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ÖNKORMÁNYZAT

Éppen egy éve, november 4-én vettem át hivatalosan az önkormányzat irányítását. Úgy gondolom, illik egy összefoglalót adni arról, mit értünk
el, mit nem, vagyis, jelenleg hol tartunk.

Ezenkívül: nekem nincs személyi titkárom, nem áll rendelkezésemre korlátlan
üzemanyagfogyasztás, szigorúan írom a
hivatalos utakból fakadó kilométereket, és
a szabadságol
szabadságolásomat is vezetik.

A

Most
Mos pedig
az eredményekről.
Mert vannak, még ha
M
nem is annyi, mint
azt egy éve terveztem. Ennek egyik
oka, hogy a járvány
miatt sok váratlan feladat adódott, és a három
ro hónapon át tartó
veszélyhelyzet
jelentősen
vesz
lassította
lassíto az ügymeneteket.
Megoldottuk
M ld
az orvosi ügyeletet, igaz, sokáig tartott, de újra van helyben ügyelet. Megfelelő helyet találtunk az
új óvodának, elkezdtük a tervezési munkákat. Az orvosi rendelő továbbépítéséhez
szükséges dokumentumokat beszereztük,
a Pesti útra készülő gyalogátkelőhely nem
megfelelő tervét módosíttattuk.
Kampányunk másik lényeges pontja az volt, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a Pécel Üzemeltető Kft. munkájára. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom,
hogy ez megvalósult, és ezt önök is láthatják. A városkép rendezettebb, szebb,
sok kátyú eltűnt, út-és járdaszakaszok
lettek kijavítva.
Megújult a Péceli Hírek és a város weboldala. A kommunikációnkat néhányan
kritizálják, hiányolják a minden napos bejegyzéseket. Én más véleményen vagyok,
mint azt már többször jeleztem, nem a számítógép előtt töltöm az időmet. Dolgozom,
tárgyalok. Minden megnyilvánulásunkról
nem tartom szükségesnek hírt adni. Amikor konkrét közölnivalónk van, azt megtesszük. Hiteles tájékoztatást ígértünk,
nem a magunk folytonos népszerűsítését.
Tartottunk februárban két lakossági fórumot, szeptemberben pedig a közmeghallgatáson volt a lakosságnak lehetősége személyesen találkozni velünk. Mindenki felé
nyitott vagyok, de a nekem szóló mondandójukat kérem, elsősorban telefonon tegyék.
Köszönöm a képviselő-testület tagjainak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak
a lelkiismeretes munkát, önöknek, kedves
péceliek, az együttműködést, és továbbra
is kérem türelmüket, megértésüket!

szeptemberi közmeghallgatás után
sok ismerősöm azt rótta fel, hogy
mást sem mondtam, minthogy semmire sincs pénz. Nem is tudok mást mondani, hiszen ez az igazság. Most mondhatják azt, hogy tudhattam, mire vállalkozom,
amikor indultam a választáson. Ez részben
igaz, mert azt tudtam, hogy nem jó helyzetben van a város, főleg a pénzügyeket tekintve, de azt nem tudtam, hogy ennyire súlyos
a helyzet. Önök egy olyan hajóra neveztek
ki engem kapitánynak, amely sodródik
az előző évek rossz döntéseinek tengerén.
A mostani visszatekintésnek még mindenképpen része kell legyen az előző választási
ciklus, – még akkor is, ha van, aki ezt oktalan visszamutogatásnak tartja – hiszen az
akkor született döntések több évig fogják
befolyásolni a város költségvetését. Sokan
kérdezik nap mint nap, miért nem írjuk le,
hogy miért van ilyen kilátástalan helyzetben az önkormányzat. (Jelzem, eddig is írtunk erről eme újság lapjain.) A kéréseknek
eleget téve, most felsorolom a nagyobb tételeket, amelyek miatt fejlesztésekre nemigen gondolhatunk a közeljövőben.

Amit örököltünk:
• Öt pályázat, melyek vagy nem kezdődtek el, (megjegyzem, számunkra még ez
a legjobb), vagy félbe maradtak. Hogy
miért álltak meg a munkák, érthetetlen. Ha az előírt ütemtervnek megfelelően haladtak volna, elég lett volna a
pályázatban elnyert összeg. Mivel nem
így történt, évekig húzódhat és ezzel
együtt drágul a megvalósítás. Példa:
1. A VEKOP pályázat – a már kifizetett
100 millió forint felett, havi 2 millió forintot kellett fizetnünk a Kontakt Alapítványnak több hónapon keresztül. 2.
A félbehagyott orvosi rendelő, melynek
továbbépítési költsége közel 100 millió
forinttal emelkedett meg.
• Az Erste bank 36 millió forint követelése, mert 2019 februárjában nem adták
át időben az épületet, (a Polgármesteri
Hivatal II. épületéről van szó, amiben az
OTP van.) illetve elődöm el sem ment ez
ügyben a tárgyalásra.
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• A vasútfejlesztés kapapcsán épült felüljáró
ó
éves karbantartási díja kb. 40 millió forintot tesz ki,
ami megelőzhető
lett volna, ha a város nem veszi a saját
kezelésébe.
• A DPMV Zrt évente 100
00
millió forintot fizet a városnak a víziközmű használatért.
ál té t
Nagy érvágás, hogy elődeink 2 évre előre elköltötték ezt a pénzt a Jókai és Felsősor utca felújítására
• A szennyvíztisztító telep egyik medencéje használhatatlan, ezt garanciálisan
meg lehetett volna javíttatni, de ezt is
elfelejtették. Így nekünk kell megtenni.
• Az Enmech Hungary Kft.-vel kötött szerződésben vállalták, hogy közel 200 millió
forint értékű fejlesztést hajt végre a cég
körüli infrastruktúrában. (járda, út, közvilágítás..) ennek határideje 2019. december 31. volt, de semmi sem valósult meg.
• A 2013-ban végzett útépítésekből két
helyre felhalmozott nagy mennyiségű
hulladék elszállítása is ránk maradt, mely
szintén több milliót fog kitenni.
Mindehhez hozzájönnek a járványhelyzet miatti váratlan kiadások:
• az állam elvette a gépjárműadóból befolyt közel 60 millió forintot,
• a különféle egészségügyi eszközök beszerzése, a rendszeres fertőtlenítés 40
milliót vitt el eddig, és még nincs vége
a járványnak.
A mindennapokat úgy lehet túlélni, hogy
az amúgy is feszes költségvetésünket még
feszesebbre húzzuk.
Kampányunkban költségtakarékos működést ígértünk. Miben nyilvánul ez meg?
Felbontottuk a szerződést a Williams
Televízióval, 2 ügyvéddel, a Helpynet Kftvel, kiléptünk az Efusból, eladtuk a város
által üzemeltetett nagyfogyasztású gépkocsit, megszüntettük a Presz Kft-t, csökkentettük a reprezentációs költségeket.

Horváth Tibor
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VÁLTOZNAK AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK

A közösség nagyon fontos számomra,

MINDIG IS AZ VOLT!

Az önkormányzati képviselőket bemutató sorozatunkban Garamszegi Zsolt következik, aki a Közösség Pécelért Egyesület listájáról
került be a képviselő-testületbe.

A

z ön neve a 2019. évi választások előtt sem volt ismeretlen a helyiek előtt.
– Igen, sokan ismernek, részben azért,
mert tősgyökeres péceli vagyok, ahogyan
szüleim is. Párommal és 13 éves fiammal
élek Pécelen. 1985 óta aktívan részt veszek a Péceli Spartacus életében, kezdetben mint sportoló, utóbbi években mint
az egyesület alelnöke. Ez idő alatt rengeteg ismeretséget és barátságot kötöttem
az egyesületnek köszönhetően. Ismertsé-
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gem másik oka az, hogy
ezt megelőzően már indultam képviselőjelöltként, mert mindig is érdekelt Pécel közélete, és
régóta szerettem volna
bekapcsolódni az önkormányzati munkába.

– Nem tartozik önhöz választókerület.
Milyen képviselői feladatai adódnak?
– Nincs körzetem, ezért
az egész városért dolgozom. Mindegy, hol van
helyileg az a probléma,
ami miatt megkeresnek,
igyekszem segíteni. Mivel
sokan ismernek – vagy
személyesen vagy édesanyám révén – így bizalommal fordulnak hozzám azok is, akik a város
északi felében laknak.
Természetesen a 4-es
körzet problémáit jobban
ismerem, hiszen ott lakom. Bár tudom, Karsai
András, a körzet képviselője is nyitott szemmel jár,
van bőven intézni való, jut
mindkettőnknek. Próbálok napi szinten kapcsolatot tartani a lakossággal,
erre egyik példa az, hogy
a választások óta részt veszek a Péceli Hírek terjesztésében.
Három bizottságban
dolgozom, melyek mindegyike fontos, de kiemelném a pénzügyi
bizottságot, melynek elnöke vagyok. Nem
lehet mindig népszerű döntéseket hozni, Pécel érdekeit kell figyelembe venni.
A felelős döntéshozatal előkészítése folyamatos feladatot ad, mint például az
éves költségvetés többszöri módosítása, amely a vírushelyzet és a központi
gépjárműadó elvonásának köszönhetően komoly fejtörést okoz a pénzügyi bizottság és a képviselő-testület számára.
Kötelességemnek érzem, hogy jól tájé-

