles
választék ünneplő ruhákból, kiegészítőkből, táskák, étkészletek, törölközők,
díszpárnák, ágynemű huzatok.

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT

NŐI RUHÁZATTAL,
kiegészítőkkel
(harisnya, táska, pénztárca, bizsu)

ÁTVEVŐPONT

MÁRKÁINK: BEBE,
RENSIX, MYSTIC DAY,
VICTORIA MODA és
egyéb olasz női divatáru

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

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

LABORATÓRIUM

MINDEN, AMIRE A GYERMEKEKNEK
SZÜKSÉGE VAN …

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

* Bővebb információért látogasson el honlapunkra, illetve keressen fel személyesen vagy telefonon!

www.gyermekruhashop.hu

10 %

akciós kupon
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FELHASZNÁLHATÓ:

2022. február 28.

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

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.
Hirdetés

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Kiadó: Juhász András egyéni vállalkozó
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Munkatárs: Szolnoki Zsóka • Graﬁkai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
Hirdetésfelvétel: 06-20/5-934-534
Nyomda: Pauker-Holding K . 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Vértes Gábor
Megjelenik 6000 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.

APRÓHIRDETÉS
Szakképzett, gyakorlattal rendelkező virágkötőt ke18
resek péceli virágboltba. Ürmösi Mária: 06-20/445-7216
PÉCELI HÍREK | 2021. JANUÁR

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

2022. FEBRUÁR | PÉCELI HÍREK
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HERBÁK ZOLTÁN órás
Pécel, Rákos utca 1.
(5. számú üzlet)

NYITVATARTÁS:
+¨WIĐ3¨QWHN30Ţ6]RPEDW9DV UQDS ZÁRVA

Tel.: 

NEON

FODRÁSZAT és
SZÉPSÉGSZALON

Tel.: 06-20/377-8444

PÉCEL,
PÉ
ÉC
CEL

RÁDAY GEDEON TÉR 6-10.

(A KÖRFORGALOMNÁL)
Nyitvatartás: H: ZÁRVA, P: 830-1830,
Szo.: 800-1500 -BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!, V: zárva
ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK A NEONBAN!
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BEJELENTKEZÉS NÉLKÜLI HAJVÁGÁS
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A vírushelyzet ideje alatt is NYITVA VAGYUNK, IDŐPONTFOGLALÁSSAL
ÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS,, kellő higiéniai
g
feltételek mellett!
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keretszerződésse
SZÍNI FELMÉRÉS!
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gmail.com
PÉCELEN ÉS A KÖRN
zsilkaestarsa@
il:
ma
E•
74
9
44-6
Telefon: 06-70-9

BEMUTATÓTERMÜNKBEN
ŪĤľƱĤŞŊŬƱŅĤƱƍĤŞΈĤľǜĤĝŊΈ
ĕƺƱŶƝùŊŬŞ̻ΈùŬǜùľǕúšùƥǦƱĥŞƹŬŞΈ
ĥƥΈƱĤĖŅŬŊŞùŊΈŪĤľŶšĝúƥùŊŬŞ̿

3D LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS

Várjuk önöket nagytarcsai bemutatótermünkben, ahol személyes konzulƱúĖŊŷǕùšΈĥƥΈ́%ΈšúƱǕúŬǜƱĤƝǕΈŞĥƥǦŌƱĥƥƥĤšΈúššƹŬŞΈŪĤľƝĤŬĝĤšƍŊŬŞΈƝĤŬĝĤšŞĤǦĥƥĥƝĤ̿

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

