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HÁMORI HÁZ - PÉCEL, RÁDAY U. 25.
A helyszín korlátozott befogadóképessége miatt a részvételi
szándékot szükséges előre jelezni, a ház honlapjának
ESEMÉNYNAPTÁR oldalán keresztül.
JEGYÁRAK: elővételben 3000 Ft, helyszínen 3500 Ft.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Facebook.com/hamorihaz x ww.hamorihaz.hu/esemenynaptar

Tanuljon, hogy boldoguljon!
•
•
•
•

Szeretné bővíteni általános műveltségét?
Jobb munkahelyet szeretne magának?
A szakmunkás bizonyítvány megszerzése után érettségi vizsgát szeretne tenni?
Úgy érzi, eljött az ideje, hogy valamikor megszakított
tanulmányait végre befejezze?
• Olyan OKJ-s képzésre jelentkezne, amelynek feltétele
az érettségi bizonyítvány megléte?
• Főiskolán, egyetemen szeretne továbbtanulni?"

A PIOK Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi
intézményegysége (2119 Pécel, Kossuth tér 7. sz.)
felvételt hirdet LEVELEZŐ TAGOZATOS ÉVFOLYAMAIRA.
A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGESEK:
• A 9. évfolyamba 8 általános iskolai végzettség.
• A felsőbb évfolyamba jelentkezés esetén más középfokú
intézményben szerzett előtanulmányokról meglévő bizonyítvány.
• Személyi okmányok (személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
• Tanulmányi napok: hétfő és szerda: 16-20 óráig
ELŐZETES JELENTKEZÉS:

• e- mailben folyamatosan (raday@piok.hu)
• 2020. augusztus 26-tól – személyesen
Hallgatóink támogató, barátságos légkörben tanulhatnak,
és közösségi programok is színesítik az iskolai életet.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Tisztelt adózók!
Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy
a magánszemély kommunális adója adónemben az adótárgy a lakás, tehát nem
telkenként együttesen kell megfizetni az
összes lakásra, hanem lakásonként kell a
tulajdonosoknak külön adatbejelentést tenni. Kérjük, hogy aki még eddig nem tette
meg, az haladéktalanul tegyen adatbejelentést az ingatlana tulajdonjogával kapcsolatban, ugyanis az elmulasztott adatbejelentés miatt mulasztási bírság kiszabására,
amennyiben pedig adóellenőrzés keretében kell megállapítanunk az adót, úgy a
feltárt adóhiányra még adóbírság kiszabására is sor kerül a vonatkozó jogszabályok értelmében.

A tavalyi talajterhelési díj bevallásának határideje 2020. március 31. napja volt, azonban a járványveszély miatt nem volt ügyfélfogadás a Hivatalban. Kérjük az érintett
fogyasztókat, hogy mihamarabb tegyenek
eleget a bevallási kötelezettségüknek, ugyanis a szankciók azonosak a magánszemély
kommunális adójánál részletezettekkel.
Az adatbejelentéseket, bevallásokat
megtehetik elektronikus úton, az ügyfélkapus azonosítójuk segítségével az
E-Önkormányzat Portálon, postai úton,
illetőleg ügyfélfogadási időben személyesen (2119 Pécel, Petőfi u. 1.) az Adócsoporton.
Megértésüket előre is köszönjük.
Oláh János jegyző

ADÓNEMEK MAGYARÁZATA
A magánszemély kommunális adója egy, a helyi adó törvény alapján az
önkormányzatok által kivethető helyi adónemek közül. Ez vagyoni típusú adó, az ingatlanvagyont adóztatja. Magánszemély kommunális adója
adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki lakás tulajdonjogával
rendelkezik (vagy haszonélvező), illetve nem magánszemélytől bérel lakást.
Adóalany az, aki az év első napján tulajdonos (haszonélvező), vagy nem
magánszemélytől bérlő. Ha több tulajdonos van, akkor a megállapodási
nyomtatványon kell jelölni, hogy a tulajdonostársak a tulajdoni hányaduk
arányában kívánják-e az adót megfizetni, vagy egyikük ,,magára húzza" a
teljes adókötelezettséget. Mentesek a
magánszemély kommunális adója alól
azok az építmények, amelyek nem lakás céljára szolgálnak. Különböző kedvezményeket adhatnak az adónemnél
az önkormányzatok, a Pécelen hatályos kedvezmények megtalálhatóak a
helyi adó rendeletben.
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DÖNTÉSEK
A JÚNIUSI
KÉPVISELŐTESTÜLETI
ÜLÉSEN
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.
június 25-én rendes képviselő-testületi ülést tartott, melyen
többek között a következőkről
döntöttek:

Közmeghallgatás
A képviselő-testülete 2020.
szeptember 11. napján (péntek) 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melynek
helyszíne a PIOK Szemere Pál
Általános Iskola aulája (2119 Pécel, Kossuth tér 7.). Fő téma a
fejlesztési tervek és a pályázatok megvalósításának állapotáról szóló tájékoztatás.

