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A HÉSZ TARTALMÁT
Kedves Péceliek!

Ágaprító gép használat közben
Kidőlt fa a MOL kútnál

gíti a Pécel Üzemeltető Kft. munkáját. Ez a
gépezet most nagy segítség a vihar után a
Pécel Üzemeltető Kft. telephelyére szállított ágak és gallyak szakszerű kezelésében.
Valamint kidolgozás alatt áll, hogy a lakosság igényeit is kielégítsék majd a jövőben.

VÍZELVEZETŐ ÁRKOK FELÚJÍTÁSA

SOHA NEM LÁTOTT VIHAR
Augusztus 8-án éjszaka hatalmas vihar
csapott le városunkra. Fákat csavart ki,
melyek vezetékeket szakítottak le. Városunk egész területén szünetelt a kábeltelevíziós szolgáltatás, sok háztartásban áram
szolgáltatás sem volt, és a település bizonyos részein a közvilágítás is sérült. Pécel
Város Önkormányzata és a Pécel Üzemeltető Kft. munkatársai erőn felül dolgoznak
a károk helyreállításán.
Leszakadt vezeték
az Erzsébet sétányon

Tereprendezés a Dr. Varga László
Egészségház udvarán
Vízelvezető árkok felújítása
Az érintett területeken Pécel Város a Jókai utcában
Önkormányzatától Sarlós Imre alpolgárVízelvezető árkok
mester, Koricsánszki Tamás, a Pécel Üzefelújítása
meltető Kft. ügyvezetője és a Gödöllői Kaa Széchenyi
tasztrófavédelmi Kirendeltség szakemberei
utcában
bejárást tartottak a keletkezett károk mielőbbi helyreállítása, és a vis maior pályázat benyújtása érdekében.

ÁGAPRÍTÓ SEGÍTI A KFT. MUNKÁJÁT
E hónapban kedvezményes áron sikerült
beszerezni egy ágaprítót, mely nagyban se-

Elindult a Jókai utcában, a Széchenyi utcában, illetve a Wesselényi utcában a vízelvezető árkok felújítása. Ugyanis a nagy
esőzések alkalmával a lezúduló víz elmosta
ezeket az árkokat is. Valamint, megtörténik a Május 1. utcában a csapadékvíz átfolyó rács cseréje is, melyhez az átfolyó rácsot a Bobály Művek 1910 Kft. készítette el.
2

PÉCELI HÍREK | 2021. SZEPTEMBER

Az elmúlt pár hónapban
ónapban
az időjárás nem volt
kegyes városunkhoz.
hoz.
Először a szárazság
g
okozott gondot,
majd jött a várva
várt eső, de túl
nagy mennyiségben. A csapadék, a jég és a
viharos szél nagy
károkat okozott az
ingatlanokon, dee
közintézményeinken
ken
és közterületeinken
ken is.
A károk elhárítása
a jelentős
többletmunkát rótt elsősorban a Pécel Üzemeltető Kft. dolgozóira, akik erejük felett teljesítve igyekeztek a lakosság
segítségére lenni, minél előbb akadály
mentesíteni az utakat, elszállítani a kidőlt fákat, letört ágakat. Többször megkérdezték már tőlem, hogy miért nem
növeljük a kft. létszámát, hiszen munka
bőven van, nem győzik szegény fiúk. Én
lennék a legboldogabb, ha ezt megtehetnénk, valóban, ha kétszer ennyien lennének, akkor sem unatkoznának. A város
költségvetéséből jelenleg ennyit tudunk
erre a célra biztosítani. Sajnos, nem többet. Így is, a nem várt eseményeknél,
mint például ebben a viharos időszakban, ki kellett pótolnunk a kft. költségvetését, ez pedig csak átcsoportosítással
lehetséges, vagyis valami más rovására
megy. Képviselőtársaimmal együtt alaposan átgondoljuk, megvitatjuk, honnan
vegyük el a szükséges összeget. Nehéz
jól dönteni, mert minden nézőpontból
más tűnik igazságosnak. Amikor belemegyünk egy kátyúba az autónkkal, akkor azt gondoljuk, az útjavításnál nincs
fontosabb. De, akik a helyi busszal közlekednek, akkor esnének kétségbe, ha
megszűnne ez a lehetőség.
Szintén sokakat foglalkoztató téma az
építési engedélyek kérdése. Az építésügyi
hatósági feladatok, mint például az építési engedélyezési eljárások vagy a használatbavételi engedélyezési eljárások
2013 óta nem a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ezekkel a feladatok2021. SZEPTEMBER | PÉCELI HÍREK

kal jelenleg
jelenle a Gödöllői Járási
Hivatal
Hivat Építésügyi Osztálya
tály foglalkozik. Az
önkormányzatunk
ö
egyetlen eszköze
a településen építendő ingatlanok
mennyiségének,
nagyságának, elhelyezkedésének
stb… szabályozássára a Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ).
Sz
Minden
egyszerű beM
jelentési eljáráshoz kötött
jelenté
építkezést meg kell, hogy előzzön egy kötelező főépítészi szakmai
konzultáció, melyen az építtető a tervezővel együtt részt vesz. A probléma az,
hogy annak ellenére, hogy ez kötelező,
mégsem mindenki veszi igénybe. Hogy
történhet ez? Sajnos, az építésügyi hatósághoz beadandó dokumentációnak
nem tartalmi eleme a főépítészi állásfoglalás. Felmerülhet a kérdés, hogy az
építésügyi hatóság figyelembe veszi-e a
HÉSZ-t. Természetesen igen, de ez általában csak az épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány
kiadásánál történik meg. A 300 m2 alatti
területű építmények létesítése csak egyszerű bejelentési eljáráshoz kötött, nem
kell engedélyre várni. Így fordulhat az
elő, hogy amikor már kész az épület, akkor szembesül az építtető, hogy az nem
felel meg a szabályoknak, és ilyen esetben a hatóság akár le is bontathatja azt.
Ezért kérek mindenkit, mielőtt építkezésbe fog, tanulmányozza a HÉSZ-t, és ne
sajnálja az időt a főépítésszel való konzultációra sem.
Fontos, hogy a hatályban lévő HÉSZből szerezzenek információt, mert bizonyos időnként változnak a benne foglaltak. Jelenleg is HÉSZ módosítás előtt
állunk, mely nagyfokú szakmai átgondoltságot igényel. Biztosíthatom Önöket,
hogy a változtatások a lakosság életminőségének megőrzését szolgálják, elsődleges célja pedig a lakosság növekedésének mérséklése.

A PÉCELI PIAC
FEJLESZTÉSE –
ZÁRÓRENDEZVÉNY
Tisztelt Lakosok!
Kedves Érdeklődők!
Pécel Város Önkormányzata
nevében ezúton meghívjuk önöket
„A péceli piac fejlesztése” című, PM_
PIAC_2018/39 azonosítószámú pályázatunk hivatalos zárórendezvényére.

IDŐPONT:
2021. szeptember 11.
szombat 11 óra
Helyszín:
Pécel – piac
(2119 Pécel, Baross u. 5.)
A rendezvényen beszédet mond
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Pécel Város Önkormányzata

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Péceli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

• ANYAKÖNYVVEZETŐ,
• KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
munkakörök betöltésére.
A részletes pályázati feltételek a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon és Pécel Város Önkormányzatának
honlapján (www.pecel.hu) érhetők el.

Tisztelettel: Horváth Tibor polgármester
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ÜNNEPSÉG

ÜNNEPSÉG

A DÍJAK ÉS DÍJAZOTTAK:
Pécel Gyermekeiért
és Ifjúságáért Díj

Szent István
napja Pécelen

Az egyházak vezetői megáldják a kenyeret: Evangélikus egyház – Bálint Józsefné,
Baptista gyülekezet – Uzonyi Barnabás,
Adventista gyülekezet – Fenyvesi Péter
Pál, Kármel gyülekezet – Prekopa Zoltán

„… te vagy legendáink legnagyobbika,
István, szent király, aki megnyitottad
előttünk az élet kapuját. Amit te tettél, valóban az ég csodája volt, hitet adtál, jövendőt…” (Szabó Magda)
sa után Tarlós Ferenc,
az Operettszínház
gyűlési képviselő
művésze
adott műbeszéde után Horrm
Megemlékezik Dr. Szűcs
sort,
váth Tibor polgárrso az ünnep hanguLajos országgyűlési
latához
illő dalokat hallmester mondta el ünlatá
képviselő
hatott a közönség. Ezután
nepi gondolatait, majd a
került
sor a hagyományos kevárosi kitüntetések átadása
k
so
nyéráldásra
következett. A Pécell GyermekeiG
k i
é áldá éés kenyérszentelésre az
ért és Ifjúságáért Díjat Petróczi Róbertné, egyházak vezetőinek közreműködésével. A
a Pécelért Díj kitüntető címet Battai Eszter, jelenlévők megkóstolhatták a friss új kea Pécel Város Díszpolgára kitüntető címet nyeret, melyet a Péceli Kenyérgyár ajándr. Horváth Mária kapta. A díjak átadá- lott fel a város számára.
Beszédet mond Horváth Tibor
polgármester

E

zzel a mondattal kezdődött augusztus 20-án délelőtt államalapító királyunk tiszteletére rendezett városi ünnepség. A Ráday-kastély kertjében
az Ossó János Fúvószenekar játéka fogadta az érkezőket. Dr. Szűcs Lajos országOssó János
Fúvószenekar

