
Pécel Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére 

rendezett ünnepi megemlékezésre, majd az ezt követő koszorúzásra.
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Meghívó

Az ünnepi műsort a PIOK Petőfi  Sándor 
Általános Iskola diákjai adják.

Közreműködik: az Ossó János Fúvószenekar, 
és a Petőfi  Sándor Férfi kórus

Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Szűcs Lajos térségi
országgyűlési képviselő és Horváth Tibor polgármester

 Időpont: 2021. október 23. 10 óra
Helyszín: PIOK – aula • Koszorúzás: Kálvin tér

HÍREK
PÉCELI
2021. OKTÓBER • XXIV. évf. 

Pécel város
hivatalos weboldala közvetlenül 
elérhető, ha a QR-kódot 
mobiltelefonjával leolvassa.
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2021. november 11. napján (csütörtök) 18 órai  
kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST TART.
A közmeghallgatás helye: PIOK Szemere Pál Általános  
Iskola aula (2119 Pécel, Kossuth tér 7.)

Közmeghallgatás

Horváth Tibor polgármester

A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI:
 a)
 b)  

 c)
 d)
 e)

  polgármesteri zárszó.

PROGRAMOK

Pécel Város Önkormányzata elkészítette 

Pécel Város településrendezési eszköze-

inek felülvizsgálata című tervezetét.

A dokumentáció a „https://

pecel.hu/hirek/pecel-varos-

telepulesrendezesi-eszkozeinek-

modositasa-teljes-eljaras-szerint” 

linken érhető el.

HIRDETMÉNY 

ÖNKORMÁNYZAT

EMLÉKEZNEK: 
 •  Petőfi Sándor Férfikórus, Pécel

 •  Faragó Laura Kossuth-díjas és Magyar Örökség díjas énekművész

 •  Petrás Mária Magyar Örökség díjas népdalénekes

 •  Teszáry Miklós, a Bartók Táncegyüttes vezetője és az együttes táncosai

 •  Kis István, a Bem Folklór Egyesület művészeti vezetője

 • A Ritka Zenekar népzenei együttes

 •  Pertis Szabolcs furulya, Pertis Katica-Pertis Virág- 
Heltai Fruzsina-Heltai Zita népdalénekes együttes

Karsai  
Zsigmond
-emlékest

2021. Pécel
Száz éve, 1920. október 4-én született Karsai Zsigmond festőművész,  
a népművészet mestere, a Magyar Kultúra Lovagja, Pécel Város díszpolgára.

A nevét viselő Baráti Társaság, a Lázár Ervin Városi Könyvtár  
és a Péceli Települési Értéktár Bizottság emlékévvel tiszteleg életműve előtt.

Támogató: Pécel Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Férfikórus.

Rendezvényeinken élőszóban, dallal, tánccal idézik fel  
Zsiga bácsi emlékét tisztelői, barátai, művésztársai.

Szeretettel meghívjuk Önöket  a Karsai100 emlékestre, melyet

2021. október 9-én, szombaton 16 órai kezdettel tartunk 
a péceli Szemere Pál Általános Iskola (Pécel, Kossuth tér 7.) aulájában.

Házigazdák: Heltai Miklós, a Települési Értéktár  
Bizottság elnöke és Mayerné Rábai Mária.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNY-

ZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 
2022. ÉVI FORDULÓJA
Pécel Város Önkormányzata csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi for-
dulójához.
 A pályázattal kapcsolatos informáci-
ók – a 2022. évi forduló eljárásrendje, az 

„A” és „B” típusú pályázati kiírás – meg-
tekinthetők az Önkormányzat hirdető-

tábláján és a www.pecel.hu városi hon-
lapon.
 Felhívjuk a pályázók fi gyelmét, hogy a 
pályázatok beadási határideje (magában 
foglalva az esetleges hiánypótlást is) 
2021. november 5. napja.
 A pályázattal kapcsolatos további infor-
mációt - a Péceli Polgármesteri Hivatal Ön-
kormányzati Irodáján, dr. Németh Ágnes 
Linda önkormányzati referenstől kaphat-
nak, e-mail: dr.nemeth.agnes@pecel.hu.

Tisztelt Péceliek!
Nagy örömömre szolgál, hogy most jó hí-
reket oszthatok meg önökkel.
 Befejeződött a piactér 
felújítása, szeptember 
utolsó szombatján 
már a régi helyen, 
de megújult kö-
rülmények között 
történt az árusí-
tás. Remélhetőleg 
bővülni fog az áru-
kínálat, és tavasztól 
egyre több őstermelő 
fogja kínálni a portékáit 
a péceli piacon. Még néhány 
intézkedésre szükség van, pél-
dául a közlekedési jelzőtáblák 
kihelyezésére, melyek egyér-
telművé teszik a forgalmi ren-
det. Ezúton is kérek mindenkit, 
hogy ne hagyják járműveiket a 
ki-és bevezető út szélén, mert 

ezzel akadályozzák a sza-
bályosan közlekedőket. 
Használják a hátsó nagy 
parkolót, ahol kényelme-
sen el lehet férni.
 A helyi buszjáratot 
szeptember 1. óta új szol-
gáltató, a Weekendbus 
Közlekedési Zrt működ-
teti. Az eddigi tapasztala-
tok azt mutatják, hogy jól 
döntöttünk, amikor velük 
kötöttünk szerződést. A 
cég nagy gondot fordított 
arra, hogy az utasok igé-
nyének megfelelően ala-
kítsák a menetrendet, ezt 

ezúton köszönöm nekik. Nem csak a járat-
számokat változtatták, de új helyszíneket 

- például a Csatári-lakóparkot - is bevet-
tek az útvonalba. Így valóban a lakos-

ság érdekeit tudják szolgálni.  
 A függőben lévő projektre, 

mely a Csatári-dűlő és Leven-
dulás területrészek csapadék-
víz-elvezetését célozza, sike-
rült plusz forrást szerezni, 
így nincs akadálya a meg-

valósulásnak. Erről részle-

tesebben külön cikkben olvashatnak. Sok 
kérdés érkezik nap mint nap, azzal kap-
csolatosan, hogy melyik utcában melyik 
oldalon fog haladni a csapadékvíz-elveze-
tő árok. A projektre vonatkozó valameny-
nyi dokumentáció, beleértve a térképet 
is, melyen jól látható a nyomvonal, meg-
található weboldalunkon.  ( https://pecel.
hu/onkormanyzat/csapadekviz-elvezetes-
csatari-dulo-es-levendulas-teruletreszek) 
A munkálatok várhatóan októberben el is 
kezdődnek. Előre is kérem az ott lakók tü-
relmét, hiszen a kivitelezés kellemetlen-
ségeket okozhat, főleg a közlekedés terén. 
Forgalmi akadályokra, valamint a forgal-
mi viszonyok megváltozására kell számí-
tani, és előfordulhat, hogy pár napig nem 
tudnak majd beállni az udvarukra. 
 Az évek óta tartó vasútfelújítás lassan a 
végéhez közeledik. Valamennyien nagyon 
várjuk, hogy a helyreállítások is befejeződ-
jenek, és a kivitelező levonulhasson. Napi 
szinten folyamatos a kommunikáció a vá-
rosvezetés és a STRABAG Zrt. között. Lát-
juk a problémákat, jegyzőkönyvek sora ké-
szül arról, hogy mi mit szeretnénk, azonban 
egy ilyen kiemelt beruházás esetén előfordul, 
hogy az építtető elsősorban az állam érde-
keit veszi fi gyelembe, nem az önkormányza-

tét. Ennek ellenére mi mindent 
megteszünk annak érdekében, 
hogy a város és az itt lakók ér-
dekei szerint alakuljanak a dol-
gok. Minden probléma ellenére 
elmondhatjuk, hogy összességé-
ben  városunk fejlődését szolgál-
ta ez projekt, lett egy szép állo-
más épületünk, tágas parkolónk. 
Ezeknek örülnünk kell.

Tisztelettel: Horváth Tibor 
polgármester
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Jó dolgok is történnek

Pankucsi Edina képviselő asszony, Sarlós Imre alpolgár-
mester, Burián Gyula kivitelező a piac felújítás kezdetén
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ÖNKORMÁNYZAT

Mint ismeretes, Pécel Város Önkormány-

zatának plusz forrásra van ahhoz szük-

sége, hogy a Csatári-dűlő településrész 

csapadékvíz elvezetésének rendezés el-

nevezésű projektet megvalósítsa. Ezért 

plusz támogatásért kérelmet nyújtott 

be, melynek eredményeképpen Varga 

Mihály miniszter úr a korábban megítélt 

282  803  600  Ft összegű támogatáson 

felül további 42  137  735  Ft támogatás 

odaítéléséről döntött 2021. szeptember 

elején. Így ezzel a támogatással kiegé-

szített, a PM_ CSAPVIZGAZD_2017/16. 

számú projektre fordítható összkölt-

ség: 358  525  204  Ft, melyből a támoga-

tás összege: 

 324  941  335  Ft, a saját forrás össze-

ge, melyet a Pécel Város Önkormányzata 

biztosít: 33  583  869  Ft.

 Egyúttal köszönjük Dr. Szűcs Lajosnak, 
a térség országgyűlési képviselőjének a 

közbenjárását.

 A PM_ CSAPVIZGAZD_2017/16. számú 

projektben szereplő utcák:

 Álmos vezér utca (teljes hosszban), 

Csatári utca (teljes hosszban), Előd ve-

zér utca (teljes hosszban), Huba ve-

zér utca (teljes hosszban), József Atti-

la utca (teljes hosszban), Károli Gáspár 

utca (teljes hosszban), Kelecsényi utca 

(teljes hosszban), Kond vezér utca (tel-

jes hosszban), Levendula utca (Üdülő u. 

– Mandulás u. szakasz), Napsugár utca 

(Üdülő u. – Mandulás u. szakasz), Ond 

vezér utca (teljes hosszban), Pekáry utca 

(teljes hosszban), Tas vezér utca (teljes 

hosszban), Temető utca (teljes hossz-

ban), Töhötöm vezér utca (teljes hossz-

ban), Üdülő utca (teljes hosszban).

