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Békés, boldog karácsonyt, 
jó egészséget és sikerekben gazdag 
új évet kívánunk a Péceli Hírek 

minden kedves olvasójának!
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„Az év vége nem a vég, sem
 a kezdet, hanem a folytatás…” 

AJÁNLÓ

Pécel Város Önkormányzata
áldott, békés karácsonyt 

és sikerekben, egészségben 
gazdag új évet  kíván
Pécel lakosságának!

Karácsonyi 
üdvözlet

Tájékoztatjuk az olvasó 
közönséget, HOGY JANU-
ÁR HÓNAPBAN NEM JELENIK 
MEG PÉCELI HÍREK. 2023-ban az első 
lapszám FEBRUÁR HÓNAP elején érke-
zik a postaládákba. 

U-
ELENIK 
U

PÉCELI HÍREK
MEGJELENÉS

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pécel Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
3/2022. (I. 31.) és a 28/2022. (XI. 28.) önkor-
mányzati rendeleteivel (a továbbiakban: 
önkormányzati rendeletek) a Péceli Pol-
gármesteri Hivatalban igazgatási szünetet 
rendelt el.
 Az önkormányzati rendeletek alapján
 a Péceli Polgármesteri Hivatal
 2022. december 23. (péntek) napjától  
 2023. január 6. (péntek) napjáig

 ZÁRVA TART, 
 NEM FOGAD ÜGYFELEKET
 Kizárólag haláleset 
 anyakönyvezése céljából 
 2022. december 28. napján, 
 valamint 2023. január 4. napján 
 9-12 óráig ügyeletet biztosítunk.

Oláh János jegyző

TÁJÉKOZTATÁS TÉLI 
IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Kedves Péceliek!
Eseményekkel és nehézségek-
kel teli évet zárunk, mind-
annyiunk életében.
 A pandé mi a ne-
gatív hatásaival 
mind tisztában 
vagyunk. Je-
lenleg a leg-
nagyobb ne-
hézség, amivel 
küzdünk, az a 
költségvetési 
hiány. Folya-
matosan elem-
zéseket készítünk 
és a számadatok tük-
rében próbáljuk a lehe-
tő legkisebb áldozattal járó 
módosításokat kidolgozni arra vo-
natkozóan, hogy mi az, amit szükséges 
és kell betenni a válságkezelő progra-
munkba. Képviselő társaimmal azon 
dolgozunk, hogy minél kevesebb nép-
szerűtlen döntést kelljen meghoznunk. 
Most azonban tekintsünk a jó dolgok 
felé. Közeleg a szeretet ünnepe, amely 
úgy gondolom, minden ember szívét 
melegséggel tölti el. Talán egy pillanat-
ra megfeledkezhetünk a gondokról, és 
koncentrálhatunk, egymásra, a csalá-
dunkra a szeretet áramlására.
 Elindult az advent időszaka, várakozás 
Jézus születésére. Pécel Város is méltó-
képp kíván együtt ünnepelni a lakókkal 
ebben az időszakban is, így az adventi 
vasárnapokon gyertyagyújtásra és ka-
rácsonyra hangolódó programokra in-
vitálunk mindenkit. 
 A Péceli Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat karácsony alkalmából ismét 
megszervezi, a „Legyél Te is Angyal-
ka!” programot. Rászoruló gyermeke-
ket lepünk meg ajándékkal, méghozzá 
olyannal, amit ő kér saját készítésű ké-
peslapján. 
 Pécel életében talán a legszebb és leg-
hálásabb ajándék idén a Szerencsejá-
ték Zrt. által érkezett, dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő úr közbenjá-
rásával. Városunkban épülhetett meg 
az ország huszadik befogadó játszótere, 
egy olyan akadálymentesített játszótér, 
ahol egészséges és mozgásukban korlá-
tozott gyerekek együtt tudnak játszani.

 Apró lépésnek tűnhet, de leküzdve a 
korábbi évekből felhalmozódott 

problémákat, sokat fej-
lődött városunk idén. 

Képviselőtársaim-
mal, Alpolgár-

mester úrral, 
Jegyző úrral, 
dr. Szűcs La-
jos ország-
gyűlési kép-
viselő úrral 
és a polgár-
mester i  hi-

vatal összes 
dolgozójával 

minden energi-
ánkat városunk 

fejlődésére fordítjuk. 
Pécel változik, jó irány-

ba változik, és hálás vagyok 
minden lakónak, aki támogat minket 
munkánk során és kísér minket ezen 
az úton. Fontos, hogy egységben ha-
ladjunk előre a közös cél érdekében.
 A közösséget pedig kovácsolni kell és 
nincs is jobb alkalom erre, mint az ün-
nepre való felkészülés időszaka. A Kö-
zösség Pécelért Egyesület és Pécel Vá-
ros Önkormányzata idén is szeretettel 
vár mindenkit december 23. napján 
a Kossuth téren megrendezésre kerü-
lő halászlé osztásra. Ez is egy nagy-
szerű lehetőség, hogy személyesen be-
szélgessünk egymással, mint ahogy a 
közmeghallgatáson is tehettük. Ezúton 
is köszönöm mindenkinek a részvételt. 
Aki szeretné elolvasni pontosan miről 
is volt szó, megteheti az önkormányzat 
honlapján: (https://pecel.hu/dokumen
tum/1MJq2BijYArlw6WZSkOqggBSfjr
nCaPrb).
 Végezetül pedig engedjék meg, hogy 
Hal Borland írótól idézzek: „Az év vége 
nem a vég, sem a kezdet, hanem a foly-
tatás; minden bölcsességgel, amelyet a 
tapasztalatok bennünk rejthetnek.”.
 Kedves Péceliek! Áldott Békés Kará-
csonyi Ünnepeket és Sikerekben Gaz-
dag Boldog Új Évet kívánok! Minden-
kinek köszönöm ezt az évet, a magam 
részéről töretlenül és kitartó elszántság-
gal vágok bele a következő évbe is, Pé-
cel fejlődéséért. 

Tisztelettel, Horváth Tibor 
polgármester
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Megújultak 
PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBAN 

A JÁTSZÓTEREK

Tengeri kalandra hívja a gyerekeket 
A PÉCELI BEFOGADÓ JÁTSZÓTÉR

Mérföldkőhöz érkez-
tünk, ugyanis átadás-

ra kerültek a Pécel 
Város Óvodáiban ta-
lálható játszóterek. 

Pécelen november 29-én a Topolyosban nyitotta meg 
kapuit a 20. befogadó játszótér, amelyet a nemzeti 

lottótársaság a Nagykarácsony időszakos sorsjegy 
értékesítéséből befolyt összegből, azaz a játékosai-
val közösen épít. A Szerencsejáték Zrt. „A játék ösz-
szeköt!” program keretében eddig országszerte 19 

helyszínen adott át olyan játszótereket, ahol az ép és 
fogyatékossággal élő gyermekek a közös já-

tékon keresztül ismerhetik meg egymást.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 
a Képviselő-testület a 2022. november 25-ei 
ülésén a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 2.) 
számú rendeletének módosításáról döntött. 
A döntés értelmében 2023. január 1. napjától 
az alábbi módosítások lépnek hatályba:
 •  az építményadó-köteles épületek, épületrészek 

után fi zetendő építményadó mértéke 900 Ft/
m2-ről 1.200 Ft/m2-re változik,

 •  a lakás céljára használt épület, épületrész után 
fi zetendő magánszemély kommunális adó-
ja mértéke adótárgyanként 17.000 Ft/év he-
lyett 24.000 Ft/év-re módosul. Az adó tárgya 
továbbra is helyi adókról szóló törvényben és 
a lakástörvényben meghatározott, az ingatla-
non természetben található önálló rendelteté-
si egység.

A magánszemély kommunális adója 
adónemben elérhető kedvezmények 
az alábbiak szerint változnak: 
 •  a három vagy több kiskorú gyermeket neve-

lő adózók esetében az 50 %-os kedvezmény 
igénylésének további feltétele, hogy a háztar-
tásában az egy főre jutó jövedelem nem halad-
hatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegét,

 •  az egyedülálló adózók jövedelem alapú adó-
kedvezményére jogosító jövedelemhatá-
ra az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
250 %-ára módosul,

 •  a közös háztartásban élők jövedelem alapú 
adókedvezményére jogosító jövedelemhatára 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 150 %-ára változik,

 •  a külterületi ingatlanokra érvényesíthető 
40 %-os mértékű adókedvezmény kizárólag a 
helyi építési szabályzat szerinti üdülő övezetben 
található ingatlanokra vehető majd igénybe.