kozott legyek az ügyeket illetően. Ebben
nagy segítségemre van a pénzügyi iroda
vezetője és munkatársai, valamint jegyző úr és aljegyző úr.
– Ön a Közösség Pécelért Egyesület elnökhelyettese. Mennyiben befolyásolja az egyesületi tagsága a
képviselői munkáját?
– Az egyesületből 7-en jutottunk be
a képviselő-testületbe, ezenkívül még 2
egyesületi tagunk dolgozik külsős bizottsági tagként. Mi 9-en rendszeresen összejövünk. Jó közösség vagyunk, és ez nem
azt jelenti, hogy mindig, mindenben egyetértünk. Köztünk is vannak viták, nézeteltérések, de ami fontos, hogy kapcsolatunkat a nyíltság, őszinteség jellemzi, így
mindent meg tudunk beszélni.
A közösség nagyon fontos számomra,
mindig is az volt. Az iskolában, a munkahelyen és a sportban. Szeretek csapatban dolgozni, szeretek tenni a közösségért.
Örülök, hogy most nagyobb lehetőségem
van a kisebb és nagyobb közösségekért
tenni. A Közösség Pécelért Egyesület tagjaival közösen a tiszteletdíjunk egy részét
felajánljuk valamilyen karitatív célra. A
karantén ideje alatt képviselőtársaimmal
élelmiszer csomagokat állítottunk össze,
és ezeket eljuttattuk rászoruló családokhoz. Hátrányosabb helyzetben élő gyermekeknek laptopokat adományoztunk,
ezzel segítve az online oktatást. Anyagi
segítséget nyújtottunk a gyerekek nyári
táborozásához, és az iskolakezdésnél is
sok családnak segítettünk ajándékutalvánnyal.
– Mennyiben játszik szerepet az
egyesületben az országos politika? A kampány alatt többen öszszefüggést láttak az egyesület és
az MSZP között.
– Valóban, de mindig kihangsúlyoztuk, hogy ez nem így van. Az egyesület
tagjai között van jobb- és baloldali érzelmű egyaránt. Ha politikailag különböző
nézetűek vagyunk, ez nem játszik szerepet, Pécelen csak az számít, hogy ki mit
tesz városért. Egyik vágyam és célom is
az, hogy ne legyen széthúzás, megosztottság. Pécel mindannyiunké!
PÉCELI HÍREK | 2020. NOVEMBER

Nem lehet mindig népszerű döntéseket hozni, Pécel érdekeit kell figyelembe venni.

Pécel Város közintézményeiben 2020.
szeptember 7-től a
Atuex Kft. és a 10
Minutes Bistro Kft.
szolgáltatja a közétkeztetést. Figyelemmel arra, hogy a
korábbi években az ét-kezési térítési díjak kizárólag a Központi Statisztikai Hivatal által
közzétett mértékben emelkedtek, valamint arra, hogy az élelmiszerárak ennél
jóval magasabb mértékben emelkedtek,
ezért szükséges az étkezési térítési díjak
27 %-kal való megemelése.
A fentiek értelmében Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.
október 29-ei döntése alapján 2020. december 1-től az alábbiak szerint módosulnak az étkezési térítési díjak: (az árak az
ÁFÁ-t tartalmazzák):

– Említette, hogy eddig is figyelemmel kísérte a közéletet. Eddig kívülről szemlélte, most aktív résztvevője, alakítója. Érzékel különbséget?
– Teljesen más. Sportos kifejezéssel élve, a pálya széléről könnyűnek tűnik a játék, és szembetűnőbb, hogy ki
mit ront el, tudni véljük, hogyan lehetne jobban csinálni. Kívülről nem hittem
volna, hogy ez a munka ennyire sokrétű, és idegfeszítő. Nehéz megszokni azt
is, hogy nem tudunk mindenkinek megfelelni. Minden tiszteletem az eddig bármikor hivatalban lévő polgármestereknek és képviselőknek.
– Elégedett az egy év alatt elért
eredményekkel?
– Nem lehetek elégedett, hiszen a nagyobb beruházások nem indultak még el.
Minden lassan halad, én is türelmetlen vagyok, nemcsak a lakosok. Valljuk be, hogy
nagyon nagy bizalmat kaptunk a péceliek
által az elmúlt választások alkalmával,
amivel élni szeretnénk. Mondhatom ezt
a többi képviselő társam nevében is. Bízom benne, hogy hamarosan nagyobb sikerekről is beszámolhatunk.
L.Á.
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•
•
•
•
•

• 690 Ft/nap, ebből:
• tízórai 205 Ft/nap
• ebéd 375 Ft/nap
• uzsonna 110 Ft/nap

ÁLTALÁNOS
ISKOLA
I
– ALSÓ
TAGOZAT:
TA
•
•
•
•

790 Ft/nap, ebből:
tízórai 195 Ft/nap
ebéd 445 Ft/nap
uzsonna 150 Ft/nap

ÁLTALÁNOS ISKOLA
– FELSŐ TAGOZAT:
•
•
•
•

820 Ft/nap, ebből:
tízórai 195 Ft/nap
ebéd 455 Ft/nap
uzsonna 170 Ft/nap

KÖZÉPISKOLÁSOK EBÉDJE:
655 Ft/nap

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS:
Tettünk már lépéseket, amik ezt bizonyítják: jó kapcsolatban vagyunk az országgyűlési képviselőnkkel, Dr. Szűcs
Lajossal, támogattuk a Wass Albert Társaság kezdeményezéseit, helyreállt a jó
viszony az önkormányzat és a Spartacus
Sportegyesület között. A többi civil szervezet munkáját is fegyelemmel kísérjük,
és az egyházakkal is jó kapcsolatot szeretnénk ápolni.

ÓVODAI ELLÁTÁS:
ÓV

SZOCIÁLIS FELNŐTT ÉTKEZÉS

680 Ft/nap, ebből:
reggeli 230 Ft/nap
tízórai 50 Ft/nap
ebéd 310 Ft/nap
uzsonna 90 Ft/nap

• (szállítással): 830 Ft/nap
• (szállítás nélkül) önkormányzati,
hivatali és köznevelésben dolgozók:
825 Ft/nap

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS

PÉCEL VÁROS Önkormányzata megtartotta az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezését 2020. október 23-án délelőtt,
melynek helyszíne a Kálvin tér volt. A koronavírus járvány miatt lerövidített ünnepségen Horváth Tibor polgármester mondott
beszédet, melyet koszorúzás követett. Az
eseményen Dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő is tiszteletét tette.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelt Adózók! KÉSZÜLJENEK

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.
VARMUZSA
PÉTER alpolgármester
VA
(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
Id
telefonszámon.
t l
SARLÓS IMRE alpolgármester (Közösség Pécelért Egyesület) 7. körzet
képviselője. Telefon: 06-20/410-0000
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu.
Időpont egyeztetés a 06-20/410-0000-as
0 telefonszál f
á
mon.

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ

TORMA
T
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
Telefon:
T
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
KARSAI ANDRÁS (Független)
KA
4.
4 körzet képviselője.
Telefon:
06-30/773-1100.
T
E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadóóra:
ó Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általános
no Iskola emeleti 8-as termében.

1. helyezett – Habina Ferenc kertje

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
3. helyezett – Kiss Edina kertje

TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA
A
(Összefogás 2119 Egyesület).
Telefon: 06-20/465-0440. E-mail:
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu
u
2. helyezett – Posnyák Klára kertje

GARAMSZEGI
G
ZSOLT
(Közösség Pécelért Egyesület)
Telefon:
T
06-20/541-6195
E
E-mail:
garamszegi.zsolt@pecel.hu
KŐVÁRI IMRE
Telefon: 06-70/602-1549
E-mail: kovari.imre@pecel.hu

MINT ISMERETES, Pécel Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdetett a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím
adományozására.
Az elismerő cím azoknak a Pécel
Város közigazgatási területén lévő
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lakóingatlanok birtokosainak adományozható, akiknek az ingatlanán
található épület, kert, udvar (a beültetett virágok és növények vonatkozásában is) harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezethez.
A díjakat Horváth Tibor polgármester ünnepélyes keretek között
adta át az ingatlanok birtokosainak.
I. helyezett: Habina Ferenc
II. helyezett: Posnyák Klára
Klaudia
III. helyezett: Kiss Edina
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Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 29-i ülésén módosította Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.2.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
rendelet). A módosítások 2021. január 1. napján lépnek hatályba. A módosított rendelet
több dologban is újdonságot tartalmaz a hatályos helyi adórendelethez képest, amelyről
tájékoztatni szeretnénk a tisztelt adózókat.

A

magánszemély kommunális adója adónemben pontosításra kerültek az igénybe
vehető 50 %-os kedvezmény feltételei, illetőleg a képviselő-testület szélesítette az élethelyzeteknek azon
körét, amelyre vonatkozóan a kedvezmény igénybe vehető. Újdonság,
hogy 2021. január 1. napjától azon
65. életévüket betöltött személyek
is külön jogcímen jogosultak a kedvezményt igénybe venni, akiknek a
havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a kétszeresét.
A három vagy több gyermeket nevelő családok magánszemély kommunális adója kedvezménye pontosításra került annyiban, hogy a
Rendelet hatályba lépését követően a hatósági bizonyítványok beszerzése már hivatalból történik,
azonban a háztartásban együtt élő
személyek jövedelemigazolása elengedhetetlen lesz, tekintettel arra,
hogy az 50 %-os kedvezménnyel a
továbbiakban csak akkor tudnak
élni, ha a három vagy több kiskorú,
vagy közép- vagy felsőfokú oktatási intézményi nappali tagozatán tanuló gyermekek nevelése mellett a
háztartásban együtt élő személyek
egy főre eső nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének kétszeresét. Felhívnánk
azonban az adózók szíves figyelmét
arra, hogy abban nem történt változás, hogy ezt a kedvezményt az adóalanynak minden évben kérnie kell
a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, és a kötelező mellékletek
benyújtásával.
Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat
arról, hogy a rendelet egyik legfontosabb módosítása az, hogy a jelenlegi
17 000 Ft-os mértékről 2021. január 1. napjától 24 000 Ft-ra emelkedik a magánszemély kommunális
adójának az éves mértéke. Erre az
emelésre azért van szükség, mert a
gépjárműadónak a Járvány Elleni
Védekezési Alapba történő irányításával évente kb. 50 000 000 Ft-tól
esik el Pécel Város Önkormányzatának a költségvetése, valamint az
ugrásszerűen megnövekedett lakosságszámot ellátó infrastruktúra-fejlesztéseknek is fedezni szükséges az
anyagi erőforrás-igényét.
Jelen tájékoztatás nem teljes
körű, az egyes adónemekre, kedvezményekre, mentességekre vonatkozó részletszabályokat a rendeletből ismerhetik meg a tisztelt
adózók, ezen kívül tájékoztatást kérhetnek az adócsoport munkatársaitól személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 08:30-12:00
és 13:00-17:30, szerda: 08:30-12: 00
és 13:00-15:30)
vagy telefonon a
06-28/452-751es telefonszámon.

