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Tájékoztató

ÖNKORMÁNYZATKÖZÖSSÉG

A polgármesteri hivatal mö-
gött lévő parkolóban (Pé-
cel, Városház utca) a 
korábban többszöri 
jogosulatlan parko-
lás megszüntetése, 
valamint a szabá-
lyos parkolási rend 
fenntartása érdeké-
ben, 2022. június 24-
től „Várakozni tilos” táb-
la, „Kivéve Polgármesteri 
Hivatal és Kormányhivatal dol-
gozói” kiegészítő tábla kihelyezésére kerül 
sor. A közterület-felügyelők a tábla kihelye-
zését követően helyszíni ellenőrzéseket tar-
tanak, melyek alkalmával a parkolót jogo-
sulatlanul használókat felszólítják a parkoló 
elhagyására. 
 2022. július 4-től azonban minden eset-
ben, amikor a közterület-felügyelők jogosu-
latlan parkolóhasználatot állapítanak meg, 
a vonatkozó jogszabályok alapján szabály-
sértési bírságot fognak kiszabni a szabályta-
lanul parkolók részére.

Tájékoztatjuk az olvasó közön-
séget, hogy AUGUSZTUS 
HÓNAPBAN NEM JELENIK 
MEG PÉCELI HÍREK. 
 A következő lapszám szeptember hónap 
elején érkezik a postaládákba.

PARKOLÁSI REND 
A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL PARKOLÓJÁBAN

PÉCELI HÍREK 
MEGJELENÉS

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegés-
zségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A 

parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulaj-
donosának, illetve használójának a kötelezettsége. A 
hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/

földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének –
 a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű vé-
dekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. 

NINCS KÜLÖNBSÉG 
VÁROSOK ÉS PROBLÉMÁIK KÖZÖTT

 PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSSEL 
KAPCSOLATBAN

Pécel Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 2022. július 25. napjá-
tól 2022. augusztus 5. napjáig terjedő 
időszakra igazgatási szünetet rendelt 
el a Péceli Polgármesteri Hivatalban.
 Ennek megfelelően a Péceli 
Polgármesteri Hivatal 2022. július 25. 
(hétfő) napjától 2022. augusztus 5. 
(péntek) napjáig ZÁRVA TART, 
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS.
 Idén az anyakönyvvezető az alábbi 
időpontokban tart ügyeletet, kizárólag 
halott anyakönyvezése céljából:
 2022. július 27. szerda, 9-12 óráig,
 2022. augusztus 3. szerda 9-12 óráig.

IGAZGATÁSI SZÜNET

A z élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdé-

se kimondja: „A földhasználó köteles az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt kö-
vetően ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani.”. 
 A növényvédelmi tevékenységről szóló 
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) be-
kezdés d) pontja szerint: „A földhasználó 
és a termelő köteles védekezni, különösen 
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”.
 Fontos tudni, hogy a hatósági intézke-
déshez (közérdekű védekezés végrehaj-
tása, bírság kiszabása) nem szükséges a 
sérelem – egészségkárosodás – bekövet-
kezése, e körben elégséges a védekezési 
kötelezettség elmulasztásának megálla-
pítása.
 Amennyiben a parlagfű elleni védeke-
zési kötelezettségének a földhasználó nem 
tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább vi-

rágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel 
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell 
elrendelni. 
 Amennyiben a parlagfű elleni közérde-
kű védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű el-
leni közérdekű védekezés abban az eset-
ben rendelhető el, ha a parlagfűvel való 
felületi borítottság a 30%-ot meghalad-
ja. A parlagfű elleni közérdekű védeke-
zés végrehajtásának, valamint az állami, 
illetve a közérdekű védekezés költ-
ségei megállapításának és igénylé-
sének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) 
értelmében a közérdekű védekezést 
belterületen a jegyző, a Fővárosi Ön-
kormányzat által közvetlenül igaz-
gatott terület esetében a fővárosi 
főjegyző; külterületen, Pest megye 
és Budapest területén; a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Élelmiszer-

lánc-biztonsági, Állategészségügyi, 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztálya 
(a továbbiakban: növény- és talajvé-
delmi hatóság) rendeli el. Amennyi-
ben az önkormányzati tulajdonban 
lévő belterületi ingatlanon az önkor-
mányzat nem tesz eleget védekezési 
kötelezettségének, akkor a növény- 
és talajvédelmi hatóság rendeli el a 
közérdekű védekezést.
 A jegyző által elrendelt közérdekű vé-
dekezést az általa megbízott vállalkozók 
végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi 
parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzé-
se alapján időközben maga eleget tesz kö-
telezettségének. A közérdekű védekezés-
sel kapcsolatban felmerült költségeket az 
ügyfélnek kell megfi zetnie.
 A növényvédelmi bírság kiszabására a 
növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, 
ezért a közérdekű védekezés elrendelését 
követően a jegyző az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra jogosult ha-
tóságnak. A növényvédelmi bírság alapja 
a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A 
bírság mértéke belterületen és kül-
területen is egyaránt 15  000 Ft-tól 
5  000  000 Ft-ig terjed.
 Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazda-
sági kultúrnövénnyel borított terület, nem 
mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, 
építési területek), vagy nem művelt, elha-
nyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, 
zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas 
létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
 A védekezési kötelezettségét nem telje-
sítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon 
túl - vele szemben elrendelt közérdekű vé-
dekezéssel kapcsolatosan felmerülő költ-
ség megtérítésére is kötelezett. A költség 
köztartozásnak minősül. A közérdekű vé-
dekezés elrendelése után minden esetben 
növényvédelmi bírság kiszabására kerül 
sor, az élelmiszerlánc felügyeletével ösz-
szefüggő bírságok kiszámításának módjá-
ról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bírság-
rendelet) alapján.
 Arra tekintettel, hogy a parlag-
fű-mentesítés minden állampolgár 
közös érdeke, és eredményt csak 
összefogással, illetve közös felelős-
ségvállalással érhetünk el, kérem, 
tegyenek eleget e fenti jogszabályi 
kötelezettségüknek. Ugyanakkor 
szükséges fi gyelemmel lenni arra 
is, hogy nem elegendő az, hogy va-
laki lekaszálta a szennyezett földte-
rületet, azt tiszta, parlagfűmentes 
állapotban a vegetációs időszak vé-
géig meg kell őrizni. Pécel-info
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Kedves Péceliek!
A legnagyobb probléma, mint az összes agg-
lomerációs településnél, a Covid által gene-
rált költségvetési hiány, amely már megint 
több mint 200  000  000 forintos lyukat ütött 
városunk egyenlegén. Pécel éves költség-
vetésében a tervezett adóbevételek 98%-át 
teszi ki az iparűzési adó, valamint az épít-
ményadó és a magánszemély  kommunális 
adója. 2022. június hónap végéig nagyjából 
1100 db bevallás érkezett be és további 350 
db bevallást mulasztottak el. Ezekből már 
most 240 millió forintot meghaladó csök-
kenés mutatható ki a korábbi évhez képest, 
melynek legnagyobb részét a Pécel Város Ön-
kormányzata helyi iparűzési adóbevételei-
nek közel 50 %-át adó vállalat bevételkiesé-
se következtében a 2022. évben 200 millió 
forinttal kevesebb adófi zetési kötelezettsé-
ge teszi ki. Általánosságban elmondható, 
hogy a péceli vállalkozók többsége bevétel-
csökkenést szenvedett el, ennek következ-
tében csökkent adófi zetési kötelezettségük. 
Sajnos ez a jelentős mértékű adóbevétel ki-
esés nagy terhet ró az önkormányzatunkra, 
tekintettel arra, hogy a városunk kiadásai 
egyáltalán nem csökkentek az évek során, 
sőt a rezsi költségünk a háromszorosára nőtt. 
 Ezenkívül óriási problémát jelent a mun-
kaerőmozgás. Ha valaki elmegy vagy kilép, 
hosszú tortúra a pótlása, hiszen egy álláshe-
lyet is pályáztatni kell, és a jelentkezőknek 
szigorú jogszabályi kötelezettségeknek kell 
megfelelniük végzettségüket illetően is. Így 
hosszú idő, akár egy hivatali álláshely meg-
üresedését követően új munkaerőt találni, 
akár a közműszolgáltató estében pótolni a 
munkaerőhiányt. A feladatok viszont addig 
a meglévő dolgozókat terhelik, saját eddigi 
munkájuk mellett. Rengeteg levelet és te-
lefonos megkeresést, e-mailt kapunk azzal 
kapcsolatban, hogy a DTKH nem vitte el a 
hulladékot, vagy barna víz folyik a csapból. 
Munkatársaim készségesen válaszolnak és 
próbálnak segíteni, de sem DTKH-s sem 
DPMV-s ügyekben eljárni nem tudunk. Ké-
rem, keressék problémáikkal az adott szol-
gáltatókat, akiknek törvényi kötelezettségük, 
hogy válaszoljanak. Újra locsolási tilalom van, 
amit az önkormányzat rendelt el, a DPMV 
Zrt. szakembereinek a kezdeményezésére. 
Megfelelő mennyiségű ivóvíz, víziközmű szol-
gáltatás biztosítása a DPMV Zrt. feladata és 
felelőssége ugyanúgy, ahogy a hulladék el-
szállítása pedig a DTKH Kft. kötelezettsége. 