A kedvezményeket változatlanul adatbejelentés 
benyújtásával kell igényelni. 
 A fenti változásokkal érintett adózókat 2023. év 
elején az adócsoport ügyintézői határozattal ér-
tesítik, amelyet az elektronikus ügyintézésre nem 
kötelezettek és azt magánszemélyként nem vá-
lasztók postai úton, a vállalkozók és vállalkozások 
pedig elektronikus úton kapják kézhez.
 Tájékoztatom továbbá a tisztelt adózókat, hogy 
fi zetési nehézség esetén továbbra is igénybe ve-
hetőek fi zetési könnyítési lehetőségek automati-
kus részletfi zetési kedvezmény vagy méltányos-
sági eljárás keretében, amelyekkel kapcsolatban 
kérem, hogy keressék bizalommal az adócsoport 
ügyintézőit az Önkormányzat hivatalos honlapján 
az Adó- és Pénzügyi Iroda/Adócsoport menüpont-
jában található telefonos és e-mail elérhetősége-
ken vagy személyesen.

Az Adócsoport ügyfélfogadásának helyszíne:  
 2119 PÉCEL, PETŐFI U. 1.
 Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.30-12.00 és   
 13.00-17.30, szerda: 08.30-12.00 és 13.00-15.30

Horváth Tibor polgármester

TISZTELT ADÓZÓK!

E z azért számít nagy előrele-
pésnek, mert a Szi-
várvány, Gesz-

tenyés és Nyitnikék 
óvodákban talál-
ható játszóterek 
több tíz éve vártak 
a felújításra, illet-
ve a megújulásra. 
A problémával ak-
kor szembesült a je-
lenlegi városvezetés, 
mikor 2021-ben meg-
történt az óvodai játékok 
felülvizsgálta, ami 3 évente köte-
lező és az elmúlt tíz évben nem történt 
meg. Hamar jött a felismerés, hogy itt 
már nem elég a foltozgatás és a hosz-
szú évek óta fennálló problémát meg 
kell oldani. Pécel Város Önkormány-
zata saját költségből valósította meg 
a játszótéri elemek beszerzését és be-
építését. 2022. június közepén a Pé-
cel Üzemeltető Kft. közreműködésével 
elkezdődtek a munkák, menetközben 

számos plusz prob-
lémát kellett orvo-
solni, egyes terüle-
teken kompletten 
ki kellett cserélni 
a földet, mert sze-

metet és üvegszi-
lánkokat találtak, va-

lamint a veszélyes fákat 
is ki kellett vágni.

 A Szivárvány és a Geszte-
nyés óvoda játékait a Woodwork Hun-
gary Kft, míg a Nyitnikék óvoda játé-
kait a Dóra Vilmos – Játszótér 2006 
Kft. biztosította.
 A terület kialakítási munkálata-
it a Pécel Üzemeltető Kft. végezte. 
A játszóterek korszerűek, ÉMI – TÜV 
SÜD tanúsítvánnyal rendelkeznek.
 Ezúton köszönjük a Pécel Üzemel-
tető Kft. vezetőjének és munkatársai-

nak a kivitelezési munkát, 
valamint a Pécel Város 
Óvodáinak dolgozóinak, 
hogy mindent megtettek 
a gyermekek kényelmé-
ért az udvarok felújítása 
alatt.
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Ú jabb, ezúttal péceli helyszínnel bő-
vült azon játszóterek listája, ame-
lyeket a nemzeti lottótársaság „A 

játék összeköt!” programjának részeként 
valósít meg országszerte. A Szerencsejáték 
Zrt. célja, hogy az akadálymentes és befo-
gadó játszóterekkel már gyermekkorban, 
a közös játékon keresztül valósítsa meg a 
szemléletformálást. 
 „A Szerencsejáték Zrt. társadalmi felelős-
ségvállalásának középpontjában mintegy 
20 éve a fogyatékossággal élők társadalmi 
és munkaerőpiaci integrálása áll, ezen túl-
menően pedig kiemelten fontosnak tartjuk, 
hogy nem csak a fi zikai, hanem a gondolati 
akadályokat is lebontsuk országos szinten, 
melynek kiemelt eleme 
befogadó játszótér-építé-
si programunk.  Ebben a 
hosszútávú programban 

már 20 ezer gyerek számára nyújtunk le-
hetőséget a közös játékra.” – hangsúlyoz-
ta Bánhegyi Zsófi a. A Szerencsejáték Zrt. 
marketing és kommunikációs igazgatója 
hozzátette: „A tavaly elindított "Tarts ve-
lünk egy akadálymentes jövőért!" szemlé-
letformáló kampányunkkal, valamint az 
év végéig átadott, összesen 22 befogadó 
játszótérrel szeretnénk megkönnyíteni az 
érintett gyermekek beilleszkedését.”
 A Szerencsejáték Zrt. hosszútávú tevé-
kenysége elsősorban az érintett gyermekek 
beilleszkedésére és sikeres, boldog felnőt-
té válására fókuszál, hiszen Magyarorszá-
gon mintegy 15 ezer gyermek él a fogyaté-
kosság valamely típusával.

 „Egy fejlődő agglomerációs 
településnek óriási ajándék egy 
játszótér” – mondta dr. Szűcs 
Lajos. Az országgyűlési kép-
viselő hozzátette, hogy: „szük-
ség van olyan közösségi terekre, 
ahol a gyerekek együtt játszhat-

nak, hiszen egyre több a Pécelre köl-
töző család. Öröm számomra, hogy a 
Szerencsejáték Zrt.-nek köszönhető-
en most már ebben a városban is le-
hetőség nyílt a szabadidő ilyen szép 
környezetben való eltöltésére.”
 A péceli befogadó játszótér olyan 

különleges és akadály-
mentes játékelemekkel 
várja a gyermekeket, mint 
például kincses sziget rej-

telmeit bemutató, rámpával kialakított to-
rony, a windsurf, az akadálymentes házikó 
vagy a négyállású hinta, amelyben a meg-
szokott laphinta mellett baba-mama és egy 
hálós, beülős típusú hinta is helyet kapott. 
A tíz játékelem között olyan edukációs pa-
neleket is elhelyeztek, amelyek a szórakoz-
tató feladványokon keresztül a társas inter-
akciók létrejöttét segítik elő.
 A nemzeti lottótársaság 2017-ben indí-
tott játszótérépítési programja idén újabb 
szintet lépett, hiszen a kezdeményezés élén 
jószolgálati nagykövet is áll. Drávucz Rita 
világ- és Európa-bajnok, olimpikon vízilab-
dázó érintett szülőként segíti a fogyatékos-
sággal élők szélesebb körű integrációját. Az 
olimpikon kislányánál 2 éves korban diag-
nosztizálták Charcot-Marie-Tooth (CMT) 
betegséget, egy ritka, genetikai rendelle-
nességet, amely miatt Flóra kerekesszék-
kel közlekedik.
 A Szerencsejáték Zrt. 2017-ben indította 
el játszótérépítési programját, amelyet az 
időszakos, limitált darabszámú Nagykará-
csony sorsjegy értékesítésével, játékosaival 
közösen fi nanszíroz.  Befogadó játszóterek-
kel a következő helyeken lehet találkoz-
ni: Budapest III., IV., VIII., XVI., XVIII., 
XXI., XXII. kerülete, Veszprém, Miskolc, 
Pécs, Sopron, Kaposvár, Debrecen, Tisza-
földvár-Homok, Esztergom, Nyíregyháza, 
Eger, Győr, Szekszárd, valamint Pécel. 
 Minden, „A játék összeköt!” program-
hoz kapcsolódó további információról a 
https://rolunk.szerencsejatek.hu/
hu/a-jatek-osszekot weboldalon tájé-
kozódhatnak.

Szerencsejáték Zrt. Kommunikáció 
A képek forrása: Szerencsejáték Zrt.

