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MEGHÍVÓ

Pécel Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja önt és kedves  
családját az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére  
rendezendő ünnepi megemlékezésre.

MEGHÍVÓ

Pécel Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja önt és kedves

mm

Időpont:
 2020. március 15. 10 óra
Helyszín: 
 PIOK Szemere Pál Általános Iskola aulája  
 (Pécel, Kossuth tér 7.)

 Köszöntőt mond  
 Horváth Tibor polgármester.

  Az ünnepi műsorban közreműködnek:  
a Petőfi Sándor Férfikórus,  
a PIOK Szemere Pál Általános  
Iskola 5. évfolyamos tanulói,  
az Ossó János Fúvószenekar.

A megemlékezést követően koszorúzásra  
kerül sor a Kossuth téren.

A Pekáry-kastélyban 16 órától zenés, dalos emlékműsor  
Karsai Zsigmond, a népművészet mestere, Pécel Város díszpolgára tiszteletére.

TÁJÉKOZTATÓ

2020. FEBRUÁR 21. 17 ÓRA 

2020. FEBRUÁR 28. 17 ÓRA

POLGÁRMESTERI  

Horváth Tibor, Pécel Város  
 

testület tagjai szeretettel  
 

pontokban tartandó tájékoztatókra: 

PIOK Szemere Pál Általános Iskola

PÉCEL, KOSSUTH TÉR 7.

 

Téma: Beszámoló az önkormányzati  

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Pécel városában

-ig

A vizsgálat ideje: munkanapokon  

 

 

A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak évente 
egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves élet-
kor alatt, továbbá a munkahelyi alkalmassághoz 
szükséges vizsgálat díja 1 700 Ft, mely a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábban: Országos Egészségbiztosítási Pénztár) által – orszá-
gosan – meghatározott térítési díj. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
 A 14 és 18 év közötti fiatalok szűrése ingyenes, de orvosi beutaló és szülői/gondviselői írás-
beli beleegyező nyilatkozat szükséges. A jogszabályok által szűrővizsgálatra kötelezettek szá-
mára, továbbá a 18 évnél idősebb tanulók esetében – amennyiben a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény előírja –  a vizsgálat szintén ingyenes.
 Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, továbbá több más tüdőbetegség 
időben történő felismerésére.
 Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TB kár-
tyáját, illetve (ha van) az előző évi tüdőszűrésről szóló igazolását.

 a januári képviselő-
testületi ülésen

FONTOS DÖNTÉSEK

Pécel Város Önkormány-
zatának Képviselő-testüle-
te 2020. január 30-án nyil-
vános képviselő-testületi 
ülést tartott, melynek főbb 
témái a következők voltak:

HORVÁTH TIBOR polgármes-
ter kilencvenedik születésnapja al-
kalmából otthonában köszöntötte 
Bagó Józsefné Eszti nénit. Ezen ke-
rek évforduló alkalmából Eszti néni 
meghatódva fogadta a polgármester 
úr jókívánságait, az általa elmondott 
verset, a virágcsokrot, az okleveleket. 

A KÖSZÖNTÉS 
PILLANATAI

LEHET EGY 
JÓ VÉTEL?

illetve az ünnepi tortát.

PÉCEL VÁROS Önkormányza-
ta kihasználatlanság miatt a jövőben 
értékesíteni kívánja a volt polgármes-
ter által használt, önkormányzati tu-
lajdonú, fekete színű, benzinüzemű 
Skoda SUPERB 3T típusú 3597 cm3-
es gépjárművet. A kilométeróra állása: 
111 130. A gépjármű állapota a haszná-
latból adódó műszaki állapotú. Tarto-
zik hozzá egy darab indítókulcs és 4 db 
téli gumi. Műszaki érvényessége: 2020. 
03. 20. Gyártási éve 2012.  A vonatko-
zó jogszabály értelmében az autó érté-
kesítéséhez képviselő-testületi döntés 
szükséges, ezért az értékesítés részle-
tes feltételeiről egy későbbi írásos felhí-
vásban kívánjuk tájékoztatni az érdek-
lődőket. A befolyó vételárat Pécel 
Város Önkormányzata jótékony 
célra szeretné felajánlani.  

ÖNKORMÁNYZAT

IGAZGATÁSI SZÜNET 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. július 27. napjától 2020. 
augusztus 7. napjáig és a 2020. december 
28. napjától 2020. december 31. napjáig ter-
jedő időszakra igazgatási szünetet rendelt el. 

MEGSZŰNIK A PRESZ KFT.
A képviselő-testület döntött a Presz Péceli 
Rendezvényszervező, Ingatlanhasznosító 
és -fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
megszűnéséről. A Presz Kft. végelszámo-
lással való megszűnését követően Pécel 
Város Önkormányzatának közművelődé-
si feladatait a Lázár Ervin Városi Könyv-

tár és Szemere Pál Művelődési Házzal, va-
lamint az önkormányzat alkalmazásában 
álló 2 fő munkavállalóval kívánja ellátni. 

INTÉZMÉNYVEZETŐI 
PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
Ezen az ülésen úgy határozott a képviselő–
testület, hogy pályázatot ír ki a Pécel Város 
Óvodái intézményvezetői (óvodapedagógus, 
magasabb vezetői megbízással) beosztásá-
nak ellátására.

DÖNTÉS A HÁZIORVOSI 
ÜGYELETRŐL
A képviselő-testület felhatalmazta Hor-
váth Tibor polgármestert, hogy a háziorvo-
si ügyeleti feladatok ellátásának megszer-
vezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról gondoskodjon a 2020.áp-
rilis 1. és 2023. június 30. közötti időszak-
ra vonatkozóan.
 A januári nyilvános képviselő-testüle-
ti ülés napirendi pontjairól bővebben Pé-
cel Város Önkormányzatának honlapján 
(www.pecel.hu) olvashatnak.

A háziorvosi ügyeletről szóló decemberi 

tájékoztató azt az információt tartalmaz-

ta, hogy Pécel város orvosi ügyelete 2019. 

december 17-től 2020. január 2-ig Mag-

lódon lesz elérhető. Ez az időpont már el-

múlt, az ügyelet viszont még mindig Mag-

lódon működik.

 Elnézést kérek mindenkitől, mert nem 

a tájékoztatás szerint alakultak a dol-

gok, másrészt, mert továbbra sincs jó 

hírem, ugyanis most már biztos, hogy 

2020. március 31-ig a nem fog változni ez 

a helyzet. A képviselő-testület döntött a 

háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásáról 

szóló közbeszerzési eljárás indításáról. 

Remélem, eredményes lesz a pályázat, 

és április 1-től újra helyben lesz elérhe-

tő az orvosi ügyelet.

 Az elmúlt több mint egy hónap tapasz-

talatai alapján kijelenthetjük, hogy a Mag-

lódon dolgozó orvosok mindenki megelé-

gedésére végezték ügyeleti munkájukat.

 Jogosan merülhet fel önökben több kér-

dés. Például, hogy decemberben miért gon-

doltuk, hogy csak 2 hétig lesz érvényben 

ez a szükségmegoldás? Hosszan tudnám 

ecsetelni, mennyi tárgyalást folytattunk 

ez ügyben. Majd kiderült, hogy az egész-

ségház épületében jelenleg nem biztosítot-

tak az ellátás jogszabályokban meghatá-

rozott szakmai feltételei. Az engedélyekre 

való várakozás pedig olyan időveszteség, 

amely veszélyezteti havi 1,6 millió forint ál-

lami támogatás igénybevételét.

 Kérem a tisztelt lakosság megértését, tü-

relmét.

 Igény esetén részletesebb tájékoztatást 

is szívesen adok személyesen vagy telefo-

non. Horváth Tibor polgármester

AZ ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGEI:

2234 Maglód, Rákóczi utca 7. 
Hétköznap: 18:00-8.00-ig;  hétvégén 

és ünnepnapokon a nap 24 órájában. 

Telefon: +36-28-662-104, 
+36-29-526-140, +36-70-410-4012

Tisztelt Péceliek!



4 PÉCELI  HÍREK | 2020. FEBRUÁR 2020. FEBRUÁR | PÉCELI  HÍREK 5

„Megtiszteltetés szá-
momra, hogy Pécel vá-
ros alpolgármestere le-
hetek, és képviselhetek 
egy ilyen adottságokkal 
rendelkező települést.”

hogy a közösségnek 
óriási alkotó ereje van

HISZEM ÉS VALLOM,

Pécel Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatok ellátása 

érdekében, a Pécel Város közigazgatási területén tartott ebek nyil-

vántartásba vétele céljából indított ebösszeírást 2020. március 15-ig 

meghosszabbítja. Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a 

törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként kell kitöltenie az „Ebösszeíró adatlap”-

ot. Az adatlapok beszerezhetők a Péceli Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér 

1.) ügyfélszolgálatán, vagy letölthetők Pécel Város honlapjáról (www.pecel.hu/Hirdető-

tábla/Ebnyilvántartás).

 A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztató megtalálható a honlapon, vagy személyesen kér-

hető a Péceli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján, illetve a 06-28/452-751 telefon-

számon.

Az ebösszeíró adatlapokat ebenként kitöltve az alábbi módon lehet benyújtani:

 ••  személyesen, ügyfélfogadási időben a Péceli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodá-

ján (2119 Pécel, Kossuth tér 1.),

 ••  postai úton a Péceli Polgármesteri Hivatalnak címezve (2119 Pécel, Kossuth tér 1.),

 ••  elektronikus úton az ebnyilvantartas@pecel.hu címre küldve (kitöltve, beszkennelve),

 ••  ügyfélkapun keresztül.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja 

maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján 30  000 Ft.

TISZTELT EBTULAJDONOSOK 
ÉS EBTARTÓK!

INTERJÚ

A z eredményes és hatékony mun-
kavégzés számára a fő cél, vallja 
Varmuzsa Péter, városunk alpol-

gármestere, akivel ez alkalommal Pécel jö-
vőjéről, és a képviselő-testület munkájáról 
beszélgettünk.