FEL A TÉLI
KÖZLEKEDÉSRE!

TÉLEN MEGVÁLTOZNAK az útviszonyok és a látási viszonyok, esetenként sokkal
rosszabb körülmények között kell közlekedni,
mint az év más évszakaiban. Ehhez a balesetek megelőzése érdekében a járművezetőknek
és a gyalogosoknak is alkalmazkodniuk kell.
A rövidebb nappalok miatt többet kell sötétben és szürkületben közlekedni, ráadásul köd
és havazás miatt is gyakran erősen lecsökken
a látótávolság. A biztonság egyik alapfeltétele a
láthatóság, tehát a járművek világításait, irányjelzőit karban kell tartani, ha meghibásodnak,
azonnal meg kell őket javíttatni. Az útviszonyok helyenként és napszakonként is változnak, az utak az esőtől, hótól, lecsapódó párától gyakran lesznek csúszósak, jegesek. Ezért
tartsanak nagyobb követési távolságot, vezessenek figyelmesen, óvatosan! Kerüljék a hirtelen fékezést, kormánymozdulatokat!
A gépjárműveket tanácsos szakemberrel átvizsgáltatni. A világítások mellett lényeges, hogy
a téli gumiabroncsok megfelelő állapotban legyenek, a fék és a kormányberendezés, valamint az ablaktörlő is megbízhatóan működjön.
Legyen az autóban jégkaparó, téli ablakmosó
folyadék és jégoldó spray. Ahhoz, hogy a szélvédő ne párásodjon be, és a vezető jól lásson,
elengedhetetlen, hogy a jármű fűtő és szellőztető berendezése jól működjön. A kerékpárosok
és a gyalogosok külterületen feltétlenül viseljenek fényvisszaverő mellényt! Lakott területen is ajánlott, hogy legyen rajtuk valamilyen
fényvisszaverő ruha, mert sötétben, szürkületben így sokkal hamarabb észrevehetőek.
A baleset-megelőzés legfontosabb tényezői
maguk a közlekedők. Önökön múlik, hogy elkerülnek, vagy szabálytalanságukkal előidéznek baleseteket! Kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat!
… hogy mindenki hazaérjen!

Oláh János jegyző
2020. NOVEMBER | PÉCELI HÍREK

Forrás: police.hu
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A FŰTÉSI IDŐSZAK VESZÉLYEI
Október 15-ével megkezdődött a hivatalos fűtési szezon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb
idő beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként felfűtik a lakásaikat.
A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a
megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűén alkalmazná ezen eszközöket.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából
ered, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem
a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, amik
már nem képesek megbirkózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közre játszhatnak a kazánok robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll a keringetőszivattyú. A modern kazánoknál ez ma már
nem jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó és megfelelő üzemi nyomást.

FONTOS, HOGY MINDEN BEGYÚJTÁS ELŐTT
GYŐZŐDJÖN MEG KÖVETKEZŐKRŐL:
• a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt mértékig fel legyen töltve vízzel,
• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények,
nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,
• szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról,
• ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció
és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő
fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.
A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így
a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani az alapvető szabályok betartására.
Pest Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség

KÖZÖSSÉG

OKTATÁS

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSI RENDJE
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.
NOVEMBER
9., 23.

DECEMBER
7., 21

A MINDENKORI BEGYŰJTÉSSEL egyidejűleg munkatársaink 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga
színű, emblémás) adnak.
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.

kommunális HÁZHOZ MENŐ ZÖLDhulladék HULLADÉK GYŰJTÉS 2020.
szállítás
NOVEMBER
napja
9., 23.
Hétfő
Kedd
10., 24.
Péntek
13., 27.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat

MOSÓ-, TAKARÍTÓNŐ ÁLLÁS
A Péceli Napsugár Bölcsőde a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet a PÉCELI NAPSUGÁR BÖLCSŐDÉBEN BETÖLTENDŐ
MOSÓ-, TAKARÍTÓNŐ MUNKAKÖRRE.

az alábbi értékesítési helyeken lehet
beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője
nevére. A zsák átvételéhez személyes
okmányok szükségesek, mivel annak
ellenértéke (206 Ft+ÁFA/db) utólag, a
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.
Rendkívüli zöldhulladék gyűjtés Pécelen 2020. november 28án (szombaton)!
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

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

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

Hirdetés

TV
SZERVIZ
PÉCEL

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
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Tel.: 06-30-911-8246
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ÜNNEPEK

A NYITNIKÉK ÓVODÁBAN
Az idei nevelési év másképp indult, mint ahogy azt
megszokhattuk, azonban az előírásokat betartva igyekszünk programjainkkal színesebbé és vidámabbá tenni kis óvodásaink mindennapjait.

S

zeptemberben a mi óvodánk is csatlakozott az országszerte megrendezésre kerülő autómentes naphoz. A
megmozdulás célja volt, hogy minél több
család autó nélkül érkezzen az intézménybe, ezzel is szerettük volna felhívni a figyelmet a környezettudatosságra és a természetvédelem fontosságára. A program
keretein belül a gyerekek behozhatták az
óvodába „járgányaikat”, melyekkel a délelőtt folyamán tartott zenés bemelegítést
követően játékos versenyeken és akadálypályákon mutathatták meg ügyességüket.
A már hagyománnyá vált szüreti mulatságunkat ezúttal zárt kapuk mögött, szülők részvétele nélkül tartottuk meg. Ezen
a napon a gyerekek megismerkedhettek a
szőlő feldolgozásának folyamatával, az ehhez szükséges eszközökkel, és a szürethez
kapcsolódó hagyományokkal és népszokásokkal. Az elmaradhatatlan szőlőszüretelés és préselés után a gyerekek kifulladásig ropták a táncot a szüreti táncházban,
majd közösen elfogyasztották a jól megérdemelt édes nedűt, a mustot.
Október 4-e az állatok világnapja,
amelynek alapelve, hogy
gy az állatok
boldogabbá teszik az életünket,
etünket,
ezért barátként és segítőtárstársként tekintünk rájuk. Az
ünnep célja az, hogy erőősítse az ember és állat
közti kapcsolatot, valamint rávilágítson az

egymásra figyelés fontosságára, ami által
az emberiség és a természet harmóniában
élhet egymással. Óvodánkban a gyermekek egy madárbemutatón vehettek részt,
miközben testközelből ismerhették meg
a beszélő papagájt, a héját, a karvalyt, a
törpe baglyot, és az ara papagájt. A madarakat kézből etették a gyerekek, simogatták és láthatták vezényszóra röptetésüket. Betekintést nyerhettünk e lenyűgöző
madarak életébe, mely mindenki számára felejthetetlen
élményt nyújtott. Véj
mindenki nagy örömégezetül m
Törpi, a kisbagoly ráült a
re Tö
bátor kisgyermekek válbá
lára, és türelmesen várlá
tta, hogy fotó készüljön
róluk.

MIHÁLY-NAPI VÁSÁR
A SZIVÁRVÁNY
ÓVODÁBAN

Régi hagyomány a Mihály-napi vásár
megrendezése a Szivárvány Óvodában. A néphagyomány szerint Szent Mihály napját a gazdasági év fordulójaként
tartották számon. A Szent György napkor (április 24) legelőre hajtott állatokat
ilyenkor hajtották haza. Sok helyütt vásárokat tartottak, a pásztorok ilyenkor
egészítették ki felszerelésüket. Szent Mihály-napra (szeptember 29) vonatkozóan számos, időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes, mint például:
Ha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az
ősz, de kemény a tél.
A jeles napra készülve a gyerekek
több héten át az óvodapedagógusokkal közösen készítik azokat a portékákat,
amelyeket a vásáron eladnak. Mihály
nap reggelén termésekkel, természetes
anyagokból készített díszekkel dekorált
udvar, és Miska bácsi (a seprűből készült
életnagyságú figura) várja a gyermekeket. A délelőtt folyamán az óvoda udvara
igazi vásári forgataggá változik. A gyermekek kiskosárral a kezükben árustól
árusig járnak és gesztenyével fizetnek.
Idén is kedvenc gesztenyegyűjtő helyünkön, a Ráday-kastély udvarán szedtük a
terméseket. Ebben az évben, habár esőre állt az idő, a vásár idején nem esett,
így délután az óvodások büszkén vihették haza a vásárfiát családjuknak.
Szekeres Anetta, tagóvoda vezető

László-Kókai Brigitta
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FÉSZERTŐL A KASTÉLYIG
Kazár Miklós és Kiss Ferenc a Színek,
Hangulatok kiállításon

KULTÚRA

Őszi komolyzenei mini
sorozat a Péceli Parnasszus
Alapítvány rendezésében I.
KODÁLY ZOLTÁN NYOMÁBAN BUDAPESTEN
– könyvbemutató és koncert