Bánhegyi Zsófi a marketing 
és kommunikációs igazgató

Szalagátvágás a Nyitnikék óvodában

A Nyitnikék óvoda udvara

Drávucz Rita 
Jószolgálati nagykövet

p

A Szivárvány óvoda első udvara
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KIRÁLYFÖLDI LAJOSNÉT 90. 
születésnapja alkalmából Sarlós Imre 
alpolgármester köszöntötte a Jézus 
Szíve Társasága Idősek Otthonában. 
 Királyföldi Lajosné, született Sárosi 
Antónia – ahogy mindenki szereti és 
ismeri Toncsi néni – műszaki egye-
temet végzett, híd építő mérnökként 
dolgozott. A műszaki egyetemen ta-
nított is, diákjai tisztelték, szerették. 
Az otthonba költözése után még dol-
gozott, egy kedves kollégája hozta-vit-
te a terveket, számításokat. Időnként 
konferenciákra is hívták.
 Érdeklődési köre széles. Egyszer, 
amikor irodalmi délutánt szerveztünk, 
Arany János költészetéről átfogó, min-
denre kiterjedő előadást tartott.
 Egészségi állapota az utóbbi évek-
ben már akadályozta a tervezői mun-
kában, idejét sok olvasással és kézi-
munkázással töltötte.
 Szeretett máso-
kat megajándékoz-
ni munkáival, pl. a 
nővéreknek mel-
lénykéket is kötött, 
a kápolna díszítésé-
re terítőket horgolt.
 Az utóbbi hetek-
ben szervezete egy-
re gyengül, már nem 
tudja ágyát elhagy-

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 Pécelért Egyesület) 
3. körzet képviselője. 
Telefon: 06/20-349-0415 
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu

KARSAI ANDRÁS (Független) 
4. körzet képviselője. 
Telefon: 06-30/773-1100 
E-mail: karsai.andras@pecel.hu 

Fogadóóra: Minden hétfőn 16 órától a 
PIOK Általános Iskola emeleti 8-as termében. 

Telefonon időpont egyeztetés szükséges!

KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért 
Egyesület)  6. körzet képviselője
Telefon: 06-20/349-0147 
E-mail: kristof.peter@pecel.hu

PAPP LÁSZLÓ (Független) 8. körzet 
képviselője. E-mail: papp.laszlo@pecel.hu

TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA 
(Összefogás 2119 Egyesület) 
Telefon: 06-20/465-0440 • E-mail: 
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu

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

PASZTEROVICS JÁNOS
(Összefogás 2119 Egyesület)
Telefon: 06-20/340-8355
E-mail: paszterovics@gmail.com

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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SZÉPKORÚ PÉCELIEKET 
KÖSZÖNTÖTTÜNK

A Péceli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet a következő munkakör betöltésére: 

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
á-

ni, de életereje még megvan, napjait 
imádsággal tölti.
 JUHÁSZ FERENCNÉ 90. szü-
letésnapját ünnepelte 2022. novem-
ber 30-án, ez alkalommal Sarlós Imre 
otthonában köszöntötte. Erzsi néni 
nyugdíjazása előtt konyhásként dol-
gozott, mindig imádott sütni, főzni. 
Nyugdíjba vonulása után szívesen ker-
tészkedett, gondozta a házi állatokat. 
Mostanában inkább olvas, nagy öröm 

számára, ha másfél 
éves dédunokája 
meglátogatja.
 Megnyugtató érzés 
számára, hogy csa-
ládja (lánya, négy 
unokája és déduno-
kája) Pécelen és kör-
nyékén él, így sok-
szor lehet együtt a 
család. 
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A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak köszöntése

Kristóf Péter képviselő, Sarlós Imre alpolgármester, Vancsó Ilona SJC, 
Horváth Tibor polgármester, Garamszegi Zsolt képviselő, Suller Melinda SJC

A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA 
A Szociális Munka Napja alkalmából Pécel Város Ön-
kormányzata nevében Horváth Tibor polgármester, 
Sarlós Imre alpolgármester, Kristóf Péter képviselő, 
a Szociális Bizottság elnöke és Garamszegi Zsolt kép-
viselő egy szál virággal és bonbonnal köszöntötte a 
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóit.

A z Év Szociális Dol-
gozója Díj átadá-
sára, rendhagyó 

módon, a Jézus Szíve 
Társasága Idősek Ott-
honában megható ün-
nepség keretében került 
sor, ugyanis a képviselő-
testület döntése alapján 
2022-ben Vancsó Ilona 
kapta a kitüntető címet.
 Vancsó Ilona a Jézus 
Szíve Társaság péceli 
Otthonában 1999 óta 
tevé kenykedik. Szoci-
ális munkásként kezd-
te, majd munkássága 
elismeréseként az In-
tézmény igazgatója is 
volt.
 Széleskörű gondolkodást és folyama-
tos odafi gyelést igényelt a 90 idős ember 
gondozása, mely nagyon fárasztó és meg-
terhelő feladatot jelentett, amit Vancsó 

Egyre hűvösebbek a reggelek, és egyre rövi-
debbek a nappalok. Beköszöntött a tél, ez 
a nyirkos szomorkás hideg évszak, ugyan-
akkor lassan itt a karácsony, a szeretet ün-
nepe!
 Az adventi várakozás, az ünnepi fények, 
ízek és illatok időszaka elérkezett. Az embe-
rek szíve ezekben a szürke hideg napokban 
megtelik az ünnepi készülődés melegével, 
hiszen ilyenkor már szépen lassan minden-
kit elér a karácsony szelleme.
 Minden vasárnap meggyújtunk egy gyer-
tyát az adventi koszorún, és csendesen, 
meghitten várjuk az ünnepet miközben a 
hit, a remény, és az öröm tölti be szívünket. 
Együtt vagyunk békében, családunk és ba-
rátaink társaságában. Úgy gondolom ez a 
legszebb ajándék, mely erőt és hitet ad az 
élet nehézségeivel szemben.
 Áldott békés karácsonyt, és sikerek-
ben gazdag boldog új évet kívánok 
Önöknek! dr. Szűcs Lajos

országgyűlési képviselő, Fidesz-KDNP

KEDVES PÉCELI 
POLGÁROK!

llona mindig kitartóan, 
precízen és elkötelezet-
ten végezett az intéz-
mény lakói és dolgozói 
szerint is. Jószándékú, 
empatikus, kiváló szer-
vezőkészségű ember, aki 
sokunk számára példa 
értékkel bír.
 Nemcsak a lakók felé, 
hanem a munkatársak 
felé is jellemzi a szociá-
lis érzékenység, helyze-
tükre való odafi gyelés.
 Aktív évei alatt végzett 
munkája alapján is meg-
érdemelné ezt a díjat, de 
érdemeit csak fokozza, 
hogy nyugdíjba vonulá-
sát követően is aktívan 

tevékenykedik az Intézményben.
 Eddigi munkáját megköszönjük, továb-
bi munkájához pedig hitet és jó egész-
séget kívánunk.

Vancsó Ilona SJC

Az utóbbi időben töb-
ben, – péceli lakosok és 
helyi vállalkozók – je-
lezték, hogy igény len-
ne egy a város infor-
mációit összegyűjtő 
kiadványra. Ilyen jellegű „kisokos” utoljá-
ra 10 éve jelent meg Pécelen.
 2023 januárjában megjelenő kiadvány 
közérdekű információkat fog tartalmazni 
a város önkormányzatáról, köz-, oktatási-, 
egészségügyi-, kulturális intézményeiről, 
egyházairól és egyéb szervezeteiről. Ezen 
kívül bekerül a város térképe és 2023-as 
naptár is.
 A  helyi vállalkozások, szolgáltatók is 
lehetőséget kapnak megjelenni a kiad-
ványban. 
 Érdeklődni a 06-20/5-934-534-es 
telefonszámon lehet.

ű ki k ” t ljá

ÚJ KIADVÁNY!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

A magasabb vezetői megbízás kezdete: 2023. szeptember 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2028. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.
Részletes pályázati feltételek elérhetők a www.kozigallas.gov.hu 
portálon, Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtábláján, 
Pécel Város Önkormányzatának honlapján (www.pecel.hu)

a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői (kisgyermek-
nevelő magasabb vezetői megbízással) beosztásának ellátására.
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Rendhagyó nyelvóra a gimnáziumban

OKTATÁS

FINN OKTÓBER 
PÉCELEN

A Péceli Magyar-Finn 
Baráti Kör FINN OK-
TÓBER címmel szer-
vezett programsoro-
zatot városunkban.

E rről kérdeztük László 
Zoltánt, a baráti kör 
elnökét.