Ezek a problémák ugyanúgy elérték az agg-
lomeráció minden városát, igen azokat a bi-
zonyos „Bezzeg Városokat” is. Mindannyian 
ugyanazokkal a problémákkal küszködünk. 
 Sokan jelezték felénk, hogy nem találják 
megfelelőnek a kommunikációt az önkor-
mányzat részéről a város felé. Egyrészt kö-
szönöm, hogy vették a fáradságot és jelezték 
felém a problémájukat. Másrészt felsorolnék 
néhány fórumot, ahol az önkormányzat és 
én is rendszeresen kommunikálunk a péce-
li lakosokkal. Az elsődleges kommunikációs 
csatornánk Pécel Város Önkormányzatának 
honlapja, a www.pecel.hu. Pécel Város Ön-
kormányzatának van egy facebook oldala 
is, ahol szintén minden hasznos informáci-
ót közzé teszünk, továbbá a Horváth Tibor 
polgármester Facebook oldalon is folyama-
tosan megjelenik minden. Javasoljuk, hogy 
rendszeresen kövessék fi gyelemmel a Lázár 
Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Mű-
velődési Ház honlapját és Facebook oldalát, 
ahol minden városi rendezvény és rengeteg 
hasznos információ megtalálható. Érdemes 
követni a Közösség Pécelért Egyesület kö-
zösségi profi lját és az összes nagyobb péceli 
Facebook csoportot, mint például a Pécelen 
hallottam vagy a Péceliek. Kérjük, látogas-
sák a fent felsorolt oldalakat. Továbbá a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai telefonon 
is készséggel állnak a péceliek rendelkezé-
sére, ahogy én is. Keressenek bátran szemé-
lyesen, vagy telefonon a +36-20/411-7856-os 
mobil számomon. Minden hasznos informá-
ciót megosztunk önökkel, de folyamatban 
vagy még csak tervezési, tárgyalási fázis-
ban lévő ügyekkel nem látom értelmét ter-
helni a lakosságot. Amikor már valami biz-
tos és tényszerű, amikor már kézzel fogható 
eredmény van, azonnal megosztom önökkel. 
Rengeteget tárgyalok különböző hivatalok-
kal, befektetőkkel, más polgármesterekkel, 
de ezeknek a dolgoknak el kell érni egy bizo-
nyos szintet ahhoz, hogy a sajtó elé tárhas-
suk őket. Tisztában vagyok vele, hogy hoz-
zá vannak szokva a bulvár féle hírekhez, a 
heti rendszerességű, nagyszabásúnak tűnő, 
de megalapozatlan bejelentésekhez, de én 
nem fogok hiú ábrándokat ébreszteni önök-
ben. Pécel fejlődik, a saját üteméhez képest 
gyorsan, tele vagyunk tervekkel, és amikor 
egy újabb lépést haladtunk előre, azonnal 
tájékoztatjuk a pécelieket. 
 Segítsék a munkámat megértéssel és tü-
relemmel és keressenek bizalommal.

Tisztelettel, Horváth Tibor polgármester
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Pécel Város 
Gyermekeiért 

és Ifjúságáért Díj 
KITÜNTETETTJEI 

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a városi kitüntetések alapításáról és adományozá-
sáról szóló 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rende-
lete szerint a Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért Díj 
alapításával Pécel Város Önkormányzata elisme-

rését fejezi ki azon kisgyermeknevelőknek, dajkák-
nak, pedagógusoknak, a közművelődés és a nyilvános 

könyvtári ellátás területén dolgozó szakemberek-
nek és a szakmai munkát segítő dolgozóknak, akik 
munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak Pé-

cel Város gyermekeinek, ifjúságának gondozásá-
hoz, neveléséhez, valamint az e területek szakmai te-

vékenységét biztosító háttér megteremtéséhez. 

XXX xxx
xxxE bből az alkalomból Horváth Tibor 

polgármester és Torma Gábor kép-
viselő ünnepélyes keretek között 

adta át a Pécel Város Gyermekeiért és If-
júságáért Díj kitüntetettjeinek, Czél 
Józsefnének a Szivárvány Óvoda da-
dusának, és Vavrekné Nyesti Már-
tának, a PIOK Általános Iskola és 
Gimnázium Általános iskolai intéz-
ményegység pedagógusának az elis-
merő oklevelet.
 Ezúton is köszönjük munkájukat!

CZÉL JÓZSEFNÉ
A Szivárvány Óvóda SZMK jelöltje 
a Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért 
díjra Czél Józsefné.
 Rózsika néni 34 éve dolgozik a Szi-
várvány óvodában dadusként, na-
gyon sok péceli lakos ismeri őt, bár-
merre is megy, mindenhol találkozik 
olyan felnőttel, aki rámosolyog, ami-
ért valaha ő dajkálta, szeretgette, fél-
tette, etette vagy altatta.

 Jó lelkű, tisztességes, szorgalmas, gyer-
mekszerető dadusnéni, hosszú évek óta tar-
tó áldozatos munkájával segíti a kis óvo-
dások mindennapjait.

 A közelmúltban történt események, a 
sajnálatos tűzeset mit sem befolyásolja a 
munkásságát, a gyermekeknek ugyanaz a 
mosolygós, szerető dadus maradt, akivel 
az óvoda vidámságot, örömet sugároz.

VAVREKNÉ NYESTI MÁRTA 
Vavrekné Nyesti Márta, a PIOK Általános 
Iskola és Gimnázium Általános iskolai in-
tézményegységének pedagógusa. 
 Vavrekné Nyesti Márta 1982-ben sze-
rezett általános iskolai tanítói diplomát a 
Debreceni Tanítóképző Főiskolán. Peda-
gógiai pályafutását a tokaji Rákóczi Fe-
renc Általános Iskolában kezdte.
 1987. szeptember 1. napjától a péceli Sze-
mere Pál Általános Iskolában helyezkedett 
el, ennek jogutód intézményéből, a Péceli 
Integrált Oktatási Központ Általános Is-
kola és Gimnáziumból vonul nyugdíjba.
 Pedagógiai munkája értékteremtő, ki-
emelkedő felkészültségű, kreatív peda-
gógus. Tanítványait szeretettel, empátiá-
val nevelte, oktatta. Nagy gondot fordított 
az egyéni bánásmódra és diff erenciált ké-
pességfejlesztésre. Kiemelt feladatának te-
kintette a tehetséggondozást.
 Osztályfőnökként is az alaposság, a kö-
rültekintés jellemezte, az osztályait de-
mokratikusan, a közösségért való tenni 
akarásra nevelte.
 Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetle-
nül, hozzáértéssel, őszinteséggel és vég-
telen türelemmel oktatott és nevelt tanu-
lót, szülőt és kollégát egyaránt.
 Meghatározó és fontos személyisége az 
iskolának. Cs.K.