SIKERESEN PÁLYÁZOTT ÖNKORMÁNYZATUNK, HOGY A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS 
A CSATÁRI DŰLŐ ÉS LEVENDULÁS TERÜLETRÉSZEKEN MEGVALÓSULHASSON

KULTURÁLIS 
BIZOTTSÁG TAGJAI:
Elnök: Torma Gábor
Képviselő tag: 
Garamszegi Zsolt, Pankucsi Edina
Nem képviselő bizottsági tag: 
Berecz Gábor, Lehoczkyné Gyetvai 
Ágnes

1.     Véleményezi a köznevelési intézmények 
létesítésére, átszervezésére, szerkezet-
átalakítására, megszüntetésére irányu-
ló javaslatokat. 

2.     Véleményezi az Önkormányzat fenn-
tartásában működő köznevelési in-
tézmény szakmai működését érintő 
döntéseire irányuló előterjesztéseket, 
köztük az óvodák helyi nevelési prog-

ramját, és az azok megvalósításához 
szükséges feltételek biztosítására vo-
natkozó javaslatokat is, amennyiben 
az a fenntartó hatáskörébe tartozik. 

3.     Véleményezi a köznevelési, közművelő-
dési és kulturális tárgyú önkormányza-
ti rendeletek tervezetét, vizsgálja azok 
gyakorlati érvényesülését, szükség ese-
tén javaslatot tesz azok módosítására. 

4.     Véleményezi az Önkormányzat fenn-
tartásában működő köznevelési, köz-
művelődési és könyvtári intézmények 
vezetői megbízatásának lejárta előtt az 
intézményvezetői beosztás ellátására 
vonatkozó pályázati kiírások tervezetét. 

5.     Véleményt nyilvánít az Önkormányzat 
fenntartásában működő köznevelési, 
közművelődési és könyvtári intézmé-
nyek magasabb vezetői pályázatairól. 

6.     Ellenőrzi az óvodák felvételi ügyeit. 

7.     Figyelemmel kíséri az Önkormányzat 
fenntartásában működő köznevelési 
intézmény működését, a gyermekjog 
érvényesülését, szükség esetén javas-
lattal él a polgármester vagy a Képvi-
selő-testület felé. 

8.     Ellenőrzi az Önkormányzat fenntartá-
sában működő köznevelési intézmény 
törvényes működését. 

9.     Ellenőrzi az Önkormányzat fenntartá-
sában működő köznevelési intézmény 
házirendjének és belső szabályzatainak 
elfogadására előírt eljárási rendelkezé-
sek betartását. 

10.     Javaslatot tesz a péceli pedagógusna-
pi ünnepség megrendezésére, a peda-
gógus kitüntetések felterjesztésére. 

11.     Kapcsolatot tart az egyházakkal és a 
városban működő társadalmi szer-
vezetekkel. 

12.     Véleményezi a testvérvárosi kapcso-
latok keretein belüli kulturális tevé-
kenységet, javaslatot tesz kulturális 
programok szervezésére. 

13.     Figyelemmel kíséri a város kulturális, 
művelődési, szellemi életét, kezdemé-
nyezéseivel elősegíti annak gazdagí-
tását, javaslatot tesz városi ünnepsé-
gek megrendezésére. 

14.     Javaslatot tesz a nyári táborozások tá-
mogatására biztosított költségvetési 
előirányzat felhasználására. 

15.     Kidolgozza az Önkormányzat hosz-
szú távú kulturális és ifjúsági kon-
cepcióját. 

16.     Javaslatot tesz képzőművészeti esemé-
nyek, kiállítások támogatására. 

17.     Véleményt nyilvánít vagy javaslatot 
tesz városi ünnepségek, kulturális ren-
dezvények megtartására, évfordulók 
megünneplésére. 

18.     Véleményezi az Önkormányzat 
által rendezendő képző- és ipar-
művészeti, helytörténeti kiállítá-
sok tervét. 

19.     Támogatja a művelődéssel és tájékoz-
tatással kapcsolatos programok meg-
valósítását

20.     Javaslatot tesz önkormányzati kiad-
ványok megjelentetésére. 

21.     Véleményezi vagy javaslatot tesz kul-
turális közalapítványok kuratóriumi 
tagjainak személyére. 

22.     Véleményezi a könyvtár, a közműve-
lődési intézmény létesítésére, meg-
szüntetésére, átszervezésére irányu-
ló javaslatokat. 

23.     Figyelemmel kíséri a város kulturá-
lis, művelődési, szellemi életét, kez-
deményezéseivel elősegíti annak gaz-
dagítását. 

Tudja, hogy mivel foglalkozik 
A KULTURÁLIS BIZOTTSÁG?

ÖNKORMÁNYZAT

Következő sorozatunkban olvasóinknak sze-
retnénk bemutatni azt, hogy a képviselő-tes-
tület munkáját segítő bizottságok mivel fog-
lalkoznak. A harmadik részben a Kulturális 

Bizottság feladat-és hatásköreit vesszük sorra:

24.     Véleményezi a testvérvárosi kapcso-
latok keretein belüli kulturális tevé-
kenységet, javaslatot tesz kulturális 
programok szervezésére. 

25.     Javaslatot tesz vagy véleményezi a vá-
ros ifjúságának szélesebb körét érintő 
előterjesztéseket, kezdeményezéseket. 

26.     Közreműködik a kulturális és ifjú-
sági célú pályázatok kiírásában és 
elbírálásában. 

27.     Kapcsolatot tart a város ifjúsági szer-
vezeteivel. 

28.     Figyelemmel kíséri a városi fi atalok 
körében végzett bűnmegelőzési te-
vékenységet. 

29.     Ellátja Pécel Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a közmű-
velődésről szóló 9/2019. (III. 5.) ön-
kormányzati rendeletében foglaltak 
szerint a bizottság közművelődéssel 
kapcsolatos feladatait. 

30.     Véleményt nyilvánít vagy javaslatot 
tesz az Önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlanon elhelyezésre kerülő 
képzőművészeti alkotásokkal kap-
csolatban, közreműködik emlékmű-
vek állításának előkészítésében. 

31.     Véleményezi vagy javaslatot tesz mű-
vészeti alkotás nem önkormányzati 
épületen történő elhelyezésére. 

32.     Véleményezi a költségvetési rendelet-
ben elkülönített, helyi civil szerveze-

tek támogatására biztosított, pályáza-
ti úton felhasználható előirányzatok 
felhasználására kiírandó pályázat ter-
vezetét, véleményezi a pályázatra be-
nyújtott pályázatokat, javaslatot tesz 
a támogatás mértékére. 

33.     Véleményezi a Presz Kft. feladat-el-
látási tervét és az annak részét képe-
ző szolgáltatási tervet. 

34.     Véleményezi a közterületek elneve-
zését. 

35.     Véleményezi a közművelődési meg-
állapodás tervezetét. 

36.     Kidolgozza az Önkormányzat hosszú 
távú sportkoncepcióját. 

37.     Figyelemmel kíséri a város sportéletét. 
38.     Javaslatot tesz vagy véleményt nyil-

vánít a szabadidővel, az óvodai-, a 
tömeg- és diáksport támogatásával 
kapcsolatos kérdésekben. 

39.     Közreműködik a sport célú pályáza-
tok kiírásában és elbírálásában. 

40.     Kapcsolatot tart a város sportszer-
vezeteivel.

Továbbá, a Képviselő-testület 
a következő hatásköreit 
ruházza át bizottságára:
Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj pályázatra beérkezett pályá-
zatok elbírálásáról a támogatások oda-
ítéléséről.

A PÉCEL ÜZEMELTETŐ KFT. 
munkatársai befejezték a munkát a 
Május 1. utca és a Fűzfa utca keresz-
teződésében. Kicserélték a beszakadt 
csapadékvíz-átfolyó rácsot és a vízel-
vezető árkot is rendbe tették, ehhez 

Principál Tibornét otthonában köszön-

tötte Horváth Tibor polgármester 90. 

születésnapja alkalmából. Zsuzsa néni 

nagy örömmel fogadta a köszöntő szava-

kat, a tortát, a virágot és az okleveleket. 

Ottjártunkkor gyermekeiről, unokáiról és 

dédunokáiról mesélt, akik szintén itt él-

nek Pécelen, és így könnyű a találkozás 

velük. Szeret varrni, toldozni-foltozni, de 

leginkább rejtvényt fejteni. Ha teheti, a 

kertben üldögélve csodálja a természetet.

ZSUZSA NÉNI 
KÖSZÖNTÉSE

befejeződtek a munkák 
a május 1. utcában

az átfolyó rácsot a Bobály Művek 1910 
Kft. készítette el. 
 Fontos volt ennek a problémának a 
megoldása, hogy a nagy esőzések alkal-
mával a felgyülemlő víz könnyebben el 
tudjon folyni az érintett útszakaszon.
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A Péceli Parnasszus Alapítvány talál-

kozót szervezett a civil szervezetek 

számára azzal a céllal, hogy lehető-

ségük legyen itt, helyben az aktuális 

tudnivalók birtokába jutni. A szept-

ember 28-án megtartott rendezvé-

nyen Horváth Tibor polgármester kö-

szöntő szavai után Mikó László, a Pest 

Megyei Civil Információs Centrum 

munkatársa tartott előadást. A hasz-

nos információk megosztása mellett 

felajánlotta segítségét, melyre várha-

tóan főleg a pályázatírás terén tarta-

nak igényt a szervezetek vezetői.

CIVIL FÓRUM

HORVÁTH TIBOR polgármester (Közösség Pécelért 

Egyesület) 5. körzet képviselője. 

Telefon: 06-20/411-7856 

E-mail: polgarmester@pecel.hu

Fogadóóra: Minden hétfőn 

14 órától 17 óráig. Időpont egyeztetés 

a 06-28/662-007-es telefonszámon.

SARLÓS IMRE alpolgármester (Közösség 

Pécelért Egyesület)  7. körzet képviselője.

 Telefon: 06-20/410-0000 

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

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

telefonszámon.

VARMUZSA PÉTER (Közösség Pécelért Egyesület) 

1. körzet képviselője. Telefon: 

06-20/349-1305, E-mail: varmuzsa.

peter@pecel.hu. Időpont egyeztetés 

a 06-20/349-1305-ös telefonszámon.

TORMA GÁBOR (Közösség Pécelért 

Egyesület) 2. körzet képviselője. 

Telefon: 06-20/924-6244 

E-mail: torma.gabor@pecel.hu

PANKUCSI EDINA (Közösség Péce-

lért Egyesület) 3. körzet képviselője. 