– Mi adta az esemény 
apropóját?
 – Négy évvel ezelőtt, 
2018-ban rendeztük meg 
az I. Péceli Finn Hetet, első-
sorban általános iskolai tanu-
lók számára, és a sportra és kultúrá-
ra fókuszálva. A programok sikere láttán 
elhatároztuk, hogy négyévente szerve-
zünk majd egy hasonló eseményt, hogy 
így a fi atalok újabb generációi ismerked-
hessenek meg Finnország erényeivel. Az 
idei programok négy hét alatt valósultak 
meg, és a középpontban az oktatás állt.

– Milyen programokat szervez-
tek a gyerekeknek?
 – Nyitóprogramunkon a Szemere Isko-
la 5. c osztálya egy kreatív írás-gyakorla-
tokkal tarkított könyvbemutató órán ve-
hetett részt Mervi Heikkilä fi nn írónővel, 
akinek Rőt-patak című könyve nemrég 
magyarul is megjelent. Az óra végén a 
diákok házi feladatot is kaptak, melyért 
ajándék járt a Finn Nagykövetségtől. Az 
iskola honlapján egy képes beszámoló ol-
vasható a részletekről.

– Bizonyára izgalmas volt a gye-
rekek számára egy külföldi íróval 
találkozni. Voltak egyéb fi nn jelle-
gű iskolai programok is?

 – Természetesen. Egyrészt meghív-
tuk a Finniskola – Sétálva tanulunk ve-
zetőjét, Mihályi Endrét, aki a Szemere, 
illetve a Petőfi  Iskola tanulóit is elvitte 
„sétálva tanulni”, ami az ő oktatási mód-
szerének alapköve. Ugyanazon a délelőt-
tön pedig Kiss-Sütő Eszter fi nntanár a 
Ráday Gimnáziumban tartott rendha-

gyó fi nnórákat a gimisek számá-
ra, ahol a fi nn nyelv és kultú-

ra alapjait mutatta be.
 A gimnazisták talál-
koztak Tuba Orsival, a 
FinnMinta alapítójával 
is, aki a fi nnországi egye-
temi életről mesélt nekik, 

illetve részletesen bemu-
tatta, hogyan tud egy ma-

gyar diák fi nn egyetemen to-
vábbtanulni.

– Úgy tudom, a tanárok számára 
is szerveztek programot.
 – Igen, szerettünk volna a péceli pe-
dagógusoknak is lehetőséget adni arra, 
hogy a téma szakavatottjaitól halljanak 
a fi nn oktatásról, ezért fi nn módszereket 
alkalmazó pedagógusokat hívtunk meg 
egy kerekasztal-beszélgetésre.
 A visszajelzések alapján elértük célun-
kat, ami a gondolatébresztés volt, illetve, 
hogy a hallgatóság maga dönthesse el, 
hogy az ún. „fi nn csoda” milyen elemeit 
érdemes átvenni, és melyek azok, ame-
lyek nálunk nem működnek. A siker je-
lének tekintjük azt is, hogy a Fáy András 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium oktatói meghívták 
magukhoz az egyik előadót, hogy részle-
tesebben megismerhessék tanítási mód-
szereit. Azóta ez a találkozó is sikerrel le-
zajlott.

– Legutóbb a nagyközönségnek 
is szerveztek programokat. Idén 
is jutott rá még energia?
 – Természetesen, két különleges ese-
ményt is szerveztünk, amelyek elsősorban 
a felnőtteknek szóltak: levetítettünk egy 
nagysikerű fi nn-norvég vígjátékot, ami a 
fi nnek heavy metal-rajongásáról szól, és 
azt követően vendégünk, Dr. Bata Tímea 
muzeológus mesélt a nézőknek e rajon-

gás okairól. Szintén vendégünk volt Dr. 
Urkuti György volt helsinki nagykövet, 
aki a diplomaták életéről mesélt az ér-
deklődő közönségnek. Előadásán fellé-
pett a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus 
is, akik e friss ismeretség nyomán dec-
emberben a Finn Nagykövetség Függet-
lenség Napi fogadásán fognak énekelni.

– Akkor elmondhatjuk, hogy iga-
zán sikeres volt a baráti kör prog-
ramsorozata.
 – Igen, így van, de mindenképpen kö-
szönet jár mindenkinek, akik segítettek, 
támogattak minket: a Finn Nagykövet-
ség, Pécel Város Önkormányzata, a Pé-
celi Gyermek- és Ifjúsági Kórus és a pé-
celi iskolák mind szerves részei voltak a 
sikernek. Ezúton is köszönjük támoga-
tásukat!

– Mi lesz a következő fi nn vonat-
kozású esemény városunkban?
 – Két programunk lesz még az idei 
évben, mindkettőt a Péceli Gyermek- és 
Ifjúsági Kórussal együttműködve szer-
vezzük: december elején a kórus tagjai 
finn zeneszerző-zongorista barátunk, 
Petri Herranen 2018-ban megkezdett 
fi nn-magyar improvizációs kurzusának 
harmadik etapjában vesznek részt, illet-
ve december 11-én 15.00 órakor a Pető-
fi  Iskolában a Trio Tanguango és a Nova 
Ensemble fi nn zenekarok adnak koncer-
tet, akik többek között argentin és fi nn 
tangókat is játszanak majd. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket az ingyenes kon-
certre!
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ISMÉT megrendezésre került a jótékonysági 
est az erdélyi Holtmaroson található Tulipán gyer-
mekotthon javára.
 A rendezvény fővédnöke dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő úr volt. Köszönjük a folyamatos 
segítségét és támogatását!
 Továbbá köszönjük Ézsiás Péternek és gyermeke-
inek, Ézsiás Eszternek és Ézsiás Péter Hunornak a 
színvonalas, felemelő műsort!
 Nem utolsó sorban pedig köszönjük Mindenki-
nek, aki eljött a rendezvényre és támogatta a gyer-
mekotthon lakóit.
 Külön köszönet Pécel város polgármesterének 
Horváth Tibornak és Garamszegi Zsolt képviselő 
úrnak, hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendez-
vényt és a Közösség Pécelért Egyesület támogatását. 
 Az est folyamán összegyűlt jelentős pénzössze-
get Ézsiás Péter fogja eljuttatni a Holtmarosi gyer-
mekotthonnak. Wass Albert Társaság Pécel

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY 
A WASS ALBERT TÁRSASÁG 
PÉCEL SZERVEZÉSÉBEN

VÁLTOZÁSOK A PÉCELI REFORMÁTUS 
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉBEN
A PÉCELI REFORMÁTUS EGYHÁZ 

presbitériumának határozata alapján több 
változás is várható a református temető üze-
meltetésében. A temető biztonságának ja-
vítása, lopások, károkozások szemétlera-
kások korlátozása az ott végzett munkák 
ellenőrzésének kialakítása, a temető ren-
dezettségének javítása érdekében a pres-
bitérium 2023. január 1-től az alábbi vál-
toztatásokat rendeli el:

1.  Korábbi munkatársunk nyugdíjazása 
miatt a temetőcsősz személyében vál-
tozás történik. Ezt a feladatot az elkö-

vetkező időszakban Kovács László lát-
ja majd el. 

2.  A temetőbe zárt dobozos autókkal, pla-
tós teherautókkal, utánfutóval csak kor-
látozottan lehet behajtani.

3.  A temetőlátogatók személyautóval csak 
200 Ft behajtási díj megfi zetése után 
hajthatnak be a temetőbe (kivételt ké-
peznek, akik mozgáskorlátozott igazol-
vánnyal rendelkeznek).

4.  A sírkő állításra és a temetői munkavég-
zésre szóló behajtási engedélyt 2023. ja-
nuár 1-től kizárólag a lelkipásztori hiva-
tal munkatársánál lehet kérni, és csak 

ennek birtokában lehet a temető terü-
letére a sírkövet bevinni. Az engedélyt a 
sírhely felett rendelkezésre jogosult meg-
hatalmazásával tudjuk kiadni.

5.  A mozgások ellenőrzése céljából a be-
járatnál térfi gyelő kamerát helyezünk 
üzembe, amely a nap 24 órájában rög-
zíti a kapun áthaladó forgalmat.

A lelkipásztori hivatal elérhetősége: 
 2119 Pécel, Kálvin tér 2., 
 Tel.: (28) 742-498 
 Temetői ügyintézési idő: 
 Hétfő-kedd, valamint csütörtök- 
 péntek: 9,00-12,00 óra között  
 (szerda szünnap).
A fenti intézkedésekkel a temetőlátogatók 
és sírtulajdonosok biztonságérzetén, és a 
temető rendezettségén szeretnénk javítani.