Az októberben 6. alkalommal megrendezett Színek,
Hangulatok kiállítás megnyitóján beszélgettünk a
Fészer Alkotóegyesület elnökével, Kazár Miklóssal.
Hogy milyen céllal alakult az egyesület, és honnan
jött a fészer elnevezés? Többek közt ezekre is választ
kaptunk tőle:
„A történet a kétezres évek elejére nyúlik vissza. Akkoriban együtt jártunk vadászni Szabó Istvánnal, aki
sajnos, már nincs közöttünk. Egyszer véletlenül szóba
került, hogy szoktam festeni. Mire meglepetten rám
nézett és azt mondta, hogy ő is. Innentől kezdve rendszeres téma volt köztünk a festészet. Nekem is voltak ismerőseim, neki is, akik festettek, így jött az ötlet,
hogy hozzunk létre egy közösséget, ahol mi, amatőr
művészek meg tudjuk osztani egymással tapasztalatainkat.
Eleinte Pista barátomnál jöttünk össze a fészer
alatt, innen van a név. Nem sok idő kellett, és már
több mint tízen lettünk, és nemcsak festők voltak s
vannak közöttünk, hanem grafikusok, fafaragók, keramikusok, gobleinesek is.
Az egyesület létrehozásakor alapvető célként Pécel
város kulturális életének színesítését, a képzőművészet minden ágának népszerűsítését kívántuk felkarolni. Tagságunk felnőtt korosztályból tevődik össze.
Mivel tudjuk, hogy sokan választják a képzőművészet
valamelyik formáját nemcsak hobbinak, hanem gondolataik megnyilvánulásának kifejezőeszközének,
szeretnénk műveiket, munkájuk termését minél nagyobb nyilvánosság előtt is bemutatni. Kiállításokat
rendeztünk és rendezünk nemcsak Pécelen, de a környék településein is, például Gyömrőn, Rákoscsabán.
Egyesületünk aktív tagja, Kiss Ferenc a főszervezője a
már hagyománnyá vált Színek, Hangulatok kiállításnak, mely az idén is nagy sikerrel zajlott, sok érdeklődő látogatott el a Ráday-kastélyba, ahol 25 művész
alkotásait mutattuk be.
Fontosnak tarjuk, hogy alkotóegyesületünk jó közösség legyen. Havonta összejövünk, kirándulásokat
és tárlatszemléket szervezünk, részt veszünk a városi
programokon, legutóbb a Kastély-feszt főzőversenyén indult csapatunk. Egy hetes alkotói táborokat is
szerveztünk, mint például Dévaványán, Dékány Margit keramikusunknál, aki már szintén csak emlékeinkben él.”
A Fészer Alkotóegyesület szeretettel várja új tagok
jelentkezését! (elérhetőség e-mailben: mikloskazar@
gmail.com)
L.Á.

Szeptember 27-én, vasárnap délután tartotta könyvbemutatóját – a családjával Pécelhez
kötődő – Ittzésné Kövendi Kata, a Kecskeméti Kodály Iskola angol- és ének-zenetanára.

A

z előadás elején, közben és
a végén is néhány zenemű
csendült fel a Gödöllői- és
a Péceli Zeneiskola tanárainak és növendékeinek előadásában.
Felléptek: T. Pataki Anikó és növendéke Nagy Milán (gordonka), Dr. Fábián Tímea és kislánya/tanítványa
Nagy Alíz (fuvola), Szilágyi Benjámin (zongora). Köszönet nekik az
odaillő, szép műsor igényes megszólaltatásáért!
A címben szereplő kis kézikönyv
olyan, mint egy áttekinthető, jól használható budapesti útikalauz, amely
sorra veszi a főváros olyan híres, vagy
kevésbé ismert épületeit, amelyekben
Kodály Zoltán nem csak hogy megfordult, hanem amelyekhez tanulmányaival, munkásságával vagy személyes életével kötődött.
„Kodály nem volt városi ember,
mindig hegyek közé és vízpartra vágyott, bár élete legnagyobb részét Budapesten töltötte. Falusi-kisvárosi
gyermekkora után 1900-ban érkezett a fővárosba a Zeneakadémia és
a Tudományegyetem hallgatójaként.”
– olvassuk a bevezetésben.
Eötvös Collegium, Károlyi-kert,
Operaház, Zeneakadémia, az Áldás
utca 11. sz. alatti lakása, Magyar Tudományos Akadémia, Vigadó, Országház, Budavári Nagyboldogaszszony templom, Kodály
körönd – csak néhány
a sorra vett helyszínek
közül. Összesen 24 (+9)
épületről találunk a kézikönyvben fotókat, tudhatunk meg információkat Kodályról is, a vele

kapcsolatba került zenészekről, barátairól, segítőiről, tisztelőiről, vagy akár
politikusokról is olvashatunk érdekességeket fotókkal, jegyzetekkel ellátva.
A szakmán belülieknek is sok újdonságot, ritkaságot tartalmaz e könyv. A
Mellékletben Budapest térkép, sétaajánlatok, az épületek megközelíthetősége és egyéb más praktikus információk találhatók. A könyv angolul is
megjelent In the Footsteps of Zoltán
Kodály in Budapest címmel.
A vetítéssel egybekötött könyvbemutató végén – a Magyar Kodály
Társaságnak köszönhetően – méltányos áron hozzájuthattunk a kötetekhez, kérésre a szerző dedikációjával. Éppen elfogyott a készlet, amikor
városunk polgármesterére, Horváth
Tiborra került sor. Neki utólag szereztük be és juttattuk el hozzá. Köszönjük jelenlétét és köszöntő szavait!
Ajánlom az olvasmányos útikalauzt mindenkinek, aki érdeklődik
Kodály Zoltán, az egyik legnagyobb
magyar zeneszerző, tudós, népzenekutató, zenepedagógus élete, munkássága iránt, de ajánlom annak is,
aki nyitott a világra, szeret utazni,
sétálni, épületekben gyönyörködni.
Kerekedjünk fel, tegyünk meg mi is
néhány budapesti sétát 1-1 szép, napos
hétvégén, ismerkedjünk meg Budapest
fontosabb épületeivel! Eredjünk mi is
Kodály nyomába! Éljünk
a lehetőséggel! (a cikk teljes terjedelmében a pecel.
hu weboldalon olvasható)
Rigóné Faragó Zsuzsanna zene- és múzeumpedagógus, a kecskeméti
ÉZI egykori diákja

A KÖNYVTÁR-MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Kedves látogatóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járványügyi előírások betartása intézményünkben is kötelező!
A könyvtárban csak a kölcsönzés működik, a helyben használat és a "játszóház"
szünetel.
A művelődési ház foglalkozásai – a megfelelő higiéniai szabályok betartásával – a
jelenlegi előírások szerint megtarthatók.
A Kormány 431/2020. (IX. 18.)
rendelete kimondja, hogy a közművelődési intézmények látogatók előtt
nyitva álló területén minden hatodik életévét betöltött személy köteles orrot és szájat takaró MASZKOT viselni. Amennyiben valaki ezt
figyelmeztetés ellenében sem teszi meg,
az intézmény dolgozói kötelesek felszólítani az intézmény elhagyására. Kérjük,
mindannyiunk érdekében tartsák be a
szabályokat!
Köszönjük megértésüket, vigyázzanak
magukra és egymásra!

„AZ ÉN KÖNYVTÁRAM”
Könyvtárunk tavaly csatlakozott „Az
én könyvtáram” elnevezésű országos
projekthez, amely a könyvtárak, az olvasás népszerűsítését tűzte ki célul.
2020-ban három projekttel készültünk
a pécelieknek.
Az első, „Olvasólétra” című programunkkal a második osztályosokat céloztuk meg,

baráti társaságoknak szóló vetélkedőnkkel, amelyben a könyvtárat népszerűsítettük, és a könyvtárhasználat sokféleségét mutattuk meg a résztvevőknek. 9
csapatban, összesen 38-an vettek részt a
játékban, kicsik és nagyok egyaránt. Bátran kijelenthetjük, hogy sokat tanultak
és igazán jól szórakoztak a résztvevők.
Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan szeretik és használják a könyvtárat! Ígérjük,
hogy jövőre még izgalmasabb programokkal készülünk.

VÉRADÁS

akik még télen ellátogattak az osztállyal a
könyvtárba, és ezután csatlakozhattak a
programhoz. A „feladat” nem volt nehéz,
hisz kedvükre válogathattak az olvasnivalókból, majd erről kellett nekik rajzban,
írásban beszámolni. Legalább 3 könyv elolvasása és feldolgozása volt a cél fejenként.
Nagy örömünkre, mindhárom városi általános iskola csatlakozott kezdeményezésünkhöz, és végül 33 gyermek teljesítette sikeresen a programot. A vírus miatt
kicsit megcsúszva, szeptember végén egy
rövid kis záróünnepség keretében minden
résztvevő gyermeket megajándékoztunk,
és megnyitottuk az alkotásaikból rendezett kiállítást.
A nyáron tartottuk első, teljes mértékben saját szervezésű táborunkat, „Mesés
kalandok a könyvtárban” címmel. A nálunk töltött egy hét alatt minden nap másmás magyar meseíró műveit ismerhették
meg és dolgozták fel a gyerekek játékos
formában.
Októberben pedig már sokkal szélesebb
korosztályt céloztunk meg a „Sherlock
Holmes nyomában” című, családoknak,

VÁLTOZOTT AZ IDŐPONT!
Új időpont: 2020. november 13., péntek 14-18 óráig
Az év utolsó véradására várunk mindenkit, aki szeretne segíteni!
Amit hozni kell: személyi igazolvány,
TAJ- és lakcímkártya.
Továbbra is várunk mindenkit baba-mama, gyermek- és felnőtt foglalkozásainkra!

A TANFOLYAMOK LISTÁJA,
RÉSZLETEK ÉS TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK
ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

LÁZÁR ERVIN
VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS SZEMERE PÁL
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.,
Tel.: 06-28/662-146, 662-147,
06-20/965-1244,
Web.: www.pecelkonyvtar.hu
E-mail.: muvhaz@pecel.hu,
facebook.com
A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!
Hirdetés

„SZÍVEM SZILÁNKJA”
VERSESKÖTET BEMUTATÓ
AZ ŐSZI KÖNYVBÖRZE első napján, október 26-án,
hé őn délután Bókáné Torda Hajnal, péceli költő dedikálta „Szívem szilánkja” című verseskötetét a Lázár Ervin Városi Könyvtár
2020. NOVEMBER | PÉCELI HÍREK

és Szemere Pál Művelődési Ház
aulájában.
Következő számunkban, a decemberi Péceli Hírekben olvasóink
többet is megtudhatnak Bókáné
Torda Hajnalról.