– Hogy érzi magát a Péceli Polgár-
mesteri Hivatalban mint alpolgár-
mester? 
 – Megválasztásom előtt is éreztem, sőt 
tudtam, mostanra pedig még jobban ki-
kristályosodott bennem, hogy a rám bí-
zott feladat sokrétű, összetett, és maximá-
lis felelősséget követel meg tőlem. Eddigi 
munkahelyeimen gyűjtött tapasztalatom, 
közigazgatási múltam sokat segít, de kihí-
vások mindig is lesznek, és jelenleg is van-
nak előttünk.
 A város hivatali dolgozói a jelenlegi fel-
készülési és megismerési fázisban nagyon 
nagy segítségemre voltak. A kollégák mun-
kájukra igényesek, pontosak, feladatukat 
maximális szakmai alázattal és felkészült-
séggel látják el. Az eredményes és hatékony 
munkavégzés, ami számomra fő cél, előt-
tünk is folyamatosan ott lebeg, és motivál-
ja Őket. Személy szerint hálás vagyok azért, 
hogy velük dolgozhatok.

– Milyen célokkal indult képviselő-
nek, honnan az indíttatás?
 – Elsősorban a polgármester úr belém 
vetett bizalma, és a tenni akarás, vala-
mint a fejlesztés a motivációm és a célom. 
Ugyanakkor a rendezett és működőképes 
település kialakítása és fenntartása is ki-

emelt prioritással kezelendő. Tudom, hogy 
volt olyan lakos, aki elégedett volt, és ke-
vésbé szerette volna a változást. Vannak, 
akik szerint jó irányba haladtak a dolgok. 
Őket ezúton is biztosítom, hogy nincs mi-
től tartaniuk, mert számomra a közösség 
az első, és nem politikai irányultság az, 
ami motivál és hajt. Szeretném, ha alap-
érték lenne az, hogy odafi gyelünk a má-
sikra, segítjük egymást, igazi közösséget 
alkotva éljük a mindennapokat városunk-
ban. Hiszem és vallom, hogy a közösség-
nek óriási alkotó ereje van, ha megszólítjuk 
a település polgárait, kikérjük a vélemé-
nyüket, és közösen gondolkodunk, akkor 
hatalmas eredményeket tudunk elérni.

– Mit jelent Önnek Pécel?
 – Nem vagyok tősgyökeres péceli, de gye-
rekkorom óta kötődésem van a városhoz. 
Gyermek- és fiatal-
koromban gyakran 
jártam fel Édes-
anyámmal nagyné-
némhez, majd ké-
sőbb egy pár évet 
a 17. kerületben töl-
töttem nála. Peda-
gógus nagynéném 
sokat mesélt a vi-
rágzó szomszéd te-
lepülésről, Pécelről. 
Elmondása szerint 
Pécel virágkorában 
impozáns, kulturált, 
rendezett település 
volt, ahol az értelmi-
ségi pesti polgárok 
előszeretettel töltöt-
ték szabadidejüket. 
Erről is tanúskodik 
számos villaépüle-
tünk, kastélyaink, 
és a már rég elfele-
dett fi lmszínházunk, 
uszodánk és virág-
zó Erzsébet sétá-
nyunk. Büszkék le-

hetünk, hogy híres gondolkodók (Ráday és 
Fáy család) gazdagították városunk múltját. 
Az emlékek azóta megfakultak a született 
péceliekben, de merjünk nagyot álmodni, 
és virágoztassuk fel ismét településünket!

– Mit gondol az előző testület mun-
kájáról?
 – Az előző testület a rendelkezésre álló 
tudása és akarata szerint végezte a munká-
ját. Jelenleg a lakosság nekünk adott bizal-
mat. Mi ezen túl csak előre tekintünk, és 
tiszta szívvel, lelkiismeretesen képviseljük 
a települést, és látjuk el a városvezetési te-
vékenységet.

– Hogyan látja a mostani testület 
munkáját?
 – Testületünk eddig a jelenlegi helyzet 
feltérképezésével, valamint a bizottságok 

megalakításával töltötte idejét, mely 
még átfedésben van az előzőleg emlí-
tett célok előkészítésével. Most kezd-
tük el az elképzelések stratégiai célok-
ká való formálását. Előre tekintünk, 
és csakis a jövőre koncentrálunk. 

– Melyek azok a lépések, ami-
ket nagyon fontosnak lát a fej-
lődés érdekében?
 – Szeretnénk, ha városunk tük-
rözné azt, hogy a főváros közvetlen 
agglomerációjában lévő településen 
élünk úgy, ahogy ez számos kör-
nyező településről elmondható. Pé-
celnek minden tekintetben fejlőd-
nie kell, értékeit kiemelni, és elhalt 
gyökereit szeretnénk feléleszteni. 
Fontosnak tartom a szomszéd tele-
pülésekkel, kerületekkel való kap-
csolattartást. Meg kell szólítanunk 
a beruházókat, a helyi vállalkozó-
kat és a lakókat, akik megtiszteltek 
minket azzal, hogy településünkre 
költöztek. Hiszek a közösség érték-
teremtő erejében, és mindenkinek 
fontos az értéket hordozó vélemé-
nye. A kulturális és sportélet támo-
gatása. Az oktatási intézményekkel, 
civil szervezetekkel, fi atalokkal és 
idősekkel való szoros együttmű-
ködés meghatározó a jövőre néz-
ve. Helyi vállalkozók, ipartestüle-
ti kamara bevonása az innovációs 
fejlesztésekbe, valamint az önkor-
mányzati beruházásokba. A város 
és a környezeti természeti értékek 
ápolása, tisztán tartása, a turiz-
mus fellendítése kiemelt stratégi-
ai cél és jövőkép.

– Ha éppen nem a városunk jö-
vőjén gondolkodik, mivel tölti 
szabadidejét? 
 – Bár most már kevés a szabad-
időm, de azt elsősorban családommal 
és a környezetünk folyamatos rende-
zésével, fejlesztésével töltöm.  
 Szeretném megköszönni, hogy lehe-
tőségem van elmondani eddigi tapasz-
talataimat. Köszönöm a körzetemben 
lakóknak, hogy képviselhetem őket, a 
képviselő-testületnek és polgármes-
ter úrnak, hogy bizalmat szavaztak 
nekem, és érdemesnek tartanak az 
alpolgármesteri pozíció betöltésére 
és ellátására. Köszönöm a családom-
nak a segítséget, különösen a felesé-
gemnek, hogy még betegen is vállalta 
a lakókkal történő találkozást. És kö-
szönöm önnek is, kedves Kata, hogy 
interjúalanya lehettem.  Cs.K.

a 

l-

5-ig 

teles a 

LITKEI FERI BÁCSIT 90. születés-
napja alkalmából a polgármesteri irodában 
köszöntötte Horváth Tibor polgármester. 

ÖNKORMÁNYZAT

FERI BÁCSI 
90 ÉVES
Feri bácsinak az volt a születésna-
pi kívánsága, hogy a Péceli Polgár-
mesteri Hivatalban találkozhas-
son a polgármester úrral, aki nagy 
örömmel fogadta az ünnepeltet. 
Ebből az alkalomból Horváth Ti-

bor a város vezetését is átadta pár percre 
a szülinaposnak, aki örömmel próbálta ki, 
milyen a polgármesteri székben ülni. Feri 
bácsit két fi a kísérte el a kis ünnepségre. 

bor a v

Litkei Ferenc és fi ai

ifj. Litkei Ferenc, Litkei Gusztáv 

Litkei Ferenc és Horváth 
Tibor polgármester
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ÖNKORMÁNYZAT

MINT ISMERETES, január 2-án 
a reggeli órákban a Csemer család ott-
hona a tűz martaléka lett. A ház tető-
szerkezetének egy része megsemmi-
sült, így az épület lakhatatlanná vált. 
A család számára szükséglakást biz-
tosított Horváth Tibor polgármester 
és Pécel Város Önkormányzata addig, 
amíg a ház helyreállítási munkálatai 
folynak. Az összefogás ereje ebben az 
esetben is megmutatkozott, hiszen a 
helyreállítási munkálatok nagyon jó 
ütemben folynak. A faanyag a tető-

MEGJELENT az országos főál-
lat  orvos legújabb határozata, amely 
előírja a baromfi k zártan tartását Ma-
gyarország teljes területén. Az intéz-
kedés célja, hogy tovább csökkenjen 
a vadon élő madarakkal való érint-
kezés lehetősége, ezáltal a baromfi -
állományok madárinfl uenza vírus-
sal történő fertőződésének kockázata.
 Az országos főállatorvos 1/2020-
as számú határozatában előírt zártan 
tartás azokra a gazdaságokra vonat-
kozik, ahol az állatok kifutója felül-
ről és oldalról nem védett megfelelő 
erősségű madárhálóval.
 További információ Pécel Vá-
ros Önkormányzatának honlap-
ján (www.pecel.hu) érhető el.

TÓTH ISTVÁNNÉ JULIS NÉNI 
2020. január 23-án ünnepelte 90. 

születésnapját. Julis néni évek óta az 
Ady Endre utcai Idősek Otthon lakója, 
akit ezen a kivételes napon Varmuzsa 
Péter alpolgármester köszöntött, vi-

TALABÉR ISTVÁNNÉT 95. szüle-
tésnapja alkalmából Sarlós Imre alpol-
gármester köszöntötte az ESE Baczoni 
István Rehabilitációs és Ápoló Otthon-
ban. Olgi néni 1925. január 29-én szüle-
tett Bukarestben. Édesapja szobafestő volt, 

PÉCEL GYERMEKEIÉRT ÉS IF-
JÚSÁGÁÉRT DÍJ alapításával Pécel 
Város Önkormányzata elismerését feje-
zi ki azon kisgyermeknevelőknek, daj-
káknak, pedagógusoknak, a közműve-
lődés és a nyilvános könyvtári ellátás 
területén dolgozó szakembereknek és 
a szakmai munkát segítő dolgozóknak, 
akik munkájukkal jelentős mértékben 
hozzájárultak Pécel Város gyermekei-
nek, ifjúságának gondozásához, nevelé-
séhez, valamint az e területek szakmai 
tevékenységét biztosító háttér megte-
remtéséhez.