Tisztelettel: a Péceli 
Református Egyház Elnöksége

Az összegyűjtött csomagolási hul-
ladék a megadott napon a csoma-
golási hulladék gyűjtésére szolgá-
ló, sárga fedelű edényzetben, vagy 
szükség szerint bármely átlátszó 
zsákban, mennyiségi korlátozás nél-
kül kihelyezhető.
 Kérjük, fokozott gondosság-
gal járjanak el a hulladékok tö-
mörítésével kapcsolatban, ezzel 
is csökkentve a tároláshoz szük-
séges hely, valamint a kihelyezé-
sükhöz szükséges zsákok meny-
nyiségét!

 FONTOS! Az üveg (színes és szín-
telen öblös, üdítős, boros, pezsgős) 
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtő-
ponton történik! (Kossuth Lajos 
utca 18.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) 
ingatlanonként KÉT alkalommal 
(3m3/ alkalom mennyiségben) 
házhoz menő rendszerrel végez-
zük el, mely az 53/500-152 (2. me-
nüpont) telefonszámon (ügyfélfo-
gadási időben) igényelhető.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

A KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÖVETŐEN TÁRSASÁGUNK 
KÉT ALKALOMMAL SZÁLLÍTJA EL A FENYŐFÁKAT.

2023 JANUÁR 9-én és 23-án.

KÖZÖSSÉG

Találkozás Mervi 
Heikkilä fi nn írónővel

A Szemere diákjai ''sétálva tanulnak''.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2022–2023.
DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR

9.; 23. 6.; 20. 3.; 17.

ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS
 KISS Festék Szaküzlet: Pécel, Rákos utca 3.
 Nyitva: Hétfő–péntek: 7.00-17.30, szombat: 7.00 – 13.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
PÉCELEN: LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR 
ÉS SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
 Pécel, Isaszegi út 3.Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. Páros hét: csütörtök 8-12-ig.  

CEGLÉDEN: DTKH NONPROFIT KFT. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
 hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig • Tel.: 53/500-152, 53/500-153
 E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu • Web: www.dtkh.hu
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OKTATÁS KULTÚRA

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

Rendezvényeink:

A KÖNYVTÁR ÉS 
A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

   •      2022. november 25-én elindult az ad-
venti koszorú szépségversenyünk. Nincs 
más dolguk, mint elkészíteni a koszorúju-
kat, lefotózni, és a muvhaz@pecelmuvhaz.
hu e-mail címre elküldeni névvel és telefon-
számmal együtt. A legszebb három koszo-
rú tulajdonosa ajándékban részesül. Ered-
ményhirdetés december 18-án (vasárnap) a 
Kossuth téren lesz.

   •      2022. december 10-én 17 órától kará-
csonyi moziestre hívjuk a családokat.

   •      2022.december 11-én a Lara Mesék Tár-
sulat előadásában a Karácsonyi bújócs-
ka című bábelőadást tekinthetik meg a 
művelődésiház aulájában. Belépőjegy elővé-
telben: 1500 Ft/fő.

   •      2022. december 17-én 14 órától ka-
rácsonyi üvegdíszfestés Szilágyi-Várhelyi 
Csilla vezetésével

Kedves Látogatóink!
Szomorúan tájékoztatjuk önöket, 
hogy intézményünk a 346/2022. 
(XI. 25.) számú Képviselő-testületi 
döntés értelmében 2023. január 1-től 
2023. március 31-ig zárva tart!

A fenntartó döntése alapján a héten egy napot 
lehet nyitva a könyvtár. Ez a nap 2023. január 
10-től, minden kedd lesz 9 órától 19 óráig. 
 Könyvigényüket jelezhetik a konyvtar@
pecelkonyvtar.hu e-mail címen, vagy 
a 06-20/965-1244 telefonszámon.

A foglalkozások és tanfolyamok ez idő alatt 
szünetelnek.
 A Kúria Rendezvényház bérlésére sincs le-
hetőség 2023. március 31-ig.

Békés ünnepeket kívánunk!

A PÉCELI PETŐFI SÁNDOR 
FÉRFIKÓRUS 2022. november 
26-án Petőfi  Sándor emlék estre 
invitálta a nagyérdeműt a Szeme-
re Pál Általános Iskola aulájába. 
Petőfi  Sándor költészete a magyar 
és világirodalom egyetemes kincse, 
életműve a magyar nép örökéletű 
fényes csillaga. Születésének két-
századik évfordulójára emlékezik 
a nevét viselő férfi kórus. Az est fő-
védnökeként jelen volt dr. Szűcs La-

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKEST

ISMÉT nagyszabású koncerttel 
várta a nagyérdeműt az Ossó János 
Fúvószenekar – Fejes István vezény-
letével – a PIOK Szemere Pál Általá-
nos Iskola aulájában 2022. november 
12-én 18 órától. Kovács Ernőné, a Pé-
celi Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetője nyitó beszédében ün-
nepnek nevezte a városunkban már 
hagyománnyá vált hangversenyt. Ez 
az esemény egy kivételes őszi szívet-
lelket melengető este. Majd beveze-

OSSÓ JÁNOS FÚVÓSZENEKARI 
KONCERT

A KMASZC FÁY ANDRÁS MEZŐ-
GAZDASÁGI TECHNIKUM, Szakkép-
ző Iskola és Kollégium diákjai és kísérő 
tanárai 2 x 2 hetes Erasmus+ parképí-
tő és állattenyésztési, állatjóléti szak-
mai gyakorlaton vettek részt Dániában 
a GreenAcademy Aarhus, Beder-i Cam-
pusán.
 Tartalmas, sokrétű elméleti és gyakor-
lati ismeretet kaptunk az állattenyész-
tés, az állatjóléti feltételek és a kertépítés 
gyakorlati megvalósításáról, valamint a 
növénytermesztés és kertépítés gépei, a 
precíziós gazdálkodás lehetőségei téma-

FÁYS DIÁKOK DÁNIÁBAN

ÚJABB TROMBITÁS SIKEREK 
a zeneiskolából

A TAVASZI ki-
emelkedő verseny-
eredmények után 
(péceli fúvós ka-
maraverseny, gödi 
megyei rézfúvós 
verseny) most ősz-
szel, november 19-
én újabb szép sikert 
értek el trombitásaink a vecsési zeneisko-
la által immáron 8. alkalommal megren-
dezett regionális rézfúvós versenyen, az 
úgynevezett Vecsés-Kupán. Az egész na-
pos rézfúvós viadal négy korcsoportban 
zajlott, az általános iskola alsó évfolyama-
itól egészen a gimnáziumi korosztályig.
 A péceliek négy trombitással nevez-
tek az eseményre, akik hetek óta lel-

körökről.  Az ismeretek megszerzésén ke-
resztül betekinthettünk Dánia gazdasá-
gába, szakmai oktatásába. 
 Dánia több nagyobb városának neve-
zetességeit is megismertük, (Koppenhá-
ga, Aarhus, Randers), csodás élmények-
kel gazdagodtunk.
 Kiváló lehetőség volt a gyakorlat az an-
gol nyelvi kompetenciák fejlesztésére, a 
hagyományok, étkezési szokások, diá-
kok sokféleségének megismerésére.
 Köszönjük a lehetőséget az KM ASZC-
nak, a nemzetközi kapcsolatok szerve-
zőjének, iskolánk vezetőjének és taná-

rainak, hogy lehetővé tették 
számunkra ezt a szakmai ta-
nulmányutat. 
 Reméljük a jövőben is lesz 
módunk hasonló szakmai gya-
korlaton részt venni, hiszen 
nagyon fontos a diákok moti-
válásában, szakmai hozzáállá-
suk kialakításában és a szak-
mai képzésükben egyaránt. 

Tavaszi Veronika oktató

kesen készültek a 
megmérettetésre.
 Körmendy Ba-
lázs a második kor-
osztályt képviselve 
bronz oklevelet szer-
zett, Hargitai Csa-
nád és Nagy Máté 

– harmadik korcso-
portosokként – arany minősítésben része-
sült. Ugyancsak arany oklevélnek örülhetett 
Buza Bálint, aki a középiskolai korosztályt 
képviselte. Külön öröm volt a versenyzők szá-
mára, hogy közülük ketten – Máté és Bálint 

– a legjobbaknak járó kupát is elhozhatták.
 A négy fős csapat felkészítő tanára: Szil-
ágyi Levente, a Péceli Alapfokú Művésze-
ti Iskola rézfúvós tanára.