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

06-20/578-0632

www.neolang.hu
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Ez a kérdés foglalkoztatja a Hámori Ház kedvelőit, amióta felröppent a
hír, hogy eladó a közösségi ház, Pécel ékszerdoboza, vagy ahogyan Benkő Zsolt blues énekes nevezte, Pécel
MÜPÁ-ja. Tölgyesi Klárától megtudjuk ennek okát is, miközben felidézzük a Ház életének főbb mozzanatait.
visszajárnak, a gyerekelőadások
egy-két hét alatt megtelnek, a
Horváth Kriszta által vezetett
szappanfőző workshopjainkat
most is megdupláztuk, mert akkora az érdeklődés. Számos gyerek és felnőtt tréning teljes csoportlétszámmal indult és folyik
jelenleg is a házban. Közöttük
akkreditált szakmai képzések is,
a vezetésemmel és Kiss-Haupt
Gabi szervező munkájával.
Viszont az épület teljeskörű
felújítást igényelt, ami nem csoda, hiszen több mint százéves.
2018-ban elkezdtük a munkálatokat, és két éven keresztül
több milliós beruházást végeztünk. Sajnos, még nincs vége,
sok munka van hátra.
Szabadtéri koncert
népes közönséggel
Fotó: Tölgyesi Klára
ra

M

eglepő az eladásról szóló hír, főleg
azért, mert egyre
népszerűbb maga a Ház,
és szinte minden program
teltházas. Mi az oka a döntésnek?
– Valóban, a Ház a városlakók
oldaláról nézve is egy sikertörténet, amiben minden víziónk valóra vált. Amikor megnyitottuk a
Házat, az volt az elképzelésünk,
hogy különböző korosztályú
és érdeklődési körű vendégeket gyűjtünk össze az általunk
szervezett tevékenységek köré.
Mára ez így van. Szinte állandó
vendégköre van a Varga Balázs
által vezetett Kvíz Night-nak, a
koncertjeinkre törzsvendégeink

A férjem és én is saját vállalkozásainkban dolgozunk, ő
radiokémiai mérnök, én családterapeuta és tréner vagyok.
A Hámori Ház a hobbink,
amit vállalkozásainkból fejlesztettünk. Ez azonban rengeteg napi teendőt jelentett
mindkettőnknek. Ezt érezzük nagyon soknak. Szoktuk
mondani: ha a negyvenes éveinkben lennénk, tovább csinálnánk, de ötven felett az
egészségünk és az életünk
minősége a fontos szempont.
Stresszmentesebb, nyugodtabb életre vágyunk. Ez van
a döntésünk hátterében.
– Ez érthető, bár a Ház látogatói számára szomorú
hír. Tekintsünk egy kicsit
vissza, beszéljünk a kezdetekről!
– Az első megjelenésünk
2016 augusztus 20-án volt a
városi ünnepségen a kastélykertben. Beszélgettünk az emberekkel, és több mint száz
igényfelmérő lapot töltettünk ki.
Alapvetően mindenki örült annak, hogy megkérdeztük, mire
vágyik itt, Pécelen. Na, persze
nem tudtunk mindent teljesíteni, és voltak saját ötleteink
is, amiket értékközvetítőnek
gondoltunk, és mindenképp ki
akartunk próbálni. Máig túlcsordulunk az ötletekkel. Egy
rendkívül kreatív csapat gyűlt
körém, nagyon gyorsan. Rengetegen hívtak és jöttek, hogy dolgozzunk együtt. Boldog voltam,
mindenkit meghallgattam. Ma
kilencen dolgozunk a ház programjain.
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– Aztán a felesége, Katona
Klári kétszer is fellépett a
Hámori Házban.
– Nagyon izgultam, de megkérdeztem Babost, hogy szerinte eljönne-e hozzánk Katona Klári. Csak annyit válaszolt:
„Imádná!” Klári mindig nagy
kedvencem volt, azóta barátság szövődött köztünk. Két fantasztikus estét kapott tőle Pécel.
„Közelség” című könyvéből több,
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Adventi hangulatban
ebben a hatalmas udvarban a
gyerekeknek óriási szabadságot adtak. Itt minden pillanat– Apropó, Adventi Vásár. ban fejlesztés történt. Ebben
Aki betért ide, úgy érezte, a munkában Bajkai Zsuzsi és
egy mesébe csöppent a cso- Katona-Siklósi Gabi is komoly
dás dekoráció láttán. Az is részt vállalt.
szép dolog, hogy az árukínálat péceli kézművesek – Minden évben megrentermékeiből állt. Nem le- dezésre került az a csahetett egyszerű összegyűj- ládi program, melynek
teni, felkutatni őket.
egy-egy történelmi vagy
– Nagy boldogság volt ez a irodalmi személyiség élegyűjtőmunka! Elképesztő kin- te, kora szolgált alapjául.
csek készülnek péceli asszonyok Hogyan jött az ötlet?
kezei által. Ha valamiért szur– Igen, volt Toldi, Hunyadi
kolok, hát az az, hogy őket fel- és Petőfi Udvara a kert és a ház.
karolja ez a város. Adjon nekik Horváth Kriszta volt az ötletgazhelyet. Az adventi vásár szerve- da, és az irodalmi művek feldolzése sok munka volt, de imád- gozását is ő vasalta be rajtunk.
tuk. Karácsonyi zene szólt, kézEzekhez a programokhoz ötműves sütikkel kedveskedtünk a ezer só-liszt gyurma tallért süvásárlóknak, és teát, forraltbort töttünk. Ezt gyűjtötték a csalákortyolgathattak itt a vendégek. dok. Az én szempontom az volt,
Sokan csak ezért jöttek be, a hogy az irodalmi, történelmi és
hangulatért. Leültek beszélgető fizikai erőpróbákat követelő álsarkainkba és teázgattak. Ele- lomások feladatai úgy legyenek
inte alig akarták elhinni, hogy összeállítva, hogy a hároméves
ingyen kapnak valamit akkor éppen úgy legyen kompetens,
is, ha nem vásárolnak. Sosem mint amennyire a szülők érdefogom ezt elfelejteni.
keltek a közös feladat megoldásában. Csak családi összefogás– A Ház a gyerekeknek is sal tudtak eredményeket elérni.
színvonalas programokat
kínált.
– Bognár-Burik Bea magasra tette a mércét. Interaktív papír vagy bábszínházi előadásai könnyeket fakasztóak.
Bea varázsol. A gyerekek már
az ajtóban átugrottak – szó
szerint – a mesebirodalomba.
Bea meseterápiás csoportot is
vezetett, majd elhívta a BudaA Kvíz Night csapatai
pesti Bábszínház művészeit a
fejtörés közben
péceli gyerekekhez. A táborok
mint száz példányt adtunk el
Adventi Vásárunkon.
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Minden állomás élvezhető volt
minden családtagnak.
Az udvaron zajló nagy játékon
kívül volt itt író-olvasó találkozó, kiállítás, és felléptek korhű
zenét játszó muzsikusok is.
Meg vagyok hatódva ma is,
ha arra gondolok, hogy a Petőfi Udvarban több mint száz
önkéntes dolgozott. Ez is Pécel! Hálásak vagyunk minden
velünk együtt gondolkodó és
dolgozó intézményvezetőnek,
tanárnak és diáknak. Itt el kell
mondanom, hogy gyönyörű
összehangoltságban működtünk a péceli férfi és női karral is, valamint Szilágyi Levente Alkat-Réz Műhelyével.
A tábortüzek hangulatához és
a színpadi fellépések sorához
nagyon komolyan hozzájárultak. Mindenben fontos szempont volt a helyi lakosok bevonása, megmutatása. Anyagi
támogatások nélkül bonyolítottuk le az 5-600 főt vonzó
eseményeket.
– Úgy tudom, voltak itt
esküvők is. Egyéb eseményekre is bérbe adták a
házat?
– Ó, igen-igen. Két nagyon
emlékezetes esküvő zajlott itt,
ahol a vintage stílus igazán sokat adott a hangulathoz. Fergeteges bulik nagyon hálás ifjú
párokkal. Örülök, hogy ezt is kipróbáltuk. Aztán népszerű lett
a ház családi ebédek, vacsorák
bérlésére. Ebben kiváló együttműködések születtek közöttünk
és a helyi kifőzdék, cukrászdák
között. Csak úgy, mint a helyi
borászokkal is.

plakátok, facebook események, weboldal…
– Ezt Koós-Lukács Timinek
köszönhetjük. Timi felbecsülhetetlen értéket adott ezzel a Ház
működéséhez. Lelkesedése, rajongása a Ház szellemiségének
nélkülözhetetlen építő eleme
lett. Timi minden nyomtatott
anyagunkat is elképesztő igényességgel és hatékonysággal
készített el. Koncertjeinken és
az improvizációs színház programjain személye mindig átragyogott. Ő szervezte az első Hámori Pikniket.
– Gyönyörű lett a kert
is, emlékszem, micsoda
dzsungel volt sokáig.
– Czimbalmos Karcsi bácsi,
mintha a sajátja lenne, olyan
gondossággal ápolgatja az udvart és a házat. Muszáj, hogy
minden nap szeretgesse valaki
ezt az öreg házat, az ősfás kertet, virágokat, füvet. Posnyák
Klári elkészítette a kert végleges tervét, a színpad kialakítását, a növények szakmai ápolását is ő végzi. Csala Ica pedig
a ház tisztán tartásában segít
a kezdetektől. Nem tudom elmondani, mennyire hálás vagyok nekik.