Telefon: 06/20-349-0415 

E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu

KARSAI ANDRÁS (Független) 

4. körzet képviselője. 

Telefon: 06-30/773-1100. 

E-mail: karsai.andras@pecel.hu. 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 
Telefon: 06-70/602-1549 

E-mail: kovari.imre@pecel.hu

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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H orváth Tibor 
polgármester 
ez alkalommal 

megköszönte mindenki-
nek, aki részt vett Pécel 
Város piacának megújítá-
sában, továbbá az üzlet-
tulajdonosoknak, a piaci 
árusoknak és a lakóknak 
a türelmét, ami fontos té-
nyező volt az elmúlt pár 
hónapban.
 Ez alkalommal a kö-
zönséget a Pécel Brass Rézfúvós 
kvintett szórakoztatta.
 „A péceli piac fejlesztése” című, 
PM_PIAC_2018/39 azonosítószámú 

projekt, célja Pécel Város piacának 
megújítása volt. A beruházás költsé-
geinek 90 %-át a Pest megye Terület-
fejlesztési Koncepciója 2014–2030 

és Pest megye Terü-
letfejlesztési Prog-
ramja 2014–2020 
megvalósításához 
nyújtott célzott 
pénzügyi támoga-
tás fedezi. A meg-
valósításhoz szük-
séges 10 % önerőt 
Pécel Város Önkor-
mányzata biztosí-
totta. 

A MEGÚJULT 
PIACTERET 

Az ünnepélyes zárórendezvényre 2021. 
szeptember 11-én délelőtt került sor, me-
lyen részt vett Dr. Szűcs Lajos térségi or-
szággyűlési képviselő, aki beszédében fel-

hívta a fi gyelmet arra, hogy a vidéki piacok 
egyfajta közösségi térként is funkcionál-

nak, ahol a városlakók találkozhatnak, il-
letve helyi termelőktől szerezhetik be az 

eladásra kínált portékákat. Ezért a szere-
pük egy város életében nagyon fontos.

Átadták a vásárlóknak 
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BEJELENTÉSEK ALAPJÁN felhív-
juk a tisztelt felhasználók fi gyelmét, 
hogy ismeretlen személyek társasá-
gunkra és a közcsatornás ellenőrzé-
sekre történő hivatkozással próbál-
nak bejutni az ingatlanokba, illetve 
készpénz átadásra rábírni az érin-
tett lakókat.
 Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, 
hogy a közcsatornás ellenőrzéseket végző 
kollégáink készpénz átvételére nem jogo-
sultak, illetve ilyen kéréssel nem is élhetnek 
az ellenőrzött felhasználó felé! Munkatár-
saink a DPMV Zrt. által kiállított fényké-
pes igazolvánnyal rendelkeznek, mellyel 
beazonosíthatók, annak sorszáma társa-
ságunknál visszaellenőrizhető.
Kérjük, hogy amennyiben a fent leírt sza-
bálytalan módon – társaságunkra való hi-
vatkozással – keresik meg önöket, akkor 
ne engedjék be az illetőket az ingatlanra, 
és semmilyen körülmények között se adja-
nak át készpénzt az illetőknek! Ezen kívül 
kérjük, hogy az esetet jelentsék a rendőr-
ségen, vagy ha bizonytalanok, akkor ér-
deklődjenek a társaságunk 06 29/340-010
központi elérhetőségén. DPMV Zrt.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

A SZÁLLÍTÁS HÉTFŐI napra való át-

helyezése érinti a házhoz menő csomago-

lási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek idő-

pontjai az alábbi táblázatokban találhatók.

ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
KISS Festék Szaküzlet , Pécel, Rákos út 3.

 Nyitva: Hétfő–péntek: 7.00-17.30, szombat: 7.00 – 13.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS 

PÉCELEN: Lázár Ervin Városi  Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 

 2119 Pécel, Isaszegi út 3. – Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. Páros hét: csütörtök 8-12-ig. 

CEGLÉDEN: DTkH Nonprofi t Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.

 hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig

 Tel.: 53/500-152, 53/500-153 • E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu • Web: www.dtkh.hu

A kommunális 
hull. szállítás napja

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
OKTÓBER NOVEMBER

Hétfő 11.; 25. -

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2021.

OKTÓBER NOVEMBER

4.; 18. 1.; 15.; 29.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 

munkatársaink szállítási alkalmanként 1 

db cserezsákot (csomagolási hulladék 

gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblé-

más) adnak.

 Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a 

megadott napon, az összegyűjtött cso-

magolási hulladék mennyiségi korláto-

zás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó 

zsákban, illetve a kommunális hulladék 

gyűjtésére használt edényzettől eltérő, 

jól látható módon megjelölt (sárga színű, 

vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 

edényzetben is.

 Kérjük, fokozott gondossággal jár-

janak el a hulladékok tömörítésével 

kapcsolatban, ezzel is csökkentve a 

tároláshoz szükséges hely, valamint 

a kihelyezésükhöz szükséges zsákok 

mennyiségét!

 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen 

öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése ki-

öblítve, az üveg gyűjtőponton történik! 

(Kossuth Lajos utca 18.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingat-

lanonként KÉT alkalommal (3m3/ alka-

lom mennyiségben) házhoz menő rend-

szerrel végezzük el, mely az 53/500-152 

(2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfo-

gadási időben) igényelhető.

A kertgondozás során levágott füvet és 

egyéb lágyszárú növényeket, illetve a le-

hullott falevelet a DTkH Nonprofi t Kft. ál-

tal térítésmentesen rendelkezésre bo-

csátott zöld színű lebomló műanyag 

zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 

cm hosszú kötegekben összekötve (alkal-

manként maximum 0,5 m3 mennyiségben), 

a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana 

elé, a közterületet nem szennyező módon.

 A mindenkori begyűjtéssel egyidejű-

leg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld 

színű, emblémás) biztosítanak. Szükség 

esetén további zsákokat az alábbi értékesí-

tési helyeken lehet beszerezni átadás-átvé-

teli jegyzőkönyv aláírása ellenében az in-

gatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, 

a közszolgáltatás számlafi zetője nevére. 

A zsák átvételéhez személyes okmányok 

szükségesek, mivel a közszolgáltatás el-

lenértéke (kommunális többlethulladé-

kos zsák árával megegyező: 206 Ft+ÁFA/

db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálko-

dási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) 

Zrt. által kerül kiszámlázásra.

 Szállítási alkalmanként, ingatlanon-

ként 2 db ingyenes zsák, valamint to-

vábbi „korlátlan” mennyiségű meg-

vásárolt, kék színű, DTkH emblémás 

lebomló zsák helyezhető ki.

FIGYELEM! 2021. JÚLIUS 5-TŐL A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
AZ EGÉSZ TELEPÜLÉSEN HÉTFŐI NAPOKON TÖRTÉNIK! 

VISSZAÉLÉSEK 
A DPMV ZRT. NEVÉVEL!

KÖZÖSSÉG

Pécel Brass Rézfúvós kvintett

Sarlós Imre, Dr. Szűcs Lajos, Horváth Tibor 
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VÁROSUNK TISZTELETÉREBÉLYEG

KÖZÖSSÉG

S zombaton kora reggeltől szorgos főző-
csapatok versenyeztek, a szakmai zsűri 
pedig árgus szemekkel fi gyelte mun-

kájukat. A kicsik kéz  műveskedhettek, ügyes-
ségi játékokon vehettek részt, de volt vásári 
forgatag is, illetve a Burián kalandpark játé-
kait is ki lehetett próbálni. A gyerekek játsz-
hattak a Péceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
meseautóján, valamint megismerhették Vi-
rágh László mozdony gyűjteményét is. 
 A szombati program a helyi művé-
szeti csoportok bemutatójával, majd 
Kovácsovics Fruzsina koncertjével in-
dult, és a főzőverseny eredményhirdeté-
sével folytatódott.

DÍJAZOTTAK:
 I.    Cook-ták
 II.    Minden lében négy kanál
 III.    Place Boys & Girls
 Különdíj:    Wass Albert 

Társaság Pécel

A délután folyamán a programok között 
mindenki találhatott kedvére valót. Fo-
dor Eliza fellépése után a gyermekek meg-
nézhették a Mása és a Medve című bábelő-
adást, majd a hangulatot fokozta a Danics 
Dóra Trió, a UNIQUE, Csordás Tibor. Az 
estét pedig Dj ThomX zárta.
 Vasárnap délben megérkeztek Pécelre, 
a Topolyosba a Ve lo cipéd túra résztvevői. 
Az érdeklődők megcsodálhatták a részt-
vevőket, akik korhű öltözékben, 30 évnél 
idősebb kerékpárokkal és velocipédekkel, 
valamint veterán autókkal érkeztek 
városunkba. A vasárnap dél-
utánt Krisz Rudi műsora 
nyitotta, majd az UFO 
Update, Crazy Litt-
le Queen Tribute 
Band és Bereczki 
Zoltán lépett szín-
padra.

PécelFeszt 
A TOPOLYOSBAN
Nagy sikerrel lezajlott 

a PécelFeszt a Topolyos-
ban. A kétnapos ren-
dezvényen mindenki 

találhatott magának ki-
kapcsolódási lehetőséget. 

A bélyeggyűjtők örömére 
megjelent egy olyan bélyeg, 
amelyen a „25 éve város 
Pécel” embléma látható. 