ÖNKORMÁNYZAT

Horváth Tibor polgármester 
és Czél Józsefné

Torma Gábor képviselő 
és Vavrekné Nyesti Márta

Nagy problémát jelentett az északi vá-
rosrészben a Rákóczi utca 21. szám alatt 
található elhagyott épület, amely jelen-
leg MÁV területen fekszik. Ebbe az el-
hagyott épületbe sajnálatos módon 
beköltöztek a hajléktalanok. A lakók el-
mondása szerint elszaporodtak a randa-
lírozások és a szemetelés is. Önkormány-
zatunk több alkalommal megkereste a 
MÁV illetékeseit, hogy tegyenek az ál-
datlan állapotok ellen, melyek az ott élők 
nyugalmát zavarják. Azt az ígéretet kap-
tuk, hogy az épület elbontásra kerül, 
azonban ez máig nem történt meg.
 A lakók kérésére, Pécel Város Önkor-
mányzata és Torma Gábor a 2. körzet ön-
kormányzati képviselője próbált sürgős 
megoldást találni a problémára. Így a 
nyílászárók rácsokkal lezárásra kerültek, 
hogy az épületet az illegálisan lakóhely-
ként használók ezentúl ne tudjanak az 
épületbe bejutni és ott randalírozni, va-
lamint szemetelni. Reméljük, hogy a kör-
nyék visszanyeri nyugalmát. 

ELHAGYATOTT 
ÉPÜLET LEZÁRÁSA

ÖNKORMÁNYZAT

I. FOKOZATÚ VÍZKORLÁTOZÁS
AZ ELMÚLT HÓNAPBAN, sajnála-

tos módon, több csőtörés is terhelte Pécel 
Város vízhálózatát. A tizennégy kútból egy 
szerelés alatt áll, egynél pedig cserélve lett 
a szivattyú, jelenleg tizenhárom működő-
képes kutunk van.
 2022. július 1. napjától, a DPMV Zrt. 
szakembereinek javaslatára, I. fokoza-
tú vízkorlátozást rendeltünk el. Ennek 
értelmében, a település egész területén 
0:00-24:00 óra között, tilos a vízközmű-

ből vételezett magán és közterületi ker-
tek, parkok öntözése, locsolása, az úttest 
locsolása/tisztítása, gépjárművek mosá-
sa, medencék töltése, kerti zuhanyok, te-
raszpárásítók, párafüggönyök, párakapuk, 
illetve egyéb kültéri ködhűtők használata, 
a gazdálkodó szervezetek által permete-
zésre, öntözésre történő használata.
 Arra kérünk mindenkit, különösen a 
nagy hőségre való tekintettel, hogy taka-
rékoskodjanak az ivóvízzel.
 Két új kút tervei elfogadásra kerültek.
A vízjogi engedélyezésük folyamatban 
van. Ezek még ebben az évben üzembe 
lesznek helyeznek.
 Kérjük a megértésüket és addig is spó-
roljunk az ivóvízzel.

Horváth Tibor polgármester

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÜK 
SEMMELWEIS-NAP ALKALMÁBÓL

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAP-
JÁN hálánkat fejezzük ki a szakmabeliek 
gyógyító tevékenységéért 
 A hagyományokhoz hűen, idén is, mint 
minden évben a Semmelweis-nap alkal-
mából egy megható ünnepség keretében 
Horváth Tibor polgármester köszöntöt-

te az egészségügyi dolgozókat 2022. jú-
nius 29-én a Kúria Rendezvényházban. 
Horváth Tibor polgármester beszédében 
hangsúlyozta, hogy egészségügyi dolgo-
zónak lenni nem csak egy foglalkozás, az 
egyik legszebb, de a legnehezebb hivatás. 
Utalt arra is, hogy ezt a hivatást csak az 

tudja igazán jól végezni, aki-
ben a szakmai tudás mellett a 
segíteni akarás is jelen van.
 A járványhelyzetben végzett 
áldozatos munkájukat megkö-
szönve, az önkormányzat nevé-
ben Horváth Tibor polgármes-
ter és Kristóf Péter, a szociális 
bizottság elnöke egy-egy aján-
dékcsomagot nyújtott át az 
egészségügyi dolgozóknak.
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ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

PÉCEL VÁROS Önkormány-
zata Képviselő-testületének az ön-
kormányzat tulajdonában és ke-
zelésében lévő helyi közutak nem 
közlekedési célú igénybevételének 
rendjéről szóló 24/2020. (VII.17.) 
önkormányzati rendeletben (a to-
vábbiakban: Rendelet) foglaltak 
szerint, a közútkezelői hozzájá-
rulás és munkakezdési hozzájá-
rulás hatályba lépésének feltétele 

Pécel Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a 

Péceli Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetői 
(családsegítő vagy szociális munkás 
magasabb vezetői megbízással) 
beosztásának ellátására.
 Megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás 
kezdete: 2023. január 1.

 A magasabb 
vezetői megbí-
zás megszűnésé-
nek időpontja: 
2027. december 31.
 A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2022. szeptember 30.
 Részletes pályázati feltételek el-
érhetők a www.kozigallas.gov.
hu portálon, Pécel Város Önkor-
mányzatának hirdetőtábláján, 
Pécel Város Önkormányzatának 
honlapján (www.pecel.hu)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

HÁZIORVOSI 
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
Ellátandó feladatok:
Pécel Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a Pécel Város Önkor-
mányzata közigazgatási területén lévő 
egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendelete 1. mellékle-
te szerinti 6. számú területi ellátási kö-
telezettséggel működő háziorvosi kör-
zetben
   •      határozott időtartamra szóló feladat-

ellátási szerződés keretében vállalko-
zási formában

vagy
   •      határozatlan idejű egészségügyi szol-

gálati jogviszony keretében heti 40 
órában háziorvosi feladatok ellátása.

A 6. számú felnőtt háziorvosi körzet 
2022. szeptember 1. napjától jön létre.
 A részletes pályázati felhívás megte-
kinthető a www.okfo.gov.hu oldalon, 
illetve Pécel Város Önkormányzatának 
honlapján (www.pecel.hu).

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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PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

a Rendelet 3. mellékletében meg-
határozott igénybevételi díj meg-
fi zetése Pécel Város Önkormány-
zat részére.
 A Rendeletben meghatározott 
díjtétel befizetésétől az Önkor-
mányzat a járványügyi veszély-
helyzet fennállása alatt eltekin-
tett, azonban 2022. július 1-től 
az alábbi igénybevételi díjtétel ke-
rül alkalmazásra

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÚTKEZELŐI 
HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSÁBAN 
TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSRÓL

MUNKAVÉGZÉS MEGNEVEZÉSE 1-10 NAP 11-30 NAP 30 NAPNÁL TÖBB

Általános igénybevételi díj – 5. § (3) bekezdés 10 000 Ft + Áfa 25 000 Ft + Áfa 50 000 Ft + Áfa

MISI BÁCSI KÖSZÖNTÉSE
SÁFRÁNY MIHÁLYT 90. születés-

napján otthonában köszöntötte 
Horváth Tibor polgármes-
ter. Ezen kerek évforduló 
alkalmából Misi bácsi 
meghatódva fogad-
ta a polgármester 
úr jókívánságait, 
a tortát és az ok-
leveleket.

 Misi bácsi Őr szent miklóson szüle-
tett, majd családjával kisgyer-

mekkorában Pécelre, az Új-
telepre költözött és itt 

nevelkedett. Felesé-
gével Márti nénivel 

megismerkedésük 
után Pécelen épít-
keztek és itt ala-
pítottak családot. 

n köszöntötte
lgármes-
rduló
csi 

d-

tett, majd csa
mekkorá
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Az eredetileg 
2021 őszére 
tervezett nép-
számlálást a 
Kormány – a koronavírus-járvány 
miatt – 2022 őszére halasztotta, így 
a hatályos jogszabályok alapján 
Magyarországon – így Pécelen is – 
2022. október 1. és 2022. november 
28. napja között népszámlálás kerül 
végrehajtásra.
 2021-ben a Péceli Polgármesteri Hiva-
tal felhívást tett közzé, melyben a nép-
számlálással kapcsolatos számlálóbizto-
si feladatok iránt érdeklődő személyek 
jelentkezését várta. 2021-ben több sze-
mély jelentkezett a számlálóbiztosi fel-
adatok ellátására. A Kormány döntése 
alapján a népszámlálás elmaradt, mely-
ről értesítettük a jelentkezőket.