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.

VARMUZSA PÉTER alpolgármester 

(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.

SARLÓS IMRE alpolgármester (Kö-

zösség Pécelért Egyesület)  7. körzet 

képviselője. Telefon: 06-20/410-0000 

E-mail: sarlos.imre@pecel.hu. 

Időpont egyeztetés a 06-20/410-0000-as telefonszá-

mon.

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. Fogadó-

óra: Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általá-

nos 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

KŐVÁRI IMRE 
(Összefogás 2119 Egyesület) 

Telefon: 06-70/602-1549 

E-mail: kovari.imre@pecel.hu

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI

ÖNKORMÁNYZAT

höz, a cserép, az ablakok, a hulladé-
kok elszállítása mind adományokból 
valósulhatott meg eddig. Az elvégzett 
segítő munkáért a család minden ro-
konnak, barátnak és munkatársnak 
ezúton fejezi ki háláját.
 A Közösség Pécelért Egyesület 
bankszámlájára eddig 370 ezer fo-
rint érkezett, amelyet a faanyagok 
beszerzésére, valamint a felgyülem-
lett hulladék elszállítására használt 
fel a Csemer család. Aki pénzado-
mánnyal a továbbiakban segítené a 

családot, a Közösség Pécelért 
Egyesület bankszámlájára tud 
utalni. Számlaszám: 65100211-
11049951, a közlemény rovat-
ba kérjük írják be: „A Csemer 
család megsegítésére” .
 A Csemer család mindenki-
nek nagyon hálás, aki valami-
lyen formában segített, és a jö-
vőben segíteni fog.

Sarlós Imre 
alpolgármester

SEGÍTSÜNK A CSEMER CSALÁDNAK!

OLGI NÉNI KÖSZÖNTÉSE

PÉCEL GYERMEKEIÉRT 
ÉS IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

ORSZÁGOS 
BAROMFIZÁRLAT

JULIS NÉNI 
SZÜLETÉSNAPJA
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rágot, tortát és oklevelet ajándékozva 
az ünnepeltnek. Szívhez szóló ének-
kel köszönte meg Julis néni a meg-
ható pillanatot a vendégnek.

2020. március 1-jétől lép hatály-

ba az a szabályozás, mely az állat-

védelmi feladatköröket központo-

sítja. Ez azt jelenti a továbbiakban, 

hogy a településen tapasztalt ál-

lattartással kapcsolatos szabály-

sértéseket ez év március 1-e után 

már nem a helyi jegyzőnél kell 

bejelenteni, hanem az alább 

említett hatóságoknál. Pécel vá-

ros esetében az illetékes eljáró ha-

tóság:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Gödöllői Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi Osztály

2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 1. D 

épület, levelezési cím: 2101 Gö-

döllő, Pf. 409

Ügyintéző: Dr. Vetési Ferenc

E-mail: godollo-elelmiszer@pest.

gov.hu

Telefon: 06-28/512-465, 06-20/556-

5405, Fax: 06-28/512-466

A Péceli Polgár-

mesteri Hiva-

tal a közszolgá-

lati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. § (1) bekezdése alapján pá-

lyázatot hirdet a következő munkakörök 

betöltésére:

 ••  pályázati és beruházási ügyintéző

 •• hatósági ügyintéző 

 •• közterület-felügyelő

A részletes pályázati feltételek a 

www.kozigallas.gov.hu internetes ol-

dalon és Pécel Város Önkormányzatának 

honlapján (www.pecel.hu) érhetők el.

TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATVÉDELMI 
JOGKÖR VÁLTOZÁSÁRÓL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az akkori román királyi palotát is festet-
te. Öten voltak testvérek, Olgi néni a ne-
gyedik gyerek volt.
 1941-ben családjával felköltöztek Buda-
pestre. 1957-ben házasodott, két év múl-
va született László fi a.
 Évekig az OFOTÉRT-nél dolgozott, 
majd nyugdíjba vonulásáig az Alumí ni-
um árugyár üzemi fényképésze volt. Fér-
jével 33 évet éltek boldog házasságban.
 Fia családjával Pécelre költözött, Olgi 
néni sokszor jött látogatóba, hisz a két fi ú 
unokája volt a mindene, a mai napig is ra-
gyogó szemekkel beszél róluk.
 2015. április 10-én költözött be az ESE 
Baczoni István Rehabilitációs és Ápoló Ott-
honba, ahol jól érzi magát, kedves, barát-
ságos mindenkivel. Nagyon szeret olvasni, 
népdalokat hallgatni, énekelni. Humorér-
zéke kiváló, ritkán van rossz kedve.

2020. január 1-től Pécel város köz-

igazgatási területén a gyepmes-

teri feladatokat a HD-HERCZIG 

Kft. gyepmesterei fogják ellátni.

ELÉRHETŐSÉGEIK:

Herczig József:  06-20/964-3025

Herczig Zsolt: 06-70/941-4637 

 A Kft. 2 hivatalos facebook ol-

dalán megtekinthetőek lesznek 

az esetlegesen befogott ebek 

(Herczig József – Gyömrői Kutya-

mentsvár Állatmenhely, illetve 

a Gyömrői Kutyamentsvár Állat-

menhely oldalakon).

https://www.facebook.com/

Gy%C3%B6mr%C5%91i-

Kutyamentsv%C3%A1r-

%C3%81llatmenhe

ly-323916294321836/

VÁLTOZÁS 
A GYEPMESTERI 
FELADATOK 
ELLÁTÁSÁBAN
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A díjazott személyére javaslatot tehetnek:
 a)    a közművelődési és köznevelési in-

tézmények vezetői,
 b)    a köznevelési intézmények szülői 

szervezetei, 
 c)    a polgármester,
 d)    a képviselő-testület tagjai.
 A kitüntető címre vonatkozó javaslatok 
2020. február 28. napjáig nyújthatók 
be a Képviselő-testület Kulturális Bizott-
sága részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.). 
 A részletes pályázati feltételek Pécel Vá-
ros Önkormányzatának honlapján (www.
pecel.hu) érhetők el.
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KÖZÖSSÉG

A leendő első osztályosok és 

szüleik részére az általános is-

kolák lehetőséget biztosítanak 

arra, hogy betekintést nyerjenek 

az iskolák életébe, megismerjék 

az iskolák vezetőségét és a ta-

nító néniket. Szeretettel várnak 

minden nagycsoportos óvodást 

a játékos iskolaelőkészítő foglal-

kozásokon.

IDŐPONTOK:

PIOK ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS GIMNÁZIUM
   

– Általános Iskolai 

intézményegysége (Szemere 

iskola, Kossuth tér 7.)

március 4., 11., 18., 25.
 – 16 órától

  – Petőfi  Sándor Általános Is-

kolája (Petőfi  Sándor utca 15.)

március 5., 12., 19.
– 16 órától, 
március 28-án – 9 órától

MINDEN EGYES FÁNAK 
KÜLÖNLEGES ÉRTÉKE VAN!

ISKOLA-
VÁLASZTÁS ELŐTT

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK 
GYŰJTÉS időpontjai

A zöldhulladék gyűjtés 2020. januártól a 
táblázatban megjelölt napokon, a kom-
munális hulladékszállítás napjával meg-
egyezően történik!
 
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS időpontjai

A FÁK értékét nem csak esztétiká-
juk, lombszínük és koronaformájuk adja. 
Napjaink klímakihívásai közepette külö-
nösen fontos szerepe van a fák által nyúj-
tott ökológiai szolgáltatásoknak. A városi 
hősziget hatásait mérsékeli a többszin-
tes zöld növényzet. Amennyiben a vá-
rosnak a legjobbat szeretnénk, magas, 
terebélyes koronájú fát kell ültetnünk 
minden olyan helyszínre, ahol egy ilyen 
méretű fa gyökérzete és lombkoronája a 
közműveket, épületeket nem zavarva el-
fér. A fáknak mindezen túl még eszmei 
és pénzben kifejezhető értékük is van, a 
fa kincs, városi, épített környezetben mi, 
emberek vagyunk felelősek értük.
 Ültessünk fákat felelősen gondolkozva, 
ne csak a ma annyira népszerű szlogen 
miatt, hanem belső késztetésből! Közte-
rületre csak önkormányzati engedélyek 
birtokában lehet, ne feledjük, hogy a vá-
rosképi tervezés szakmai feladat! 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KISOKOS

 Magánterületen is az ültetési távol-
ság a legfontosabb szempontok egyike, 
ne a pillanatnak ültessünk, mert a rosz-
szul tervezett ültetések csak későbbi ki-
vágást és pénzkidobást eredményeznek. 
 A gyümölcsfának, és minden lakó-
környezetben álló díszfának gazdára 
van szüksége, aki nap nap után ránéz, 
foglalkozik a növényvédelemmel, met-
szi, ápolja, tápanyagot pótol évről évre. 
A facsemete ültetéskori minősége meg-
határozhat akár több száz évet is, hiszen 
egy bükkfa vagy tölgyfa árnyékot, hűs pi-
henő helyet, tiszta levegőt nyújthat sok-
sok generáción keresztül. Famatuzsá-
lem az az öreg bükkfa is Olaszországban, 
amely alatt Szent Ferenc a természet vé-
dőszentje (1182–1226) egy vihar elől ke-
resett menedéket. Ő már abban az idő-
ben (XIII. század) fontosnak tartotta a 
természet védelmét, lépjünk hát a nyom-
dokaiba! Posnyák Klára Klaudia

KÖZÖSSÉG

A házhoz menő csomagolási hulladékgyűj-
tés 2020. januártól a táblázatban megje-
lölt HÉTFŐI napokon történik! 

Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, 
boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg-
gyűjtő pontokon történik: 
Kossuth Lajos u. 18., Pécel Kapuja.

HÁZHOZ MENŐ 
LOMTALANÍTÁS
Lomtalanítás ingatlanonként évente 
2 alkalommal (3 m3/alkalom mennyiség-
ben) igényelhető a következő telefonszá-
mon: 53/500-152 (2. menüpont) 
 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés el-
érhető páratlan hét hétfőn 13-16, órá-
ig páros hét csütörtökön 8-12 óráig a 
Szemere Pál Művelődési Házban (Pé-
cel, Isaszegi út 3.)

kommunális 
hull. szállítás

 napja

HÁZHOZ MENŐ 
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2020.
FEBRUÁR MÁRCIUS

Hétfő 3., 17. 2., 16., 30.