Új közterület
elnevezése

A talajterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló törvény szabályozza. A talajterhelési díjat főszabályként
az fizeti, aki nem kötött rá a csatornára,
bár a gerincvezeték kiépítése az utcában megtörtént. A kibocsátót terheli a
talajterhelési díj bevallási és díjfizetési
kötelezettség, nem a tulajdonost. Pécelen az ún. területérzékenységi szorzó 1,5. Ezt megszorozva a talajterhelési díj alapdíjával (1 200 Ft) kapjuk azt az
1 800 Ft-os összeget, amellyel az érintett fogyasztóknak be kell szorozniuk
az előző éves vízfogyasztás m3-ben kifejezett mennyiségét. Erről az előző
évről szóló bevallást minden év március 31-ig kell megtenni és ezzel egyidejűleg kell megfizetni a kiszámított díjat
is. Locsolási díjkedvezményt csak locsolási almérő esetén lehet érvényesíteni. Adóalapcsökkentő tényező még
a szennyvízszállítás során elszállított
szennyvíz számlával igazolt mennyisége. A helyi mentességek, illetőleg kedvezmények megtalálhatóak a talajterhelési díjról szóló rendeletben.

Pécel Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2020. augusztus 1. napjától a Pécel 3828
helyrajzi számú közterületnek
az „Őz utca” elnevezést határozza meg.

Nyári zárva tartás
Döntés született a Pécel
Város Óvodái és a Napsugár Bölcsőde nyári zárva
tartásáról.
A Gesztenyés Tagóvoda és a Szivárvány Tagóvoda 2020. július 27.
és 2020. augusztus 7. között lesz zárva. Az intézmény székhelyén működő
Nyitnikék Óvoda pedig
2020. augusztus 10.
és 2020. augusztus 21.
között tart zárva.
A Péceli Napsugár
Bölcsőde 2020. július 20.
napjától 2020. július 31.
napjáig tart zárva.
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INTERJÚ

FONTOS, HOGY A LAKÓKKAL
napi szinten tartsuk a kapcsolatot!
Ez alkalommal Kristóf Péterrel, a 6. körzet képviselőjével beszélgettünk, akinek fontos az, hogy
a lakókkal napi kapcsolatban legyen. Interjúnkban az új játszótér építésére is kitértünk.

H

a Pécelről beszélünk, mit jelent Önnek ez a város?
– Itt születtem, itt jártam iskolába, és családommal jelenleg is itt élünk.
Tősgyökeres pécelinek mondhatom magam, aki nagyon jól ismeri a város minden
szegletét. Szeretek itt élni, és meg sem fordult a fejemben, hogy elköltözzek innen.

– Miért indult képviselőnek?
– Számomra nem újdonság a gondolat, hiszen 2010-ben is elindultam képviselőnek a választásokon, akkor nem sikerült bekerülnöm az akkori testületbe. Ez
lehet az oka, hogy a tavalyi évben megkeresett Horváth Tibor polgármester és Sarlós Imre alpolgármester, hogy induljak velük egy csapatban, amire igent mondtam.