Petróczi Róbertné, a péceli Napsugár
Bölcsőde dolgozója közel 30 éve végzi precízen munkáját kisgyermeknevelőként, majd
dajkaként. Szeretettel, türelemmel gondozza, neveli a gyermekeket, nagyban segíti,
támogatja a kisgyermeknevelők munkáját is. Roppant kreatív, jó a kézügyessége,
pontos, megbízható. Sokat dekorálja, szépíti az intézményt. Az előkertet, virágokat,
halastavat szeretettel gondozza. Kollégáival
előzékeny, együttműködő, barátságos, mindenkivel megtalálja az összhangot. Ilona a
város életében, a bölcsődén kívüli rendezvényeken is szívesen részt vesz és feladatot vállal. Mindenben lehet rá számítani.

gyerekek olyan élményekhez jutnak, amelyhez családi hátterük miatt egyébként egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan férhetnének.
Eszter szabadidejének jelentős részét fordítja az egyesület munkájának szervezésére, stratégiájának kidolgozására és a gyerekek fejlesztéséhez szükséges tárgyi eszközök
biztosítására. A Varázskulcsos gyerekek és baba-mama klub szervezésében közponcsaládjaik az év minden napján számíthat- ti szerepet játszott, felvilágosító és egésznak rá.
ségnövelő beszélgetéseket tartott a szülőkkel. Esti beszélgetések címen kiscsoportos
Pécel Város
foglalkozások keretében sajátíthatták el a
Díszpolgára Díj
Gordon-módszert.
2001-ben egy rádióriport ihletésére megDr. Horváth Mária közel 40 éves gyermekorvosi munkássága alatt meghatáro- szervezte a péceli MÉSE klubot. Tanárokat,
zó része lett több péceli generáció életének. védőnőket és más aktivistákat nyert meg az
Mindig precízen, nagy szakmai elhiva- ügynek, és minden péntek és szombat este
tottsággal végezte munkáját. A kis betegek sporttal kapcsolatos programok szerveződszakszerű ellátásban, a szüleik pedig meg- tek a hátrányos helyzetű fiatalok számára,
nyugtató szavakban részesültek. Minden de kirándulásokon és színházi előadásoesetben bizalommal fordulhattak hozzá kon is részt vehettek ezek a gyerekek.
Mária kiemelkedő munkássága, szakmai
a szülők. A lelkiismeretes orvosi munkája mellett egyéb tevékenységeket is vég- alázata, a munkáját és emberségét meghazett, melyek a családok, a fiatalok érdeke- tározó értékrendje mindannyiunk számáit szolgálták. Az 1997-ben indult védőnői ra példamutató.

A DÉLUTÁNI ÉS ESTI PROGRAMOK KÉPEKBEN:

Pécelért Díj

A gyerekeket a Buborék Együttes szórakoztatja
Battai Eszter az alapítója és vezetője az
5 évvel ezelőtt megalakult Varázskulcs Közösségnek.
Az egyesület önkéntesei hetente két alkalommal tartanak tanulást segítő, képességfejlesztő foglakozásokat péceli hátrányos
helyzetben élő iskolásoknak. A tudásbővítésen kívül nagyon fontos cél, hogy a gyerekek
motivációját megerősítsék, illetve fenntartsák. Igyekeznek a gyerekeknek azt a viszszajelzést adni, hogy ők jók, és hogy tanulni
érdemes, mert, ha valaki tanul, akkor előre
tud lépni. Az egyesület vezetője úgy gondolja, hogy a szegénységből az egyetlen kivezető út a tanulás. „Minden gyermekben ott a
lehetőség, hogy boldog, teljes életet éljen.”
A gyerekek az iskolai órákra való felkészülésen túl játékos gyakorlatokon, kulturális programokon is részt vehetnek. A
2021. SZEPTEMBER | PÉCELI HÍREK

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

T
TORMA
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
T
Telefon: 06-20/924-6244
E-mail:
E
torma.gabor@pecel.hu
PANKUCSI EDINA (Közösség Pécelért Egyesület) 3. körzet képviselője.
Telefon: 06/20-349-0415
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu
KA
KARSAI ANDRÁS (Független)
4.
4 körzet képviselője.
T
Telefon: 06-30/773-1100.
E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadóóra:
ó Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általános
no Iskola emeleti 8-as termében.
KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért
Egyesület) 6. körzet képviselője
Telefon: 06-20/349-0147
E-mail: kristof.peter@pecel.hu
PAPP LÁSZLÓ (Független) 8. körzet
képviselője. E-mail: papp.laszlo@pecel.hu
TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA
A
(Összefogás 2119 Egyesület).
Telefon: 06-20/465-0440. E-mail:
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu
u

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

KŐVÁRI IMRE
Telefon: 06-70/602-1549
E-mail: kovari.imre@pecel.hu

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

TISZTELT ADÓZÓK!

A rendkívüli képviselőtestületi ülésről

Tájékoztatjuk önöket, hogy a helyi
adók (építményadó, magánszemélyek
kommunális adója, helyi iparűzési adó)
2021. II. félévi beﬁzetési határideje

2021. SZEPTEMBER 15. napja.

JELENTJÜK

A befizetéseket a pénzforgalmi számla nyitására
kötelezett adóalanyok banki átutalással,
alással,
a számlanyitásra nem kötelezettekk
csekken, átutalással, bankkártyás
befizetéssel irodánkban, illetve online teljesíthetik az alábbi
számlaszámokra.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2021. augusztus 30-án
reggel 8 órakor rendkívüli ülést tartott.

E

z alkalommal nyilvános ülés
keretében Pécel Város Önkormányzata a Páskomvölgye településrésszel kapcsolatban
törvényességi felhívást tett.
Határoztak arról, hogy a Pécel Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett
személyszállításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával 2021. szeptember
1. napjától 2021. november 30. napjáig
a WEEKENDBUS Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
bízzák meg.
Fedezetet biztosítottak a Péceli
Napsugár Bölcsőde eszközfejlesztésére, a Topolyosban szeptember 4-5én megtartandó rendezvényre, illetve a 2021. év még hátralévő városi

rendezvényekre, a piactéri (2119 Pécel, Baross utca 5., 1611 hrsz.) burkolási munkálatokkal összefüggő költségekre, valamint a Dr. Varga László
Egészségházban az elavult kazánok
teljeskörű felújítására.
Döntöttek a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Fáy
András Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium (2119
Pécel, Maglódi út 57.) iskolaorvosi
feladatainak ellátásáról.
Elfogadták a javaslatot Pécel Város Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési tervének módosításáról.
A 2021. augusztus 30-ai képviselő-testületi ülés előterjesztéseit megtekinthetik Pécel Város honlapján, a
www.pecel.hu-n.

füredi krisztián
cukrászmester sikere
A MAGYARORSZÁG Cukormentes Tortája versenyt és az
„Egy a Természettel” Vadászati és
Természeti Világkiállítás tiszteletére meghirdetett versenyt is

Füredi Krisztián cukrászmester
nyerte a „Beszterce rózsája” és
a „Nimród” fantázianevű alkotásokkal.
Gratulálunk!

Sarlós Imre alpolgármester átadja az utalványokat
Battai Eszternek, a Varázskulcs Közösség képviselőjének

SEGÍTSÉG

a tanévkezdéshez
A TAVALYI ÉV SIKERÉN
fellelkesülve, a Közösség Pécelért
Egyesület képviselőivel és tagjaival felajánlottuk tiszteletdíjunk egy
részét, hogy a koronavírus járvány
miatt nehezebb helyzetbe került
gyermekes családoknak segítséget
tudjunk nyújtani. Ezért idén is tanszerekre fordítható vásárlási utalványt juttattunk el az érintett családokhoz, ezzel segítve a tanévkezdés
nehézségeit. – mondta el lapunknak
Garamszegi Zsolt képviselő, a Közösség Pécelért Egyesület alelnöke.
Az egyesületet tagjai a támogatókkal együtt, ilyen formában idén több
mint 50 családot tudtunk támogatni, köztük a Varázskulcs Közösségbe
járó gyerekeket és a Péceli Roma Ön-

Forrás: https://www.facebook.com/krisztian.furedi.50

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI

Az utalványok
2021. SZEPTEMBER | PÉCELI HÍREK

ÉPÍTMÉNYADÓ:
10400494-50505156-57531051
51
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ:
10400494-50505156-57531082
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA:
10400494-50505156-57531068
TALAJTERHELÉSI DÍJ:
10400494-50505156-57531116
KÉSEDELMI PÓTLÉK:
10400494-50505156-57531109
BÍRSÁG:
10400494-50505156-57531099
IDEGEN BEVÉTELEK:
10400494-50505156-57531123
GÉPJÁRMŰADÓ:
10400494-50505156-57531147
(kizárólag 2021. előtti adókötelezettség esetén)

Garamszegi Zsolt, a Közösség
Pécelért Egyesület alelnöke
kormányzat által javasolt családokat
is. A szervezésben és lebonyolításban
nagy segítségünkre van a Reklám &
Irodatechnika üzlet (Pécel, Szemere
Pál utca 23). Ezt hálásan köszönjük,
és a háttérből a Közösség Pécelért
Egyesületet támogatóknak is köszönjük, hogy mellettünk állnak. – folytatta Garamszegi Zsolt.
Aki a továbbiakban segítené a
családokat, a Közösség Pécelért
Egyesület bankszámlájára tud utalni, amelyből a jövőben újra tudjuk
segíteni a családokat.
Számlaszám:
65100211-11049951
A közlemény rovatba kérjük írják be: „Segítsünk együtt”.
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A korábbi évekhez hasonlóan a II. féléves csekkeket is az év elején kiküldött adószámlájukhoz mellékelve kapták meg a természetes személyek.
Adószámla egyenlegük az E-Önkormányzat
Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu) is elérhető
ügyfélkapus vagy cégkapus bejelentkezést követően az ,,adóegyenleg lekérdezés" menüpontban.
A Portálon az ,,Adók, díjak, illetékek befizetése”
menüpontban van lehetőségük online bankkártyás befizetésre.
A fizetési módokról szóló részletes tájékoztató
az önkormányzati adóhatóság honlapján érhető el.
Köszönjük együttműködésüket a ﬁzetési
határidő betartásával kapcsolatban.
Kérjük a tisztelt adózókat, hogy bármely, adózással kapcsolatban felmerülő kérdés esetén, továbbá amennyiben adókötelezettségük határidőben történő teljesítése nehézséget okoz, keressék
bizalommal az Adócsoport munkatársait az önkormányzat hivatalos honlapján az Adó- és Pénzügyi Iroda/Adócsoport ügyintézőinek neve melletti telefonos és e-mail elérhetőségeken vagy
személyesen.