– Ahogyan mesél, rengeteg érzelem cseng ki szavaiból. Úgy érzem, nehéz
még az elengedésről beszélni. Klára, mi volna az
ön számára egy megnyugtató lezárás?
– Rengeteget kaptam, kaptunk ettől a háztól. Gyönyörködtem a közös fejlődésünkben
a csapattal. Igényeket ébresztet– A Ház minden megje- tünk fel a város lakóiban, és egylenése egyedi és igényes: re nő a nyitottság a programok
sokféleségére. Természetesen
akkor lennék boldog, ha folytatása lenne! Valaki azt írta az
eladásról szóló hirdetésünk alá:
„Klári! Mentsük meg! Ez annyira Pécelé, annyira a tiétek!”
A címben feltett kérdés egyelőre megválaszolatlan. Csak
remélni tudjuk, hogy olyan
gazdára talál, aki szívügyének tekinti a Hámori Ház által létrehozott értékeket, és tovább viszi azokat.
L.Á.
Fotó: Németh Hajni

A HÁMORI HÁZZAL?

– Sok különleges programban vehettek részt itt
a város lakói. A lakáskoncert, a lakásszínház, a Ház
által kínált zenei stílus, a
mesék világa, az improvizációs színházi műfaj,
a tréningek lehetősége –
ezek mindegyike újdonság Pécelen.
– Egyrészt a ház stílusa is
kötelezett minket. Egy húszas
éveket idéző kispolgári háznak
nem áll jól minden műfaj. Ez
máig fontos szempont. A lakáskoncert az én álmom volt, ami
a zenét illeti, abban a csapatom
és az én ízlésem volt a mértékadó. Blues, jazz, klasszikus és
egy kis világzene, talán még
egy pici country. Aztán maguk
a művészek is generáltak egyegy újabb előadást. Imádtak nálunk zenélni. Kárász Eszter azt
mondta: „Ezt receptre írnám fel
minden művésznek!” Ebben a
közelségben csak a hiteles zenészek, színészek tudnak jól működni. Így aztán a Háznak azt is
köszönhetjük, hogy maga is szelektálta számunkra a jófej fellépőket. Kozma Orsi azt mondta:
– „Annyira közel vagytok, hogy
úgy érzem magam, mintha meztelenül énekelnék.” Babos Gyula pedig így szólt: „Ezt a csodát
utoljára 1976-ban egy német
lakáskoncerten éltem át. Mert
tudjátok, nagyon fontos a taps,
de a csend…, a könnyek a szemetekben, a mosolyotok, amit
a zene csalt oda, az a nagyszínpadokról nem látszik. Köszönöm, hogy ezt itt átélhettem.”
A jazz zenészóriás, aki a világ
legnagyobb színpadjain zenélhetett. Álmodni sem mertem
volna, hogy ez velem megtörténik.

INTERJÚ

Fotó: László Gyöngyi

Fotó: Karácsony Sándor

Mi lesz

INTERJÚ
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SPORT

Legyen tánc!

PÉCELI KÖR,

Bereczky Albert
„…értekezlet volt nagytermünkben. 34 lelkész és
11 világi, 5 nő vett részt… Az értekezlet határozatai egy egyezségben foglaltattak össze…” –

Emléktábla a pozsonyi úti templomon
Fotó: pozsonyiut.reformatus.hu

Tagja volt az Iskolánkívüli népművelési
bizottságnak, a helyi Levente egyesületnek
és a Stefánia-szövetségnek is. 1926-ban jár
Deme László korábban hivatkozott „büntetése”, Bereczky ekkortól teológiai könyNem cél itt most a református egyház tör- vek, újságok kiadásával foglalkozik.
ténetében egyébként jelentős mérföldkövet
jelentő Péceli kör, illetve a péceli program
részleteinek ismertetése, azt azonban fel- Az 1930-as évek végén már írásban is megtétlenül érdemes megemlíteni, hogy az első jelennek a zsidók üldözését elítélő cikkei,
világháború utáni, a trianoni békeszerző- közleményei. A Zsidók titka című cikkédést követően kialakult kaotikus helyzetre, ben például így fogalmaz 1938-ban: „Az
egyúttal a baloldali mozgalmak század eleji egyház bizonyos módszereket örökre elfelbukkanására reflektáló, az egyház belső ítél. Ha durva erőszakkal embereket ülmegújítását szorgalmazó kezdeményezés döznek, ha pl. zsidókat vernének az utcán,
tagjai később magasrangú egyházi embe- ki kellene tárni az ajtóinkat és befogadni
rek. A tagok között vagy Tildy Zoltán ké- őket a Krisztus nevében…”
sőbbi miniszterelnök, illetve köztársasági
Nem csak beszél, aktív lépéseket tesz.
elnök is, Bereczky Albert diákkori barátja A Pozsonyi úti református templom egy(de több szál is összefűzi őket: Tildy Zoltán fajta központja lesz a zsidómentésnek:
adta össze Bereczky Albertet és feleségét; embereket bújtatnak, élelmet hordanak
ifj. Tildy Zoltán vette el Bereczky lányát). Bereczky vezetésével a gettóba, kitöltetlen keresztleveleket adnak át a zsidó közösségnek. Bereczky szolidaritásból még
Az 1910-től 1924-ig Pécelen szolgálatot tel- hosszú hajat és szakállt is növesztett ebjesítő Forgács Gyula helyére elsőnek Deme ben az időben.
A háború után belép a Független KisgazLászló neve merült fel. Deme László – aki
ekkor már Pécelen élt – ugyanakkor a Ta- dapártba, képviselőként a parlamentbe is
nácsköztársaság ideje alatt tett megnyilatko- bejut. 1948-ban a Dunamelléki Reformázásai miatt még nem foglalhatta el a tisztsé- tus Egyházkerület püspökévé választják.
get. Ekkor lett Bereczky Albert péceli lelkész. 1949 és 1959 között pedig a református
A Ráday család fennhatósága alatt konvent és zsinat vezetője. Kétes megítéálló, évszázadokon keresztül reformá- lés alá esik ekkori ténykedése, hiszen jetus többségű település az 1800-as évek lentős szerepe volt a református egyház
végén, a Kelecsényi család megjelenésé- és az akkori államhatalom közötti megvel kezdte megváltoztatni vallási színe- egyezésben. Kidolgozta a „keskeny út tezetét. A katolikus közösség arányának ológiáját”, ami a református vallás és a
növekedésével párhuzamosan a konf- szocializmus összeegyeztethetőségéről
liktusok száma is nőtt. 1924-ben Be- szól. Ahogy fogalmaz, azért kell igenelreczky például így ír a településen belüli ni a szocializmust, „mert itt élünk és itt a
– vallási – széthúzásról: „a surlódásnak nem szocializmus világa van”… 1958-ben beaz az oka, hogy az emberek komolyan ve- tegségére hivatkozva visszavonul, 1966szik a maguk vallásos életét, hanem éppen ban halt meg Budapesten.
ellenkezőleg: az hogy az igazi, belső vallá(Az írás teljes terjedelmében elolvasható
sosság hiányzik belőlük.” Mindezek mel- a peceliszilankok.hu oldalon. További érlett ugyanakkor Bereczky megakadályozza dekességek találhatók Pécel múltjáról, kula katolikus közösség akkori keresztállítá- túrájáról a peceliertektar.hu oldalon is.)
si törekvését is.
Összeállította: Erdős Szabolcs
ponyi természetesen továbbra is támogatja
a fiú neveltetését, aki először Pápán, majd
Bázelben tanul teológiát.

PÉCELI KÖR

A II. VILÁGHÁBORÚ ÉS A HÁBORÚ UTÁN

Gróf Apponyi
Albert fiatalon.
Forrás: OSZK

S

Bereczky Albert.
Forrás: pozszonyiut.
reformatus.hu

záz évvel ezelőtt a péceli református lelkész így emlékezett meg az
egyházközség „naplójában” a magyar református közösség belső megújítási törekvéseivel színre lépő „Péceli kör” indulásáról. Az egyház történetében „Péceli
program” néven jegyzett reform elképzelések egyik fontos alakja Bereczky Albert
péceli lelkész, későbbi református püspök.

APPONYI TÖRVÉNYESÍTETT GYERMEKE
Az anyakönyvi kivonat szerint „Bereczky
Albert Gábor Mária” 1890. augusztus 10én született, de csak december 14-én keresztelték Budapesten. Az anyakönyvben
megjelölt apja Bereczky Endre Tasson gazdálkodó birtokos, anyja báró Pongrácz Mária. Bereczky Albert neve mellett „törvényes az állami törvényei szerint” szerepel,
ami azt jelenti, hogy az egyház szerint nem
az. Keresztapaként gróf Apponyi Albert
politikus van megjelölve.
Apponyi nevének felbukkanására részben Bereczky saját szóbeli közlése, részben
a későbbi Állambiztonsági Szolgálat jelentései alapján lehet magyarázatot adni. Ezek
szerint a majdnem 50 éves koráig „szingli”
életet élő Apponyi és báró Pongrácz Mária
kapcsolatából született Bereczky.
Az eleinte katolikus nevelésben részesülő gyermek, anyja harmadik házasságában kerül közelebb a református valláshoz, amikor Pongrácz Mária hozzámegy a
dunabogdányi református lelkészhez. Ap14
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A táncsport a művészet és szenvedély versenyformája, egyfajta testi és lelki önmegvalósítás. A páros tánc a partnerrel pedig egy különleges eggyé
válás. A versenytánc a táncformák vagy táncstílusok egyik legnagyobb összefoglaló csoportja.

M

íg a legtöbb ember ezt a táncstílust egyfajta szórakoztató tevékenységnek tekinti, már egyre
gyakrabban gondolják sportnak. 1997 óta
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is sportként tartja számon, csak úgy, mint az atlétáknak, a versenytáncosoknak is kitűnő
kondícióban kell lenniük. A versenytánc
két fő ágra bontható: a standard és a latin-amerikai táncokra. Ez utóbbit műveli
egy fiatal péceli tehetség, Vida Kamilla is.