 2022-ben is-
mét felhívást tet-
tünk közzé a 
számlálóbiztosi 

feladatokra való jelentkezés érdekében.
 Kérjük, hogy azon személyek, akik 
2021-ben jelentkeztek a számláló-
biztosi feladatok ellátására és ezen 
szándékukat 2022-ben is fenntartják 
(továbbra is szeretnének számlálóbiz-
tosként részt venni a 2022. évi nép-
számláláson), ám 2022-ben még nem 
jelentkeztek számlálóbiztosnak, írás-
ban jelezzék ezt dr. Szolnoki Imre al-
jegyzőnél, népszámlálási koordinátor-
nál, az aljegyzo@pecel.hu címen 
2022. július 15. napjáig. 

Pécel, 2022. június 24.
Oláh János jegyző, 

helyi népszámlálási felelős

NÉPSZÁMLÁLÁS

Két lánya, hét unokája és öt dédunoká-
ja mindennap látogatja.
 Hét testvére közül, Karsai Magdi néni 
él, akivel nagyon jó kapcsolatot ápol.
 A Péceli Baptista Gyülekezet aktív 
tagjaként, minden vasárnap misére 
jár, mely elfoglaltság nagyon fontos 
számára.
 Aktív életében műszerészként dolgo-
zott, majd nyugdíjazása után a mai na-
pig minden szabad percét a csoda szép 
kertjében tölti, növényeit, gyümölcsfá-
it gondozza és a csibéit nevelgeti. 

DR. SIROKI XÉNIA 
Pécel 1-es számú gyermekkörzet
gyermekorvos szabadsága: 
 2022. június 20. – július 1.
 2022. július 11. – július 15.
 2022. augusztus 1. – augusztus 12.
Szabadságok ideje alatt dr. Perlaki Mó-
nika helyettesít a saját betegrendelé-
si idejében.

DR. PERLAKI MÓNIKA 
Pécel 2-es számú gyermekkörzet
gyermekorvos szabadsága: 

2022. július 4. – július 8. 
2022. július 18. – július 29.
2022. augusztus 15. – augusztus 26.

Szabadságok ideje alatt dr. Siroki Xénia 
helyettesít a saját betegrendelési ide-
jében.
 Tanácsadásra a korábban megbeszélt 
időpontban várjuk Önöket!
 Telefonos konzultáció rendelési idő-
ben biztosított: 06-28/547-236

GYERMEKORVOSOK SZABADSÁGA

MINT ISMERETES először 
idén januárban számoltunk be ar-
ról a nagyszerű hírről, hogy sikere-
sen lezárult az előző városvezetés 
által félbehagyott új orvosi rende-
lő épületének folytatására vonatko-
zó közbeszerzés, így elindulhatott 
a Petőfi  utca 1. szám alatti épület 
továbbépítése. Azóta szemmel lát-
hatóan épül-szépül az épület, an-
nak érdekében, hogy Pécel észa-
ki részén is megnyílhasson egy új 
orvosi rendelő. Az átadás után eb-

BEFEJEZŐ SZAKASZBA LÉPETT 
AZ ÚJ ORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉSE

ben az épületben kap helyet az or-
vosi ügyelet, egy háziorvosi rende-
lő helyiség és egy védőnői helyiség.
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A határokon túl, 
HATÁRTALANUL!

A PIOK Szemere Pál Általános Iskola immár sokad-
szor nyert a Határtalanul pályázaton, így 42 he-
tedikes gyerek és 5 tanár május 23-án ismét ne-

kivághatott egy ötnapos erdélyi kalandnak.

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSON 
A SZEMERÉS 4.C

Márciusban pályázatot nyújtott be a Szemere suli 
4. c osztálya 3 napos ingyenes osztálykirándulásra 
Zánkára, az Erzsébet-táborba. Jó lehetőségnek tűnt, 
hogy méltón lezárjuk ezzel az együtt töltött 4 évet.

A z osztályból mind a 30 gyermek és 
szüleik is nagyon lelkesek voltak, iz-
gatottan vártuk az elbírálást. 

 Áprilisban megkaptuk a hírt, hogy nyert 
a pályázatunk. Hatalmas volt az öröm, a 

A király-hágói pihenő után első utunk 
Nagyváradra vezetett. Ady város-
ában meglátogattuk a Püspöki Pa-

lota udvarán lévő katolikus székesegyhá-
zat, amely a legnagyobb barokk templom 
az egész országban.
 A következő megállónk Kolozsvár volt, 
ahol a főtéren megcsodáltuk a gótikus stí-
lusban épült Szent Mihály-templomot, Má-
tyás király monumentális szobrát és a kö-
zelben található szülőházát.
 Innen utunk a Parajdon lévő szállásun-
kig vezetett, ahol egy fi nom vacsora után 

végre kialhattuk ma-
gunkat a hosszú uta-
zás után.
 A második na-
punkon reggel i 
után elindultunk a 
Bé kás-szoros felé. 
Útközben a busz-
ból kinézve meg-
pillanthattunk egy 
medvét, amint ép-
pen ijedten mászott 
vissza a védőkorlá-
ton. Ilyet még egyi-
kőnk sem látott! A 
Békás-szorosban 
hatalmas sziklaóri-
ások árnyékában sé-
tálhattunk, majd a 
Gyilkos-tavon csó-

nakázhattunk, illetve egy függőhídon át-
kelve felmásztunk egy üvegkilátóba, ahon-
nan csodás panoráma tárult szemünk elé.
 Ezután Székelyudvarhelyre tettünk egy 
kitérőt, ahol meglátogattuk azt a 300 éves 
iskolát, ahol Benedek Elek is tanult, majd 
megkoszorúztuk a nagy mesegyűjtő szob-
rát. Ezután a történelmi szoborparkban 
megismerkedhettünk Erdély kiemelkedő 
történelmi, irodalmi szereplőivel.
 A harmadik napon ellátogattunk Farkas-
lakára, ahol megkoszorúztuk Tamási Áron 
sírját. Az egyes látnivalók előtt a diákok a 

buszon tartottak kiselőadásokat a soron 
következő nevezetességekről. Megérkezve 
Csíkszeredára megkoszorúztuk a Mikó vár 
melletti Petőfi -szobrot, majd innen Csíksom-
lyóra, a híres búcsújáró helyre vitt utunk. A 
kegytemplom meglátogatása után szomjun-
kat oltottuk a hegy lábánál lévő forrás bor-
vizével, majd a csapat egy része megmász-
ta a Kissomlyó-hegyi kálváriát.
 Egy kiadós ebéd után megcsodáltuk a 
Szej ke fürdőn található székelykapu sort 
és megemlékeztünk a legnagyobb székely-
ről, Orbán Balázsról. A Mini Erdély park-
ban egy röpke óra alatt bejártuk egész Er-
délyt, a makettek elénk varázsolták annak 
csodás épületeit. Ezt bizony kár lett volna 
kihagyni!
 A nap végén megfáradva, mégis izgatot-
tan keresgéltünk ajándékokat szeretteink-
nek Korondon.
 A következő nap délelőttjén lemerészked-
tünk mélyre, a föld alá, ugyanis a parajdi 
sóbányát látogattuk meg. Ebéd után Fe-
héregyházán megkoszorúztuk Petőfi  Sán-
dor szobrát, majd Drakula szülővárosába 
Segesvárra buszoztunk. Itt a vár és az óvá-
ros látványosságait az óratoronytól indul-
va egy térkép segítségével csapatokra oszt-
va fedeztük fel.
 Szováta volt az utolsó megállónk aznap, 
ahol a Medve-tó partján tettünk egy rövid 
sétát. Elérkeztünk az utolsó naphoz. Reg-
geli után fájó búcsút vettünk Parajdtól.
 A visszafele úton megálltunk még Maros-
vásárhelyen megnézni a szecessziós kultúr-
palotát és a világhírű matematikusokról el-
nevezett Bolyai líceumot. Apa és fi a szobra 
az iskola előtt hirdeti nagyságukat.
 Az utolsó erdélyi megállónk Király-há-
gó volt, itt elbúcsúztunk Erdély meseszép 
tájaitól, legendás látnivalóitól és befogadó 
lakóitól. Innen utunk hazáig vezetett.
 Egy életre szóló élmény volt mindannyi-
unk számára ez a felejthetetlen öt nap.