AZ ADÓCSOPORT
ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK HELYSZÍNE:
2119 Pécel, Petőfi u. 1.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
hétfő: 08.30-12.00 és 13.00-17.30
szerda: 08.30-12.00 és 13.00-15.30
Oláh János jegyző

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

Tudja, hogy mivel foglalkozik

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG?
Következő sorozatunkban olvasóinknak szeretnénk bemutatni azt, hogy a képviselő-testület munkáját segítő bizottságok mivel foglalkoznak. A második részben a Pénzügyi Bizottság
feladat-és hatásköreit vesszük sorra:

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG TAGJAI:
Elnök: Garamszegi Zsolt
Képviselő tagok:
Karsai András, Pankucsi Edina
Nem képviselő bizottsági tagok:
Bak László, Sik Tímea
1. Véleményezi a pénzügyi, gazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek, a Képviselő-testület szervezetével, működésével
kapcsolatos önkormányzati rendeletek és
a más bizottság feladat- és hatáskörébe
egyértelműen be nem sorolható önkormányzati rendeletek tervezetét, vizsgálja
azok gyakorlati érvényesülését, szükség
esetén javaslatot tesz azok módosítására.
2. Ellenőrzi a költségvetési előirányzatok
teljesítését.
3. Véleményezi és ellenőrzi a költségvetési beszámolókat, az éves költségvetési
terveket, azok végrehajtását, az intézmények részére biztosított keretszámok
elosztását és felhasználását, az Önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos
tevékenységet.

4. Véleményezi önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság alapítását, végelszámolását, a társaság működésének
fontosabb kérdéseit.
5. Véleményezi és ellenőrzi önkormányzati intézmény alapítását, szervezeti átalakítását, összevonásának és megszűnésének indokoltságát.
6. Véleményezi az Önkormányzat által alapított közalapítvány létesítését, alapító okiratának költségvetési kihatással
járó módosítását.
7. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, véleményezi
az erre irányuló javaslatokat, ellenőrzi
a hitelfelvételt.
8. Ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat fenntartásában
működő költségvetési intézmények gazdálkodását a belső ellenőrrel együtt, a
polgármesterrel együttműködve összeállítja a vizsgálati szempontokat.
9. Vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést
készít minden általa fontosnak tartott,
az Önkormányzat költségvetését érintő pénzügyi kérdésben.

„CSAK OLYAT ADJ, AMIT
MAGAD IS ELFOGADNÁL!”
PONTOSÍTÁST szeretnénk
nk
fűzni az augusztusi Péceli Hí-rek 4. oldalán megjelent „Vég-re elszállították a ruhagyűjtő
ő
konténereket cikkhez”. Ugyan-is, sajnálatos módon, az utób-bi időben ismét belefutottunk
nk
olyan hozzánk érkező adományokk
ba, melyek már nem alkalmasak a viselésre!
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Nyomatékosan
N
kérünk minden
adományozni
szándékozót, hogy
a
csak még jó állapotban lévő adományt juttasson el hozzánk, intézményünk nem szeméttároló
telep!
t
Kérjük
K
az általunk támogatott,
rászoruló
emberek nevében azt,
á
hogy használhatatlan, rongyos, piszkos
ruhát, hiányos, sérült játékot ne adomá-

10. Figyelemmel kíséri és értékeli a költségvetési bevételek és kiadások alakulását - különös tekintettel a saját bevételekre -, a vagyonváltozás alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat.
11. Közreműködik a költségvetés általános irányelveinek kidolgozásában, a
költségvetés összeállításában, a pénzmaradványok elosztására vonatkozó
döntés előkészítésében.
12. Véleményezi mindazokat az előterjesztéseket, amelyek döntési javaslatai a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást
igényelnek.
13. Ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
14. Az Mötv. 120. §-a szerinti tárgykörökben végzett vizsgálatairól készült vizsgálati megállapításait a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul közli a
Képviselő-testülettel. Ha a Képviselőtestület a vizsgálati megállapításokkal
nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet észrevételeivel együtt megküldi az
Állami Számvevőszéknek.
15. Figyelemmel kíséri és vizsgálja a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában foglaltak érvényesülését, szükség esetén javaslatot tesz azok
módosítására, állást foglal a szervezeti és működési szabályzat értelmezésével kapcsolatos vitában.

16. Képviselő és bizottsági tag felkérésére vizsgálja a bizottságok jogszerű működését.
17. Állást foglal a bizottságok közötti hatásköri összeütközések esetén.
18. Véleményezi a Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyv kiigazításának kérését.
19. Véleményezi az Önkormányzat által
alapított gazdasági társaságok első
számú felelős vezetőinek foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseket.
20. Véleményezi az önkormányzati alapítású alapítványok létrehozására,
az önkormányzati alapítású alapítványok, közalapítványok működésére vonatkozó javaslatokat, továbbá
az Önkormányzatnak alapítványhoz, egyesülethez, társuláshoz vagy
szövetséghez történő csatlakozására vonatkozó javaslatokat.
21. Ellenőrzi a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörök gyakorlásának érvényesülését.
22. Ellenőrzi más képviselő-testületekkel,
a testvérvárossal, gazdasági szervezetekkel, pénzintézeti szervekkel kötött megállapodások jogszerűségét.
23. Kivizsgálja a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők vonatkozásában az írásban benyújtott etikai

vonatkozású bejelentéseket, panaszokat, s ennek megfelelően intézkedést
kezdeményez.
24. Vizsgálja a képviselő-testületi tagok
jogainak érvényesülését és kötelezettségeinek teljesítését.
25. Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, a polgármester jutalmazására.
26. Véleményezi a polgármester éves szabadságolási tervét.
27. Ellátja a képviselők, a polgármester és a Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával és
vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.
28. Állást foglal a képviselők, a polgármester és a Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai összeférhetetlenségének, méltatlanságának
kérdésében.
29. Véleményezi a Pécel Város Díszpolgára, valamint a Pécelért Díj kitüntető címek adományozására a Képviselő-testület részére a polgármester
által benyújtott előterjesztést.
30. Véleményezi a költségvetési rendeletben elkülönített, helyi közérdekű
tevékenységek, és szervezetek támogatására biztosított, pályázati úton
felhasználható előirányzatok felhasz-

nálását, a kiírt pályázatokra benyújtott pályázatokat.
31. Véleményezi az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények, önkormányzati alapítású közalapítványok, gazdasági társaságok alapító
okiratait és azok módosítását.
32. Véleményezi a helyi népszavazás elrendelésére irányuló előterjesztést.
33. Véleményezi a Pécel Város Önkormányzata által foglalkoztatott közalkalmazottak kinevezésével, felmentésével kapcsolatos előterjesztéseket.
Továbbá, a Képviselő-testület
a következő hatásköreit
ruházza át bizottságára:
Közbeszerzésekkel kapcsolatban:
Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárást megindító felhívás alkalmasságára vonatkozó előírásairól, az értékelés módszeréről (értékelési szempontok,
pontkiosztás). Lakások, helyiségek bérletével, elidegenítésével kapcsolatban. Dönt
részletre történt lakásértékesítéskor, vételár hátralék keletkezése esetén – külön rendeletben meghatározott feltételek
esetén – a vételár hátralék törlesztésének felfüggesztéséről és a felfüggesztés
időtartamáról.

nyozzanak, hiszen azt nem tudjuk továbbadni.
A továbbiakban csak nyitvatartási időben hozzanak hozzánk bármilyen adományt, és ne tegyék le az ajtóba! Valamint
kérjük, annyi időt szánjanak az átadás-átvételre, hogy várják meg, míg kollégáink
átnézik a beérkező adományt.
A pandémiás időszakban ismét megtelt
raktárunk, így jelenleg kizárólag gyermekruházatot van módunk átvenni 15
éves korig.
Hagyatékból megmaradt tárgyakat, ruhákat nem áll módunkban átvenni.
Megértésüket köszönjük:
a Péceli Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai
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HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

KÖZLEKEDÉS

Helló Pécel!

Szeptembertől a
Weekendbus Közlekedési
Zrt. üzemelteti Pécel
város helyi-járatait!

FIGYELEM! 2021. JÚLIUS 5-TŐL A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
AZ EGÉSZ TELEPÜLÉSEN HÉTFŐI NAPOKON TÖRTÉNIK!
A SZÁLLÍTÁS HÉTFŐI napra való áthelyezése érinti a házhoz menő csomago-

2021. szeptember elsejétől Pécel Város Önkormányzatának döntése alapján cégünk látja el ideiglenesen a város helyi autóbuszos közlekedését.