Kedd 4., 18. 3., 17., 31.

Péntek 7., 21. 6., 20.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2020.

FEBRUÁR MÁRCIUS

3., 17. 2., 16., 30.

N agy Sebestyén olyany-
nyira elhivatott, hogy 
időt, pénzt nem sajnál-

va lelkesen szervezi, fejleszti az 
egyesületet. 

– Mi késztet egy embert 
arra, hogy önkéntes tűz-
oltó legyen?
 – Pár éve történt, hogy az 
előttem haladó autó alja kigyul-
ladt, de az abban utazók ezt nem 
vették észre. Gyorsan kellett cse-
lekedni, megállítottam, majd el-
oltottam a járművet. A két idős 
hölgy utas nagyon megijedt, de 
szerencsére nem esett bajuk. Ez 
volt az a pont az életemben, ami-
kor rájöttem, hogy másokon se-
gíteni nemcsak felemelő érzés, 
de kötelesség is.

– Mi a célja az egyesület-
nek?
 – Az ideális az lenne, ha a 
város szélén egy közös telephe-
lyen állomásozna a tűzoltóság, a 
rendőrség és mentő. Ennek elő-
nye, hogy egyszerre, egymást 
erősítve vonulhatnának a hely-
színre. Lehet, hogy ez most irre-
álisnak hangzik, de ez a távlati 
tervünk, szeretnénk, ha pár év 
múlva így lenne ez Pécelen is.

– Azt gondolom, ennek 
megvalósulása komoly 
anyagi forrást igényel. 
 – Valóban sok pénz kell eh-
hez, csak egy példát mondok, 
egy teljes védőruha 1 millió fo-
rintba kerül, és ez csupán egy 
tétel a sok közül. Természetesen 

szükségünk van 
segítségre, szá-
mítunk a ka-
tasztrófavé-
delem és az 
önkormány-
zat támoga-
tására is, és 
indulunk pá-
lyázatokon. Tü-
relmesek vagyunk, lépésről-
lépésre haladva el fogjuk érni 
célunkat. Először is egy telep-
helyre lenne szükségünk.

 – Hol tartanak most?
 – Az önkéntes tűzoltóság 3 
kategóriában működik, vagy-
is 3 szintje van. Mi jelenleg az 
első szinten állunk, ahol az el-

MEGÚJULT 
A PÉCELI ÖNKÉNTES 

TŰZOLTÓSÁG
A 2017 óta Péceli Készenléti Önkéntes Tűzoltó és Men-

tőszervezet Egyesülete néven működő szervezet el-
nökével beszélgettünk tervekről, lehetőségekről.

sődleges feladat 
az ifjúságnevelés. 
Tanfolyamokat 

szer vez ün k , 
előadásokat 
tartunk, cso-

portokat hozunk 
létre, felkészítjük 
versenyekre a fi -
atalokat. Mind-

ezt tesszük azzal a céllal, hogy 
megismerjék, megszeressék a 
szakmát. A 2. szint azt jelenti, 
hogy a hivatásos tűzoltókkal 
együtt bevethetők vagyunk. Bí-
zom abban, hogy a nyár folya-
mán megkapjuk ezt a minősítést. 
A 3. szint az önállóan beavatko-
zó egyesület, ennek alapfeltéte-
le a telephely, szertár…

AKI TEHETI, TÁMOGASSA 
AZ EGYESÜLETET ADÓJA 1 %-VAL. 
Adószám: 18945322-1-13 

– Jelenleg milyen eszkö-
zök vannak az egyesület 
birtokában?
 – Van két tűzoltó autónk. Az 
egyik egy átalakított autó, mese-
autónak is nevezzük. Ezt sokan 
ismerik, mert óvodákban, isko-
lákban be szoktuk mutatni, kí-
vül-belül megtekinthető. Nagy si-
kere volt a városi gyermeknapon 
is. A másik autó kisebb tüzek ol-
tására, a tűz tovább terjedésének 
megakadályozására alkalmas, il-
letve használjuk még gépjármű 
baleseteknél műszaki mentésre.

– Miért van szükség ön-
kéntesekre?
 – Pécelhez a rákoskeresztú-
ri tűzoltóság van a legközelebb. 
Vészhelyzet esetén vagy innen, 
vagy Gödöllőről vonulnak ki. 
Akármilyen gyorsak, túl sok idő 
telik el, míg elkezdődhet az ol-
tás. Sokszor a helyismeret hiá-
nya is késlekedést okoz, pedig 
egyetlen perc is sokat számít. 
Ha helyben van a tűzoltóság, 
az idő reakció sokkal kisebb, 
sokkal hamarabb elkezdődhet 
az oltási munka. A jó helyisme-
ret is előnyt jelent, a helyi szak-
emberek tudják, honnan a leg-
praktikusabb a megközelítés.

– Szavaiból árad az opti-
mizmus…
 – Optimista vagyok, mert 
nem vagyok egyedül. A 2 éves 
működésünk alatt a tagságunk 
18 főre nőtt. Vannak köztünk or-
vosok, ápolók, mentősök, kato-
nák, tűzoltók. Lőrik Zoltán és 
Dátkai István személyében – 
akik alelnöki posztot töltenek 
be az egyesületben, - olyan se-
gítőim vannak, akikre szakma-
ilag és emberileg egyaránt szá-
míthatok. Büszke vagyok arra 
is, hogy sikerült országos hírű 
szaktekintélyeket is megnyer-
nünk, mint Turtsányi Sándor 
és Jambrik Rudolf tűzoltó ez-
redes.

– Hogy a szép tervekből mi 
fog megvalósulni, az raj-
tunk is múlik. Az egyesület 
várja további önkéntesek 
csatlakozását, és köszönet-
tel veszi a támogatásokat, 
felajánlásokat.  L.Á.
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Lőrik Zoltán, Batka Renáta, Feiler Zsófi ka, György Szidónia, 
Nagy Sebestyén, Dévai Balázs

2020. február 1-től az alábbiak

szerint változik a Pécel Posta 

(2119 Pécel, Isaszegi út 1.) 

nyitvatartási ideje:

Hétfő: 8–18 óráig
Kedd: 8–18 óráig
Szerda: 8–19 óráig
Csütörtök: 8 –18 óráig
Péntek: 8 –18 óráig
Szombat: 8–12 óráig
Vasárnap: ZÁRVA

VÁLTOZIK 
A PÉCEL POSTA 
NYITVATARTÁSI 
IDEJE
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KÖZÖSSÉG

N yáron a Szent Iván-éjnek megfele-
lő Juhannus ünnepen, ősszel a fi nn 
oktatás titkát boncolgató rendezvé-

nyen várták az érdeklődőket, majd novem-
ber utolsó és december első hetében a Ba-
ráti Kör három tagja Finnországban járt. 
Városnézési és kapcsolatépítési céllal, ön-
költségen szervezett útjuk először Helsin-
kibe, majd az onnan 500 km-re fekvő test-
vérvárosunkba, Iisalmiba vezetett.
 Három napot töltöttek a fi nn fővárosban, 
ahol meglátogattak néhány nevezetességet: 
a neoklasszikus stílusú, evangélikus Hel-
sinki székesegyházat, a tömör sziklába vájt 
Sziklatemplomot, a hétköznapok nyüzsgé-
sétől elvonulást biztosító, modern faépület-
ben található ökomenikus Csend Kápolná-
ját, a százhúsz éves Régi Vásárcsarnokot, és 
nem maradhatott ki Helsinki új, 
modern könyvtára, az Oodi, il-
letve a szaunát és kültéri meden-
céket kínáló Allas Sea Pool sem.
 A péceli művészeket, kéz-
műveseket reprezentáló aján-
dékcsomagokkal felszerelt kis 
csapat vendégségben járt Ma-
gyarország Nagykövetségén és 
a Balassi Intézetben (Magyar 
Kulturális és Tudományos Köz-
pont), ahol Urkuti György nagy-

követ, illetve Richly Gábor igazgató fogadta 
őket. Mindkét alkalommal részletesen be-
számoltak a Péceli Magyar-Finn Baráti Kör 
múltjáról, működéséről, programjairól, és 
örömmel fogadták a további munkára ösz-
tönző biztatást. A helsinki nagykövet úgy 
fogalmazott: a két nép hosszú múltra visz-
szatekintő baráti kapcsolatának alapját a 
baráti körök tevékenysége képezi.
 A harmadik napon utaztak tovább 
Iisalmiba, ahol a fi nn testvérszervezet ven-
dégszeretetét élvezhették. Tiszteletükre 
a helyi baráti kör vacsoraestet szervezett, 
melyen a vendégek előadás keretében be-
mutatták a Péceli Magyar-Finn Baráti Kör 
tevékenységét, a Szemere Pál Általános Is-
kola történetét, működését, alakuló fi nn-
magyar diákkapcsolatait pedig az iskola 

Kirándulás 
Finnországban 

Ismét eseménydús évet zárt decemberben a Péce-
li Magyar-Finn Baráti Kör, amely aktívan ápol-
ja a kapcsolatot fi nn testvérvárosunkkal, s vál-
tozatos programjaival északi barátaink életét, 

kultúráját igyekszik bemutatni a Pécelen élőknek.

egyik tanára (szintén a Baráti Kör tagja) is-
mertette. A péceliek meglátogattak két ál-
talános iskolát Iisalmiban, ahol tanárokkal 
beszélgettek, illetve tanórákra ültek be, így 
ismerkedve tovább a fi nn oktatással.
 December első hetében új tagokkal bő-
vült a küldöttség: Szilágyiné Szalai Zsuzsa 
(Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus) vezeté-
sével hét gyermek és három felnőtt érkezett 
testvérvárosunkba. Részben az NKA-nál 
elnyert pályázati összeg, részben a szülők 
hozzájárulása tette lehetővé, hogy a 2018-
as I. Péceli Finn Héten elkezdett zenei imp-
rovizációs kurzus Iisalmiban, a helyi zene-
iskolában folytatódhasson, szakemberek 
irányításával. A közös zeneszerzés és impro-
vizáció ismét nagyszerű fejlődési lehetőség 
volt a résztvevők számára, akik már terve-
zik a további folytatást. Zenészeink emellett 

„Unkarilainen ilta” (Magyar est) címmel telt-
házas koncertet adtak a Golden Home Ho-
tel csodálatos rendezvénytermében.
 A csapat december 6-án együtt ünne-
pelt fi nn barátaival legnagyobb nemzeti 
ünnepük, a Függetlenség napja alkalmá-
ból, majd másnap hazautaztak, sok-sok él-
ménnyel a hátuk mögött és jövőbeli ter-
vekkel maguk előtt.
 (További képes beszámoló a Péceli 
Magyar-Finn Baráti Kör Facebook-oldalán 

található.)
 Idén a Baráti Kör első prog-
ramja Rácz István tanár, író, 
műfordító, fotóművész életé-
ről, munkásságáról szól, akit 
Finnországban többek között 
az orosz-fi nn háború fotósaként 
és a műtárgyfényképezés meg-
teremtőjeként tartanak számon, 
itthon pedig a Kalevala egyik 
fordítójaként is ismert.  