 Köszönjük 
a Lázár Ervin 
Városi Könyv-
tár és Szemere Pál Művelődési Ház dolgo-
zóinak a szervezést, a kézműves és krea-
tív foglalkozások lebonyolítását!
 Ezen kívül szeretnénk köszönetet mon-
dani támogatóinknak a rendezvény létre-
jöttében és lebonyolításában nyújtott sok 
segítségért:
  •    Pécel Város Önkormányzata 
  •    Erika könyvesbolt 

  •    Kővári Imre és családja 
  •    Kővári Sándor és családja 

  •    Közösség Pécelért Egye-
sület 

  •    Ízek műhelye 
  •    Játék Ajándék-

Piactér 
  •    Szolga&Marton 

Italdiszkont

Gulyásleves kóstolás A főzőverseny eredményhirdetése Munkában a kézművesek

Rózsahegyi Grétának Pankucsi Edina 
képviselő asszony adta át a gyermek 
kategóriában a legnagyobb hal 
kifogásáért járó díjat

Little Queen Tribute Band

Bereczki Zoltán

A Ve lo cipéd túra résztvevői

autókkal érkeztek 
sárnap dél-
műsora 
UFO 
itt-
e 
i 
-

     Kővári Imre és cs
  ••   Kővári Sá

  ••   Közös
sület

  ••   Í
  •• 

VASLÓ HALFOGÓ KUPA 2021 el-
nevezéssel 2021. szeptember 25-én horgász 
versenyt rendezett a Rákosvölgye Horgász 
Egyesület (Pécel Tőzegtavak II. és IV. tó) 
új vezetősége. A rendezvényt a Vasló Gép-
javító és Kereskedelmi Kft. – 1106 Buda-
pest, Keresztúri út 202. – szponzorálta.
 A versenyen tagok és külsős sporttár-
sak, továbbá meghívott vendégek vettek 
részt.
 Az indulók létszáma 34 fő volt, közülük 
9 gyermek (7-17 év közötti korosztály).
 Az összetett I. díjat Hájas Sándor, a 
Vasló Gépjavító és Kereskedelmi Kft. tu-
lajdonosa adta át.
 A gyermekeknek a díjakat a legnagyobb 
hal, gyermek I-II-III kategóriában Pankucsi 

Burián Gábor tősgyökeres péceliként 
érdeklődik minden olyan dolog iránt, 
ami a településsel kapcsolatos, a bé-

lyegek mellett lelkesen gyűjti a régiségeket 
is.  Az ő ötlete volt az, hogy örökítsék meg a 
neves évfordulót bélyeg formában. Gábor 
kezdeményezésére, a bélyegszakkör veze-
tőségének egyetértésével, a Magyar Pos-
ta kivitelezésében augusztus végén jelent 
meg a „25 éve város Pécel” bélyeg. Korlá-
tozott számban, mintegy 1000 példány ke-
rült nyomtatásra. Ezzel egyidejűleg egy – a 
bélyeget is tartalmazó – emléklapot is ki-
bocsátottak, melyet Zsirai Anna tervezett. 

 Talán nem mindenki 
tudja, hogy városunkban 
működik egy bélyegekkel 
foglalkozó szervezet, hi-
vatalos nevén MABEOSZ 
1205-ös Pécel Városi Bé-
lyeggyűjtő Kör. 
 Az idén 60 éves bé-
lyeggyűjtő szakkör tag-
jai a Lázár Ervin Városi 
Könyvtár és Szemere Pál 
Művelődési Házban szok-
tak összejönni. Precízen 
vezetett naplójukban lehet követni a tagság, 
a vezetőség alakulását, valamint a tagdíj be-
fi zetéseket egészen 1961-től. Gáspár Lajos 
volt az alapító elnök, aztán éveken keresz-
tül Juhász Jenő fogta össze a bélyegszere-
tő embereket, majd halála után Gőz Elem-
ér vette át az elnöki feladatokat. „Jelenleg 
12-en vagyunk, köztük ifjúsági tagok is. 
Jellemzően már gyerekkorban elkezdtük 
a bélyegeket gyűjteni, akkoriban népsze-
rűbb volt ez a tevékenység, mint manapság. 
Az összejöveteleken megmutatjuk egymás-
nak az új szerzeményeket, csereberélünk 
és nem utolsó sorban, jót beszélgetünk.” 

– meséli Elemér. 
 Miért gyűjt manapság az ember bé-
lyeget?

 Nem befektetési céllal gyűj-
tik, bár a köztudat szerint so-
kat érnek a bélyegek, de ez csak 
bizonyos esetekben igaz. Van-
nak értékes példányok, például 
a tévnyomatos bélyegek, ame-
lyek ritkaságnak számítanak. 
Egy gyűjtő természetesen örül, 
ha van a birtokában ilyen, de 
nem ez a fő cél.
 Tóth János, aki 1978 óta tag-
ja a körnek, ezt mondja: „Sokat 
lehet tanulni általuk. Példá-

ul, ha van egy fest-
ményeket ábrázoló 
sorozatom, akkor 
nemcsak gyönyör-
ködöm bennük, de 
utánanézek az alko-
tóknak, és így van 
ez más témáknál 
is. Nekem a legjobb 
szórakozást jelenti, 
amikor a bélyege-
imet rendezgetem, 
nézegetem.” 
 A bélyeggyűjtő kör szeretettel várja az 
érdeklődőket tagjai sorába. (Érdeklődni, 
jelentkezni ezen az e-mail címen lehet: 
gozelemer@gmail.com ) L.Á.

Edina képviselő asszony adta át, továbbá 
az induló, de helyezést el nem érő gyerme-
kek is kaptak emléktárgyat.
 A felnőtt kategória díjait az egyesület 
elnöke, Dr Dankó János adta át.
 A versenyt követően az egyesület tagjai 
jó hangulatú közös ebédet tartottak, majd 

HORGÁSZVERSENY 
A TŐZEGTAVAKNÁL

egy közgyűlés keretein belül megvitatták 
a 2021. év működési kérdéseit és a 2022. 
év gazdasági és szakmai elképzeléseit.  

Gőz Elemér és Tóth János 
a legújabb katalógust nézegetik
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KÖZLEKEDÉS

TANÉVKEZDÉS A NYITNIKÉK ÓVODÁBAN

OKTATÁS

A z elkészült új menetrend tehát már 
végleges, 2021. október 4-én, hétfőn 
üzemkezdettől életbe lépett. Kér-

jük, hogy ezen időponttól kezdve már az 
új menetrend szerint tervezzék utazásukat!

MEGSZÜNTETTÜK A FORDÍTOTT 
IRÁNYÚ („B” JELZÉSŰ) JÁRATOKAT
Annak ellenére, hogy a közlekedésben alap-
elv az, hogy a különböző napszakokban az 
utasáramlás iránya megfordul, sajnos a vá-
ros utcaszerkezete, és a megállók elhelyez-
kedése nem teszi lehetővé azt, hogy ezt a 
fordított utasáramlási irányt a viszonyla-
tok útvonalával lekövessük, így a korábbi 
próbálkozás nem volt hatékony. Ebből ki-
folyólag az új menetrendben minden já-
rat azonos irányba közlekedik, különbsé-
gek csak az érintett megállókban vannak.

A JÁRATOK INDULÁSI 
HELYÉT MEGVÁLTOZTATTUK
A járatok a jövőben nem a Vasútállomás 
megállóhelyen várakoznának, és nem on-
nan indulnának. A Penny Market hatéko-
nyabb kiszolgálása érdekében az autóbu-
szok a pihenőidejüket a MOL kúton töltik, 
és útjukat a Városháza megállóval kez-
dik meg mind az északi(1), mind a déli(2) 
oldal esetében, ezáltal nem lesz szükséges 
az autóbuszon várakozni a tovább indulás-
ra, ugyanis az autóbuszok a Penny Mar-
ket érintését követően azonnal közleked-
nek tovább az északi(1) és a déli(2) oldalra.

JAVÍTOTTUNK A VASÚTI
CSATLAKOZÁSOKON
Az előző menetrendhez képest növeltük a 
vasúti átszállási kapcsolatok számát, így a 
délelőtti órákban minden járatnak csatla-

A péceli Általános 
Gimnázium 1962-
ben indult nappa-

li tagozaton egy, levelező 
tagozaton két osztállyal, 
az általános iskolával kö-
zös igazgatással. 1965-ben 
költözött át az Isaszegi út 
3. szám alá. A Ráday Pál 
Gimnázium nevet 1974 
júniusában kapta az in-
tézmény. 2011-ben is-
kolaösszevonás történt, a 
gimnázium címe újra a Kossuth tér 7. lett, 
a neve pedig PIOK Ráday Pál Gimnázium. 
Bár ma már az iskola hivatalos nevében nem 
szerepel Ráday Pál, az iskola tanárai, tanu-
lói kötelességüknek érzik, hogy ápolják az 
iskola névadójával kapcsolatos hagyomá-
nyokat, és aki odajár, az ma is „rádays” diák.
 Az idei tanév kulturális, sport és ter-
mészetvédelmi tevékenységei a 60. évfor-

A HOSSZÚ NYÁRI PIHENÉS 
után ismét vidám gyerekzsivajtól 
hangos az óvodánk. A gyerekek 
nagyon várták a találkozást a 
csoporttársaikkal, barátaikkal, 
így jókedvűen és csillogó szemek-
kel érkeztek már az első nap reggelén.
 A Süni és Mókus csoportokból elballa-
gott gyerekek helyét az újonnan érkező 3 
éves kiscsoportosok vették át. Az óvónénik, 
dadusnénik és pedagógiai asszisztensek 
végtelen  szeretettel és türelemmel veze-
tik be őket az óvodai élet varázslatos és 
kalandokkal teli  rejtelmeibe.
 Újra nyüzsgés és vidám kacagás szűrő-
dik ki a csoportszobák ajtaján.
 Az elmúlt időszak nagyon nehéz volt 
mindannyiunk számára, hiszen a meg-
szorítások miatt sok kisgyermek nem 
járt óvodába, elszakadt társaitól, illet-
ve a foglalkozásokból is kimaradt, ezért 

ÜNNEPEL
A GIMNÁZIUM
A péceli gimnázium 60. tanéve indult az idén szeptem-

ber 1-én. A megalakulás óta eltelt hosszú évek alatt 
több változás is történt az intézmény nevét és székhe-
lyét illetően. Tekintsünk egy kicsit vissza az időben!

Létezik egy kez-

deményezés, 

mely „egy táb-

la szeretet” névre 

hallgat.

 A mozgalom 

fő motívuma a szeretet, mely abban nyil-

vánul meg, hogy minden évben édesség 

gyűjtést szerveznek, mellyel megajándé-

kozzák az ünnepeket kórházban töltő kis-

gyermekeket. Természetesen nem csak 

karácsonykor segít a mozgalom, de ez 

mégis csak a SZERETET ünnepe.

 Évről-évre szeretettel várják a lelkes, 

jószándékú önkénteseket, akik szívesen 

segítenék a gyűjtést, szervezést és ado-

mányozást.