– Attól, hogyha a kudarcok után feláll,
nem adja fel, és tovább küzd az álmaiért.
Ahogy Martha Graham, a híres amerikai
táncos és koreográfus mondta: „A nagy táncosok nem a technikájuk, hanem a szenvedélyük miatt váltak naggyá.”
Példaképem Kis Violetta, jelenleg is aktív táncos és edző, többszörös latin és standard magyar bajnoki dobogós, többszörös
országos bajnok. Letti nemcsak az edzőm,
de a mentorom és a „pótanyukám” is.

– Mit jelent számodra, számotokra a tánc?
– A tánc maga az életöröm – egy olyan
műfaj, ahol ki tudom fejezni az érzéseimet
és önmagamat. Amikor a parketten vagyok,
megszűnik a külvilág, csak saját magamra és a partneremre koncentrálok. A táncosok szárnyak nélkül is repülnek!

– Milyen eredményeid vannak, és
idén milyen helyezést értetek el a
Tánc Sport Magyar Bajnokságon
Szombathelyen?
– Párosban a legjobb eredményeimet
Petivel értem el. Tavaly nyáron kezdtünk
együtt táncolni, és egy nagyon intenzív, kemény év áll mögöttünk. Végig dolgoztuk a
nyári szünetet, iskolaidőben hetente 10-12
órákat edzettünk és edzünk most is. A koronavírus idején otthon minden nap 5 órát
edzettem online, latin, standard, balett, erősítés és modern táncokat. Sajnos, idén nem
sok versenyt rendeztek meg, de ahol elindultunk, ott nagyon szép eredményeket értünk el:
• februárban Pozsonyban nemzetközi
open versenyen 34 párosból a 4. hely,
• Zólyomban júliusban felnőtt korosztályban 2. hely. Peti 15 éves, én 13 vagyok,
• az idei Magyar Bajnokságon egy román-francia páros mögött a 2. helyen
végeztünk.

– Mióta űződ ezt a sportot?
– Bölcsis koromban kezdtem táncolni, 2 évig néptáncoltam, majd 4 éves koromtól táncolok latint immár 9 éve a péceli DuDance-ben, ahol többször OB és EB
győztesek lettünk a formációval. Szólóban
és duóban is versenyeztem, többszörös területi és magyar bajnok vagyok szólóban,
nemzetközi versenyeken, és tavaly a diákolimpián is aranyérmet nyertem. Párosban
4 éve táncolok, jelenlegi partnerem Kovács
Péter Benedek, egy kaposvári táncos, akivel gyakorlatilag testvérként tekintünk egymásra. Igen, szoktunk verekedni is.

– Mit gondolsz, mitől válik valaki jó – Mesélj kicsit a Magyar Bajnoktáncossá, és ki a példaképed?
ságról!
– 1,5 éve készültünk erre a versenyre,
és minden tekintetben készen álltunk arra,
hogy megmutassuk az elmúlt időszak kemény munkáját, ami rengeteg munkát, áldozatot és csapatmunkát igényel mind a
táncosok, az edzők és a szülők részéről is.
Úgy érzem, hogy nemcsak technikailag, de
fejben és lelkileg is tökéletesen felkészültünk és kihoztuk magunkból a legjobbat.
Az eredményhirdetés után rengeteg gratulációt és pozitív visszajelzést kaptunk,
2020. NOVEMBER | PÉCELI HÍREK

és ez megerősített minket abban, hogy jó
úton járunk.
– Milyen versenyre készülsz, ami a
közeljövőben lesz, és mik a céljaitok?
– Az idei fő célunkat elértük, junior 2
korosztályban (14-15 évesek) Magyarország legjobbjai lettünk. Az elkövetkezendő
időszak két fő versenye a Junior ranglista
és az Országos Bajnokság. A kiemelt versenyeken, akik előkelő helyen végeznek, őket
delegálja a szövetség a világbajnokságra.
További célunk a hazai, illetve nemzetközi élvonalban történő szereplés, ehhez és a felkészüléshez keresünk szponzorokat és/vagy támogatókat is, akikkel
egymás céljait segítve tudunk együttműködni a jövőben. Ezzel kapcsolatban a
06-30/930-3736-os telefonszámon tudunk további információt adni. Instagram
címünk: vida.kami és kovacs_peter_vida_
kamilla. Kövessetek bennünket a további
táncos tartalmakért!
Imre István
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AJÁNLÓ

Jógázzon

Hídvéghy
½Ɂe¸ÍZJZ++Z+%,
ǱǰǰǸ,+\ȦZpu.ǲǶȫ(a MOL kútnál)

CSODÁS KÖRNYEZETBEN!

Tel.:ǯǵɁǲǯɁǸǲǱɁǸǶǶǷȤTel.: ǯǵɁǱǷɁǳǴǴɁǱǱǯ
gÄJ½ȥEɁȥǶǯǯ ɁǰǵǯǯȦSzoȥǶǯǯ Ɂǰǲǯǯ -ig.

BETONACÉLOK

Ø 8 . . . . . . . . 690 Ft 6 fm
Ø 10 . . . . . . 1090 Ft 6 fm
Ø 12 . . . . . . 1490 Ft 6 fm
Mennyiségi árkedvezményekről érdeklődjön!

ZÁRTSZELVÉNYEK

40 x 20 x 2 6 fm . . . . . 3460 Ft /szál
40 x 40 x 2 6 fm . . . . . 4900 Ft/szál
60 x 40 x 2 6 fm . . . . . 5990 Ft/szál

HEGESZTETT HÁLÓK

PVC ÉS KG CSÖVEK 2150x5000x4x150x150 5230 Ft 4790 Ft/tábla
Ø 110 2 fm PVC cső 1580 Ft 2150x5000x6x150x150 11500 Ft 9900 Ft/tábla
Ø 110 2 fm KG cső 2260 Ft 2150x5000x8x150x150 18900 Ft 17300 Ft/tábla

, , HEB, HEA, IPE GERENDA RENDELHETŐ

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK
UTAT
nettó 100 000 Ft feletti vásárlás esetén 10 % KEDVEZMÉNYT ADUNK!
50 ÉVE MŰKÖDŐ LAKATOS MŰHELY VÁLLAL:
• ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁKAT (garázsajtó, kerítés, kapu, rács stb.)
• LEME
LEMEZVÁGÁST 12 mm vastagságig, 2500 mm hosszúságig
L
• ÚJ! LEMEZHAJLÍTÁST
100 tonnás élhajlító géppel 3 m szélességig.

A PÉCELI
DOJO HÍREI
A PÉCEL DOJO SPORT
Egyesület október 3-án a Mksz.
Knockdown Utánpótlás Magyar
Bajnokságon ismét nagyon szépen szerepelt. A csapat egy Magyar Bajnokkal és egy Magyar

Bajnoki bronzéremmel gazdagodott.
A mostani helyzetben még értékesebbek ezek az eredmények.
Gratulálunk minden egyesületnek és indulónak!
EREDMÉNYEK:
Karácsony Csongor 1. hely
Kovács Lorenzo 3.hely
Kiss Noémi bírói döntéssel
nem jutott tovább.

MILÉNA ÚJABB SIKERE

BETONACÉL KENGYELEK GYÁRTÁSÁRA RENDELÉST FELVESZÜNK!

AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! Az árváltozástatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk!

zonja a Duatlon OB-vel zárult
Balatonbogláron. Miléna egyéniben a 4. helyen, mix-váltóban
a 3. helyen végzett.
Mindkettő nagyon szép
eredmény a népes mezőnyt
felvonultató Országos Bajnokságon.
Továbbá, a múlt év eredményei alapján 4. alkalommal is
elnyerte a Nemzet Fiatal Tehetsége Ösztöndíjat az Emberi ErőKOVÁCS MILÉNA idei, források Minisztériumától.
Gratulálunk!
nem szokványos, zsúfolt sze-

ŐSZI 2 FIZET 3-at KAP AKCIÓ!

Minden új hirdetőnk aki előfizet
PÉCELI -ben
2 hirdetésre a
HÍREK
K
A 3.-at AJÁNDÉKBA KAPJA!
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TELEFON: 06-20/5-934-534

Blazovits Barbara, a Mandira Jógastúdió tulajdonosa nyolc éve él Pécelen. A foglalkozások
helyszínén beszélgettünk vele jógaoktatói hivatásáról, arról, mit is jelent számára ez a mozgásforma, és mit adhat másoknak tanításával.

Fotó: Ivánfy Szabina photography

Vasanyagok • KG PVC csövek, idomok • BARKÁCSÁRUK
SALGO-DEXION elemek • MAKITA SZERSZÁMGÉPEK
Épületgépészet • ALUMÍNIUM LÉTRÁK • 1000 APRÓ CIKK

G

yönyörű ez a terem, és a hatalmas ablakon kinézve az
erdőben érezzük magunkat.
– Igen, jó energiák vannak itt. Fontosnak tartom, hogy barátságos, otthonos és
inspiráló legyen a környezet jógázás közben. Pécelen egy éve tartok jógaórákat,
ezen a helyszínen nyár közepén rendezkedtem be. Bátran mondhatom, a vendégeim nagy örömére.