E

gy szolgáltatóváltás mindig nagy lépés egy város
életében, ami felfrissülést hozhat az érintett területen. Éppen ezért, megragadva
az újdonság pillanatát, szeretnénk kicsit modernizálni Pécel közlekedését, racionalizálni a járatokat. Újragondoltuk a
járatok útvonalát, menetrendjét, szem előtt tartva a gazdaságosságot és egyben a funkcionalitást. A város északi és déli
oldalát két külön területre osztottuk: az északi oldalt szolgálják az 1-es, és az 1B-járatok, míg
a déli oldalt a 2-es, és a 2B járatok. Ennek eredményeképp lehetőség nyílt a menetrend sűrítésére, sőt, új terület bevonására is,
melynek köszönhetően 100 százalékkal sikerült növelni a déli
oldalra közlekdő járatok számát. Igyekeztünk optimális alternatívát kialakítani a tanuló
ifjúság számára is, hogy a járataink menetrendje a csengetési
rendjükhöz illeszkedjen, ezáltal
lehetőséget teremtve az egyéni
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közlekedés helyett a közösségi
közlekedés használatára.
A déli oldalon egy új területtel bővítettük a lefedettséget,
ugyanis innentől autóbusszal
szolgáljuk ki a József Attila utca
- Kelecsényi utca - Tas vezér utca
- Temető utca által határolt területet. Ezen területen 6 darab
ideiglenes fel-, illetve leszállópontot alakítunk ki, melyek ha
elnyerik a lakosság elégedettségét, véglegesülhetnek.
Járataink útvonala napszakonként változik: az 1-es, illetve a
2-es járatok csak délelőtt, míg az
1B, 2B járatok csak délután közlekednek. Az 1B járat tartogatja a legnagyobb változást, mely
szintúgy az északi oldalt szolgálja ki, azonban az óramutató járásával ellenkezőleg teszi meg
az északi kört, lehetőséget biztosítva az iskolából történő hazajutásra. A 2B járat a 2-es járathoz képest mindössze annyiban
módosul, hogy az útvonal elején érinti a Városházát is. Járataink útvonalának megismerésében vonalhálózati térképünk
igyekszik segítséget nyújtani.
A korábbi menetrenddel ellentétben további újítás, hogy
az összes északi járat érinti az
Ipari park megállót.
Bízunk benne, hogy sikerült
olyan irányba előremozdítanunk
a város helyi közlekedését, ami
növelheti a helyi közösségi közlekedés népszerűségét. Tisztá-

ban vagyunk azonban azzal,
hogy a menetrend kialakítása
roppant bonyolult oly' módon,
hogy az mindenkinek megfeleljen, azonban igyekszünk a többség érdekeit szem előtt tartva
dolgozni. Éppen ezért az új
menetrend, közlekedési rend
csiszolható, ehhez örömmel
várjuk az építő jellegű tapasztalatokat, észrevételeket, ötleteket a pecelihelyijarat@
weekendbus.hu e-mail címre.
További újítás a megújult autóbuszflotta: a korábbi autóbuszok helyett Euro5 emissziós
normáknak megfelelő, fiatalabb,
alacsony belépésű, klimatizált
autóbuszokkal kezdjük meg a
szolgáltatást. Autóbuszainkat
elektronikus jegykiadógépekkel
szereltük fel a gördülékenyebb
jegyárusítás érdekében, illetve
utazás alatt ingyenes WiFi szolgáltatás áll utasaink rendelkezésére. Utasaink menetjegyüket, illetve bérletüket nem csak
az autóbuszon, hanem elővételben is megvásárolhatják. Ezt a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. már
országos lefedettségű Közlekedési Mobiljegy rendszere teszi
lehetővé, ezáltal díjtermékeink
megvásárolhatóak Közlekedési
Mobiljegy applikációból, illetve

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR

az OTP Simple, VoxPay, K&H
mobilbank és Telenor Wallet
applikációkból.
A helyi járatra váltható bérletek vételára nem változott, így
a teljes-árú bérlet továbbra is
3,250 Forintért, míg a tanuló és
nyugdíjas bérletek 1,200 Forintért válthatóak autóbuszainkon,
illetve a Közlekedési Mobiljegy
rendszerben. Fontos, hogy mindkét opció esetén szükséges a szelvényen, vagy az alkalmazásban
egy fényképes igazolvány, vagy
kedvezményre jogosító okmány
számának feltüntetése, rögzítése. Ennek hiányában a bérlet
nem tekinthető érvényesnek. A
sűrűbb menetrend, illetve az új
terület bevonása miatt azonban
a menetjegy ára kis mértékben
emelkedett, így az 200 Forintért
vásárolható, mely egy átszállásmentes utazásra jogosít.
Járataink menetrendje elérhető a weboldalunkon (www.
weekendbus.hu), illetve
okostelefonon, számos város
menetrendjével egyetemben a
menetrend.app applikációban. Az alkalmazás elérhető a
Google Play áruházból, illetve
a Huawei Appgallery áruházból.
Nedeczky Zsolt cégvezető
Weekendbus Közlekedési Zrt.

PÉCEL VÁROS Önkormányzatának
jóvoltából az idén is biztosított volt az arra
igényt tartó péceli kisiskolások számányári napközis tábor.
ra a ny
Az
A 5 hét alatt változatos programokkal vártuk a részt vevő
ra
ggyereket. A szabad játék lehetősége
mellett minden nap
h
legalább
2-3 tematikus fogl
lalkozással
készültek a turl
nusvezető
kollegák. Egy turn
nus alatt több alkalommal
nu
szerveztünk kézműves foglalkoszerv
zásokat, s az itt elkészült gyönyörű
munkákat a táborozók örömmel vitték
haza. Emellett különféle sport- és ügyességi versenyeket, túrákat, sétákat rendeztünk. Szívesen vettek részt a kwíz, bingó,
rejtvényfejtő csapatversenyekben is a gyerekek. Közösen sütöttünk palacsintát, pogácsát, készítettünk vattacukrot, amit aztán
jóízűen fogyasztottak el a tábor résztvevői. A fenti tevékenységekhez szükséges
anyagok, valamint a sport- és játékeszközök megvásárlásához, a napi étkezéshez az
anyagi fedezetet Pécel Város Önkormányzata biztosította.
A gyerekek és a szülők visszajelzései
alapján kijelenthető, hogy tartalmas és
hasznos időtöltést nyújtottunk a résztvevők számára. Köszönjük Pécel Város Önkormányzatának, hogy ebben az évben is
lehetővé tette a nyári napközis tábor megvalósítását. Császár Beáta táborvezető
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lási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek időpontjai az alábbi táblázatokban találhatók.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.

A kommunális
hull. szállítás napja

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

Hétfő

13.; 27.

11.; 25.

-

A kertgondozás során levágott füvet és
egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag
zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70
cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben),
a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana
elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld
színű, emblémás) biztosítanak. Szükség
esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvé-

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

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2021.
SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

6.; 20.

4.; 18.

1.; 15.; 29.

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

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

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
PÉCELEN: Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
2119 Pécel, Isaszegi út 3. – Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. Páros hét: csütörtök 8-12-ig.
CEGLÉDEN: DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig
Tel.: 53/500-152, 53/500-153 • E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu • Web: www.dtkh.hu

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁS NYÍLT A KÖNYVTÁRMŰVELŐDÉSI HÁZBAN
A FÉSZER ALKOTÓ EGYESÜLET kiállításának a Lázár Ervin
Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház adott helyet. A tárlatot augusztus 18-án
Fenekovács László
grafikus, karikaturista nyitotta meg.
Az ünnepségen megjelent Horváth Tibor
polgármester és Sarlós Imre alpolgármester, és elismerésüket fejezték ki a

kiállító művészeknek. Kazár Miklós,
az egyesület elnöke elmondta, hogy a
művelődési ház vezetőivel egyetértve állandó kiállítást terveznek, így a
pécelieknek lesz idejük megtekinteni a
műveket, és lehetőségük van megvásárolni azokat.
A kiállított művek
megtekinthetők a
könyvtár-művelődési
ház nyitvatartási ideje ala .

Kedves látogatóink!

Csütörtök: 13-18 óráig
Péntek: 9-12 óráig és 13-18 óráig
Szombat: 9-13 óráig
Állandó foglalkozásaink szeptember
első hetében indulnak. Kérjük, figyeljék a közösségi oldalunkat!

AUGUSZTUS 30-TÓL
a könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: 13-18 óráig
Kedd: 9-12 óráig és 13-18 óráig
Szerda: ZÁRVA

(/ď.6=7ď
nyolcadikosoknak Pécelen

Berg Judit:

KÉT KIS DÍNÓ ÉS A HONFOGLALÁS
Valószínűleg mindnyájan ismeritek már Trikót, a világ legkisebb triceratopsz krónikását,
és Nyammot, a harcias tirexet.
A két kis dínó a zsírkréta korból
pottyant először Büdi¬pestre,
később Mátyás király udvarába és a reneszánsz Itáliába kerültek, onnan az ókori Görögországba, majd Kolumbusz Kristóf hajójára - a
legújabb részben pedig a honfoglaló magyarok között találják magukat!
Anita van Saan:

MILYEN AZ ÉLET A VÍZBEN?