 Ehhez a jótékonysági megmozdulás-

hoz nagyon sokan csatlakoztak már, mind 

egyéni mind szervezeti szinten a kilenc év 

alatt. Például tavaly több megyében a Ka-

tasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzol-

tó laktanyáinak hivatásos állománya, idén 

pedig többek között a péceli Nyitnikék 

Óvoda lelkes csapata is. 

 „Mivel mi mindannyian szívünkön vi-

seljük a kisgyermekek sorsát, úgy gondol-

tuk, hogy nem lehet kérdés számunkra 

az, hogy szeretnénk mi is segíteni az ado-

mánygyűjtést. Felkerestük a mozgalom 

ötletgazdáját, Kovács István Ádámot, aki-

től választ kaptunk minden kérdésünk-

re, majd közös megegyezéssel mi is gyűj-

tőpontot alakítottunk ki az óvodában. A 

gyűjtéshez csatlakozik a Szivárvány és 

Gesztenyés óvoda is, ahová a csokoládé-

kat szintén le lehet adni.

 Az összegyűjtött édességet, amennyi-

ben a pandémia is engedi, az egy tábla 

szeretet csapatával karöltve a közeli kór-

házak gyermekosztályain fogjuk kiosztani 

a kis betegeknek.”

 Ha úgy érzi, hogy Ön is támogatná ezt 

a nemes célt, akkor az óvodákban kihe-

lyezett dobozokba tudja elhelyezni az 

adományát. 

 Ha esetleg szeretne is a kezdemé-

nyezéshez csatlakozni, megteheti, ha a 

Facebook felületén rákeres az "egy tábla 

szeretet" nevű csoportra s oldalra, melyet 

óvodánk facebook oldalán is megtalál.

Köszönettel: Az óvoda csapata

JÓTÉKONYSÁGI
MEGMOZDULÁS 
PÉCELEN

dulóra épülnek. A tantes-
tület és a diákok ötletei 
alapján összeállt a tan-
évet átölelő programso-
rozat. Néhány a sok terv 
közül: Tervezik egy tan-
ösvény létrehozását, mely 
Pécel város nevezetes-
ségeit és a környék ki-
rándulóhelyeit érintené, 
szorosabb kapcsolatot 
szeretnének kiépíteni a 
budapesti Ráday könyv-

tárral, valamint a régi diákok részére is 
terveznek programot, melyre tavasszal 
kerül sor. Az iskola közössége előtt szept-
ember 27-én tartották az emlékév meg-
nyitóját, október 8-án pedig a Pekáry-
kastély dísztermében ünnepi műsorral 
kedveskednek az iskola támogatóinak. 
 Az eseményekről folyamatosan hírt 
adunk olvasóinknak. L.Á.

most igyekszünk a lemaradásokat 
pótolni.
 Bízunk abban, hogy ebben a 
tanévben a megszokott rend sze-
rint haladhat majd a nevelőmunka. 

 Terveink szerint szeptember vé-
gén szüreti mulatságot fogunk tarta-

ni óvodai keretek között.  Ez a színes prog-
ram minden évben megrendezésre kerül. 
A szülők és a gyerekek ilyenkor örömmel 
veszik birtokba az óvoda udvarát, ahol sző-
lőt préselhetnek, mustot kóstolhatnak, kéz-
műveskedhetnek, a gyerekek kipróbálhatják 
szerencséjüket a zsákbamacskával és hor-
gászattal, ügyességüket pedig a népi játékok 
forgatagában mutathatják meg. Lehetőség 
nyílik palacsinta, lángos és ékszervásárlás-
ra. Végül, de nem utolsó sorban egy jó han-
gulatú, vidám táncházba  invitáljuk vendé-
geinket, ahol közösen ropjuk majd a táncot.

László-Kókai Brigitta
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Október 4-től új menetrend 
szerint közlekednek 

PÉCEL HELYI JÁRATAI
Célunk, hogy olyan menetrendet adhassunk Pécel szá-

mára, mely valós alternatívát adhat az egyéni köz-
lekedéssel szemben. A beérkezett észrevételek között 

rengeteg hasznos információt kaptunk, melyek az elő-
ző menetrend készítésekor nem álltak rendelkezésünk-
re, így immár jóval több információból dolgozhattunk.

kozása van a Budapest felé tartó vonatra az 
északi(1) oldalon a Tarcsai utca – Petőfi  
Sándor utca, vagy a Vasútállomás, gya-
logos aluljáró megállóhelytől, valamint 
kevés kivételtől eltekintve ugyanez megva-
lósul a déli (2) oldalon is a Vasútállomás 
megállóhelyen. A délutáni órákban pedig a 
menetrendet úgy alakítottuk, hogy mind az 
északi (1), mind a déli (2) oldalon az autóbu-
szoknak csatlakozásuk legyen a Budapest-
ről érkező vonatokhoz a Vasútállomás 
megállóhelyen, ezzel segítve a hazajutást.

OPTIMALIZÁLTUK AZ IPARI 
PARKHOZ VALÓ ELJUTÁST
Az új menetrend szerint nem érintik egész 
nap a járatok az Ipari Park megállóhelyet, 
csak a műszakváltások előtt, illetve után 
térnek be oda autóbuszaink. Az Ipari Park 
megállóhelyet érintő járataink az „1iE” (1 – 
Ipari Park Express), illetve az „1i” (1 – Ipari 
Park) viszonylatjelzést viselik. Az „1iE” já-
rat csak naponta kétszer, 5:35-kor, illetve 
6:10-kor közlekedik a Városháza meg-
állóhelyről, azonban a Ráday Gedeon tér, 
Vasútállomás, Köztársaság tér megálló-
helyeket nem érinti, útját egyből a Pesti 
úton az Ipari Park felé veszi. Ezt követően 
az útvonala megegyezik az alapjárat útvo-
nalával. Az „1i” járat útvonala pedig mind-
össze annyiban tér el az alapjárat útvona-
lától, hogy betér az Ipari Park megállóhoz.
 Az Ipari Park megállóhelyet az alábbi 
időpontban érintenék majd autóbuszaink: 
5:41, 6:16, 13:14, 14:14, 21:46, 22:24

„ISKOLÁS JÁRATOT” 
ALAKÍTOTTUNK KI A DÉLI OLDALON
Szeptember elsején, amikor megkezdtük 
működésünket Pécel város területén, az 
első lépésünk egyike volt, hogy a bevontuk 

a Csatári dűlőt a város helyi közlekedésébe. 
Ez meglátásunk szerint helyes döntésnek 
bizonyult, ugyanis jelentős utasforgalom 
jelentkezett a területről, főleg iskolások te-
kintetében. A beérkezett visszajelzések alap-
ján a szülők szerették volna, ha a 7 órás já-
rat picivel hamarabb érne az iskolához, és 
közvetlenül az iskola előtt tenné le a gye-
rekeket. Ezen időszakban az autóbuszon 
lényegében kivétel nélkül csak az iskolá-
ba tartó gyerekek utaztak, ezért eleget tet-
tünk ennek a kérésnek, és létrehoztuk a „2i” 
(2 – Iskola) járatot, mely a Csatári dűlőt 
elhagyva már nem érinti a Harangvirág 
Óvoda, ESE idősek otthona, Sportpálya, 
Isaszegi út, Könyvtár és Művelődési ház 
megállókat, hanem a Maglódi úton egye-
nesen közlekedik a Vasútállomásra. Ezen 
intézkedés eredményeképp az iskolás gye-
rekek 7 óra 33 perckor kényelmesen leszáll-
hatnak az iskolájuk előtt.

EXPRESS JÁRATOK A DÉLI OLDALON
Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján az Er-
dősor utca – Felsősor utca útvonalon elenyé-
sző utasszámot mértünk, és az észrevétel 
gyűjtési időszakban sem érkezett különö-
sebb utazási igény a területről, míg a Csatári 
dűlőről több visszajelzés is érkezett utazá-
si szándékról, illetve üzemidő hosszabbítá-
si igényről. Ezen igényeknek eleget téve az 
Erdősor utca – Felsősor utca útvonalon az 
autóbuszok csak 13:00 óráig közlekednek 
2-es viszonylatjelzéssel. Ezt követően a déli 
oldalra már csak a „2E” (2 – Express) 
járatok közlekednek, melyek az Erdősor 
utca – Felsősor utca útvonalat nem érintik. 
Fontos, hogy a „2E” járat a Városháza után 
a Pesti úton balra fordul, és ezt követően 
a 169E járat Kun József utca irányú 
Köztársaság tér, Vasútállomás, Ráday Ge-
deon tér megállóiban áll meg. Ezt követően 
egyenesen halad tovább a Maglódi úton a 
Csatári dűlőig, majd onnan visszatérve be-
tér a Sportpályához, és végül végez a Vas-
útállomás megállóhelynél. Mindemellett 
meghosszabbítottuk a déli oldal(2) „üzem-
idejét” is, így az utolsó autóbusz 18 óra 5 
perckor indul utoljára a Vasútállomás-
tól a déli oldal felé. A „2E” járatoknak dél-
után vasúti csatlakozásuk van a Budapest 
felől érkező vonatokhoz, illetve igazodnak 
az iskolai csengetési rendhez is, melynek 
érdekében a délután négy órási járat pici-
vel később indul, hogy a napköziseknek is 
lehetőségük legyen elérni.
 A menetrendek megtekinthetőek a 
következő oldalakon, valamint Pécel 
Város weboldalán, a www.pecel.hu-n 
és a www.weekendbus.hu oldalon.

Nedeczky Zsolt cégvezető 
Weekendbus Közlekedési Zrt.

Kóródi Mária intézményegy-
ség-vezető és Murányi Sándor 
Olivér író, a gimnázium volt 
tanára a Ráday szobor előtt



2021. OKTÓBER | PÉCELI  HÍREK 1312 PÉCELI  HÍREK | 2021. OKTÓBER

KÖZLEKEDÉS

Weekendbus Közlekedési Zrt.

AUTÓBUSZVEZETŐKET 

KERES FELVÉTELRE.

Közlekedési társaságunk autóbusz 

vezetőket keres Pécel helyi járatára.