Schmutzer Lola és Káldi Tímea
7. a osztályos tanulók

gyerekek azonnal tervez-
getni kezdtek, ki melyik 
szobában alszik, mit hoz…
Még indulás előtt elekt-
ronikusan megjelölhet-

tünk 2 progra-
mot, amin az 
osztály részt 
vesz, illetve a 
helyszínen is 
lehetőségünk 
volt további él-
ményelemek választására.
 Május 2-án, hétfőn indul-
tunk útnak, külön busszal és 
végül 29 gyermekkel, mert saj-
nos egyikőjük a hétvégén kar-
törést szenvedett. Megérte a 
hosszú utazás, mert nagyon 
szép helyre érkeztünk. Beje-
lentkezés, karszalagok felhe-
lyezése után rögtön egy fi nom 
ebéddel kezdtünk. Ezután el-
foglaltuk a „lila” szállást. Na-
gyon szépen felújított, modern 
volt a szállásunk, az étterem 

és a közösségi terek is a zánkai Erzsé-
bet táborban
 Mindhárom napon gyönyörű napsü-
téses időnk volt, amit ki is használtunk 
és rengeteg élményt szereztünk. Kon-

certet adott a „Kávészü-
net” együttes, akik ma-
gyar verseket adtak elő 
megzenésítve. Csapatépí-
tő játékokon erősítettük 
az osztályközösséget és 
a jókedvünket. A Hadi-
technika parkban érde-
kes járműveket néztünk 
meg. Exatlon-pályán pró-
báltuk ki a bátorságunkat, 
a számháborúban és az 

élő csocsóban pedig az ügyességünket.
 Még a Balaton-parton is sétáltunk, sőt 
a vízben is pancsoltunk. Lég ho kiz tunk, 
csocsóztunk, fociztunk, tollasoztunk, fára 
másztunk és ezek után még az esti discóban 
is lelkesen roptuk. A színes, szuper progra-
mok mellett, napi ötszöri étkezést kaptunk, 
ami mindenkinek nagyon ízlett. Gondol-
tak az ételallergiás gyerekekre is.
 Nagyon jól éreztük magunkat, de sajnos 
hamar elröppent a 3 nap. A csodálatos él-
mények viszont maradtak, azóta is gyakran 
emlegetjük a felejthetetlen pillanatokat.

Tóthné Dajka Hajnalka 4.c osztályfőnök

A PIOK Szemere Pál Általános Iskolában 
június 11-én délelőtt, míg a PIOK Petőfi  
Sándor Általános Iskolában és a Szent Er-
zsébet Katolikus Általános Iskolában jú-
nius 17-én délután tartották meg a balla-
gási ünnepségeket.

 A nyolcadikos tanulók elköszöntek az 
iskolától, tanáraiktól és diáktársaiktól. 
Szeptemberben kezdődik a középisko-
lás élet. Szerkesztőségünk nevében sok 
sikert kívánunk további tanulmányaik-
hoz!

ELBALLAGTAK A 8. OSZTÁLYOS DIÁKOK

PIOK Szemere Pál Általános Iskola ballagói

PIOK Petőfi  Sándor Általános Iskola ballagása

Szent Erzsébet 
Katolikus Általános 

Iskola végzősei

A gyerekek Kolozsváron Mátyás király szobránál

Petőfi  Sándor 
szobrának 
megkoszorúzása 
Fehéregyházán

A Haditechnikai Parkban érdekes
járműveket nézett meg az osztály

Csapatépítő játék
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OKTATÁS

ÜNNEPEL A 101 ÉVES 
JÉZUS SZÍVE TÁRSASÁGA

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: KÚRIA RENDEZVÉNYHÁZ
 (Pécel, Kossuth tér 5.) – 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.
JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER
1.; 29. 12.; 26. 9., 23.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2022.
JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER
8.; 22. 5.; 19. 2.; 16.; 30.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

FIGYELEM! A zöldhulladék, valamint a csomagolási hulladékgyűjtés napja 
2022. JÚNIUS 1-TŐL HÉTFŐRŐL PÉNTEKI NAPRA VÁLTOZOTT!
A kommunális hulladékgűjtés napja változatlanul hétfői nap maradt.

E lsőként hadtörténeti gyalogtúrát tet-
tünk az isaszegi honvéd emlék műhöz. 
Itt a Himnusz eléneklésével és ko-

szorúzással tisztelegtünk a szabadsághar-
cos hősök emléke előtt, majd Szász Dániel 
tanár úr tartott sziporkázó előadást az Isa-
szegi csatáról. Ezt követően lesétáltunk a 
városközpontba, és ellátogattunk a Falu-
múzeumba, ahol újabb részletekkel ismer-
kedhettünk meg a csatával kapcsolatban.
 A második programpont egy harcmű-
vészeti bemutató volt, amelyre a Budapes-
ti Tichy Lajos Sportcentrumban került sor 
kollégánk, Jobbágy István szakedző irá-
nyításával, természetesen interaktív mó-
don, diákjaink és Kovács Vilmos tanár úr 
nagyon lelkes részvételével. 
 Harmadik programelemként a Hadtör-
téneti Múzeumba látogattunk el, ahol a 
tárlatvezetés során számos érdekességet 
tudhattunk meg az 1848-49-es szabadság-
harcról az annak idején használatos kato-

nai ruházat és fegyverek kapcsán, amelyek 
közül néhányat kézbe is vehettünk. 
 A tárlatvezetőnk sok humorral fűszerezett 
előadását ugyancsak interaktivitással tár-
sította, minek következtében számos 5-ös 
szerzésére adott lehetőséget a gyerekeknek 
honvédelmi alapismeretek tantárgyból. 
 A múzeumpedagógiai foglalkozáson a 
foglalkozásvezető a szabadságharcban részt 
vevő – és egymással szembenálló – legis-
mertebb hadvezérek közül választott ki 
néhányat, és az ő személyiségüket hozta 
közelebb hozzánk, szintén – és mellesleg 
mindvégig – sziporkázó humorral, olykor 
csak apró, de nagyon is sokatmondó, jel-
lemző epizódok, anekdoták segítségével. 
Így például megtudhattuk, hogy a rendkí-
vüli testi erejű és impulzív természetű, és 
minden csatájában győztes Damjanich tá-
bornok, aki szerb származású volt, hogyan 

„jutalmazta” egy hatalmas pofonnal – a tor-
nác korlátján át az udvarra röpítve – azt a 
megjegyzést tevő katonatársát, miszerint 
szerb lévén igencsak kérdéses a magyarok 
ügyéhez való lojalitása, illetve hogyan uta-
sította rendre – még a szabadságharc előtt, 
mikor ugyanabban a császári hadseregben 
szolgáltak – Haynau tábornokot – a felette-
sét!! –, mikor az a magyarokról becsmérlő 
szavakkal nyilatkozott. Megtudhattuk azt 
is, hogy a már-már pszichopata Haynau ho-
gyan nem mulasztotta el a rendkívül kissze-
rű, silány bosszúállást 1849. október 6-án, 
Aradon az egyébként is borzalmas kivég-
zés körülményeinek szadista fokozásával.
 A negyedik programunk egy paintball-
verseny volt Soroksáron, amelyen diákjaink 
nemcsak a harcot állták hősiesen, hanem a 