– Bár ma már eléggé ismert fogalom a jóga, mégis sokféleképpen
értelmezik az emberek. Barbara,
önnek mit jelent?
– A jóga kitűnő mozgásforma, elvitathatatlan élettani hatásokkal. Emellett feltételez némi nyitottságot a spiritualitás felé,
hiszen életforma, szemléletmód is egyben.
Az egyénen múlik, hogy az ászanák (jógapozíciók) gyakorlásán túl milyen szinten
mélyed el a tanításokban. Semmi nem kötelező. Én hét éve jógázom, és így találtam
meg az utamat. Tradicionális hatha jógát
oktatok, ami hiteles indiai tanításokból eredeztethető. Az ászanák felvételén túl fontos része a légzésgyakorlat és a relaxáció
is. Törekszem arra, hogy megtartsam az
egyensúlyt a spirituális élet és a fizikai va-

lóság között. Azt szeretném, hogy aki idejön, a mozgás öröme mellett megtapasztalja,
hogy milyen érzés az, amikor csak magára
figyel, amikor semmi más nem fontos, csak
saját létezése. Semmilyen probléma ne foglalkoztassa, képes legyen lecsendesíteni az
elméjét. A kellemes zene segít ebben.
– Mivel biztatná azokat, akik még
nem próbáltak jógázni?
– A jóga semmilyen előképzettséget
nem igényel, még hajlékonyságot sem. A
kitartás számít és mindenekelőtt az elhatározás, hogy a jógát gyakorló tenni
akarjon az egészségéért, a testi-lelki harmóniáért. Aki rendszeresen jár, hamar
érezni fogja a pozitív változást a mozgásában, a testtartásában, az állóképességében. Nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb
lesz. Nagyon örülök, amikor a vendégeim beszámolnak arról, hogy egy-egy mozdulat, ami régebben nehézséget okozott,
már könnyedén megy. Fontos számomra, hogy mindenki jól érezze magát, és
legyen sikerélménye. Ezért kínálok több
lehetőséget edzettségi szint (kezdő-haladó), korosztály (óvodástól szeniorig), és
napszak szerint. Mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb csoportot.

– A járványhelyzet miatt sokan
nem mernek sportolni sem. Megnyugtatásukra mit tud mondani?
– Fokozottan ügyelek a higiéniára, folyamatosan fertőtlenítek természetes illóolajokkal. A tágas, szellős teremben
limitált létszámmal tartok órákat. Minden kelléket én biztosítok, ezeket használat után fertőtlenítem, a vendégek nem
hoznak be eszközöket. Lehetőség van zuhanyozásra is, ha valaki munkába indul,
nem szükséges hazamennie, hogy felfrissítse magát.
Nem elhanyagolható szempont, hogy a
stúdió a város központjában van, tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető.
A vendégek sétálva, busszal, autóval is érkezhetnek, van parkolási lehetőség. Szeretettel várok mindenkit a Mandira Jógastúdióban!
(x)

ELÉRHETŐSÉGEK
Cím: Pécel, Kovács utca 7.
Telefon: 06-20-288-9656
Facebook: Mandira

Jógastudió-Pécel

Hirdetés

KLÍMÁS FERI

KLÍMA
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COOL HEAT FAN
MINDEN, AMI KLÍMA
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Tel.: 06-70/238-1765 • E-mail: ferifrigo@gmail.com
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és lábápolás a szép
és egészséges lábakért.

Zsidi Tímea
Bizalommal forduljanak
kh
hozzám
á problémás
blé á lábakkal
láb kk l is!
i !

,GĒSRQWHJ\H]WHWªVV]½NVªJHVTel.: 06-70/328-7257

Professional beauty Szépségszalon
Pécel, Baross utca 5. (Piac tér)
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PÉCELI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.,
I. emelet – Központi telefonszám:
06-28/452-751, Fax: 06-28/452-755,
e-mail: hivatal@pecel.hu,
weblap: www.pecel.hu
Jegyző: OLÁH JÁNOS,
Telefon: 06-28/452-752,
e-mail: jegyzo@pecel.hu
Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE
Telefon: 06-28/452-751,
e-mail: aljegyzo@pecel.hu

PÉCEL ÜZEMELTETŐ Kft.
Telefon: 06-20/615-7550,
06-28/662-089. E-mail:
varosuzemeltetes.pecel@gmail.com
Ügyvezető: Koricsánszki Tamás
telefon: 06-20/5760-012

PÉCELI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBA BEJELENTÉS

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

RENDŐRSÉG

HÁZIORVOSOK:

DTKH NONPROFIT Kft.

2119 Pécel, Kovács u. 1.
Telefon: 06-27/518-972
Fogadóóra ideje: minden hónap
első szerda 16:00-18:00
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

LÁZÁR ERVIN VÁROSI
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Telefon: 06-28/662-146,
e-mail: kozteruletfelugyelet@pecel.hu
06-28/662-147, mobil: 06-20/965-1244,
MEZŐŐRÖK
Weblap: www.pecelkonyvtar.hu,
Telefon:
06-20/474-8414,
e-mail: muvhaz@pecel.hu
e-mail: mezoor@pecel.hu

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

ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.

Hulladékszállítás
Telefon: 06-53/500-152

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

Péceli Szent Korona Patika Kft.
2119 Pécel, Pes út 6. 06-28/453-766

A rendelő telefonszámai: 06-28/547-235, 06-28/547-236
Telefon: 06-28/662-104
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig;
hétvégén és ünnepnap
a nap 24 órájában.

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

GYÓGYSZERTÁRAK

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ

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

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

PÉCELI HÍREK

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
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 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.

4. védőnői körzet:
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-30/381-1332

www.facebook.com/pipacsviragbolt

Telefonszám: 06-28/547-235
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E-mail: vedonokpecel
@gmail.com
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FOGÁSZAT:
DR. RÁCZ KATALIN
felnőtt fogorvos,
DR. TAMÁS ÁGNES
felnőtt fogorvos,
DR. TÖRÖK JOLÁN
gyermek fogorvos
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-235

A PIPACS VIRÁGBOLTBAN
Időpont: November 28-án délelőtt 10 órától 17 óráig
Helyszín: Pipacs Virágbolt és Alkotóműhely
Tarts velünk és készítsünk együtt adventi koszorút és hozzáillő
ba.
kopogtatót, mellyel ünnepi hangulatot varázsolhatsz otthonodba.
A szükséges alapanyagokat és eszközöket mi biztosítjuk.

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:

A részvétel regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket e-mailben várjukk
az info@novenyvilag.hu címen. A helyek száma korlátozott,
így a regisztrációkat a jelentkezés sorrendjében és a részvételi díj
befizetése után tudjuk elfogadni.

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.

Egyenlőbánásmód-referens:

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Telefonszám: +36-30-688-6349

DR. BEREGI KATALIN belgyógyász háziorvos biztosítja.
Személyes megjelenés előtt telefonon történő egyeztetés szükséges.
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-226

Juhász Leventéné
leventene.juhasz@ijb.emmi.gov.hu
+36-20-489-9629
dr. Tóth Henriette Enikő
+36-20-980-6500,
eniko.henriette.toth@
egyenlobanasmod.hu

3. védőnői körzet:
ISTÓK MÁRIA
Telefon: 06-20/529-8538

6. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565

Gyermekjogi képviselő:

Kardos
János e.v.

2. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565

DR. BENKŐ JULIANNA
2020. szeptember 14-től a
praxisba tartozó páciensek
egészségügyi ellátását hétfőn
és szerdán 7.30-11.30-ig
elsődlegesen telefonos
konzultáció keretében

DR. SIROKI XÉNIA
DR. PERLAKI MÓNIKA
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1. védőnői körzet:
KERPEN LÁSZLÓNÉ
Telefon: 06-28/546-236/4

5. védőnői körzet:
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Telefon: 06-30/568-5668

GYERMEKORVOSOK:

Vállalom új hálózatok kiépítését,
régi szerelvények cseréjét, javítását.

VÉDŐNŐK:

DR. RAY PÉTER
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-225

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

DÓ¸.«̻ͤΈÛRì̻ͤΈ«¸|£qΈ«ì-£-e.«̿

Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28/547-236
További információ:
https://pecel1gyerek.hu/

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE
«àX(RÁ«X(à0nٍ

Hirdetés

KONTÉNERES
HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS
3–8 m -es
3

konténerekkel

Szabó
Sándor
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Cím: Pécel, Szondi utca 53. (Szondi–Fáy utca sarok)
06-20/447-4328 • 06-28/740-068 • info@novenyvilag.hu

Stefan-Gránit
Stefan
n
Kft.
BÚTORLAPSZABÁSZAT
GÉPI ÉLZÁRÁS, ÍVES KIALAKÍTÁS

GRÁNIT
SÍRKÖVEK

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

c1'Â1Ò{q

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

Tel.: 06 -30/200 -1163

Részvételi díj: 15 000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2019. november 22.
Érdeklődni a 06-20/447-43-28 és a 06-28/740-068
telefonszámokon lehet.
Várunk szeretettel!

www.zsilkabutor.hu

www.facebook.com/zsilkaestarsakft

2020. NOVEMBER | PÉCELI HÍREK

TEL.: 06-30/587-1480
CÍM: Pécel, Maglódi út 125.
19
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PITÁK, TORTILLÁK,
TÁLAK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Kínálatunkért látogassatok el

FACEBOOK OLDALUNKRA!

2 vagy több
adag étel
vásárlása
esetén

A KISZÁLLÍTÁS

INGYENES!

(egyébként 150 Ft)

Kóstold meg diós, csokis vagy
pisztáciás BAKLAVÁNKAT!

PÉCEL, Maglódi út 22.

NYITVATARTÁS:
H-V: 11-22 óráig
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www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS : 06-30/019-47-48

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

NEON

FÉRFI-NŐI-GYERMEK

FODRÁSZAT

Pécel, Ráday
Gedeon tér 6-10.

(A KÖRFORGALOMNÁL)

Tel.: 06-20/377-8444
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+¡WKN+Yǁ3ĄN(rövid): 3 490 Ft

'JOJQJSYPJ_¡XXJQNL¡S^GJ[JMJYĄX_TQLQYFYXTP
-&/+*898ǁ0*7&9.3ǁ'494=2*1 79*(-3.0y0
2ģ072ǁ8?*25.11& xØk«x يBujdoss Orsolya
Tel.: 06-30-991-0202
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A KUPON hajhosszabbításra és
keratinos hajsimítás alkalmával váltható be!

BEVÁLTHATÓ:
2020. december 31-ig