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

FELVÉTELI

KÖNYVAJÁNLÓ

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

2YDOSDLADQSČK6=20%$7'/(/ď771.17
L@SDJA®K¤RL@FX@QA®K@Lázár Ervin Városi Könyvtár
ƗK+R=E=J=(ƑD%ǿN=Dǥ<ƗKA ƑR:9F (Ɨ;=D!K9KR=?AMä

– 85 állat- és növényfaj a folyókban,
a tavakban és a vízparton
Megtudhatjuk, hol fordul elő az
adott növény vagy állat, hol szeret az állat rejtőzködni, és mivel táplálkozik. Azonkívül azt is,
hogy melyik hónapban virágzik az adott növény, vagy melyik
hónapban bukkan fel az állat a
vízben vagy a vízparton.
A színes rajzok és a részletes leírások segítenek az állatok és a
növények gyors felismerésében.
Isabelle Filliozat:

GYERMEKÜNK ÉRZELMEINEK SŰRŰJÉBEN
– Hogyan fejtsük meg szavai,
nevetése,, sírása jjelentését?
A gyermek egy személy, azaz
önálló emberi lény. Az érzelmek pedig az egyén szerves
részét képezik, azt fejezik ki,
hogy él. Ha képesek vagyunk
meghallgatni, mit érez a gyermekünk, és tiszteletben is tartjuk azt, akkor őt magát hallgatjuk meg és tiszteljük.

Matek Magyar Plusz facebook oldalon
SDJHMSGDSČJLDF@Q¤RYKDSDJ
QCDJKČCMHKDGDS%$.21<,70($– 06-70-318-94-98
$ L@HK matekmagyarplusz@gmail.com

Pamela Binnings Ewen:

SI
OTTHONFELÚJÍTÁ
TÁMOGATÁSRA IS!
LÉGKONDICIONÁLÓK

értékesítése, telepítése,
karbantartása, szervizelése
Tel.: 06-70/238-1765 • E-mail: ferifrigo@gmail.com
12

PÉCELI HÍREK | 2021. SZEPTEMBER

PÁRIZS KIRÁLYNŐJE
Lázár Ervin Városi Könyvtár

2021. szeptember 18.
9-12 óráig – 800 Ft/asztal
Pécel, Isaszegi út 3.
Telefon: 06-28/662-146

– Regény
g y Coco Chanel életéről
A közismert figura mögött
azonban bonyolult személyiség
lakozik, akit intrikák értek, akiről
sokféle gyanús pletyka terjedt.
E regény lapjain megelevenedik
a második világháború, Párizs
négy éven át tartó német megszállása és Chanel titkos élete
ebben a zűrzavaros időszakban.

MÚLTIDÉZŐ

OKTATÁS

„Csendesen értem

Európához közelít
az agrárszakképzés

A CSÚCSRA”

Pár hete ért véget a Tokiói olimpia. Feltehetően kevesen tudják, hogy a péceli Római katolikus temető C parcella 1. sor 9. sírhelye a Nemzeti Sírkert része, ahol egy magyar olimpiai bajnok nyugszik.
Életének utolsó éveit városunkban élte Baczakó Péter olimpiai bajnok és világbajnok magyar súlyemelő.

B

lyen nyilatkozott, nem
aczakó Péter 1951.
is ambicionálta a továbszeptember 27-én szübi versenyzés, az olimpiletett Ercsiben. 1968ai arannyal tulajdonképtól megszakítás nélkül tagja
pen „megvalósult, amit
volt a BKV Előre súlyemelőnagyon akart”. 1985-től
szakosztályának. Alig múlt tíz
már edzőként dolgozott,
éves, amikor beleszeretett a
ő készítette fel például a
súlyemelésbe, otthon vasrúdnői olimpiai ezüstérmet
ra eszkábált magának fasúlyois szerző Krutzler Eszkat, eleinte azzal próbálkozott.
tert.
Később betonkockákkal, csövekkel gazdagította az otthoni
Az Örs vezér tértől
„edzőtermet”. Motivációjáról
nem messze élő család
1980-ban a Pajtás című lapnak Forrás: Pajtás,
2001-ben költözött Péazt nyilatkozta, hogy „min- 1980. december
celre. Baczakó elmondáden olyan kiló, amit még nem (Fotó: Wagner Margit)
sa szerint ezzel régi vágya
emeltem a fejem fölé, csábít”.
tejesült. „Sok éves vágyaEgy évvel azt követően, hogy részt vett az kozás után sikerült Pécelre, kertes házba
első edzésen, már ifjúsági bajnoki címet szer- költöznöm, ahol hobbimnak, a kertészzett, 1974-ben pedig már a montreali olim- kedésnek is hódolhatok.” – nyilatkozta
pián léphetett a dobogó harmadik fokára. 2003-ban.
Az egykori világbajnokot és olimpiai baj1979-ben igazolt át a félnehézsúlyba (90 kg),
1980-ban pedig nagy meglepetésre megnyer- nokot azonban valamilyen furcsa betegte Moszkvában a magyar súlyemelés második ség támadta meg a 2000-es évek elején.
olimpiai aranyát – azóta sem sikerült újabb Kisebb lábfájással kezdődtek a panaszai,
majd 2006-ban kerekesszékbe kényszearanyat szereznünk ebben a számban.
1983-ban izomszakadás miatt visz- rült. Később már a kezéből is kezdett kiszavonult – bár, ahogy arról egy he- szállni az erő.

AUT
AUTÓMENTÉS
MUSZAKI
MU
UÞS
MENTÉS

Baczakó Péter péceli házában.
Forrás: index.hu 2007. 02. 27.
(Fotó: Huszti István)
Az index.hu 2007-ben készített Baczakóval interjút. Bár az olimpikon „lelki bajait megtartotta volna magának”, az interjúból kiderült, hogy nehezen élte meg,
hogy egykori egyesülete mintha megfeledkezett volna már róla, a nyugdíjat is késve, illetve tévesen állapították meg. (Az
interjút követően persze meglátogatta a
főváros és a BKV vezetése.)
2003-ban nyilatkozta egy újságnak, hogy
„jólesik neki, ha valaki a neve hallatán rákérdez: mondja, maga az, aki annak idején győzött Moszkvában?”. Sajnos már
nem tudjuk megszólítani a péceli utcákon,
2008 áprilisában, 56 évesen halt meg, településünkön kísérték végső útjára. Sírján
ez áll: „Példamutató apa és férfi”.
Az írás teljes terjedelmében elolvasható
a peceliszilankok.hu oldalon. További érdekességek találhatók Pécel múltjáról, kultúrájáról a peceliertektar.hu oldalon is.
Összeállította: Erdős Szabolcs

Monty Állatpanzió

0-24

+36 30 314 0309
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Krizantémok vevőkre várva

A péceli Fáy-iskolában 2021. szeptember 1-től új
szakképzési törvény alapján folyik az oktatás, melynek fő célja a szakképzettséget szerző tanítványok
európai uniós versenyképességének növelése.

Hirdetés

Mayer Sándor

A FÁY-BAN

Forrás: Magyar Ifjúság, 1979. május

RÁKOSCSABA

A

Fáy-iskola eddig önálló gazdálkodási intézményként közvetlenül
az Agrárminisztérium felügyelete alá tartozott, 2021-ben a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
tagintézménye lett, amelynek igazgatási
központja Budapest belvárosában székel.
Milyen hatással lesz mindez az iskola
működésére? A törvény egy szabadabb,
megengedőbb oktatásszervezési lehetőséget nyújt, nagyobb rugalmasságot biztosít
a tantestületnek az élménypedagógiai és
projejtpedagógiai módszerek kidolgozásához. Szélesebb körű lehetőséget biztosít a pedagógusi karnak arra, hogy kitágítsa a tanulók számára a képzési-oktatási
környezetet, helyszíneket.
A Fáy felvállalta, hogy a szakemberképzés céljának megvalósítása nemcsak
a szakmai ismeretek oktatását, illetve a
tanulók gyakorlati felkészítését jelenti,
hanem a tanulók cselekvő részvételét ebben a folyamatban, valamint a nevelés, a
szakmára nevelés előtérbe helyezését. A
szakképzés legfontosabb feladata, hogy az
oktatás és a munka világa közelebb kerüljön egymáshoz, hogy a felkészítés jobban
igazodjék a munkaerő-piaci igényekhez,
s hogy ne csak ismereteket közvetítsünk,
hanem szakembert neveljünk.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ
• NAPKÖZI
Ö
• KUTYAOVI
• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA
• BLÖKI-FUVAR

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

• KUTYAKIKÉPZÉS
• KUTYASÉTÁLTATÁS
• KUTYAFUTI
• INGYENES
CHIP OLVASÁS

Monty Állatpanzió
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A kertésztanítványok
munkája

A népszerű Fáy-napok rendezvény

A Fáyiban a szakképzés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve képzésben részt vevő kiskorúak, a
képzésben részt vevő fogyatékkal élők,
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó,
legeredményesebb fejlődésének elősegítése a minél teljesebb társadalmi
beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése érdekében.
A Fáy suliban a törvény
megjelenése előtt már a
tantestület több pedagógusa igényt érzett arra,
hogy az élmény pe daAz iskola árudája

2021. SZEPTEMBER | PÉCELI HÍREK

Tájképi lépcső kialakítása a parkban
gógia és a projektpedagógia
egyes elemeit beépítse a
tanmenetébe.
Ezek a kezdeményezések többnyire pozitív irányba terelték a tanítványok gyakorlati képzésével
kapcsolatos motiváltságát. Kiváló eredményeket elérő tanulók születtek a mezőgazdasági, a parkfenntartási és a lovász
tanulók képzésében. A szakmai műveltető képzés jelentősen hozzájárul az iskola
családias, tanulóközpontú oktatási stratégiájának kialakításához.
A törvény, és a végrehajtási utasításai
kimondottan instruálják az élménypedagógiára, a projektpedagógiára történő oktatásservezést, aminek sikeressége már csak az érintettek kreativitásán,
szabad szellemiségén és főleg az együttes munkáján múlik.
dr. Merkei Attila oktató
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HITÉLET

HITÉLET

ÚJ SÜVEG

„Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket”

a református
templom tornyán

OROSZ FERENC ÉS OROSZ FERENCNÉ DÖBRŐSSY IDA
REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOROK EMLÉKÉRE

„Ha az ÚR nem építi a házat, hiába dolgoznak azon
építői. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáz az
őriző. Hiába korán fölkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Annak, akit ő
szeret, álmában ad eleget.” (Zsoltárok könyve 127,1-2.)