Kórusunk decemberi programjai 
az ünnepi ráhangolódás jegyé-
ben zajlanak:

2022. DECEMBER 11., 
VASÁRNAP 15 ÓRA
Helyszín: PIOK Petőfi  Sándor Ál-
talános Iskola (Pécel, Petőfi  u. 15.)
A Trio Tanguango és a Nova 
Ensemble fi nn zenekarok lesz-
nek a vendégeink, akik test-
vérvárosunkból, Iisalmiból 
látogatnak el hozzánk. Zongora-
hegedű-cselló-tangóharmonika 
felállásban játszanak, és reperto-
árjuk klasszikus darabokból, fi nn 
népdalokból, valamint argentin 
és fi nn tangókból áll. Kíváncsian 
várjuk őket!
 Természetesen egy közösen 
előadott fi nn karácsonyi dal is fel 
fog csendülni a híres fi nn zene-
szerző, Jean Sibelius tollából.
(A programot a Péceli Magyar-
Finn Baráti Kör szervezi.)

2022. DECEMBER 21., 
SZERDA 18.30
Helyszín: Péceli Magyarok 
Nagyasszonya Római 
Katolikus Plébániatemplom 
(Pécel, Szent Imre krt. 8.)
Két évtizede annak, hogy a Pé-
celi Gyermek- és Ifj úsági Kórus 
teltházas karácsonyi koncertjei-
vel hozzájárul az ünnepekre való 
ráhangolódáshoz. Bizony, idén 
már huszadik alkalommal lépünk 
fel karácsonyi műsorunkkal a pé-
celi katolikus templomban! A je-
les évforduló alkalmából korábbi 
kórustagok is csatlakoznak a ju-
bileumi műsorhoz. 

Ünnepeljenek velünk Önök is, 
hangolódjunk együtt a közelgő 
elcsendesedő, békés időszakra!
 A belépés minden programra 
ingyenes.

BEHARANGOZÓ
 – A Péceli Gyermek- 
és Ifj úsági Kórus 
decemberi programjai

tőjét egy rövid történelmi áttekintés-
sel folytatta.
 Az Ossó János Fúvószenekar palet-
tája igen színes, de a közönség nagy 
örömére minden koncerten felcsen-
dül az Ossó János által a zenekar szá-
mára írt Péceli Ifjúsági Induló. A mű-
sorban közreműködött dr. Udvarhelyi 
Boglárka és a Péceli Alapfokú Művé-
szeti Iskola magánének tanszaka.
 A zenekar tagjainak nagy része dol-
gozó, diplomás felnőtt, akik a zene-
iskola valamennyi lehetséges évfo-
lyamát elvégezve maradtak hűséges 

„öregei” a zenekarnak. A csapatban 
többen felső-
ok t at á sba n 
vesznek részt, 
és természe-
tesen vannak 
szép számmal 
jelenlegi zene-
iskolások is.
 Lelkesedé-
sük töretlen, 
és már most 
készülnek a 
jövő évi kon-
certekre.

jos országgyűlési képviselő és Hor-
váth Tibor polgármester, valamint 
Garamszegi Zsolt képviselő is. Be-
vezetőként Kulin Ferenc egyetemi 
tanár előadását hallgathattuk meg  
A mi költőnk: Petőfi  Sándor cím-
mel. A műsor folytatásaként hall-
hatóak voltak megzenésített versek 
és egyéb költemények is. 
 A rendezvény fő támogatói Pécel 
Város Önkormányzata és a Péceli Te-
lepülési Értéktár Bizottság.
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A Széles család által készített Ráday-kastély 
kicsinyített mása, mely az első helyezést érte el

Á m Pécelre költözve le 
kellett mondanom a 
speciális pálya adta él-

vezetről és biztonságról, s a fu-
tópad kényelméről is, mivel egy 
társasházban nem düböghe-
tek hajnalban a szomszédaim 
feje fölött. A mozgásról viszont 
nem szerettem vol-
na leszokni, így a 
gödröket, hepehu-
pákat kerülgetve 
futás végén min-
den alkalommal 
örömmel ny ug-
táztam, hogy bot-
lás és elesés nélkül 
megúsztam, mert 
vigyáztak rám az 
égiek. Ekkoriban 
kedvenc szentírá-
si részként lebegett 
előttem a 91. Zsol-
tár szava, mi sze-
rint: „Angyalainak 
parancsolt felőled. 
Tenyerükön fognak 

HITÉLET

hordozni téged, hogy kőbe ne 
üssed lábad.” S mivel Jézus ezt 
hallja a pusztai megkísértés-
kor, igazán szívmelengető ér-
zés volt ilyen közel lenni Őhoz-
zá, s átérezni Isten oltalmazó 
szeretetét és előtte való érté-
kességemet.

 Ám tavaly ilyenkor - éppen 
az Önkormányzat előtt elha-
ladva – ez a templomainkban 
adventkor elhangzó Ige jutott 
eszembe: „Készítsétek az Úr 
útját, egyengessétek ösvényeit!” 
Abban a pillanatban arra gon-
doltam, hogy ez minden bizony-
nyal a városrendezés felelőse-
inek szóló felhívás. Egységben 
érezve magam az Úrral, úgy vél-
tem, sima utat kellene készíte-
niük lábaim alá. Ez a naponta 
visszatérő szentírási rész azon-
ban arra ösztönzött, gondoljam 
át, valójában mit akar vele szá-
momra mondani az Isten. 
 Elég hamar világossá vált a fel-
hívás: Nekem kell Jézus útját 
mások szívéhez készíteni. A Jé-
zus Szíve Társaságához tartozva 
napi szolgálatom része a közös-
ségem által fenntartott Idősek 
Otthonában az igeliturgiák tar-
tása, így egyértelmű volt, hogy 
ezen a területen van valami fel-

adatom. 
 Eredeti foglalkozásom 
csecsemő és kisgyermek-
gondozó, az idősebb kor-
osztály mindig távol állt 
tőlem. Szolgálatom köz-
ben azonban az idő mú-
lásával kezdtem felfedez-
ni azokat az ajándékokat, 
melyeket számomra rejt 
el ebben az Úr, s növeke-
désnek indult bennem a 
hála, amiért Őt adhatom 
a lakóknak. 
 Többen már segítség-
gel sem tudnak eljutni a 
kápolnába, nekik a szobá-
jukba viszem el a hitünk 
szerinti mennyei táplálé-

Adventi
GONDOLATOK

Advent első vasárnap-
ján a Kármel Gyülekezet 
ünnepi műsorán vehet-
tek részt az érdeklődők. 

Másfél évtizeddel ezelőtt épült 
be életembe a reggeli futás, amit 
Budapesten élve futópályán vagy 

futópadon gyakorolhattam. 

HirdetésA gyertyagyújtás előtt a Kármel Gyü-
lekezet dicsőítő csoportjának dalai 
töltötték be a város főterét. Ezt kö-

vette egy rövid adventi igehirdetés, melynek 
központi üzenete Jairus családi tragédiájá-
val indult, ahol Jézus Krisztus természet-
feletti beavatkozása miatt temetés helyett 

kot. A velük való találkozáskor 
advent idején még fokozottab-
ban átélhetem a Jézusra való 
várakozás állapotát.
 Vannak, akik születésüktől 
fogva, mások a demencia miatt 
különböző hümmögő hangok-
kal, élénk kis szótagokkal feje-
zik ki örömüket, mikor meg-
látnak kehellyel a kezemben, s 
felragyog a szemük, ha netalán 
álmukból ébresztem őket.
 Közvetlen közelükben nem 
számít az idő, nincs más, csak 
a jelen pillanat és a csend. Eb-
ben a csendben, s a Jézussal 
való egyesülés pillanatában 
kölcsönösen megtapasztal-
juk az Isten mindent átölelő 
jelenlétét. Ilyenkor szívesen 
maradok pár hosszú pillana-
tig mellettük, s ezalatt szám-
talan csodának lehetek tanú-
ja. Ez növeli bennem a hálát, 
hogy tehettem valamit az Úr-
hoz való közeledésük útján.                                    

Kurczina Terézia SJC                                        

Közvetlen kö-
zelükben nem 

számít az idő, nincs 
más, csak a jelen pil-
lanat és a csend. Eb-
ben a csendben, s a 
Jézussal való egye-
sülés pillanatában 
kölcsönösen meg-
tapasztaljuk az Is-
ten mindent át-
ölelő jelenlétét. 