ELVÁRÁSOK: 

  •     D kategóriás jogosítvány 

  •     PAV II. igazolás

  •     GKI igazolvány

  •     precíz, felelősség teljes és önálló 

munkavégzés

  •     pontosság és rugalmasság

  •     problémamegoldó képesség

  •     autóbusz külső-belső takarítása

  •     magára, munkájára és környeze-

tére igényesség

  •     alapvető ellenőrzési és karbantar-

tási feladatok elvégzése

AMIT KÍNÁLUNK:

  •     teljes munkaidős bejelentés

  •     teljesítmény alapú 

(forda pénz) bérezéssel

  •     előre tervezett havi vezénylés

  •     folyamatosan szervizelt, havonta 

átvizsgált gépjárművek

  •     hosszútávú, egész éves 

munkalehetőség

  •     péceli telephelyen történő 

parkolás

Fényképes önéletrajzokat az 
allas@weekendbus.hu e-mail 
címre várjuk.

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

Bérleteink már megvásárolha-

tóak a Pesti út 38. házszám alatt 

található Kis ABC nevű üzlet-

ben is, mely a „Faiskola utcai át-

járó” nevű megállóból közelíthe-

tő meg.

 Fontos azonban, hogy ez csu-

pán egy többlet lehetőség, a 

bérletek megvásárlására to-

vábbra is lehetőség van az autó-

buszainkon, illetve a Közlekedési 

Mobiljegy rendszerében!

ÚJ BÉRLETVÁSÁRLÁSI 
LEHETŐSÉG

ÁLLÁSHIRDETÉSKÖZLEKEDÉS
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A FÁY ANDRÁS 
ALAPÍTVÁNY iskolatör-
téneti kiállításának ün-
nepélyes megnyitójára 
szeptember 18-án délután 
került sor az intézmény 
kollégiumának épületé-
ben. Fáy Péter, az alapít-
vány elnöke beszédében kitért arra, hogy meny-
nyire fontos a hagyományok ápolása, valamint 
megköszönte Nagy-Baranyi Katalin tanárnő 
munkáját, aki a kiállítás anyagát összegyűjtötte, 
és megszervezte az eseményt. A program Pécel 
Város Önkormányzata támogatásával valósult 
meg, amelyért a szervezők a helyszínen köszö-
netet mondtak Horváth Tibor polgármesternek.  
A műemlék Fáy-kastély évek óta kollégiumként 
működik, így általában zárva van a nyilvános-
ság elől. Most viszont a Kulturális Örökség Nap-
jai keretében megnyitotta kapuit az érdeklődők 
számára. Sokan éltek a lehetőséggel, és látoga-
tást tettek városunk egyik legrégebbi épületé-
ben, a gyönyörű Fáy-kastélyban. L.Á.

HÉTFŐ:
9:30-tól Hölgytorna
18:00-tól Ping-pong
18:30-tól Zumba
19:00  Jamland Hiphop 

Szaszával

KEDD:
9:00-tól Ping-pong
16:30-tól  Tánc és mozgás-

fejlesztés ovisoknak 
5-6 éveseknek 
Márkus Nikivel

17:00-tól  Tudorka – fejlesztő 
foglalkozás 
(előzetes bejelent-
kezés szükséges – 
tudorkafejlesztes@gmail.
com)

17:30-tól  Dinamikus Pilates 
Márkus Nikivel

18:00-tól Gerincjóga

SZERDA:
9:00-tól Ping-pong
16:30-tól  Tánc és mozgás-

fejlesztés ovisoknak 
Márkus Nikivel

18:00-tól Ping-pong
18:30-tól Zumba

KÖZLEKEDÉS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

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

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

19:00-tól  Jamland Hiphop 
Szaszával

CSÜTÖRTÖK:
10:00-tól  Zenekuckó
9:00-tól  Ping-pong
15:30-tól  Tini Aerobik 

Márkus Nikivel
16:30-tól  Akrobatikus Rock 

and Roll Tini 
Márkus Nikivel

17:00-tól  Tánc és mozgásfej-
lesztés ovisoknak 
3-4 éveseknek 
Márkus Nikivel

17:00-tól  Tudorka-fejlesztő fog-
lalkozás (előzetes be-
jelentkezés szükséges – 
tudorkafejlesztes@gmail.
com)

18:00-tól  Akrobatikus 
Rock and Roll 
Mini Márkus Nikivel

18:00-tól Hölgytorna
18:30-tól Step Aerobic
19:00-tól  Dinamikus Pilates 

Márkus Nikivel

PÉNTEK:
10:00-tól Szenior örömtánc

A művelődési házban szeptember hónap-
ban elindultak a már jól megszokott tan-
folyamok, és újakkal is találkozhatnak.

ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK:

Október 5-én 18 órától Zolcer Já-
nos: Gorbacsov titkai könyvbemu-
tatót tartott.
 Zolcer János tévéproducer 2000-
ben elhatározta, hogy Mihail Gor-
bacsov – a Szovjetúnió utolsó 
vezetője – közreműködésével 
bemutatja az 1980-as évek leg-
fontosabb politikusait.

 Október 4-5 és 7-8. Óvodások hete 
alkalmából a népmesék izgalmas vi-
lágába repítette Heni néni az óvodás 
gyerekeket.

 A Kúria Rendezvényház elérhetősé-
gei megváltoztak. Terembérléssel kap-

csolatban a 06-20/482-22-46 te-
lefonszámon, vagy a muvhaz@
pecelmuvhaz.hu e-mail cí-
men érdeklődhetnek, hétfőtől 
péntekig 9 órától 16 óráig.

or-
ó

csol
l

KIÁLLÍTÁS 
A FÁY-ISKOLÁBAN

Fáy Péter és Horváth Tibor
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ISTEN, 
foci és Forma 1?

HITÉLET

Miután a Kármel Gyülekezet tavasszal játszóte-
ret adományozott városunknak, a nyár folya-
mán különböző programokkal kedveskedtek a 

családosok és a sport szerelmesei számára. A zene az a kiemelkedő szállítóközeg, amely az embe-
reket vonzza, fi gyelmüket felkelti és kiemeli őket a hét-
köznapokból, hogy lelkük kapcsolatba kerülhessen az-

zal, akinek létezése felülmúlja az anyagi világot. És 
valóban. Ha ez az érzés már azok szívében is feléb-

red, akik egy-egy jólsikerült előadást, koncertet meg-
hallgatnak, mennyivel inkább felemelő azok számá-

ra, akik az énekek megszólaltatásában részt vesznek! 

HITÉLET

A szeptember 12-i nappal véget ért 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus. Az egy hétig tartó 

programsorozat lezárásaként tartott pápai 
misén a Péceli Római Katolikus Egyház-
község Coelestis Regina kórusa is részt vett, 
mintegy 25 fős létszámban. A gyülekezési 
tilalom feloldása után a közösség kántora, 
Kiss Zsuzsanna egész nyáron át 
tartó áldozatos munkával beta-
nította, begyakoroltatta a kórus-
sal a zenei felelősök által össze-
állított repertoárt, hogy aztán 
11.30-kor a zárómisén, a több 
mint 2.100 fős kórussal össze-
fogva megszólalhasson. Felejt-
hetetlen élmény volt ilyen nagy 
kórusműveket ennyi emberrel 
közösen elénekelni, és ez által 
dícsérni a Teremtőt. A középkori 

gregórián hangvilágtól kezdve a XX. száza-
di Liszt és Kodály műveken át megszólaltak 
taizei énekek, valamint kortárs művészek 
alkotásai is helyet kaptak. Az összeállítás-
nak két péceli vonatkozása is van: a Szent-
mise előtti ráhangolódó koncert keretében 
megszólalt Ács Dávid László – Világ, borulj 
térdre című műve,  valamint a himnuszok 

A gyülekezet eltökélt célja, hogy Isten 
szeretetét képviselje a péceli lako-
sok felé, mivel ennek következtében 

a város is élhetőbb lesz, és a benne lakók 
öröme is növekedni fog. Az évek óta tar-
tó karitatív ruhaosztás mellett idén nem 
csak a rászorulók megsegítésén segédkez-
tek, hanem a családok és a közösségépítés 
kapott nagyobb hangsúlyt.

FOCI EB KÖZVETÍTÉS
Június folyamán a gyülekezet udvara sör-
padokkal és óriáskivetítővel telt meg, hogy 
az EURO 2020 három magyar focimecs-
cse élőben legyen közvetítve. Felbuzdulva 
a labdarúgás iránt tanúsított érdeklődé-
sen, a nyár végére műfüves focibajnokság 
is megszervezésre került a gyülekezet pes-
ti úti műfüves focipályáján. 

MŰFÜVES FOCIKUPA
A vártnál nagyobb érdeklődés övezte az 
1. Kármel focikupát, melyre előre lehe-
tett nevezni 5 fős csapatokkal. A bajnok-
ságon több, mint 60 résztvevő volt jelen, 

melyen díjázásban részesültek a dobo-
gós csapatok és a gólkirály is. 

CSALÁDI NAP NEM 
CSAK CSALÁDOKNAK
A focibajnoksággal párhuzamosan megren-
dezésre került a Kármel Családi Nap is. A 
rendezvény sorversenyekkel és ügyességi já-
tékokkal kezdődött, melyet a gyermekek leg-
nagyobb örömére Pintér Béla koncert követett.
 A koncert kifejezetten jó hangulatban 
telt, Béla hamar bemozgatott kicsit és 

nagyot és könnyed humorá-
val hamar mosolyt csalt a kon-
certezők arcára. A koncertet 
nem csupán azok tudták él-
vezni, akik jól ismerték dalait, 
hanem azok is, akik most hal-
lották őt először.

 A koncert után megnyíltak az ugrálóvárak, 
volt szumó, kisállat simogató, íjászat, arc-
festés és kézműves foglalkozások. Minden 
program részvétele díjmentes volt, ezzel is 
támogatva a családokat.
 A nap végén a PZM színvonalas koncert-
jén vehettek részt az oda látogatók.
 