László Zoltán

Szeretettel meghívjuk 

a Péceli Magyar-Finn Baráti Kör 

kulturális programjára:

„CSÖNDES VIZEKEN”
Joób Árpádné Mária fi nnbarát zene-

tanár előadása személyes emlékei, 

élményei alapján Rácz István fotó-

művészről, a Kalevala fordítójáról.

Az előadáson közreműködik: A. Joób 
Emese énekes, kobzos előadó

 Időpont: 2020. február 10. 19 óra

 Helyszín: Hámori Ház, 

 2119 Pécel, Ráday utca 25.

 A belépés ingyenes.

MEGHÍVÓ

Péceli Magyar- Finn Baráti Kör Urkuti 
György nagykövet társaságában

Hazafelé tartó iskolások
 – hóban, jégen, két keréken

S aját törvényei-
vel, áthágható 
és szent norma-

tíváival, külön utas eti-
kai kódexével olyan al-
ternatív valóságot kínál, 
amely az emberiség törté-
nelmében eddig példátlan mó-
don köti össze a világ, de akár csak 
az ország különböző pontjain élőket. Ugyan-
akkor arctalansággal, a mindennapokban 
megkövetelt szociális maszk fél-
redobásának lehetőségével, gát-
lástalansággal, a legbensőbb 
kegyetlenség kiélésének vélt kö-
vetkezmények nélküliségével is 
kecsegtet. És az ember megte-
szi. A legjobbat is, de a legrosz-
szabbat is. És akkor íme a nyers 
valóság: a gyermekeink számá-
ra ez a világ már nem csupán 
alternatíva, nem szabadon vá-
lasztható opció, hanem a teljes 
értékű létezés egyik aspektusa, 

és az a szülő, aki nem törődik azzal, hogy 
naprakész információkat szerezzen ennek 
a világnak a működéséről, az arról a lehe-
tőségről mond le, hogy iránytű lehessen a 
gyermeke számára ebben a világban.
 De nem egyedül kell felvérteznie magát 
a csemetéjét óvó szülőnek. Perlaki Gyula – 
aki szintén péceli – több évtizednyi infor-

matikai, és ami talán még ennél is fonto-
sabb, aktív szülői tapasztalattal a 

háta mögött határozta el, hogy 
segíteni fog. Kétfrontos há-

borút vív. Szakadatlanul 
járja az ország városait, 
hogy felső tagozatos gye-
rekekkel beszélgessen ar-
ról, mire fi gyeljenek akkor, 
amikor a közösségi média-

felületeket használják, ho-
gyan védjék meg hatékonyan 

a szüleiktől kapott drága eszkö-
zöket, miként óvják meg az adataikat 

a visszaélésektől és persze arról is, hogy hol 
kezdődnek az internetes zaklatás határai. 

A másik oldalról ugyanezen gyerekek szü-
leit, nagyszüleit, rokonait – tehát a felnőt-
teket igyekszik bevonni ebbe a folyamatba 
a Biztonságos internet című előadása kere-
tében, ahol a sok nehéz téma mellett arról 
is szót ejt, hogy a felmérései és a gyerekek-
kel való beszélgetések tapasztalatai alapján 
mik azok a dolgok, amiket ők szeretnének 
elmondani vagy megmutatni nekünk eb-
ből a világból. Vagy éppen olyan hasznos 
információk hangzanak el, hogy pontosan 
mit is jelent az, amikor gyermekünk „csak 
még egy meccset” akar lejátszani a korosz-
tálya legnépszerűbb számítógépes játékával 
foglalatoskodva.
 Mi, akik ott voltunk január 11-én a Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Iskola aulá-
jában, máris nyertünk. Gyula mottója az, 
hogy ha minden szülő csak két informáci-
ót tesz magáévá az előadáson elhangzot-
takból, akkor előrébb vagyunk. Nyertünk, 
mert egy nagyon fontos lépést tettünk meg 
együtt abba az irányba, hogy a gyerekeink 
előtt álló online folyosón ne csupán vala-

miféle zavaró akadály legyünk, 
mint valami kelletlen helyen 
terpeszkedő digitális krump-
liszsák, amit meg kell kerülni-
ük. Szerencsére nem egyszeri 
alkalom volt: Gyula folytatja 
felvilágosító hadjáratát az or-
szág iskoláiban, köztük termé-
szetesen Pécelen is. Egy olyan 
témában, ami nem csak hasz-
nos, érdekes, hanem rendkí-
vül fontos is. 

Perlaki Péter Zsolt

Párhuzamos univerzu-
mok márpedig léteznek! 
Egy egészen biztosan. Az, 
ami a kilencvenes évek-
től fogva egyre inkább a 
mindennapi ember éle-
tének részévé vált: 
az internet.

KÖZÖSSÉG

DIGITÁLIS 
KRUMPLISZSÁK!NE LEGYÉL

Az előadást Perlaki Gyula tartotta
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RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEM ÓRA SZÁSZ DÁNIEL  tanár úr magával ra-
gadó előadást tartott 2020. január 24-én 
délelőtt a Piok Ráday Pál Gimnázium diák-
jainak. A II. világháború egy szörnyű vesz-
teségeket okozó eseményét idézte meg egy 
rendkívüli történelem óra keretében. „A ka-
tasztrófa a Donnál” című vetítéssel egybe-
kötött prezentáció a magyar katonáknak a 
Don-kanyarban átélt szenvedéseit is élethű-
en szemléltette. Az óra elsődleges célja az 
volt, hogy a diákok a doni katasztrófa körül-
ményeit és részletet valamelyest megismer-
hessék. Hiszen a második magyar hadsereg 
1942/43-as hősies küzdelme a Szovjetuni-
óbeli Don folyó partján, mindörökre törté-
nelmünk része marad.  Cs.
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DIÁKOKAT DÍJAZOTT
a Péceli Települési Értéktár Bizottság

KULTÚRA

Az elmúlt években a Péceli Települési Értéktár Bi-
zottság tagjai folyamatosan gyűjtötték és rendsze-
rezték Pécel természeti, szellemi és épített értéke-
it. Ma már külön internetes oldalon is elérhető az 
informatív és folyamatosan bővülő adatbázis. 

VÉRADÁS:
2020. február 12-én, szerdán 14-18 óráig

Amit hozni kell: személyi igazolvány, lakcím- és TAJ kártya. 

Várunk mindenkit, aki szeretne segíteni!

CSALÁDI KÉZMŰVES DÉLELŐTT
2020. február 15-én, szombaton 10-12 óráig

Az idei első kézműves délelőttünkön a farsang jegyében 

várjuk a család apraját és nagyját.

A foglalkozást a Dominika Kreatív Hobby csapata tartja.

A részvétel díjtalan, de a helyek korlátozottsága miatt 

előzetes jelentkezést kérünk február 12-ig!

VASÚTMODELL MATINÉ
2020. február 29-én, szombaton 10-15 óráig

Ezen a február végi szom-

baton Virágh László vasút-

modell-építő csodaszép 

élethű modelljeit tekint-

hetik meg a Művelődé-

si Házban. A kiállítás fő-

szereplője az idén már 96 

éves igazi lokomotív, a 424-es gőzös lesz. De ezen kívül még sok 

más modellel és érdekességekkel várunk minden kicsit és nagyot 

szeretettel! A belépés díjtalan!

A KÖNYVTÁR
- MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A PROGRAMOKRÓL 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@pecel.hu, facebook.com
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

T avaly ősszel a bizottság egy külön-
leges pályázati felhívást tett közzé, 
amelyben a péceli diákokat hívta 

egy kis „játékra”. A pályázati felhívás célja 
az volt, hogy az értéktárban szereplő épü-
leteket, természeti értékeket, személyeket, 
vagy kiemelt jelentőséggel bíró helytörté-
neti eseményeket valamilyen hozzájuk kö-
zel álló műfajban, digitális formában dol-
gozzák fel a gyerekek. 
 A pályázat rendkívül sikeresnek bizonyult, 
összesen 42 általános iskolás és középisko-
lás tanuló készített csapatban vagy egyéni-
leg valamilyen alkotást. (Az elkészült videók 
elérhetők a peceliertektar.hu honlapon.) 
A bizottság január 21-én a magyar kultúra 
napja alkalmából adta át ünnepélyes keretek 
között az elismeréseket, és az elismeréssel 
járó díjakat. A díjátadót Nagy Annamária, 
a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési ház igazgatója, az Értéktár 

Bizottság elnök-helyettese 
nyitotta meg. Ezt követően 
az értékek megőrzésének, 
gondozásának fontossá-
gát hangsúlyozta beszé-
dében Varmuzsa Péter al-
polgármester, majd Erdős 
Szabolcs, az Értéktár Bi-
zottság tagja, a pályázati 
felhívás ötletgazdája kö-

Pécel Város Önkormányzata

Szent Erzsébet Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Sze-

mere Pál Művelődési Ház

Péceli Ipartestület

Marton Levente – Szolga és Marton 

Italbolt

Kuszák Krisztina – Piactéri Játék- és 

Ajándékbolt

Áfra Anita – Régi Álom Kávézó

Kővári Imre – Pekáry Kastély Étterem

Juhász József

Péceli Hagyományőrző Egyesület

TÁMOGATÓK

KIEMELT ARANY FOKOZATÚ 

DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLTEK 

A PIOK RÁDAY PÁL GIMNÁZIUM 

12.A OSZTÁLYOS TANULÓI 

Oravecz Regina, Nagy Alíz, Gyarma-

ti Gergely, Ducza Dorottya, Frankó 

Bence, Perei Violetta, Beke Ambrus. 