E

zek Isten szent embere, Salamon király zsoltárának sorai.
Ő az építtetője a jeruzsálemi templomnak, amelynek a jelentősége messze
felülmúlja a mai templomépületekét. A jeruzsálemi építkezés hatalmas munkával
és anyagi áldozathozatallal járt, Salamon
mégis arról tesz bizonyságot a zsoltárban,
hogy egyedül Isten kegyelme és az ő cselekvése lehet minden emberi építés alapja. Az Istentől függetlenül végzett munka
hiábavaló, és az Ő áldását nem pótolhatja semmilyen emberi erőfeszítés. Isten

népe azonban ismeri Isten Jézus Krisztusban megjelent üdvözítő szeretetét, és
tapasztalja az Ő gondoskodásának gazdagságát, hűségét, ezért építi Isten tiszteletének helyét.
Mi, péceli reformátusok is Isten gondviselésében és szeretetében bízva indítottuk el templomunk felújítását. E munka
első üteme, a toronysüveg cseréje augusztus végén befejeződött. Három hónappal
a régi süveg leemelése után elkezdődtek
az új süveg kivitelezési munkái, melyek
során új vázszerkezet készült, amelyre
deszkaborítás és vörösréz fedés került.
A régi és rossz állapotban lévő csúcsdísz
helyett újat kellett készíttetni. Az új toronysüveg ezt követően, augusztus 10-én került a helyére. Mindezek mellett megújult
a templom külső és belső villámvédelme.
A toronyóra számlapjait és mutatóit is újra
festették, és sikerült az óraszerkezet átfogó karbantartását is elvégezni.
Az építés hosszú hónapjai során mindannyian megtapasztalhattuk, mit jelent,
amikor Isten épít. Láttuk, ahogyan hatalmas Urunk naponta megáldotta az építő
mesterek és segítőik munkáját, megóvta
őket a balesetektől, és megadta, hogy szakértelmüknek és fáradozásuknak eredménye legyen. Visszatartotta az esőt és a szelet akkor, amikor a süveg emelése során
a legkisebb kilengés is nagy bajt okozhatott volna. Legfőképpen pedig Isten emberek szívében munkálkodott a gyülekezeten belül és kívül, amelynek nyomán
nem csak pénzbeli adományok érkeztek
az építés javára, hanem sok más segítség
is, akár a munkaterület őrzéséről, akár
kétkezi munkáról volt szó.
A Péceli Református Egyházközség nevében ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a tervezést és a szakipari munká16

A
kat végző vállalkozásoknak, az Ócsay Profi
Templomtorony Építőipari Kft., a Standpont Bt., a K6 Stúdió Kft. és az MZ-Épszer
Kft. kiváló szakembereinek a lelkiismeretes, gondos munkájukért. Köszönetet
mondunk a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi és Fejlesztési Nonprofit Kft-nek, a
péceli Ráday-kastély minden munkatársának, aki szíves együttműködésükkel lehetővé tették és segítették a toronysüveg
építését a kastély területén. A felújítási
munkákhoz anyagi támogatást nyújtott
az Északpesti Református Egyházmegye,
amiért szintén hálásak vagyunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik vállalták, hogy éjszaka is felügyelik, őrzik
a munkaterületet, a First Systems Tűzvédelem és Biztonságtechnikának, akik
kamerákat biztosítottak a felügyelethez,
és a Gold Patrol Kft. munkatársainak,
akik felajánlották, hogy baj esetén az őrzők segítségére sietnek. Köszönetet mondunk minden adományért, felajánlásért
és az építési munkákért elmondott minden imádságért. Lehetetlen lenne mindezt tételesen felsorolni.
Legfőképpen pedig hálát adunk Istennek az építő munkájáért, amelyet nem
csak a falakon végez. A régi toronysüveg
több mint 120 évig állt, és bízunk benne,
hogy az új is megéri ezt az időt. Az a lelki
ház, az egyház, amelyet az Úr élő kövekből, a benne hívőkből épít, örökre megmarad.
„Járuljatok hozzá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztott, becses kőhöz, és ti magatok
is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá,
szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal
áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek
Jézus Krisztus által.” (Péter első levele 2,4-5.)
Kovács Zoltán
PÉCELI HÍREK | 2021. SZEPTEMBER

lelkészi szolgálat nem
csupán prédikálásból
áll, hanem egy szolgáló életforma – mondta el egyik
interjújában Feri bácsi. Pécelre is szolgálni jött. Érkezésével
a Péceli Református Egyház
kiváló lelkipásztorainak sorát
gazdagította. Az itteni református eklézsiának az életében
ugyanis mindig fontos szerepe
volt a míves igehirdetésnek, a
lélekmentésnek, a tanítványnyá tételnek.
Ha valakire szívesen emlékeznek vissza Pécelen, akkor az
az Orosz házaspár volt. Tíz esztendővel Feri bácsi és egy évvel Babi néni halála után még
mindig előfordul, hogy valaki
telefonon érdeklődik utánuk a
lelkészi hivatalban.
Balásfai Orosz Ferencet
Rohonczy János nyugdíjazását követően hívták meg ide
lelkészül. Szolgálata nyomán
a gyülekezet megelevenedett,
nemcsak lelkiekben, hanem
külsőleg is. Feri bácsi Debrecenben született, 1924. ápri-

lis 12-én. Iskoláit Budapesten
végezte, katonatisztnek készült
végül jogot tanult. Isten különös rendelése nyomán megszakította tanulmányait és a
budapesti református teológiára iratkozott be. Itt 1955ben szerzett lelkészi oklevelet, majd Gyöngyösre került
káplánnak. Innen hívta el lelkipásztorának a hatvani gyülekezet. Egyazon napon volt a
beiktatása és a házasságkötése. A szintén lelkipásztori végzettséggel rendelkező Döbrőssy
Idát vette feleségül.

1974-től kapott Pécelre helyettes lelkészi kinevezést, de
még ebben az esztendőben
megválasztották rendes lelkipásztorrá. Hatalmas szívóssággal és szorgalommal tatarozgatta az egyház épületeit:
megújult a templombelső, felépült az új lelkészlakás, majd
a „Bárka” gyülekezeti ház. Egészen az 1994 júniusában történt nyugdíjazásáig szolgált itt
nagy hűséggel. Több közegyházi tisztséget viselt, munkájának elismeréseként Pécel Város
díszpolgárává választották. Rö-

vid súlyos betegség után hunyt
el, 2011. szeptember 4-én.
Felesége, Döbrőssy Ida Budapesten született 1932. április 14-én. Édesapja, Döbrőssy
Lajos szombathelyi, majd tatai
református lelkész, aki korábban nyolc esztendeig misszionáriusként szolgált a bulgáriai törökök között. Babi néni
iskoláit Szombathelyen végezte, majd a budapesti református teológián szerzett lelkészi
oklevelet. 1952 és 1955 között
diákévei alatt kántor Rákoscsabán, rövid ideig konventi
segédlelkész. 1957-től nyugdíjba vonulásáig férje mellett szolgált, akinek mindvégig mindenben segítőtársa volt. Hite
és lelki ereje sokaknak nyújtott vigaszt és adott erőt. 2020.
december 13-án hunyt el hoszszú, mindvégig türelemmel és
derűvel viselt betegsége után.
A Covid-járvány miatt temetésén csak szűk körben lehettek
együtt szerettei, a közelmúltban
viszont a gyülekezet közösségében templomi istentiszteleten tekintettünk vissza életútjukra és
adtunk hálát péceli szolgálatukért. Mindkettőjük életére nézve igaz az ige: „Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai
és az ő elhívása” (Róma 11,29).
Margit István

Hirdetés
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SZEPTEMBER 30.-ig minden csütörtökön
AKCIÓ! A FÉRFI HAJVÁGÁS: 2 000 Ft

• nyelvórák, tanfolyamok
Pécelen
• felkészítés nyelvvizsgára, érettségire,
állásinterjúra
úra
• online
oktatás is
• fordítás

Tel.: 06-30-911-8246

06-20/578-0632

³ñX

HÍVJON MOST!
Tel.:Έ˾̄ͤ́˾ͤ̀˿̆ͤ̅˾̀́
2021. SZEPTEMBER | PÉCELI HÍREK

NŐI HAJVÁGÁS: 10% • HAJKEZELÉS 10%

Pécel, Zsigmondi u. elején

www.neolang.hu
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OLIMPIA testközelből

A mostanit megelőzően utoljára az 1996-os olimpián szerepelt magyar íjász. Ezt a hosszú szünetet törte meg az idén
Balogh Mátyás. A fiatal sportoló edzőjével, Wenger Attilával beszélgetünk, aki immár 13 éve él Pécelen családjával.

kellő szorgalom és kitartás párosul a tehetséggel. Most készülünk a világbajnokságra, és
természetesen a távolabbi célok közt szerepel a következő
olimpia is.