ISTENTISZTELET ÉS FORMA 1?
Másnap délelőtt a Kármel Gyülekezet is-
tentisztelete szabadtéren lett megrendez-
ve, melyen Boros Lajos a „Rácsok mögött 
szabadon” könyv írója beszélt arról, hogy 
miként találkozott a börtönben Jézus sze-
retetével és hogyan tapasztalta meg lelke 
szabadságát, miközben fi zikailag még to-
vábbra is rácsok mögött volt. 
 Istentisztelet után senkinek sem kellett 
hazasietnie, ugyanis mindenkit vendégül 
látott a gyülekezet bográcsgulyással és fi -
nomabbnál fi nomabb desszertekkel.
 Az autóversenyek rajongói sem lettek fi -
gyelmen kívül hagyva, hiszen délután élő 
Forma 1 közvetítés volt szabadtéri kivetí-
tőn. Így senkinek sem kellett meghoznia 
azt a nehéz döntést, hogy a gyülekezettel 
maradjon közösséget építeni, vagy siessen 
haza Forma 1-et nézni. Mindenki szomo-
rúságára ez volt az a híres Belga futam, ami 
rossz idő miatt végül elmaradt. 
 A következő hónapokban még várhatóak 
hasonló megmozdulások, melyek hozzájá-
rulnak városunk jólétéhez. D.Nagy Kolos

Hirdetés

•   nyelvórák, tanfolyamok 
Pécelen

•   felkészítés nyelv-
vizsgára, érettségire, 
állásinterjúra

•   online  
oktatás is

•   fordítás

06-20/578-0632
www.neolang.hu

ANGOL

úra

közöt t 
fe l h a ng-
zott a Boldog-
asszony, Anyánk című 
népének Kiss Zsuzsanna által komponált 
zenekari kíséretben. A begyakorolt kórus-
művek végül olyan neves karmesterek ve-
zényletével szólaltak meg, mint Sapszon Fe-
renc, Sapszon Borbála, Medveczky Ádám, 
Tardy László, Marco Fisina atya, Ménesi 
Gergely, Varga László atya, Katona Tibor 
és Szebellédi Valéria. Mindanyiuk nagy-
szerű ember, akikkel már önmagában is 
élmény volt a közös munka. Az elvégzendő 
feladat és a jóhangulatú próbák pedig csak 
még inkább összekovácsolták a közösséget. 
A megtanult darabokat az énekkar beépíti 
a saját repertoárjába, és alkalomadtán itt-
hon is előadásra kerülnek.
 Ferenc pápa szavai szerint a kongresszus 
nem egy utazás lezárása, sokkal inkább a 
kezdete. Hiszen a hívő ember elismeri, hogy 
az élet zarándoklata során semmit sem bir-
tokol igazán, csakis Isten segítségét és sze-

retetét, amely átszövi a minden-
napjait és minden tevékenységét. 
Mindezt Isten a lehető legkézzel-
foghatóbb módon teszi ezt szá-
munkra elérhetővé a kenyér és 
a bor színe alatt. Ezt ünnepelte 
az egész világ az elmúlt héten és 
minden vasárnapi Szentmisén.
 Ebben a szellemben folytat-
juk tovább mi is a kórussal a to-
vábbi próbákat, felkészüléseket.
 Csokonay Anna

közöt t 
fe l h a ng-
zott a Boldog-

A Péceli Római 
Katolikus kórus
A NEK-EN
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SPORT

Augusztusban a Sibenikben megrendezett női vízilab-
da Európa-bajnokságon a magyar U17-es válogatott 
bronzérmet szerzett. A csapat sikeres szerepléséhez 

nagyban hozzájárult Torkos Tamara, aki nem-
csak kitűnően védett, de kapusként még gólt is lőtt. 

Iskolánkban 
szeptember má-
sodik hetében le-

zajlott az idei tan-
év első nagyobb 
szabású sport-
rendezvénye, a 

Ráday-kupa aszta-
litenisz-bajnokság.

A GÓLLÖVŐ KAPUS
SPORT

ASZTALITENISZ-
BAJNOKSÁG

Ráday-kupa
A Torkos testvérek: Tímea és Tamara

M ár maga a tény 
nagy öröm volt szá-
munkra, hogy a jár-

ványhelyzet újabb súlyosbo-
dásának előrejelzése ellenére 
egyáltalán megrendezhettük 
a versenyt. Az igazi örömöt 
persze a gyerekek lelkesedése 

A péceli lány 2015-ben kezdett ví-
zilabdázni. Addigra már sokféle 
sportágat kipróbált, de egyik sem 

kötötte le hosszú időre. Egyszer televízió-
zás közben kapott kedvet a vízipólózáshoz, 
amikor éppen az Európa-bajnokságot köz-
vetítették. Alig 11 évesen került a BVSC-
Zugló vízilabda szakosztályába. Jó döntés 
volt, azóta is jól érzi ott magát. Első alka-
lommal a kapuba állt, mert – saját beval-
lása szerint  – nem volt kedve folyamato-
san úszni. Valószínűleg ösztönei vezérelték 
oda, mivel hamar kiderült, hogy kiemelke-
dő képességei ezen a poszton tudnak leg-
jobban érvényesülni. Rátermettségének és 
szorgalmának köszönhetően hamar beke-
rült a válogatott csapatba is. 
 A sikerért keményen meg kell dolgoz-
ni.  Reggel 8-kor, amikor a diákoknak az 
első órára becsöngetnek, Tama-
ra csobban a vízben, és másfél 
óráig ki se jön a medencéből. 
Sportiskolába jár, itt később 
kezdődik a tanítás, és leginkább 
az érettségi tárgyakra fókuszál-
nak. Délután újabb edzések kö-
vetkeznek, hétvégén pedig a 
mérkőzések. Szabadidőről nem 
igazán beszélhetünk.
 „Egyáltalán nem baj, hogy 
minden időm a sporttal megy 
el, így legalább hasznosan töl-

töm az időmet. Látom, mit csinálnak a ve-
lem egyidősek, nem veszítek semmit, sőt! 
A sport által nagyon sok mindent tanulok, 
és nagyon jó közösségben vagyok. Van cé-
lom, érmeket szeretnék szerezni csapatom-
nak, és nemzetközi versenyeken Magyar-
országnak. Nagyon szeretnék ott lenni a 
2024-es olimpián.” – mondja Tamara.
 Szülei mellett nagy segítség számára 
testvére, Tímea, aki sporttársa és legjobb 
barátja is egyben. Egy iskolába járnak, egy 
csapatban játszanak, csak Timinek még 
nem sikerült bejutnia a válogatottba. De 
ez nem okoz féltékenységet köztük. Meg-
ható, ahogyan Timi büszkélkedik húgá-
val, és amiben tudja, segíti őt. Amikor 
a pandémia miatt szüneteltek a jelenléti 
edzések, az otthoni tréningeket többnyi-
re ő vezényelte le. 

 A vízilabda a köztudatban férfi as sport-
ként szerepel. Erről Tamara így vélekedik:
 „Nőként is keménynek kell lenni, a ké-
nyeskedőknek nem való a vízilabda. Fi-
zikailag és lelkileg is nagy kihívást jelent. 
A csapattal mindent megbeszélünk, és a 
meccseket értékelik az edzők, ahol bizony 
kritikák is elhangzanak. Aki sértődős, az 
ezt nehezen viseli. Szerencsére én nem 
vagyok az, tudom, hogy csak úgy lehet 
fejlődni, ha a hibáinkat kijavítjuk. Hálás 
vagyok az edzőinknek, Mészáros Vanda, 
Petrovics Mátyás, Tóth Eszter napi szin-
ten foglalkoznak velünk, de a válogatott 

révén még sok más edző mun-
kája is benne van a teljesítmé-
nyünkben.”
 Torkos Tamara igazi csa-
patjátékos, és ez nemcsak 
a vízben nyilvánul meg. Ki-
egyensúlyozott egyénisége, 
pozitív mentalitása jó hatást 
gyakorol a körülötte lévőkre.  
A sport iránti alázata és szere-
tete, valamint kitartása megte-
remtik annak reális esélyét, hogy 
álmai valóra váljanak. L.Á.

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

Hirdetés

jelentette, amellyel a verseny-
re a hét folyamán készültek, 
illetve a selejtezőket bonyolí-

tották a tesiórákon, sőt órák 
után is du. 5-ig, 6-ig,  vala-
mint a versenyen való ma-

Hirdetés

gas részvételi arány (74 fi ú és 
1 lány), de talán még ezeknél 
is örömtelibb volt a közössé-
gi szellem, amely a gyerekek-
nek a verseny megszervezé-
sében, lebonyolításában, a 
technikai nehézségek leküz-
désében, valamint a verseny 
utáni rendcsinálásban tanú-
sított segítőkészségében meg-
nyilvánult. 
 Az utolsó fordulóra, amelyet 
egyébként a jó időt kihasználva 
az immár 18 éve hagyományo-
san megrendezett asztalitenisz-
bajnokságaink történetében 
első ízben, szabad téren bonyo-
lítottunk le, szeptember 10-én, 
pénteken, a tömegsport-foglal-
kozáson került sor, amelyen a 
legjobb 16 versenyző küzdött 
meg a helyezésekért. 
 A verseny győztese Berta 
Csongor 9. b osztályos tanu-
ló lett, a második helyet Kele-
men Richárd 12. b, a harma-
dikat pedig Páskuly Bence 
10. a osztályos tanuló szerez-
te meg.
 Budaházi tanár úr elmond-
ta, hogy az idei tanévben egyéb-
ként még számos esemény meg-
szervezésére készül, mint pl. 
a szkanderbajnokság, az 56-
os emlékfutás, a Top 10 aszta-
litenisz-bajnokság, a húsvéti 
Nyuszi-kupa, melyre a péceli, 
valamint a környékbeli isko-
lák is meghívást kapnak. Eze-
ken kívül lesz még dartsverseny, 
teremlabdarúgó-bajnokság, 
ökölvívó verseny, és grundbir-
kózóversenyt is rendezünk volt 
kollégánk, Skuczi László emlé-
kére.  Béla Petrassevics

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

Stefan-Gránit Kft.nStefan

TEL.: 06-30/587-1480
CÍM: Pécel, Maglódi út 125.

GRÁNIT  
SÍRKÖVEK  

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

SZAKKÉPZETT 

  MESTEREK 

  zsindelyezés
  széldeszkázás
  szegőelemek cseréje
  beázások javítása
  ereszcsatorna javítása,  
cseréje, takarítása

  tetőszerkezet teljes  
cseréje és fedése

Az egyik sikeres védés
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FELADATOK:
 •  

 •  Általános iskolai végzettség
 • 

 •

 •
 •
 •
 •

 •

Az autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozó  
munkatársakat keres  

PÉCELI GYÁREGYSÉGÉBE, azonnali munkakezdéssel!