Felkészítő tanár: Szász Dániel 

(a címlapon ők láthatók – szerk.)

TOVÁBBI KIEMELT 

ARANY FOKOZAT

Kovács Lívia – Császár Gábor – Csá-

ki Csilla, Darányi Diána, Kókai Niko-

lett – Laár Krisztina, Németh Anna 

Janka, Vida Julianna

ARANY FOKOZAT

Buza Botond, Kiss Erik – Ács Péter 

– Szianosz Afrodité – Fazekas Zita, 

Egyed Alexa, Mikus Dorottya – Déni 

Laura

EZÜST FOKOZAT

Bagó Dávid, Dobronyi Tamás, Győr-

fi  Lázár, Nagy Armand, Tóbiás Ba-

lázs – Hardy Lehel, Simon Dominik, 

Strammer Zsombor, Szabó Dominik 

– Szabó Fruzsina – Berbekucz Bog-

lárka

BRONZ FOKOZAT

Tarbaj Bence, Selmeczi Bence, Du-

dás Lili Enikő – Csizmadia László – 

Sárossy Botond Levente, Borgula 

Péter, Horváth József – Viola Róbert 

Botond

FELKÉSZÍTŐ TANÁROK

Széplaki Cecília, Szász Dániel, Nagy 

Ildikó, Oláhné Molnár Dorottya, 

Dolhainé Besnyő Zsuzsa, Szabóné 

Póti Edit, Ragács Márta, Chriszt Bea

ELISMERÉSEK

szönte meg a gyerekek és pedagógusok ak-
tív részvételét. Az elismeréseket és az azzal 
járó ajándékokat Heltai Miklós, az Értéktár 
Bizottság elnöke adta át, aki külön méltat-
ta a diákok és tanárok együttműködésével 
létrejött alkotásokat.  Erdős Szabolcs

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

EZ ALKALOMMAL a Pé-
celi Alapfokú Művészeti Isko-
la tanárai és növendékei egy 
minden igényt kielégítő ze-
nés kvízműsorral várták a kö-
zönséget. Az est középpontjá-
ban Kölcsey Ferenc állt, hiszen 
1823-ban ezen a jeles napon 

fejezte be a Himnusz megírá-
sát. A kvízműsor alkalmával 
a szervezők gondoskodtak a 
nézőközönség megmozgatá-
sáról is. A műsor végeztével a 
kicsiket és nagyokat táncház-
zal várták, ami igazán nagy si-
kert aratott.

A rézfúvós kvartett tagjai: Jármi Napsugár, 
Péter Zsombor, Buza Bálint, Kovács Bence

Halmay Veronika, 
Huszti Adrienn, 
és Király Boldizsár

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ 
művésze, Fülöp Éva Zsuzsanna 
a Jézus Szíve Társasága Idősek 
Otthonában nagy sikerű operett 
előadást tartott. Magas színvo-
nalú énekművészetét áthatotta 
kedves, szeretetteljes lénye. La-

kóinkat is megénekeltette, szép 
régi emlékeket idézett fel hall-
gatóságában.
 Előadását Ács Dávid orgona-
művész kísérte, a hangosításról 
Berecz Gábor gondoskodott.

Fóti Emőke

OPERETT DÉLUTÁN 

KARSAI ZSIGMOND-EMLÉKÉV 2020.
Karsai Zsigmond, a népművészet mestere, Pécel díszpol-

gára idén októberben ünnepelné 100. születésnapját. 

Ebből az alkalomból a Karsai Zsigmond Baráti Társaság, a 

Péceli Települési Értéktár Bizottság és a Lázár Ervin Városi 

Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház emlékévet szervez, 

melynek első programját 2020. március 15-én, Zsiga bácsi 

halálának évfordulóján 16 órától tartjuk a Pekáry-kastélyban.

 Az előadáson Zsiga bácsira egy-

kori népzenész és népdalos bará-

tai emlékeznek. Szeretettel várunk 

minden érdeklődőt!

 A rendezvényről bővebben a már-

ciusi Péceli Hírekben, plakátokon, 

szórólapokon és a péceli Facebook-

oldalakon olvashatnak majd.

 Az év második felében kiállítással, 

és október 4-én, Karsai Zsigmond 

születésnapján újabb zenés, táncos 

előadással emlékezünk majd.

 Az emlékév támogatója Pécel Vá-

ros Önkormányzata.
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November óta egy új 
magyar sorozat epi-
zódjait láthatjuk a tele-
vízióban hétköznap es-
ténként. A Mintaapák 
című műsorban két pé-
celi kislány is szerepel.

MINTAGYEREKEK

Február 13. (csütörtök), 19–21 óra 
LAKÁSKONCERT – SZERELMESTE
Kárász Eszter és Váray László dalestje

 

Február 22. (szombat), 10–11 óra
MESEELŐADÁS

Március 5. (csütörtök), 20–23 óra 

KVÍZ NIGHT

Március 6. (péntek) 09–18 óra  

CSALÁDTERÁPIÁS SZEMINÁRIUM

Március 7. (szombat), 19–21 óra 

LAKÁSKONCERT – MAGYAR JAZZ EST
Kazinczy Oanz-Flóra

 és Mester Csaba zenekara

Március 14. (szombat), 9–17 óra 

CSALÁDÁLLÍTÁS
– EGÉSZ NAPOS PROGRAM

Március 21. (szombat) 10–14 óra 

HAGYOMÁNYOS SZAPPAN-KÉSZÍTŐ 
WORKSHOP

Március 22. (vasárnap) 10–14 óra 
HAGYOMÁNYOS SZAPPAN-KÉSZÍTŐ 
WORKSHOP

Március 31. (kedd), 19–21 óra  

IRODALMI EST – SZABÓ LŐRINC EST

FEBRUÁR 15. 
Farsangi mulatság 

FEBRUÁR 18. 16 órától 
Senior Akadémia

– Mit együnk és mit ne időskorban!

FEBRUÁR 21. 18 órától
Mozgásterápia – egy lehetőség

 a gyermek fejlődéséhez előadás

FEBRUÁR 23. 
Wass Albert Társaság emlékestje

MÁRCIUS 15.  
Városi ünnepség – Szemere Aula

KÚRIA PROGRAMOK FEBRUÁR – MÁRCIUS

PROGRAMOK 
2020. február. 13 – március 31.

Cím: Pécel, Ráday u. 25.
Telefonszám: 06-30-975/5683

Programokról további információ, 
bejelentkezési lehetőség itt található:

 www.hamorihaz.hu/esemenynaptar

KULTÚRA

A kantisz Léna második osztályba 
jár, de a sorozatban az óvodás cso-
port tagjaként statisztál. Neki álta-

lában havonta négy alkalommal kell részt 
vennie a forgatáson.
 Vághy Vivien számára több elfoglalt-
ságot jelent ez a tevékenység, hiszen ő az 
egyik főszereplő. A szerepe szerint ő is óvo-
dás, de a valóságban már első osztályos. 
Éppen az évnyitó napján kezdődött a for-
gatás, és azóta hetente minimum 2-3 nap 
iskolai hiányzást eredményez. Azt gondol-
hatnánk, hogy ez komoly problémát okoz 
a tanulásban. Vivi nem így éli meg, szá-
mára természetes, hogy ha hiány-
zik, akkor azt be kell pótol-
nia. A tanító néni nagyon 
segítőkész, gondos-
kodik arról, hogy 
időben megkap-
ja az anyagot. A 
szülők elve az, 
hog y az is-
kola, a tanu-
lás az első, a 
forgatás csu-
pán játék, ami 
nem tart örök-
ké. Vivi és Léna 
játéknak is fogják 
fel, nagyon jól érzik 
magukat a felvétele-
ken, el sem fáradnak, pe-

dig sokszor nagyon mozgalmasan telnek a 
napjaik a forgatáson. A kezdeti félelem, a 

„furcsa érzés” egy-kettőre elmúlt, mert el-
mondásuk szerint mindenki nagyon ked-
ves, aranyos. A színészek viccesek, sokat 
bolondoznak a felvételek között.
 A kötetlen, barátságos hangulat ered-
ménye, hogy Vivien nem görcsöl a szöve-
gére, ha a helyzet úgy hozza, teljes termé-
szetességgel rögtönöz. Ha például fi lmbéli 
apukája nem pont úgy mondja a szöveget, 
ahogyan az a forgatókönyvben szerepel, a 
kislány nem jön zavarba, ő is bátran eltér 
a leírtaktól, értelemszerűen módosít. Tet-
szik neki Juli szerepe, bár azt szomorúnak 
tartja, hogy a történetben nincs anyukája. 
 Eddig a legjobban azt a két napot élvezte, 
amikor a kempingezős jelenetet vették fel. 
Akkor egész nap a szabadban voltak, sokat 
játszottak a többi szereplő gyerekkel.
 Vivient gyakran felismerik, de őt nem za-
varja, ha megbámulják a boltban vagy az ut-
cán, azt meg kimondottan élvezi, hogy az 
iskolában a nagyobbak odamennek hozzá. 
Talán azért kezeli jól a népszerűséget, mert 
nem új dolog ez számára, hiszen a családban 

nem ő az egyetlen híres ember. (Édes-
apja az Anna and the Barbies 

együttes billentyűse.)
 A szülők számára 

mindkét család-
ban sok időt, fá-

radságot jelent 
az utaztatás, 
a kísérés, va-
lamint a szö-
veg tanulás, 
amihez még 
feltétlen kell a 

segítségük. De 
mindent kárpó-

tol a jogos büszke-
ség, amit gyermeke-

ik produkcióját látva 
éreznek.  L. Á.
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A 2019 decemberében megjelent Pé-
celi Hírek 10. oldalán a „Pécel régen és 
most” című cikkünkben elírtuk  Vitéz 
Almási László nevét. Ezúton kérünk el-
nézést, és megragadva az alkalmat, 
kívánunk nagyon jó egészséget az 
egész családnak. (a szerk.)