rendkívüli hőséget is, melynek zokszó nél-
küli elviselése védőruhába öltözve még az 
átlagosnál is nagyobb önfegyelmet igényelt.
 Záróprogramként hadtörténeti vártú-
rát tettünk Drégelyre. Először Drégelypa-
lánkon a Szondi Kiállítótér és Turisztikai 
Központban néztünk meg két rövidfi lmet, 
amely Drégelyvár történetét, illetve a vár 
1552. évi ostromát mutatta be, majd a hely-
történeti gyűjtemény kiállítási tárgyaival is-
merkedtünk meg. Ezután valóban ember-
próbáló túra következett: mintegy másfél 
órás, sokszor igen meredek szakaszokkal 
tarkított úton folytatott gyaloglás után ér-
keztünk meg a várhoz. Itt beírtuk nevün-
ket a vendégkönyvbe, majd Szabó Ervin 
tanár úr beszélt nekünk a vár ostromá-
ról, kiegészítve a már látottakat, hallot-
takat, és pontosított néhány dolgot – pl. a 
fegyverhasználatot illetően –, amely a kis-
fi lmekben eltért a történeti hűségtől. Záró 
mozzanatként megkoszorúztuk a Szondi-
emléktáblát, és gyertyát gyújtottunk a ha-
záért életüket adó várvédők emlékére.
 Zárszóként elmondhatom, hogy Kovács 
Vilmos tanár úrral, a honvédelmi alapisme-
retek oktatását végző kollégámmal nagy lel-
kesedéssel vágtunk bele a pályázat írásába, 
mert mindketten meglátni véltük a lehető-
séget valami új, diákjaink számára vonzó 
és hasznos dolog megvalósítására. 
 Úgy gondolom, hogy nem tévedtünk. 
Az eseménysorozat legnagyobb eredménye 
az volt, hogy a maga rendhagyóságával si-
került különleges színt vinnie a hagyomá-
nyos iskolai élet, tanítás sokszor hétközna-
pi szürkeségébe.
 A programok minden alkalommal kö-
zös bevásárlással, reggelikészítéssel és 
reggelizéssel kezdődtek. A programszer-
vezők, kísérőtanárok, előadók – kivéve a 
paintballfoglalkozást – minden alkalom-
mal iskolánk tanárai voltak, és az utolsó 
programunkon az igazgatónőnk is részt 
vett, helyismeretével is sokat segítve a szer-
vezésben és lebonyolításban. 
 A pályázati eseménysorozat tehát – és úgy 
érzem ez a legfontosabb – azon túl, hogy új 
ismeretekkel gazdagított mindnyájunkat, le-

hetőséget adott arra, hogy mi, ta-
nárok és a diákjaink – végső so-
ron az „iskola” mi vagyunk – még 
inkább „emberközelbe” kerülhes-
sünk egymással.  Petrassevics Béla

SZÍNES ISKOLAÉLET 
A RÁDAYBAN

Gimnáziumunk az idei tanévben sikeres pá-
lyázatot nyújtott be a Honvédelmi Sportszövet-
séghez. Az elnyert 664  000 forintos összegből a 

kiírási feltételek szerint a honvédelmi alapisme-
retet tanuló diákjainkkal egy 5 elemből álló prog-

ram megvalósítására kaptunk lehetőséget. 

Kirándulás Isaszegen

Drégely várában

A Hadtörténeti Múzeumnál

Paintball-versenyen járt a csapat

Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

A PÉCELI NAPSUGÁR BÖLCSŐDE 
INTÉZMÉNYVEZETŐI
(kisgyermeknevelő magasabb vezetői megbízással) 
beosztásának ellátására
 

A magasabb vezetői 
megbízás kezdete: 
 2023. január 1.
 A magasabb vezetői 
megbízás megszűnésének 
időpontja: 
 2027. december 31.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2022. szeptember 30.
 Részletes pályázati feltételek elérhetők a – 
www.kozigallas.gov.hu portálon, Pécel Város 
Önkormányzatának hirdetőtábláján, Pécel Város 
Önkormányzatának honlapján (www.pecel.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ IDEI ÉVBEN IS 
örömmel fogadtuk a meg-
hívást Horváth Tibor pol-
gármester úrral, Sarlós 
Imre alpolgármester úr-
ral a Jézus Szíve Társa-
sága 100 éves jubileumi 
évének lezáró ünnepsé-
gére, melynek helyszíne 
a Jézus Szíve Társasága 
Idősek Otthona volt.
 Az ünnepség szentmi-
sével kezdődött, mely-
nek fő celebránsa Schön-
berger Jenő a Szatmári 
Egyházmegye megyés-
püspöke volt. A szentmi-
se bemutatásában részt 
vett Berta László plébá-

nos, Benke István cím-
zetes apát, nyugalmazott 
plébános és Molnár Mik-
lós plébániai kormány-
zó. A szentmise alatt Kiss 
Zsuszanna karnagy veze-
tésével a Coelestis Regi-
na Énekkar szolgált.
 Ünnepi megemlékező 
beszédet mondott Suller 
Melinda SJC általános 
elöljáró. Majd a Szent Er-
zsébet Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda ta-
nulói és tanítói ünnepi 
műsorral köszöntötték a 
jelenlévőket.
 Köszönjük a meghí-
vást! Cseri Katalin
 

xxx
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KULTÚRA

A Covid 19 – mint annyi 
mást – ezt a kedves ha-
gyományt is felfüggesz-

tette, de nagy örömünkre ebben 
az évben ismét lehetőség volt a 
fesztivál megszervezésére. 

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

Hirdetés

Hirdetés

 Az időjárás is a kedvükben járt, 
így sok szeretettel vártak minden 
érdeklődőt június 12-én délután 
16 órától a Kossuth téren. 
 Az első péceli fúvószeneka-
ri fesztivált 2011. nyarán nagy 

Pontosítás a júniusi szám-
ban megjelent, „Beszá-
moló a 2022. tavaszán 
történt péceli zenei ese-
ményekről” című cikk 
kapcsán:
 Az I. Országos Ráday Ge-
deon Fúvós Kamarazenei 
Fesztivál és Verseny péce-

li illetőségű, arany minősí-
tést nyert trombita kvar-
tettjének tagjai: Buza Bálint, 
Nagy Máté, Hargitai Csanád 
és Körmendy Szabolcs. Fel-
készítő tanáruk: Szilágyi Le-
vente.
 Az eredményhez még 
egyszer szívből gratulálunk! 

HELYREIGAZÍTÁS

FÚVÓSZENEKARI 
TALÁLKOZÓ PÉCELEN

A fúvós zenét kedvelők tudják, 
hogy az Ossó János Fúvószene-

kar 2 évenként júniusban zeneka-
ri találkozót rendez városunkban. 

sikerrel rendezte meg az Ossó 
János Fúvószenekar, amelyen a 
vecsési és a csömöri fúvószene-

karokkal és mazsorettjeikkel 
meneteltek és zenéltek együtt. 
Azóta hagyománnyá és város-
unk kulturális életének szín-
foltjává vált ez az esemény. Az 
immár 6. alkalommal megren-
dezett fúvószenekari találkozó 
Rozbora Ádám karnagy veze-
tésével, a Csömöri Ifjúsági Fú-
vószenekar műsorával kezdő-
dött, majd Ella Attila karnagy 

vezette Gödöllői Fúvószene-
kar, ezután a házigazda 

Ossó János Fúvószene-
kar következett, Fejes 
István karnagy ve-
zetésével. A műsor 
zárásaként a három 
zenekar közös pro-
dukcióját hallgat-
hatta meg a nagy-

érdemű.
 Az együtteseket és 

az előadásra került da-
rabokat Kovács Ernőné Pé-

celi Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője mutatta be, 
aki egyben az esemény házigaz-
dája is volt.
 Köszönjük az élményt!

n járt,
nden 
után

dött, majd
vezette G

kar, e
Oss

ka
I

h
é

az e
raboka

celi Alapfo
intézmény

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

Júliusi programok
Július 22. péntek este 19 órakor a Kú-
ria Rendezvényház hátsó udvarára várjuk 
azon kedves érdeklődőket, akik szeretik a 
moziélményt és szeretik a szabadban töl-
teni a szabadidejüket!
 Itt a kettőt összekötjük és elhozzuk Nek-
tek a mozit a szabadba!
 A nagy hal című Tim Burton fi lmet ve-
títjük!
 A belépő 900 Ft/fő – elővételben IS!
 Megvásárolható a művelődési házban!

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
 A helyszínen van lehetőség popcorn és 
üdítő vásárlására!
Welcome drink: limonádé!

Július 28. csütörtök 19 órakor aki 
szeretik a latin és klasszikus tánczenéket, 
azoknak ajánljuk 2022. július 28-án este 
19 órától a TáncEst a szabadban! progra-
munkat a Lázár Ervin Városi Könyvtár és 
Szemere Pál Művelődési Ház focipályáján!
 A Joydance Táncsport Egyesület veze-
tői 19-20 óráig kezdő szinten tanítanak! 