Gyertyagyújtás 
A KÁRMEL GYÜLEKEZETTEL

örömünnep lett. Jézus ma is képes beavat-
kozni azokba az élethelyzeteinkbe, ahol 
már emberileg nincs esély a helyreállás-
ra. Amiről már mindenki lemondott, Jézus 
oda is tud életet hozni, ha hozzá kiáltunk. 
 Az üzenet után Horváth Tibor polgár-
mester és Prekopa Zoltán pünkösdi lelki-
pásztor meggyújtotta az első gyertyát. 
 Ezen az estén került megrendezésre a Kre-
atív mézeskalács szépségverseny is, melyre 
szebbnél szebb alkotások érkeztek. A 25 mé-
zeskalács között gyönyörű téli házikók, hó-
emberek és karácsonyfák is megtalálhatók 
voltak. Egy alkotás ugyanakkor méretében 
és péceli vonatkozásában is kilógott a sor-
ból, hiszen az impozáns Ráday-kastély ki-
csinyített mását is megcsodálhattuk. 

 A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
mézeskalács kiállítás újra megtekint-

hető lesz december 25-én a Kármel 
Gyülekezet karácsonyi istentiszte-
letén, melyre a szervezők minden-
kit várnak szeretettel.
 Helyszín: Pécel, Pesti út 54. 
 Időpont: december 25., 17 óra

Szervezők

y g
és péceli 
ból, hisze
csinyített

 A nagy
méze

het
Gy
le
k
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Legyen szó bármilyen alkalomról, esküvő, 
 temetés, családi ünnep, cserepes vagy vágott virág, 

nálunk mindig friss választékot talál.  
VÁRJUK SZERETETTEL A HÉT MINDEN NAPJÁN. 

REFORMÁTUS 
Pécel, József Attila utca 6.  

Nyitva: H-V: 9-16-ig 

VIRÁGBOLT  
Pécelen, a Köztársaság  

tér 8. szám alatt! 
(A MOL kút mellett a volt zöldségboltban.)

Nyitva: 
 

Ürmösi Mária:  
VÁGOTT ÉS CSEREPES VIRÁGOK,

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI  
KÉSZÍTMÉNYEK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
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A Péceli Spartacus SE-nél véget ért a 2022/2023-
as őszi szezon. Idei évben 9 különböző kor-

osztályban versenyeztek a játékosaink.

SIKEREK A SPARTACUSNÁL
SPORT

Hirdetés

VÉDJE MEG  
OTTHONÁT  
ÉS ÉRTÉKEIT  
AZ ILLETÉKTELEN  
BETOLAKODÓKTÓL!

A BIZTONSÁG 
FOKOZHATÓ

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

RIASZTÓRENDSZEREK- és  
KAMERARENDSZEREK TELEPÍTÉSE

Ó

24 órás távfelügyelet 
és vonulószolgálat

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

U 7, U9, U11-es korosztályokban 
a Bozsik rendszerben és meg-
hívásos tornákon szerepeltünk. 

Ezekben a korosztályokban még nem 
az eredmény fontos, de általánosságban 
elmondható, hogy felvesszük a versenyt 
más egyesületek hasonló korú játékosi-
val. Sok új játékos érkezett az Egyesület-
hez. Nem egyszerű feladat az edzők szá-
mára a nagy létszámú csoportoknak az 
edzések szervezése, de azért sikerrel bir-
kóztunk meg vele. 
 Az U13 csapatunk játékosainak ez az 
első éve a nagypályás labdarúgásban, en-
nek ellenére remekül megállták a helyü-
ket a megyei bajnokságban. 
 U14-es és U16-os 
csapatunk az MLSZ 
regionális bajnok-
ságában szerepel. 
Az MLSZ és a sor-
solás szeszélye mi-
att az ország keleti 
felében lévő egye-
sületekkel kell ösz-
szemérnünk a já-
tékerőnket. Nem 
valószínű, hogy a 
hosszú történel-
münk során egy 
bajnokságban sze-
repeltünk a Debre-
cennel vagy a Tar-
pával. Az utazás 

komoly anyagi terhet ró az Egyesületre, 
de összefogással ezt is sikerült megolda-
ni. A regionális bajnokság országos szin-
ten a második vonalnak felel meg. Főleg 
NB2/Nb3 csapatok utánpótlásaival ver-
senyzünk. U14 csapatunk első helyen áll 
az alapszakasz után, így a tavaszt a fel-
ső házban kezdi, ahol többek között az 
Újpest csapatával is összemérhetjük tu-
dásunkat. U16 csapatunk sok sérüléssel 
indította a szezont, de sikerült magára 
találnia és stabilan a középmezőny tagja.
 U19-es csapatunk a korábbi évek jó sze-
replése miatt az első osztályba kapott be-
sorolást. Fő szempont ebben a korosztály-
ban, hogy a felnőtt csapat előszobájaként 

rendszeres játék lehetőséget biztosítson a 
játékosoknak. Ezt maradéktalanul sike-
rült teljesíteni, többen sikeresen bemu-
tatkoztak a felnőtt csapatban.
 Felnőtt csapatunknál nehezen indult 
a szezon. Talán a Magyar kupa főtáblá-
ra jutása elvitte a fókuszt az első mérkő-
zésekről, így kicsit beragadtunk a rajtnál. 
Kristóf Péter csapata azonban kijött a gö-
dörből és lépésről lépésre sikerült előre 
lépnie, a szezon végére a középmezőny 
stabil tagja lett.
 Öregfi úk csapatunk is hasonlóan kezd-
te a szezont, de egy nagy győzelmi szé-
ria után a második helyről várja a tava-
szi folytatást.
 A szezon végeztével már előre tekin-
tünk. Indulnak a futsal bajnokságok, ami-
ben minden utánpótlás csapatunkkal 
részt veszünk. A tél mindig nehéz idő-
szak az Egyesület életében, mert nagyon 
kevés lehetőség van, hogy az edzéseinket 

megfelelő körülmé-
nyek között tartsuk. 
A műfüves pályá-
zatunkat zsinórban 
harmadszor utasí-
totta el az MLSZ, 
így továbbra is ma-
rad a sárdagasztás 
számunkra. Bízunk 
benne, hogy a ma-
gas szintű szakmai 
munkánkat előbb-
utóbb elismeri vala-
ki és megfelelő kö-
rülmények között 
tudnak készülni já-

tékosaink. 
Gódor János 

U14-es csapat az MLSZ Regionális U14-es 
bajokság alapszakaszának nyertese.

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!

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!

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

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

 NAPKÖZI
 KUTYAOVI
 PANZIÓ (hosszabb távra is)
 ÁLLATKOZMETIKA
 KUTYAKIKÉPZÉS

 KUTYAFUTI
 FUTÓPADOS EDZÉS
   HOOPERS  
OKTATÁS

 NÓZI TANFOLYAM

ELKÖLTÖZTÜNK!
ÚJ CÍMÜNK:  

  

: 

TÖRÖK BÜFÉ
 

 
  

TÁLAK 

NYITVATARTÁS: , óráig
www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996
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ÁCS, TETŐFEDŐ 

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

ALPIN TECHNIKÁVAL
e

Ács Kapocs Építő Kft.

KEDVEZŐ ÁRAK! +36-30/919-4694

TETŐŐFEDDŐŐ 
TTETETŐTŐFŐFEFEDEDŐDŐ

es lemez fedés

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK ALAPTÓL

           A TETŐIG

GENERÁL-

        KIVITELEZÉS

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.

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

HÍVJON MOST!

É

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

NYÍLÁSZÁRÓ
BEÉPÍTÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!

FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

Mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  

egyéni vállalkozó
KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALOK!

06-30-353-99-03

gy ,
PÉCELEN

MOSÓGÉPEK,  
ÉS EGYÉB HÁZ- 
TARTÁSI GÉPEK

NÉMETH LÁSZLÓ 
+36-30-905-8092   

gyors,  
 

JAVÍTÁSA  
garanciával.

Tel.:
HÍVJON MOST!  

 
 

LCD, plazma és hagyományos televíziók,
HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

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

PÉCELTV SZERVIZ

FACEBOOKON INSTÁN!

gyermekruhashop.hu

Kínálatunk folyamatosan  

 

E-mail: info@gyermekruhashop.hu
Telefon: 06-30-233-0802

 

Péceli személyes átvétellel!