HELYESBÍTÉS

Hallgatnak a sírok, elődök és ősök értetlenül néz-
nek ránk, utódokra. Ugyanígy fogunk mi is elné-

zéssel lenni utódaink gyarlóságára. A péceli teme-
tő sok titkot, nagyszerű életet élt embereket rejt.

A HŐSÖKRE
PÉCELEN

Így emlékeznek 

I tt emlékezünk december 10-én min-
den évben azokra, akik életüket, vagy 
életük példáját adták nekünk, Péce-

lieknek. A megemlékezés anno, az azóta 
sajnos elhunyt Füzy Árpád, a  Millenni-
umi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány 
megálmodójától indult, és az alapítvány a 
mai napig gardírozza az eseményt. 
 Mindig a legmagasabb megfi gyelőállás-
nál, a kopjafáknál kezdjük a megemléke-
zést. Azért itt, mert bizony sok-sok élet ért 
véget a két világégésben Pécelen. Méltatlan 
lenne, ha csak egy-két embert emelnénk ki 
a sorból, és bizony az akkori ellenségek is 
indokolatlan hiányt hagytak maguk után 
odahaza. Magyarok, németek, románok, 
oroszok…
 A megemlékezésen nem nagy, de egyre 
növekvő létszámban képviseltük az utókort. 
Volt időszak, amikor polgármester, püspök, 
országgyűlési képviselő, és egyéb illusztris 
személyek mondtak pár gondolatot a szá-
mos egybegyűltnek. Reméljük, egyszer is-
mét elérjük az akkori érdeklődési szintet.
 A Himnusz eléneklése után rövid beszéd 
hangzott el, mely lényegében jelen írás esz-
szenciája volt, majd a Tábori Püspökség kép-
viselője fohászkodott a hősi halált haltak 
lelki üdvéért. Elhelyeztük a megemlékezés 
koszorúit: a Millenniumi Nemzeti Hagyo-

mányőrző Alapítvány, az Önkormányzat 
Kulturális Bizottsága, a Szent Erzsébet Ka-
tolikus Általános Iskola, Liptai Anna, és a 
Történelmi Vitézi Rend péceli és isaszegi 
egysége részéről. 
 Elénekeltük a Szózatot, és levonultunk 
vitéz Pozsonyi Ottó sírjához.

 A sírnál közösen imádkoztunk, majd el-
helyeztük a kegyelet virágait. Elénekeltük 
a Székely Himnuszt. Igazán felemelő volt.
 Idén egy új kezdeményezéssel bővült az 
ünnepség. A Történelmi Vitézi Rend Erdé-
lyi Törzskapitánysága még novemberben je-

lezte, hogy van egy erdélyi származású, de a 
péceli katolikus temetőben végső nyughelyet 
talált hős, akit érdemesnek mutatkozik be-
vonni a Hősök Napi megemlékezésbe. Ő vi-
téz csíktaplóczai Lázár Károly vezérezredes.

 A Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Törzs-
kapitánysága kezdeményezne egy emléktáb-
la elhelyezést is, erdélyi márványból, mely 
méltó módon bemutatná a méltán tisztelt 
vezérezredest. A helyszínen az is felmerült, 
hogy iker emléktáblát is kezdeményezhet-
nénk vitéz Pozsonyi Ottó péceli haditette-
it is megörökítve.
 Reméljük, hogy a kezdeményezés értő 
lelkű vezetőkre talál, és mellénk állnak 
a Pécel hírnevét is öregbítő események

– emléktáblák felavatása, és a mindenko-
ri december 10-i megemlékezések – során.

Almási László János

VITÉZ POZSONYI OTTÓ 
tüzér zászlós élt 25 évet. Kegyetlen 

hidegben és hóban 1944. december 

10-én öten védték a Pécelt a front-

vonallal összekötő utat. A szemben 

lévő dombon baljóslatú csend ho-

nolt. Tízkor a zászlós felderítésre in-

dult, de nem jutott messzire, egy 

nagy robbanás után véresen gurult 

le teste a tüzelőállás oldalán. Hűsé-

ges emberei az oroszok erős tüzelé-

se ellenére utána futottak, de meg-

menteni nem tudták.

VITÉZ CSÍKTAPLÓCZAI 
LÁZÁR KÁROLY vezérezredes Ka-

tonacsillag, példakép. 1944. márci-

us 19-én megakadályozta, hogy a né-

met alakulatok behatoljanak a Budai 

Várba. 1944. október 15-én a Budai 

Vár védőőrségének parancsnoka volt. 

E tragikus napon Lázár altábornagy 

ragyogó példát adott a honvédeskü 

betartásából. A kivételesen képzett 

és felszerelt Skorzeny-kommandóval 

folytatott harcban a testőrség ösz-

szeomlott, de Lázár csak a kormány-

zó „tüzet szüntess!” parancsára tette 

le a fegyvert. Nem volt hajlandó fel-

esküdni Szálasira. Az eset után a Ges-

tapo letartóztatta, és Mauthausenbe 

deportálták, majd 1945 elején át-

adták a nyilas hatóságoknak. Vádat 

emeltek ellene, ítélethirdetésre azon-

ban már nem került sor. A többi po-

litikai fogollyal gyalogmenetben 

Bajorországba vitték. Itt érte őt a há-

ború vége. 1945 júniusában hazatért. 

Az új hatalom „jutalomként” kitelepí-

tette Budapestről. Élete végén Péce-

len helyezték örök nyugalomra. 

Megemlékezés a Péceli katolikus temetőben
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SPORT

M ikor döntötte el, 
hogy a jégkorong 
az Ön sportja?

 – Négy éves lehettem, amikor a szüleim-
mel a Naplás-tóhoz jártunk korcsolyázni, és 
egyik alkalommal láttam pár srácot védőfel-
szerelésbe beöltözve hokizni, akkor éreztem, 
hogy ezt a sportot ki szeretném próbálni. El-
kértük az elérhetőséget és rendszeresen el-
kezdtem járni edzésekre. Mac Budapest csa-
patában kezdtem, ott volt az első edzésem, 
az első meccsem. Törzshelyemnek mond-
hatom, hiszen a mai napig ott játszom. 

– Hol játszik jelenleg? 
 – Az U18 Magyar bajnokságban játszom, 
és az Osztrák Erste ligában, valamint az 
U20-as Magyar és Osztrák Erste bajnokság-
ban, továbbá az U18-U20 válogatottban, és 
a Szlovák Extraligában is, amelynek a neve 
Tipsport liga.

– Hogyan lesz valakiből férfi  jégko-
rong válogatott?
 – A kiválasztás előtt az edzők folya-
matosan fi gyelik a játékosok teljesítmé-
nyét, és ez alapján döntenek arról, hogy 
kit hívnak be a világbajnok bő keretbe.

A KÖZELMÚLTBAN két 
városi szintű sportversenyt szer-
vezett Cseuz László gyermekek 
részére. Mindkét eseményhez 
a Lázár Ervin Városi Könyvtár 
és Szemere Pál Művelődési Ház 
biztosította a helyszínt.
 Az általános iskolák felső ta-
gozatára járó gyerekek számá-
ra meghirdetett városi asztali-
tenisz bajnokságon 40 fő vett 
részt. A legjobb eredményt el-
érők: Imre Dóra, Szabó Soma, 

VÁROSI SPORTVERSENYEK

Pécel Város Önkormányzata több éves hagyomány sze-

rint idén is megjutalmazza az elmúlt évben legjobb ered-

ményeket elért péceli egyesületi és szabadidős sporto-

lókat.

 Ehhez várjuk sportegyesületi vezetők, edzők, iskola-

igazgatók, testnevelő tanárok, osztályfőnökök, sporto-

lók, szülők, szurkolók javaslatait.

 Az ajánlások feltétlenül tartalmazzák a jelölt nevét, 

lakcímét, telefonszámát, egyesületének pontos nevét és 

a legkiemelkedőbb eredményeit.

 A javaslatokat a laszlo.cseuz@gmail.com e-mail 
címre várjuk február 28-ig.
 A jutalmak átadására 2020. március 13-án 18 órakor a 

Kúria Rendezvényházban kerül sor.

FELHÍVÁS A JÉGKORONG  

Sikerrel zárta a 2019-es évet az U20-as férfi  jégkorong vá-
logatott, ebben nagy szerepe volt Csollák Márkónak, aki 
születése óta Pécelen él. Találkozásunk alkalmával ar-
ról beszélgettünk, hogy milyen egy fi atal sportoló élete.

 Valójában az U20-as vezetőedző keresett 
meg a Mac Budapest Jégkorong Akadémi-
ánál, azzal, hogy behívnak a világbajnok 
bő keretbe. Ezután két edző mérkőzést ját-
szottunk, ahol a második meccsen sikerült 
egy gólt szereznem ember előnyben, ami jó 
eredménynek számít. 

– Milyen volt belülről megélni a ki-
jevi világbajnokságot, ahol hibátlan 

mérleggel jutott fel az U20-as csapat 
a divízió I/A világbajnoki osztályába? 
 – Igazából átéreztük, hogy milyen súlya 
van annak, ha minden meccset megnye-
rünk, és nagyon szerettünk volna jól sze-
repelni. Ennek tükrében játszottuk le ezt a 
mérkőzést. Az ukránok (5-1), az észtek (4-2) 
és a lengyelek (10-7) legyőzése után, a fran-
ciák elleni mérkőzéssel jutottunk fel az I/A 
csoportba, így a tét nélküli olasz meccs si-
kere tette fel a koronát a bajnokságra.