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

Hirdetés

 Egy rövid animáció után (vezetett ok-
tatás) 22 óráig tánczenék szólnak, ahová 
várjuk a kezdő és akár a hobbi szintű tán-
cosokat is!
 A helyszínen büfékocsi szolgáltatás lesz!
 Belépő elővételben: 2000 Ft – a műve-
lődési házban kapható!
 Helyszínen: 2500 Ft/fő

A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSA:
 Hétfő: 13-18
 Kedd: 9-16
 Szerda: 10-16
 Csütörtök: 13-18
 Péntek: 9-16

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!

Rozbora Ádám, 
Fejes István és Ella Attila 

karnagyok

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

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

 NAPKÖZI
 KUTYAOVI
 PANZIÓ (hosszabb távra is)
 ÁLLATKOZMETIKA
 KUTYAKIKÉPZÉS

 KUTYAFUTI
 FUTÓPADOS EDZÉS
   HOOPERS  
OKTATÁS

 NÓZI TANFOLYAM
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A TRX korunk egyik leghatékonyabb 
edzéseszköze. A felfüggesztett esz-
közön több  gyakorlatot lehet vé-

gezni, mellyel minden porcikánkat meg-
mozgatjuk.
 A Funkcionális edzésen mindennapi moz-
dulatokból építkezünk fel. A cél, hogy az edzés 
során a teljes testet 
átmozgassuk saját 
testsúllyal vagy esz-
közök segítségével.
 A Pilates egyenle-
tesen fejleszti a testet, 
javítja a testtartást, 
mert nagy hangsúlyt 
fektet a mélyizmokra. 

 A Fitbody remekül fejleszti a moz-
gáskoordinációt mivel küzdősportból és 
szertornából ismert erősítések adják az 
óra alapját. 
 Az Alakformáló aerobic-on a kritikus 
testrészek formálása az elsődleges cél, súly-
zóval és saját testsúllyal végezzük.

 A Thai Boxot úgy 
gondolom nem kell 
bemutatni senki-
nek. A küzdősport 
technikája mellett 
a hozzá szükséges 
erősítő és nyújtó 
gyakorlatok sem 
maradhatnak el. 

 Természetesen nem feledkeztünk 
meg a fi atalabb korosztályról sem és a 
PowerKids edzéseken ők is rendszeres 
sporthoz jutnak. A srácok/lányok a meg-
felelő erősítő és koordinációs gyakorlato-

kat végzik az óráink alatt.
 Amennyiben a csoportos órák 

nem a te világod és/vagy nem 
tudod, hogy kezdj neki a moz-
gásnak, edzőinket megkeres-
heted személyi edzések mi-

att is.
 Ami biztos, ha mozogni 

akarsz, nálunk erre lehetőséged 
van, csoportos, személyi vagy konditer-
mi edzésen is szívesen látunk. Sportolj 
egy igényes, tiszta és családias teremben 
az év mindennapján! Nyáron is!  (x) 

AZ ERŐMŰ FITNESS STÚDIÓ 
EGY ÉVVEL EZELŐTT NYITOTTA MEG KAPUJÁT

  A klasszikus konditerem mellett több 
csoportos óra is elérhető, többek kö-

zött a nagy népszerűségnek örvendő 
SpinRacing, amit mindenkinek ajánlunk, 

mert egy ízületkímélő mozgásforma. 

CSOPORTOS EDZÉSEKRE
BEJELENTKEZÉS: https://
eromufi tness.booked4.us/public/

ÉRDEKLŐDJ: 
 Berbekuczné Kancsár Andrea 
 (tulajdonos) – +36 30 334 9072
 Szakál Dániel (teremvezető)
 +36 20 253 4699

WEB: http://eromufi tness.hu

a moz-
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n

a

akars

CSÖMÖRI BRINGAFESZTIVÁL 
KISTÉRSÉGI KÖRTÚRA

PÉCEL VÁROS – a ko-
rábbi évekhez hasonlóan – 
idén is csatlakozott a Csömö-
ri Bringafesztivál kistérségi 
körtúra programjához.
 Pécelen a Ráday-kastély 
kertjében lehetett csatlakoz-
ni a kistérségi kerékpáros kör-
túrához, ahol Horváth Tibor 

polgármester és Oláh János 
jegyző fogadta és köszöntöt-
te őket. Tovább indulás előtt 
lehetőség volt részt venni a 
Ráday-kastélyt bemutató tár-
latvezetésen is, majd a Kúria 
Rendezvényház udvarán egy 
kis frissítővel várták a Csö-
mörről érkező bringásokat.

Deák Ágnes létesítményvezető fogadja 
a bringafesztivál résztvevőit

Várkonyi Szilvia 
tárlatvezető a Ráday-
kastély korabeli 
konyháját mutatja 
be az érdeklődőknek

SZABÓ ZOLTÁN

INGYENES KISZÁLLÁS!

Elegáns, kiváló  
 

ruhák, kosztümök,  
 
 

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

óó

Katalin
DIVATHÁZ

MOSÓGÉPEK,  
ÉS EGYÉB HÁZ- 
TARTÁSI GÉPEK

NÉMETH LÁSZLÓ 
+36-30-905-8092   

gyors,  
 

JAVÍTÁSA  
garanciával.

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! 

SPORT

ÁCS, TETŐFEDŐ 

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

ALPIN TECHNIKÁVAL
e

Ács Kapocs Építő Kft.

KEDVEZŐ ÁRAK! +36-30/919-4694

TETTŐŐFEDDŐŐ 
TTETETŐTŐFŐFEFEDEDŐDŐ

es lemez fedés

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK ALAPTÓL

           A TETŐIG

GENERÁL-

        KIVITELEZÉS

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

Zsidi Tímea – 

Varga T. Zsuzsi – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

CíCCíC
SZALON

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

Közlekedési társaságunk 
AUTÓBUSZVEZETŐ 
MUNKATÁRSAKAT 

keres Pécel helyi, illetve Csömör-Pécel 
helyközi járataira.

Akár péceli telephelyen 
történő parkolással.

TELJES MUNKAIDŐS
 BEJELENTÉS, 

HAVI ELŐRE TERVE-
ZETT VEZÉNYLÉS.ZETZETZETT VT VT VEZÉEZÉEZÉNYLNYLNYLÉSÉS.ÉS.

További információ 
a 06(1/20/30) 262-6262 
telefonszámon kérhető.

Fényképes önéletrajzokat az 
allas@weekendbus.hu 

e-mail címre várjuk.
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KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

VÉDJE MEG  
OTTHONÁT  
ÉS ÉRTÉKEIT  
AZ ILLETÉKTELEN  
BETOLAKODÓKTÓL!

A BIZTONSÁG 
FOKOZHATÓ

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

RIASZTÓRENDSZEREK- és  
KAMERARENDSZEREK TELEPÍTÉSE

Ó

24 órás távfelügyelet 
és vonulószolgálat

A Péceli SSE U19-es csapat ugyan-
is nagy fölénnyel megnyerte a baj-
nokságot, a felsőház végén 10 pont 

előnnyel zárt, ami után az edzővel, Sík Pat-
rikkal készítettünk interjút.
 Az u19-es csapat kevésbé van előtérben, 
mint a felnőtt, ezért a szezon összefogla-
lásával kezdtük a beszélgetést: Két részre 
bontanám a szezonunk értékelését. Az őszi 
sorozatot úgy éreztem, hogy kissé teher a 
csapatnak, nem éreztem a kellő lelkesedést. 
Meg kell említsem, hogy ezeknek a srácok-
nak a 70-80 %-a játszik a felnőtt csapatban 
is, ami azzal jár, hogy hétvégenként sok-
szor 2 meccset is le kell játszaniuk. Mivel 
fi atalemberekről van szó, nagyon fontos a 
kikapcsolódás a meccsek után, az ünnep-
lés. Ez néha a másnapi ifi  meccs „kárára” 
is ment, de azt gondolom azért becsület-
tel helytálltak. A tavaszi menetelésünk az 
dicséretre méltó. 10 mérkőzés várt ránk, 1 
döntetlennel kezdtünk, utána 9 győzelem 
következett zsinórban – összegzett Patrik. 