NÉZZ SZÉT 
WEBÁRUHÁZUNKBAN!

2023.  
január 10-ig 

% 
kedvezmény!
Használjátok a kupon- 
kódot a vásárlásnál!
KUPONKÓD:  
PÉCEL-10

ADVENTI  
borvásár

A Pécelen már jól ismert Garai Pince  
prémium borait most házhoz rendelheted!

13 400 Ft helyett most 10 000 Ft
(Sauvignon Blanc, Flamingó rozé, Siller, Kékfrankos, Merlot, Syrah)

KISKARÁCSONY CSOMAG  

NAGYKARÁCSONY CSOMAG  
 18 700 Ft helyett most 15 000 Ft

(Olaszrizling, Irsai Olivér, Syrah, Täuninger cuvée,  
Cabernet Sauvignon ’20, Cabernet Sauvignon ’17)

Teljes kínálatunk megtalálható a www.garaipince.hu oldalon.
 

garaiszilva@gmail.com, rendelesgarai@gmail.com 
06-20/544-3612 – Garai Szilvia 

     facebook.com/GaraiPince, facebook.com/Garai Szilviaf  

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

Zsidi Tímea – 

Varga T. Zsuzsi – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

CíC

S S

CíC

KÉZ ÉSKÉZ ÉS
SZALON

 PÉCEL, Pesti út 63. (hátul az udvarban)

+36 20 229 34 96 
info@foilforce.hu

Hídvéghy
u. (a MOL kútnál)

Tel.: Tel.: 
Szo -ig.

BETONACÉL KENGYELEK GYÁRTÁSÁRA RENDELÉST FELVESZÜNK!

MINDENFÉLE VASANYAGOT BESZERZÜNK! 
BARKÁCSÁRUK SALGO-DEXION elemek  

MAKITA SZERSZÁMGÉPEK
1000 APRÓ CIKK

BETONACÉLOK, ZÁRTSZELVÉNYEK, HEGESZTETT HÁLÓK
 2022 márciusi árakhoz képest kedvezőbben vásárolhatók:

PVC ÉS KG CSÖVEK ÉS IDOMOK
     ,      , HEB, HEA, IPE GERENDA RENDELHETŐ
50 ÉVE MŰKÖDŐ LAKATOS MŰHELY VÁLLAL:

 (garázsajtó, kerítés, kapu, rács stb.)
    12 mm vastagságig, 2500 mm hosszúságig
    100 tonnás élhajlító géppel 3 m szélességig.

BETONACÉLOK
Ø  8 . . . 1 390 Ft 1 350 Ft 6 fm
Ø  10 . . 2 190 Ft 2 100 Ft 6 fm
Ø  12 . .2 990 Ft 2 900 Ft 6 fm

ZÁRTSZELVÉNYEK
40 x 20 x 2 6 fm . . . . .  7 800 Ft  6 900 Ft/szál 
40 x 40 x 2 6 fm . . .  10 500 Ft 9 900 Ft/szál  
60 x 40 x 2 6 fm . .  13 300 Ft 12 800 Ft/szál 
HEGESZTETT HÁLÓK
5000 x  2000  x  150  x  150 x  4 . . 9 990 Ft /tábla

HIDEGEN HENGERELT 
 750 Ft  690 Ft/kg

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet  
kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

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

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA
A februári szám lapzártája: 2023. január 20.
Kiadó: Fazekas Team Bt.
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Munkatárs:  Szolnoki  Zsóka 
HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20/5-934-534 
Nyomda: PHARMA PRESS K  ., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
Felelős vezető: Arany László Tamás ügyvezető igazgató • Megjelenik 6100 példányban.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldö   írásokat a tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül, szerkeszte   formában közölje. A lapban megjelent cikkeket 
a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani 
 los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK DR. VARGA LÁSZLÓ 
EGÉSZSÉGHÁZ 
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.
Telefon: 06-70/370-3104, 
06-28/662-104 
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; 
hétvégén és ünnepnap 
a nap 24 órájában.

HÁZIORVOSOK:
DR. GRÓZNER ISTVÁN
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-226, 
06-28/662-072, 
E-mail: groznerrendelo@gmail.com

DR. HERKUTZ ZOLTÁN
Rendelési időben hívható telefon-
szám: 06-28/547-236/5-ös mellék, 
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com

DR. RAY PÉTER 
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-225 
9 és 16 óra között rendelési időn 
kívül, kizárólag sürgős esetben
hívható a  06-30/495-4854

DR. HERSZÉNYI TAMÁS 
5. számú felnőtt háziorvosi körzet 
Telefon: 06-28/547-236
8 és 16 óra között rendelési időn 
kívül, kizárólag sürgős esetben a 
06-30-910-6610
E-mail: herta018@gmail.com

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

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA 
DR. PERLAKI MÓNIKA 
Rendelési időben hívható telefon-
szám: 06-28/547-236
További információ: 
https://pecel1gyerek.hu/

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.

VÉDŐNŐK:
Telefon: 06-28/546-236
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

1. védőnői körzet: 
KERPEN LÁSZLÓNÉ
Telefon:  06-20/367-4031

2. védőnői körzet: 
(helyettesített körzet)
TÖRÖK SÁNDORNÉ 
Telefon: 06-20/770-5565
ISTÓK MÁRIA 
Telefon: 06-20/529-8538

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

4. védőnői körzet: 
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-20-514-5166

5. védőnői körzet: 
KISSNÉ MOLNÁR MELINDA
Telefon: 06-20/320-8445

6. védőnői körzet: 
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
7. védőnői körzet: ROZA TÍMEA
Telefon: 06-20/503-3916

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

Fogorvosi ügyeleti ellátás:
Helyszíne: FOGÁSZATI ÉS SZÁJ-
SEBÉSZETI OKTATÓ INTÉZET
1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Telefon: +36-1-317-6600

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
DR. HÓBOR SÁRA
Telefon: 06-30/379-8373
E-mail: sara.hobor@ijsz.bm.gov.hu

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT ÉRDEKLŐDJENEK  
TELEFONON, VAGY KERESSÉK FEL WEBSHOPUNKAT!

Telefon: 06-20-287-9701
Honlap: www.mandula17.hu

HAGYOMÁNYOS
VEGÁN (tej, tojás mentes)

GLUTÉNMENTES sütemények 
rendelése akár házhoz is!

BEJGLIK (sima/vegán) 
500 g: 3 000 Ft – 4 000 Ft 

(mákos, diós, kókuszos, narancsos étcsokis, túrós)

SÜTEMÉNYVÁLOGATÁS 
(sima/vegán/gluténmentes) 

KICSI 14 db: 4 500 Ft – 6 500 Ft
NAGY 28 db: 8 500 Ft – 10 500 Ft

MANDULA 

T

KARÁCSONYI 
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Eladó Magnat aktív házimozimélyláda (ART NR.8010701).
Irányár: 30 000 Ft, telefon: 06-20-5-934-534

APRÓHIRDETÉS

Karácsonyi meglepetésnek vagy hétvégi,  
baráti, családi összejövetelekhez  

A TÁRSASJÁTÉK MINDIG TÖKÉLETES VÁLASZTÁS.
Gyere be üzletünkbe, nagy választékkal,  

TÁRSASJÁTÉK 
BOLT

TÁRSASJÁTÉK  KÁRTYAJÁTÉK 
 SZEREPJÁTÉK  

 TÁRSASJÁTÉK BÉRLÉS  
ÚJDONSÁG:  LEGO, GEEK ajándéktárgyak

Tel.: 06 70 221 66 07
E-mail cím: phantomgameshop@gmail.com

Webes rendelés: phantomgames.hu

1163 Budapest, 

(Lándzsa utca sarok)

NYITVATARTÁS: H-K: 10-18 
 



 +36-20-937-9522
 kriskagep@gmail.com

MINDEN, AMI KLÍMA
 

 
 

TEL.: +36 20 982 0345
 info.klimakiraly@gmail.com

WEB: www.klimaking.hu

TEL.

 
 

 
 

és ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL. 

GYORS ÉS PRECÍZ KIVITELEZÉS,  

INGYENES FELMÉRÉSSEL!

és LLAMI TÁMÁL
+36 20 982 0345 

50 -os  
ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

KLÍMAKING

KLÍMASZERELÉS, -SZERVIZ, -KARBANTARTÁS