– Hogyan ünnepelték meg a sikert a 
kijevi világbajnokság után?
 – Nagyon jó volt a hangulat, főleg a ne-
gyedik meccs után, mikor kiderült, hogy 
megnyertük a világbajnokságot. Az ötödik 
meccs az olaszok ellen már nem számított 
nekünk. Azonban az igazi ünneplés az ötö-
dik meccs után következett csak. 

– Hogyan látja a jövőt?
 – Nagy lehetőségnek tartom, hogy 17 éve-
sen ott lehetek az Extraligában, és nagyon 
remélem, hogy ebben az évben már véglege-
sen is itt játszhatok. Valamint örülnék még 
további megkeresésnek is, ami a válogatot-
tat illeti.

– Mi a kedvenc száma? Hányas szá-
mú mezben játszik?
 – Lehetőleg mindig a 8-as számot sze-
retném, mert gyermekkorom óta abban 
játszom. A második szám, amihez ragasz-
kodom, az a 22-es szám, kötődésem abból 
fakad, hogy ezen a napon születtem.

– Mi volt a legkomolyabb sérülés, 
amit a pályán szerzett? 
 – Kulcscsonttörés volt a legnagyobb sé-
rülés, illetve előfordult ujj, csukló és boka-
fi cam is a pályafutásom alatt.

– Hogyan egyeztethető össze a sport 
az iskolával?
 – A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű 
Gimnáziumba járok. Nappali tagozatos di-
ákként nehéz helyt állni az iskolában, sok-
szor kell az edzések, meccsek miatt napokat 
hiányoznom. A válogatott miatt van, hogy 
heteket is, de próbálok mindig mindenhol 
maximálisan helytállni. Külön szervezést 
igényel számomra minden egyes nap. 

– Mit üzenne azoknak a gyerekeknek, 
akik szintén ezt a sportot választják?
 – Azt üzenném, hogy mindenképpen 
próbálják ki ezt a sportot, hiszen egy pluszt 
adhat az életükhöz. De bármilyen sport-
ról legyen szó, sok erő és kitartás kell hoz-
zá, ami ha megvan, akkor meghozza a gyü-
mölcsét!  Cs.K.

AZ ÉLETEM

Francz Anna, Silló Norbert. 
Az Óvodás Olimpiára 4 óvodá-
ból érkeztek a kis sportolók. A 16 
gyermek különféle feladatokban 
mérte össze ügyességét. Ezen a 
versenyen mindenki nyert, sen-
ki nem maradt érem nélkül. Az 
összesített eredmények alapján 
a Szent Erzsébet Katolikus Ál-
talános Iskola és Óvoda csapa-
ta szerezte a legtöbb pontot, így 
ők vihették magukkal a győz-
tesnek járó serleget.  L.Á.

Az Óvodás Olimpia részvevői

SPORT

Délegyháza KSE–Péceli SSE 

2020. február 22 14 óra – Délegyházi sportpálya

Péceli SSE–Pátyi SE 

2020. február 29. 14 óra – Péceli Sportpálya

Péceli SSE–Perbál SC 

2020. március 14. 15 óra – Péceli Sportpálya

Kistarcsa VSC–Péceli SSE

2020. március 21. 15 óra
Pecsenyiczki Mihály Sporttelep (Kistarcsa)

PÉCELI SPARTACUS SE 
FELNŐTT BAJNOKI LABDARÚGÓ 
MÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJAI

LABDARÚGÁS
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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@gmail.com
Ügyvezető: BÉNDEK JÓZSEF – telefon: 06-20/5760-012

DR. VARGA LÁSZLÓ EGÉSZSÉGHÁZ
Sürgősségi orvosi ügyelet telefonszám: 06-28/662-104
A rendelő telefonszámai: 06-28/547-235, 06-28/547-236,
06-28/662-070, 06-28/662-071, 06-28/662-072

FELNŐTT HÁZIORVOSOK (RENDELÉSI IDŐBEN HÍVHATÓK):
DR. RAY PÉTER – telefon: 06-28/547-226225
DR. BENKŐ JULIANNA – telefon: 06-28/547-226
DR. GRÓZNER ISTVÁN – telefon: 06-28/547-226
DR. TAKÁCS GYÖRGYI – telefon: 06-28/738-880, 06-20/996-7255 
(Kölcsey utca 6. szám alatt rendel).
DR. HERKUTZ ZOLTÁN – telefon: 06-28/547-235/5-ös mellék
Betegjogi képviselő: SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA – telefon: 06-20/4899-539
E-mail: marta.szecsine@ijb.emmi.gov.hu

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Telefon: 06-28/662-072/4-es mellék vagy 06-28/547-236/4-es mellék
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

PÉCELI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Telefon: 06-28/662-036, mobil: 06-20/801-2399, e-mail: csalsegpecel@gmail.com

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@pecel.hu

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

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

KÖZVILÁGÍTÁS HIBA BEJELENTÉS
Eurovill Kft., Telefon: 06-80/980-030 
E-mail:  kozvilagítas@kozvilagitas.hu vagy kozvilagitas@eurovill.hu

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

PÉCELI RENDŐRŐRS
Telefon: 06-27/518-972

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
Telefon: 06-30/621-2604, e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Telefon: 06-20/478-6874, e-mail: kozteruletfelugyelet@pecel.hu

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

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

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 
DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei referens
Telefon: 06-30/960-2657, e-mail: eva.drszatmari@gmail.com

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKI KIADVÁNYA
Kiadó: Pécel Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András • Hirdetésfelvétel: 06-20/5-934-534
Nyomda: Pauker-Holding K  . 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 nél-
kül, szerkeszte   formában közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül má-
solni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani  los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

2020. FEBRUÁR 17-től MÁRCIUS 31-ig

IVARTALANÍTÁSI 
AKCIÓ PÉCELEN!

A kandúr macska  
ivartalanítását kivéve KÉRJEN 

 

  

H-P: 8-10, 16-19-ig
  Szo: 9-12-ig

H-P: 16-19-ig
H+Sz+P+Szo: 9-11-ig

i

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS!
Beretta • Bosch • Fég • Junkers • SaunierDuval 

Termomax • Westen SZAKSZERVIZ 

Fali- és állókazán, bojler, vízmelegítő, konvektor
BEÜZEMELÉS, ELLENŐRZÉS ÉS TISZTÍTÁS

ZEMEN ÁKOS – 06-70/549-8330

Gózon Gyula Kamaraszínház 
(1172 Bp., XV. u. 23)

JEGYEK VÁLTHATÓK: 
1172 Bp. Ferihegyi út 26,  

Tel.: +36 1 247-2882 • www.gozon.hu

JEGYEK VÁLTHATÓK:

Spiró György: 
CSIRKEFEJ

Tragédia egy részben 

. 23)

u

J

BEMUTATÓ:  
FEBRUÁR 28. 

 

FEBRUÁR 27.)

 
Horváth Zsuzsa, Kálid Artúr, 

Nagyváradi Erzsébet

Árkosi Árpád

Szeretettel várjuk újonnan nyílt kézműves rétesezőnkben, ahol 
kedvenc ízei mellett különleges finomságokkal is találkozhat! Ha 

pedig egyedi kérése lenne, ossza meg velünk és elkészítjük!

Nem akar lemaradni az akcióinkról?
Kövessen minket Facebookon:
fb.com/retesmanufaktura
Kézműves sütik szeretettel töltve!

kedd - péntek: 10-17 
szombat: 8-12 

vasárnap-hétfő: zárva 

Rendelésfelvétel:
06 20 215 0286

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

SZERETNÉL EGY WEBOLDALT?
Mi nem csak egy weboldalt akarunk neked készíteni hanem 
sokkal többet. Minőségi online megjelenésed segítségével 
SIKERESEBBÉ SZERETNÉNK 
TENNI VÁLLALKOZÁSOD! webreTESZLEK

                              Ez az 

                ÖN      
hirdetésének a helye!

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

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

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

  

HÍREK
PÉCELI PÉCEL VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KIADVÁNYA

2020. FEBRUÁR
Pécel város
hivatalos weboldala közvetlenül 

 
mobil telefonjával leolvassa.

INTERJÚ 
VARMUZSA  
PÉTERREL

MEGÚJULT  
AZ ÖNKÉNTES  

ÍGY EMLÉKEZNEK  

PÉCELEN

  DIÁKOKAT DÍJAZOTT  

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

HÍREKHÍÍREK
PÉCELI

www.alkatreszrendeles.com

MINDEN, AMI AZ AUTÓDHOZ KELL 
AKÁR 30-40 % KEDVEZMÉNNYEL

info@qualtect.hu
+36-30/565-70-93

UTÁNFUTÓBÉRLÉS 2100 Ft/nap-tól

 INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL  
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK IS!

HAJDÚSZOBOSZLÓN A FÜRDŐKOMPLEXUM MELLETT 
IGÉNYES, ERKÉLYES, LIFTES APARTMANOK 

KIADÓK!
Az apartmanok nagysága  

különböző, 2-6 fő  
elhelyezésére alkalmasak.
Parkolás igény szerint zárt parkolóban.

4000 Ft-tól/fő/éj 
 + IFA (500Ft/fő/éj

Farsangi és tavaszi  
kedvezményes ár: 



beautyProfessional Szépségszalon
Tel.: 06-70/328-7257

Pécel, Baross utca 5. (Piac tér)

és lábápolás a szép  
és egészséges lábakért.

Bizalommal forduljanak hozzám problémás lábakkal is! 

 
ajándék spa lábáztatás,  

NYITÁSI AKCIÓ:

BÚTORLAPSZABÁSZAT 
GÉPI ÉLZÁRÁS, ÍVES KIALAKÍTÁS

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

www.facebook.com/zsilkaestarsakft

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE  

www.zsilkabutor.hu

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

LCD-, Plazma- és hagyományos televíziók
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL
LG • GRUNDIG • SAMSUNG • ORION • THOMSON SZAKSZERVIZ

P és P Szerviz Bt.
Tel.: 06-70/406-2020, 06-30/931-0899

PÉCELTV SZERVIZ