– Hogy látod mi volt a siker kulcsa? 
 – Egyénileg nagyon jó kis karakterek al-
kotják a csapatunkat. Sok a győztes men-
talitású játékos, akik akár a nehéz helyze-
tekben is ki tudják segíteni egymást. Ez 
nem egyszer volt példa tavasszal, mert na-
gyon sok meccsünket hátrányból felállva 
nyertünk meg. A sikert abban látom, hogy 
csapattá értünk és mindenki a 
győzelemért küzdött az utolsó 
sípszóig. Nem derogált senki-
nek az sem, hogy ha a felnőtt 
csapatban nem jutott szerep-
hez, akkor itt kell bizonyítson. 
Mindenki beállt a sorba és egy 
jó csapatból persze, hogy senki 
nem akar kilógni. Szerencsére 

remek mentalitású srácok-
kal dolgozhattam együtt, 
ami könnyített az én dol-
gomon is. 
 Ezen a ponton Patrik 
megemlítette Kristóf 
Péter munkásságát is, 
aki nagyszerűen tart-
ja össze a felnőtt csapa-
tot és ahová a fi atalok is 
nagy kedvvel mennek. A 
régi időkhöz hasonlóan újra 
rang bekerülni a felnőtt csapatba 
a fi ataloknak, ami újabb versenyhelyze-
tet jelent nekik, mivel mindenki ennek a 
jó kis közösségnek szeretne a tagja lenni. 
Ezt a felnőtt csapat feljutása és sikerei is 
tovább erősítik.

– Mire vagy különösen büszke? 
 – Mikor visszaigazoltam Pécelre és el-
vállaltam az akkori U19-es csapatot, azzal 
a céllal jöttem, hogy lendítsek a helyi lab-
darúgáson. Akkor nem gondoltam, hogy 
ez akár egy hosszútávú hivatás is lehet. 
Sokan furának tartották, hogy 22 éve-
sen belevágok ebbe, és voltak, akik meg is 
mosolyogták még a családban is. Erre azt 
gondolom az évek alatt sikerült rácáfoljak 
és már másképp tekintenek erre a dolog-
ra. 7 éve vagyok az egyesületnél, 3 bajnoki 
arany, 1 ezüst csillog eddig otthon a vitrin-

ben. Viszont ami ennél is nagyobb öröm 
számomra, hogy rengeteg olyan játékos be-
mutatkozhatott már a felnőtt csapatban, 
akik saját nevelésűek. Sok csapat abban 
hisz, hogy „összevásárolja” a környékről 
a legjobbakat és megpályázza a feljutást. 
Mi ezt házon belül próbáljuk megoldani 
a saját utánpótlásunkból és azt gondolom
– az eredmények is igazolják – ez egy jár-
ható út. 
 Itt fontos egy személyesebb kérdést is 
feltenni, miszerint Patrik játszik a felnőtt 
csapatban, ahol több játékos is a csapat-
társa az u19-es tanítványai közül. Arra, 
hogy milyen ez a kettős viszony, mennyi-
re fogadják el, amikor az u19-ben edző a 
felnőtt csapatban pedig csapattárs a kö-
vetkezőket mondta: 
 Amatőr szinten fontos, hogy a játékos 
jól érezze magát a pályán és az öltözőben 

is. Azt gondolom nagyon jó vi-
szony alakult ki közöttünk, 

ahogy egyre idősebbek let-
tek. Ebben a korban na-

gyon sok a „lázadás” a 
felnőttekkel szemben, 
sok dolgot támadásnak 
vesznek, pedig csak se-
gítséget kapnak. Ezt ők 

még máshogy élik meg, 
okoskodásnak, kioktatás-

nak. Szerencsére nekem 
nincs ilyen problémám, meg-

hallgatnak és elfogadják, ha segíte-
ni próbálok.

– Mik a terveitek a csapattal a kö-
vetkező szezonra?
 – Az idén két U19-es csapattal vágtunk 
neki a szezonnak, jövőre viszont már csak 
1-et indítunk. Annak a csapatnak a nagy 
része még fi atalabb a korosztályánál így a 
fi zikai (sebesség, magasság, súly, párhar-
cok) különbségek jobban kijönnek még a 
pályán. Nekem továbbra is az a feladatom, 
hogy a srácok megtanuljanak győzni, ered-
ményért játszani és aki kiérdemli, annak 
lehetőségét biztosítani a felnőttek között. 
 Mindezek mellett a következő szezontól 
Patrik fi atalabb korosztállyal is foglalkoz-
ni fog, így bizton állíthatjuk, hogy épül a 
jövő labdarúgó generációja Pécelen. 
 Már csak azért is épül, mert ezen so-

rok írásakor is több tucat gyer-
mek tölti meg a pályát. A Vörös 
István, péceli utánpótlás szak-
mai vezető által szervezett nyá-
ri táborok teltházzal mennek, és 
nemcsak hasznos időtöltést biz-
tosítanak a szünidőre, de komoly 
szakmai fejlődési lehetőséget is. 
 Hajrá Pécel!  Imre István

SPORT

A cím továbbra sem tréfa, sőt a helyzet foko-
zódik, mert az erre vonatkozó igényt, illet-

ve korábbi cikkünkben említett terveket a Péce-
li Spartacus-ban játszó több száz sportoló mellett 

most már az U19-es csapat sikere is erősíti. 

STADIONT 
PÉCELRE II.
– BAJNOKCSAPAT
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SZOLGÁLTATÁSOK:

Pécel, Álmos Vezér u. 34.

10 %  
kedvezmény
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Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, lakáskiürítés pincé-
től-padlásig értékbeszámítással. Tel.: 06-20-931-9793.

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.

NYÍLÁSZÁRÓ
BEÉPÍTÉS

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

PÉCEL ÜZEMELTETŐ Kft.
Telefon: 06-20/615-7550, 
06-28/662-089. 
e-mail: info@pecelkft.hu
Ügyvezető: Farkas László

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

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

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

DÉL-PEST MEGYEI 
VÍZIKÖZMŰ Zrt. PÉCELI 
ÜZEMEGYSÉGE
Telefon: 06-29/340-010, 
e-mail: 
pecel.ugyfelszolgalat@dpmv.hu

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

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

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

DTKH NONPROFIT Kft. 
Hulladékszállítás 
Telefon: 06-53/500-152

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

Balog Zoltán 
rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/314-4914
E-mail cím: balogzo@pest.police.hu

Nováki Attila 
rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/268-7610
E-mail cím: novakia@pest.police.hu

Gödöllő Rendőrkapitányság 
központi száma: 06-28/524-600

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Telefon: 06-20-393-1308
e-mail: 
kozteruletfelugyelet@pecel.hu

MEZŐŐRÖK
Telefon: 06-20-245-8808,
e-mail: mezoor@pecel.hu   

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

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

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

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: 06-20-514-5166

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

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

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235

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

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

NYITVA TARTÁS: Á

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

WEBOLDAL: www.hortuspecel.hu
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BIOAKTÍV  
FOLYÉKONY HUMUSZ

Lomb és talajtrágya 
koncentrátum

A fekete gyémánt!

Hídvéghy
u. (a MOL kútnál)

Tel.: Tel.: 
Szo -ig.

AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! Az árváltozástatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk!
BETONACÉL KENGYELEK GYÁRTÁSÁRA RENDELÉST FELVESZÜNK!

     ,      , HEB, HEA, IPE GERENDA RENDELHETŐ

 
BARKÁCSÁRUK SALGO-DEXION  

MAKITA SZERSZÁMGÉPEK
1000 APRÓ CIKK

BETONACÉLOK, ZÁRTSZELVÉNYEK,  
HEGESZTETT HÁLÓK  
a márciusi árakhoz képest  

40 %-kal OLCSÓBBAN!
PVC ÉS KG CSÖVEK

50 ÉVE MŰKÖDŐ LAKATOS MŰHELY VÁLLAL:
 (garázsajtó, kerítés, kapu, rács stb.)

    12 mm vastagságig, 2500 mm hosszúságig
    100 tonnás élhajlító géppel 3 m szélességig.

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK  
nettó 100 000 Ft feletti vásárlás esetén                       

UTATT TA
                            10 %  KEDVEZMÉNYT ADUNK!



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. 

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!

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!