Ha stabil munkahelyre vágyik…
Ha biztos akar lenni abban, hogy  
a járulékai is be vannak fizetve…

PÉCEL, Rét utca 6/A.

www.neptunautokozmetika.hu

facebook.com/neptuncarcare
2119 Pécel, Rét utca 6/A. +36-70-733-4313

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

Új szolgáltatás  

a kozmetikában:  

ÓZONOS  

TISZTÍTÁS!

Készpénzért veszek! Bútorokat, dísztárgya-
kat, órákat, festményeket, porcelánokat, köny-
veket, írógépet, szőrmebundát, csipkéket, ba-
kelit-lemezeket, ezüstöt, kristályokat, bizsukat, 
teljes hagyatékot díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-20/294-9205 – Németh Dániel

Fakivágást, gallyazást vállalunk 
alpintech ni kával akár elszállítással is.  
Fűkaszálást vállalok rövid határidővel! 
Hívjon most! Tel.: 06-30/218-7023

Szakképzett, gyakorlattal 
rendelkező virágkötőt keresek 
péceli virágboltba. 
Ürmösi Mária: 06-20/445-7216

APRÓHIRDETÉS

ÁTVEVŐPONT

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

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

www.gyermekruhashop.hu

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT  

NŐI RUHÁZATTAL, 
kiegészítőkkel 

(harisnya, táska, pénztárca, bizsu)

MÁRKÁINK: BEBE, 
RENSIX, MYSTIC DAY, 
VICTORIA MODA és 

egyéb olasz női divatáru

… zoknitól a pizsamáig, széles  
választék ünneplő ruhákból, kiegészí-
tőkből, táskák, étkészletek, törölközők, 
díszpárnák, ágynemű huzatok.

MINDEN, AMIRE A GYERMEKEKNEK 
SZÜKSÉGE VAN …

10 % 
akciós kuponp
FELHASZNÁLHATÓ: 

2021. október 31. 

GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓHOZ  
A 17. KERÜLETBE KERESÜNK  

RAKODÓT, VÁLOGATÓT  
8 ÓRÁS MUNKARENDBE.

Érd.: 06-70-423-3383

VÁLASZTHATÓ MŰSZAKOK 
(6.00–14.00, 14.00–22.00, 22.00–06.00) 
Akár napi bejelentés, heti fizetés. 
Napi nettó 10 000 Ft

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

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

• NAPKÖZI

• KUTYAOVI

• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA

• BLÖKI-FUVAR

• KUTYAKIKÉPZÉS

• KUTYASÉTÁLTATÁS

• KUTYAFUTI

•  INGYENES  

CHIP OLVASÁS

Ö

Tel.:
HÍVJON MOST!  

 
VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL  

AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  

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

SZERETNÉL EGY 
WEBOLDALT?

webreTESZLEK

Legyen szó bármilyen alkalomról, esküvő, temetés, családi  
ünnep, cserepes vagy vágott virág, nálunk mindig friss  

választékot talál. VÁRJUK SZERETETTEL A HÉT MINDEN NAPJÁN. 

óóóó bbbbááááááá iiilll lklklklk lll óóll kküü őőő tt ttttéééé lllládádádádiii

REFORMÁTUS 
Pécel, József Attila utca 6.  

Nyitva: H-V: 9-17-ig 

Ürmösi Mária: +36 20 445 7216

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

HALOTTAK NAPI   

ÚJ VIRÁGBOLTUNK  
NYÍLIK  
a Köztársaság tér 8.  
szám alatt OKTÓBER  
KÖZEPÉN! (A MOL kút  
mellett a volt zöldségboltban.)
Nyitva: H-P: 7-19-ig, Szo: 7-18-ig, V: 8-16-ig

NYITÁSI AKCIÓ!
Minden vásárlónk ajándékot kap!
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Hirdetés

DR. VARGA LÁSZLÓ 
EGÉSZSÉGHÁZ 
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.
Telefon: 06-28/662-104 

Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; 

hétvégén és ünnepnap 

a nap 24 órájában.

HÁZIORVOSOK:
DR. GRÓZNER ISTVÁN

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-226, 

06-28/662-072, 

E-mail: groznerrendelo@gmail.com

DR. HERKUTZ ZOLTÁN

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-235

E-mail: drherkutz.gyogyszer

@gmail.com

DR. RAY PÉTER 

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-225

DR. HERSZÉNYI TAMÁS 

5. számú felnőtt háziorvosi körzet 

(Benkő Julianna volt körzete)

Telefon: 06-28/547-226

8 és 16 óra között rendelési időn 

kívül, kizárólag sürgős esetben a 

06-30-910-6610

E-mail: herta018@gmail.com

DR. TAKÁCS GYÖRGYI

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/738-880, 

06-20/996-7255

E-mail: info@pecelmed.hu

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA 

DR. PERLAKI MÓNIKA 

Rendelési időben hívható telefon-

szám: 06-28/547-236

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

Kérjük a betegeket, hogy személyes beteg vizsgálatra 

az orvosi rendelőbe csak telefonos konzultációt követően, 

kizárólag egyeztetett időpontban menjenek. Recept fel-

íratására használják a megadott e-mail címeket. Köszönjük.

További információ: 

https://pecel1gyerek.hu/

VÉDŐNŐK:
1. védőnői körzet: 

KERPEN LÁSZLÓNÉ

Telefon: 06-28/546-236/4

2. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

3. védőnői körzet: 

ISTÓK MÁRIA

Telefon: 06-20/529-8538

4. védőnői körzet: 

CSÉPE KATALIN

Telefon: 06-30/381-1332

5. védőnői körzet: 

SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE

Telefon: 06-30/568-5668

6. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

E-mail: vedonokpecel@gmail.com

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235

FOGÁSZAT:
DR. RÁCZ KATALIN 

felnőtt fogorvos, 

DR. TAMÁS ÁGNES 

felnőtt fogorvos, 

DR. TÖRÖK JOLÁN 

gyermek fogorvos 

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-235

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA

Telefon: 06-20/4899-539

E-mail: marta.szecsine@

ijb.emmi.gov.hu

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Kiadó: Juhász András egyéni vállalkozó
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
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 nélkül, szerkeszte   formában közölje. A lapban megjelent cikke-
ket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani 
 los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PÉCELI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1., 

I. emelet – Központi telefonszám:
06-28/452-751, Fax: 06-28/452-755, 
e-mail: hivatal@pecel.hu,  
weblap: www.pecel.hu

Jegyző: OLÁH JÁNOS, 

Telefon: 06-28/452-752, 
e-mail: jegyzo@pecel.hu
Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE

Telefon: 06-28/452-751,

e-mail: aljegyzo@pecel.hu

PÉCEL ÜZEMELTETŐ Kft.
Telefon: 06-20/615-7550, 

06-28/662-089. E-mail: 
varosuzemeltetes.pecel@gmail.com
Ügyvezető: Koricsánszki Tamás

telefon: 06-20/5760-012

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

LÁZÁR ERVIN VÁROSI 
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE 
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Telefon: 06-28/662-146, 

06-28/662-147, mobil: 06-20/965-1244, 
Weblap: www.pecelkonyvtar.hu, 
e-mail: muvhaz@pecelmuvhaz.hu
konyvtar@pecelkonyvtar.hu

GYÓGYSZERTÁRAK
Péceli Szent Korona Patika Kft.

2119 Pécel, Pes   út 6. 06-28/453-766
Péceli-Gyógyszertár

2119 Pécel, Maglódi út 9.  
06-28/792-806
Szemere Patika

2119 Pécel, Városház utca 4. 
06-28/452-851

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Szerelvények cseréje, kiépítése

• FI relék beépítése

• Régi vezetékek cseréje

• Hibajavítás

ATLASZ VILLANY
 – az elkötelezett villanyász

atlaszvillany@gmail.com

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

Zsidi Tímea – 

Szabóné Kárpáti Szilvia – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

CíCCíC
SZALON

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!
TRX
Jóga
Pilates
Konditerem  
Thai box • Spinracing

Funkcionális köredzés

TRX
Jóga
Pilates
Konditerem 
Thai box • Spinracing

MEGNYÍLT PÉCEL ÚJ
FITNESS STÚDIÓJA,

online foglalás: https://eromufitness.booked4.us

TELEFON: +36 30 334 9072

Szondi  
utca –  

Rákóczi út 
sarkán!

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

SZEPTEMBER 30.-ig minden csütörtökön  
A FÉRFI HAJVÁGÁS: 2 000 FtAKCIÓ!

NŐI HAJVÁGÁS: 10  % • HAJKEZELÉS 10  %

Mayer Sándor
0-24

+36 30 314 0309

AUTÓMENTÉS
MUSZAKI  
MENTÉS

AUTÓ
MUUUSSS



BEJELENTKEZÉS NÉLKÜLI HAJVÁGÁS  

HAJFESTÉS • HAJHOSSZABBÍTÁS • KERATIN 
 BOTOX • MELÍRTECHNIKÁK • 

NEON

A vírushelyzet ideje alatt is NYITVA VAGYUNK, IDŐPONTFOGLALÁSSAL   
ÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS, kellő higiéniai feltételek mellett! 

FODRÁSZAT és 
SZÉPSÉGSZALON

PÉCEL,  
RÁDAY GEDEON TÉR 6-10.  

(A KÖRFORGALOMNÁL)
Nyitva: H-P: 830-1830, Szo.: 800-1500, V: zárva

SZÉPSÉGSZALON

ÉÉÉÉ
Tel.: 06-20/377-8444

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK A NEONBAN! 

 
 

NYILASI NIKOLETTA – 06-20/805-4387
 

y

 
SZÁLLÍTÁS PÉCELEN!

1100 00

ZÁRVA
1100 00

1030 30

Pécel, Baross utca 7.

Hamburgerek 990
Lángosok 590 • Gyrosok 790

Hot-dogok 450 • Wrapok
Tészták 990 • Frissensültek 990

Tálak • Desszertek 450

-
TEL.: 06-30-851-99-55

Baross Street 
Food #Pécel

Ham
Lá k 5

-

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,  

keretszerződéssel és számlával segítjük megrendelőinket.Á ÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA, 
EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE  

LAK
keretszerződéssel és számlával segítjük m g

PÉCELEN ÉS A KÖRNYÉKEN  INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

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

BEMUTATÓTERMÜNKBEN 

Várjuk önöket nagytarcsai bemutatótermünkben, ahol személyes konzul- 

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

LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS3D