mentáltréner képzést is végeztem.
Utánpótlás edzőként az évek során
több magyar bajnokságot és nemzetközi tornát is
nyertek már tanítványaim. Büszke
vagyok lányomra is,
Wenger Attila és Balogh Mátyás
ő most 17 éves, és az
az olimpiai faluban.
ifjúsági íjász váloogyan került kap- gatott tagjaként már egy Eucsolatba a pálya- rópa-bajnoki címet is magáénak tudhat.
íjászattal?
– A sport mindig is fontos
szerepet játszott életemben. – Milyen tapasztalatokat
Az íjászattal lányom, Szonja szerzett edzői munkája
hozott össze, amikor 10 éve- során?
sen ezt a sportágat választotta.
– Tulajdonképpen „hobby”
Eleinte csak családapaként tá- edző vagyok, munka mellett
mogattam sportszeretetét, de csinálom, de így is sok időm
később igazolt íjász versenyző- megy erre. Ha valamibe beként, majd íjász oktatóként is lekezdek, mindent megteegyre inkább magába szívott a szek, hogy a lehető legjobban
sportág, és annak szeretete.
csináljam. Ez tesz boldoggá.
Szeretem átadni a tudásomat.
A pályaíjászat nem tartozik a
– Hogyan lett edző?
– Magyarországnak az el- támogatott sportok közé, ezért
múlt 25 évben csak elvétve sok mindent nekünk kell elővoltak jelentős sikerei a pá- teremteni önerőből. Ez engem
lyaíjászatban. Egyre keveseb- nem keserít el, inkább inspirál.
ben művelik ezt a sportot, és Az a véleményem, hogy előbb
az edzők terén is jelentős le- tegyünk le valamit az asztalmaradásunk van. Ez az időszak ra, aztán várjuk a támogatást.
a sportéletben nagyon hosszú.
Többen befejezték a sportte- – Hogyan tolerálja csavékenységüket vagy kiöreged- ládja a sok távollétet?
tek, és sajnos nem
képződött egy új Wenger Attila és családja
generáció. A kevés
sportoló kevés aktív
edzőt is jelent egyben. Nem nyugodtam bele, hogy ennek így kell lennie,
elkezdtem tanulni, és az óta is képzem magam. Mivel
ez nagyrészt mentális sport, sport-

– Beszéljünk a Tokiói élményekről!
– A legmeghatóbb érzés a
megnyitó ünnepség alatt kerített hatalmába. Az olimpia
szelleme, és hogy Magyarországot képviseljük, itt volt leginkább érezhető. Csak a szerencsén múlott, hogy ott lehettem,
ugyanis biztonsági okok miatt
minden országból csak 6 ember vehetett részt a versenyzőkön kívül, és hogy ezek kik legyenek, sorsolás útján dőlt el.

H
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– Szerencsém, hogy feleségem, Brigitta nemcsak elviseli
a hobbimat, de mindenben támogat is, ezért nagyon hálás vagyok neki. Két gyermekünk van,
lányomat már említettem, vele
az íjászat miatt sok időt töltök.
Fiam, Vince 9 éves, és természetesen ő is sportol, az ő kedvence az úszás. Amikor otthon
vagyok, akkor is időm nagy részét azzal töltöm, hogy képzem
magam, így a háztartás gondja
főként a feleségem vállát nyomja. Mindezek mellett még segíti
az én munkámat is. Elvégezte a
gyógymasszőr tanfolyamot, így
ő gyúrja a tanítványokat, erre
sem kell költeni.
– Az, hogy tanítványa kijutott az olimpiára, igazolja odaadó munkájának
sikerét. Elégedett Mátyás
szereplésével?
– Mátyást több mint 3 éve
edzem, ez egy csoda, hogy kvótát szerzett az olimpiára. Elégedett vagyok, mert rajtunk kívül
szinte senki sem hitt bennünk
igazán.
Az eredményünk, az olimpiai 33. helyezés reális, és úgy
gondolom, teljesen helyénvaló, mivel egy ilyen nagyszabású megmérettetésen sokat számít a versenyrutin is. Matyinak
az olimpia csupán az 5. nemzetközi versenye
volt. Nagyon fiatal,
21 éves sportolóról
van szó, akinek ez
az első felnőtt éve,
így az erős nemzetközi mezőnyt tekintve kiemelkedő
a teljesítménye. Viszont ő a példa arra,
hogy nem elérhetetlen az, ami minden
sportoló álma, ha

– Milyenek voltak a körülmények? Biztonságban
érezték magukat?
– Nagy gondot fordítottak
a biztonságra, ami eleinte kicsit kellemetlen is volt. Naponta teszteltek minket, egész nap
maszkban kellett lenni, étkezésnél egy plexi lap vett körül
mindenkit. A pályára csak kijelölt busszal lehetett menni, amit
indulás előtt plombával zártak
le, és érkezés előtt ellenőrizték,
hogy sértetlen-e a plomba. Szigorú szabályok voltak, de nagy
odafigyeléssel és türelemmel
tartatták be velünk azokat.
Maga az olimpiai falu, a szállás igen puritán volt, de funkcionális, és mindenhol tisztaság vett körül minket.
– Volt lehetőségük városnézésre, túristáskodni?
– Nem. Azt láttuk csak, ami
a buszból látható volt. 16 napig
voltunk kint, az utolsó napon
mehettünk volna ki a városba, mert 14 napig tulajdonképpen karanténban voltunk.
Életem legnagyobb vágya volt
eddig, hogy Japánba eljussak,
ez a vágy továbbra is bennem
él, mert bár eljutottam, de az
országot nem ismertem meg.
L.Á.
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A CSUNYA-KUPÁTÓL
AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGIG
A 13 ÉVES JAKAB ZSOMBOR
az augusztus 7-én megrendezett triatlon országos bajnokságon többször is dobogóra állhatott. Megszerezte az egyéni 3. helyet, csapatban és váltóban pedig
aranyérmes lett.
Zsombor 5 éve foglalkozik komolyabban a triatlonnal, de hogy jó érzéke van
a sporthoz, az már óvodás korában kiderült. A városi Csunya-kupa futóversenyén
jelentős fölénnyel hagyta el évfolyamtársait. Volt kitől örökölnie tehetségét, régebben szülei is aktívan sportoltak. Talán az sem véletlen, hogy éppen a triatlon
lett a választott sportág, mivel édesanyja az úszásban, édesapja pedig atlétiká-

ban ért el igen jó eredményeket. A kerékpározás iránti szeretet pedig kialakult a
családi közös kirándulások, tekerések alkalmával.
Sajnálatos módon Zsombort áprilisban
edzés közben baleset érte, és az itt szerzett sérülése miatt kérdésessé vált a versenyeken való indulása is. De olyannyira
eltökélt volt, hogy egy percre sem adta fel,
és amint állapota engedte, teljes erőbedobással készült a versenyszezonra. Szülei
azért is különösen büszkék rá, hogy ebből a helyzetből képes volt felállni, csodálják akaraterejét, kitartását.
Zsombor nagy megtiszteltetésnek tartja,
hogy ő is meghívást kapott a Tiszaújvárosban rendezett gálára, ahová csak a legjobbakat hívják meg. Már önmagában nagy
élmény volt részt venni ezen az eseményen, de hogy szépen teljesített – 4. lett –,
az külön öröm. Ugyancsak megtisztelő,
és büszkeségre ad okot, hogy a Héraklész
programba is beválogatták őt. E program
célja, hogy a fiatal sportolókból a felnőtt
kor küszöbére érve olyan versenyzőket neveljenek, akik elérik a korosztályos nemzetközi színvonalat.
Zsombor számára ez a lehetőség új utat
nyit, mely akár az ötkarikás játékokhoz is
vezethet.
L.Á.

PÉCELI
SPARTACUS
SE FELNŐTT BAJNOKI
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJAI:
PILE-Szántó SE–Péceli SSE
2021. szeptember 5.
Pilisszántói sportpálya, 16:30
Péceli SSE–Piliscsabai SE
2021. szeptember 11.
Péceli sportpálya, 16:00
Mogyoród FC–Péceli SSE
2021. szeptember 18.
Ober János Sporttelep
(Mogyoród), 18:00
Péceli SSE–Bagi TC '96
2021. szeptember 25.
Péceli sportpálya, 16:00
Péceli SSE–Vác-Deákvár SE
2021. október 2.
Péceli sportpálya, 15:00
Pomáz-ICO SE–Péceli SSE
2021. október 9.
Pomáz-ICO SE Sporttelep, 15:00
Péceli SSE–Leányfalui SE
2021. október 16.
Péceli sportpálya, 14:00

Hirdetés

Szépülj nálam!

Papp Ildikó
kozmetikus

Idill
kozmetika

Slim @ Beauty
Szalonban

2119 Pécel, Baross utca 7.
Telefon: 06-70/509-7737
APRÓHIRDETÉS
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

2021. SZEPTEMBER | PÉCELI HÍREK

Fakivágást, gallyazást vállalunk
alpintechnikával akár elszállítással is.
Fűkaszálást vállalok rövid határidővel!
Hívjon most! Tel.: 06-30/218-7023
Szakképzett, gyakorlattal
rendelkező virágkötőt
keresek péceli virágboltba.
Ürmösi Mária: 06-20/445-7216
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ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐT
KERESÜNK ÉLELMISZERIPARI CÉGHEZ
2 MŰSZAKOS 8 ÓRÁS MUNKARENDBE

PÉCEL,
JJózsef Attila utca 6.
Nyitva: H-V: 9-17-ig
N

ALSÓNÉMEDIBE.
INGYENES CÉGES BUSZOK:
Pécel, Maglód, Mende, Pilis,
Monor, Péteri, Üllő.

$=?Q=FKRƠ:ƑJEADQ=F9DC9DGEJƠD=KCƧNǥ
temetés, családi ünnep, cserepes vagy vágott
virág, nálunk mindig friss választékot talál.

Érd.: 06-70-419-0680

VÁRJUK SZERETETTEL A HÉT MINDEN NAPJÁN.

Ürmösi Mária:

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
t zsindelyezés
t széldeszkázás
dő
t szegőelemek cseréje
Ács tetőfeesterek
t beázások javítása
bádogos m
t ereszcsatorna javítása,
nikával.
Alpintech árak!
cseréje, takarítása
ő
Kedvez
t tetőszerkezet teljes
TT
cseréje és fedése
Z AK K É P Z E

S

06-30/919-4694

+36 20 445 7216

ltatás
Új szolgá ban:
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Cím: 2119 Pécel, Rákos utca 2.
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(Számítástechnikai üzlet mellett)

Pécel és Bp. 17. kerületében 17-1930 között
INGYENES KISZÁLLÍTÁST
VÁLLALUNK!
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ME S TEREK

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is!
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06-20/377-8444
PÉCEL, RÁDAY GEDEON TÉR 6-10. (a körforgalomnál)

Telefon:

qǜŊƱǕù̼ΈL͜ ̼Έ̆30͜˿̆30̻Έ«ǦŶ̺̼Έ̆00͜˿̃00̻ΈÛ̼ΈǦúƝǕù
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06-30/991-0202

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

A vírushelyzet ideje alatt iszçXÁààJçÈzkًX(¨ zÁI Jnn³³n
ÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS,ǸƺǼǼȨǝǣǕǣƻȇǣƏǣǔƺǼɎƻɎƺǼƺǸȅƺǼǼƺɎɎٍ

\l 
oǤ

Bejelentkezéssel igénybe
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KUPONAKCIÓ HÖLGYEKNEK!
HAJFESTÉS MELLÉ

INGYENES
HAJVÁGÁS
Beváltható: 2021. október 15-ig!
(Egyszeri felhasználás!)

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

PIAC

BAK LÁSZLÓ piacfelügyelő
Telefon: 06-30/625-2799

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

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBA BEJELENTÉS

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

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

RENDŐRSÉG
2119 Pécel, Kovács u. 1.
Telefon: 06-27/518-972. Fogadóóra
ideje: minden hónap első szerda 16-18
Balog Zoltán
rendőrzászlós, körzeti megbízott
Mobiltelefon: 06-20/314-4914
E-mail cím: balogzo@pest.police.hu
Nováki Attila
rendőrzászlós, körzeti megbízott
Mobiltelefon: 06-20/268-7610
E-mail cím: novakia@pest.police.hu
Gödöllő Rendőrkapitányság
központi száma: 06-28/524-600

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

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

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

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

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

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD
Dr. Szatmári Éva –Pest megyei referens. Telefon: 06-30/960-2657,
e-mail: eva.drszatmari@gmail.com

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ

A rendelő telefonszámai: 06-28/547-235, 06-28/547-236
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.
Telefon: 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
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

PÉCELI HÍREK

2. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
3. védőnői körzet:
ISTÓK MÁRIA
Telefon: 06-20/529-8538
4. védőnői körzet:
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-30/381-1332
5. védőnői körzet:
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Telefon: 06-30/568-5668
6. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235

FOGÁSZAT:

GYERMEKORVOSOK:

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:

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

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.

OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!
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AKCIÓS ÁR: 245ڙ000ڙIɎ

HÍVJON MOST
Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,
több típusra és árkategóriában.
Ingyenes helyszíni felmérésért hívja ügyfélszolgálatunkat!

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

KONTÉNERES
HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS
3–8 m -es

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
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András • Címlap: Cseri Katalin
Hirdetésfelvétel: 06-20/5-934-534
Nyomda: Pauker-Holding KŌ. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
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.

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

DR. TAKÁCS GYÖRGYI
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/738-880,
06-20/996-7255
E-mail: info@pecelmed.hu

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

Egyenlőbánásmód-referens:

VÉDŐNŐK:

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

Gyermekjogi képviselő:

dr. Tóth Henriette Enikő
+36-20-980-6500, eniko.henriette.
toth@egyenlobanasmod.hu

További információ:
https://pecel1gyerek.hu/

KLÍMA AKCIÓ
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konténerekkel

Szabó
Sándor

Tel.: 06 -30/200 -1163
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HETI AKCIÓINK
a Facebookon
és a honlapon
HO¨UKHWĐHN
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Házhozszállítás:

06-70/326-0961
06-70/326-3954
06-28/798-909
Online rendelés:

it thoneszek.hu/pizzafuzio
Rendelésfelvétel: 11-2130-ig.
Cím: Pécel, Álmos Vezér utca 24.
Weboldal: pizzafuzio.hu
Facebook:

facebook.com/pizzafuzio
23
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SZÁLLÍTÁS PÉCELEN!
T
TEL.:
06-30-851-99-55

HAMBURGER

SAJTOK

Retro Burger .................. 990 Ft
Sajtburger....................1090 Ft
Baconos Sajtburger ..........1290 Ft
Csibe Burger ..................1290 Ft
Gyros Burger .................1490 Ft
Gluténmentes Burger........1690 Ft
Vega Burger ..................1690 Ft
Vegán Burger.................1690 Ft
Vadász Burger ................1990 Ft
Lala Burger ...................1990 Ft
Pulled Pork Burger ...........1990 Ft
Gyerek Burger ................. 590 Ft

Grillezett mozzarella.......... 990 Ft
Rántott sajt tartár ............ 990 Ft

MENÜBEN + 690 FT
LÁNGOS
Sima ........................... 590 Ft
Sajtos Lángos.................. 690 Ft
Lilahagymás sajtos Lángos ... 750 Ft
Sajtos tejfölös Lángos ......... 790 Ft
Magyaros Lángos.............. 990 Ft
Baconos Lángos ............... 990 Ft
Töltött Lángos................. 990 Ft

BOXOK
BBQ Box ......................1650 Ft
Chili Box ......................1990 Ft
Vega Box......................1990 Ft
Mics Box ......................1180 Ft

GYROS
Gyros pita (csirke).............. 790 Ft
Gyros pita (borjú) .............. 990 Ft
Gyros tál (csirke) ..............1590 Ft
Gyros tál (borjú) ............. 1790 Ft

HOT-DOG
Sima hot-dog .................. 450 Ft
Amerikai hot-dog ............. 550 Ft
Baconos hot-dog .............. 650 Ft

WRAPOK
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PÉCELEN ÉS A KÖ
• E-mail: zsilkaest
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Telefon: 06-7

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

Cornflakes csirke wrap .......1290 Ft
Grill wrap .....................1290 Ft
Gyros wrap ...................1290 Ft
Vega wrap ....................1290 Ft
Gluténmentes wrap..........1990 Ft
Teljeskiörlésű wrap ......... 1390 Ft
Pulled pork wrap .............1990 Ft

FRISSEN SÜLT ÉTELEK
Mititei Mics .................... 990 Ft
Chilis csirkeszárny ............. 990 Ft
Roston csirke .................1090 Ft
Fűszeres tarja ................1290 Ft
Rántott csirkemell ...........1290 Ft
Rántott karaj .................1290 Ft
Lecsós szelet..................1290 Ft
Borzas szelet ................ 1390 Ft
Avarborda ................... 1390 Ft
Cordon bbleu ..................1490 Ft

KÖRETEK
Rizs ............................ 390 Ft
Hasábburgonya ............... 390 Ft
Steak burgonya ............... 490 Ft
Zöldséges bulgur .............. 550 Ft
Édesburgonya ................. 650 Ft

SALÁTÁK
Házi saláta................... 1150 Ft
Görög saláta ................. 1150 Ft
Lazac steak salátaágyon .....1490 Ft

TÉSZTÁK
Sajtos-tejfölös tészta. . . . . . . . . . 990 Ft
Penne Arrabiata............. 1390 Ft
Carbonara ................... 1390 Ft
Bolognai..................... 1390 Ft
Túrós puliszka ................. 990 Ft

TÁLAK
1 személyes tál:
Rántott sajt, grillezett csirke,
rántott karaj, vegyes köret .......1990 Ft
1 személyes Csibe tál:
Párizsi csirke, grillezett csirke,
rántott csirke, vegyes köret .......2190 Ft
Vega Tál 2 személyes:
Házi saláta, görögsaláta,
gomba, rizs, grillezett
mozzarella, rántott sajt ..........4500 Ft
Baross Tál 2 személyes:
Fűszeres tarja, roston csirke, chilis
csirkeszárny, rántott sajt, rántott
hagymakarika, rizs, steakburgonya, csalamádé ...........5690 Ft
Baross Extra Tál
2 személyes:
Cordon blue, párizsi csirkemell,
rántott karaj, cigány pecsenye,
rántott sajt, rántott gomba,
steak burgonya, hasáb,
rizs, csalamádé .................6590 Ft

DESSZERTEK
Palacsinta (2 db) ............... 450 Ft
Túrógombóc ................... 550 Ft
Gesztenyepüré ................ 590 Ft
Madártej ...................... 690 Ft
Aranygaluska. . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 Ft
Csomagolási díj:
100 Ft / rendelés

NAPI AJÁNLAT korlátozott számban
HO¨UKHWĐ1 500 Ft!+3²U LJ
YDJ\DN¨V]OHWHUHM¨LJ
MINDEN NAP NYITVA VAGYUNK!

H-Szo: 1000-2100, V: 1000-1800
Pécel, Baross utca 7.
Baross Street
Food #Pécel