KÖZPONTI
TELEFONSZÁMOK
ÉS MELLÉKEK

ÖNKORMÁNYZAT

– Mit gondol most a képviselői munkáról?
– Nem bántam meg a döntésemet, hiszen nagyszerű csapatba kerültem. Élvezem a képviselői munkát, aminek vannak
előnyei is és hátrányai is. De képviselő társaimmal azért dolgozunk, hogy szebbé és
élhetőbbé tegyük ezt a várost! Fontosnak
tartom, hogy a lakókkal folyamatosan tartsuk a kapcsolatot, hiszen az ő problémáik – De vannak jó hírek is…
a mi problémáink is.
– A Kopaszhegyen, a Szent Erzsébet Krt.
végén elkezdődött az új játszó– Kézbesítőként napi kapcsolatban tér építése, mely remélhetőleg
az idén átadásra kerül. A játvan a lakókkal…
– Igen, november 1-én lesz 30 éve, szótérhez a játékokat a Pünköshogy kézbesítő vagyok. 27 éve járok je- di Kármel Gyülekezet ajánlotta
lenlegi járatomban, ami valójában a kép- fel a városnak, amit ezúton is
viselői körzetem 90 %-át fedi le. Így tény- nagyon köszönünk. Továbbá, a
leg napi kapcsolatban vagyok a lakokkal, Székely és a Szamos utca sarkárengeteg problémával megkeresnek mun- ra kértek egy tükröt az ott lakók,
kaidőben és munkaidőn kívül is. Igyek- ennek segítségével sokkal jobban
belátható a kereszteződés. Ez a
Csomag osztás tükör a Bobály Művek 1910 Kft.
Kristóf Péter, segítségével a közelmúltban kiTorma Gábor helyezésre került.
és Garamszegi
Zsolt képviselők – A Közösség Pécelért Egyesület képviselőjeként a jótékonykodás sem áll távol
öntől…
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A LEJÁRT OKMÁNYOK
A kormány száznyolcvan nappal meghosszabbította a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok érvényességét.

A

szem mindenkit meghallgatni és segíteni, amiben tudok.
– Melyek azok a lépések, amiket
fontosnak tart a 6. körzet fejlődése érdekében?
– Nagyon sok olyan probléma van a körzetemben, amit az előző vezetés orvosolhatott volna, de úgy gondolom, hogy nem
fordítottak rá elég figyelmet. Ezeknek a feladatoknak a megoldása ránk maradt. Nagy
esőzéseken vagyunk túl, ami sajnos rengeteg kárt okozott a városban. A vízelvezetés hiánya nagyon nagy probléma a 6. körzetben. Foglalkoznunk kell továbbá a busz
végállomás kérdésével is, hiszen a forgalmas Maglódi úton nagyon veszélyes átkelni, miután leszállnak az utasok a buszról.
Befejezésre várnak az Árpád utca szennyvíz elvezetésének kivitelezési munkálatai,
melyet a DPMV Zrt. végez városunkban. Itt
a Lélek-patak felől támfalat kell építeni, ezek
a munkák a nagy esőzések miatt sajnos lassabban haladnak a vártnál. Az Árpád közben az ingatlanok szennyvízhálózatra kötése, reményeink szerint, ebben az évben
megtörténhet. A lakosok türelmét kérjük.

FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBODNAK

– Igen így van. Közel 150 péceli családnak tudtunk tartós élelmiszercsomaggal segíteni a koronavírus járvány ideje alatt. Ebben a kezdeményezésben örömmel vettem
részt, és meghatódva tapasztaltam, hogy a
családoknak mennyire jól esik ez az apró
segítség. Sajnálattal tapasztaltuk képviselő társaimmal, hogy emberek milyen szomorú körülmények között élnek, ami számomra nagyon megdöbbentő.
– Életének fontos része a foci, mesélne erről?
– A Péceli Spartacus Sportegyesületnél
46 éve kezdtem el futballozni, azóta kisebb
nagyobb megszakításokkal a Péceli Spartacus SE tagja vagyok. 1998–2011-ig játékvezetőként tevékenykedtem, NB III szintig
vezettem mérkőzéseket. 2010–2019 nyaráig utánpótlás edzőként
tevékenykedtem a Spartacusnál, 2019 nyarától pedig a felnőtt csapat szakmai irányításáért felelek.
Valamint a Péceli Spartacus Öregfiuk csapatának
aktív játékosa vagyok.
Az előző városvezetés
sajnos nem viselte szívén
a Péceli Spartacus sorsát.
Tudom, hogy ez most változhat, és több támogatást
kaphat Pécel legöregebb
egyesülete, ahol közel 200
sportoló sportol – melyből
150 gyerek – kiváló edző
kollégák kezei alatt.

z erről szóló törvényjavaslat elfogadásával
egyéb jelentős könnyítések is életbe lépnek,
amelyek nem csak a kényelmes, hanem a
hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést szolgálják.
A koronavírus járvány elleni eredményes védekezés részeként a kormány meghosszabbította a veszélyhelyzet alatt lejáró okmányok érvényességi idejét annak érdekében, hogy a járvány
ideje alatt csökkentse az ügyfélszolgálaton a személyes találkozások számát. A bevezetett intézkedések eredményeként kormányablakok ügyfélforgalma a veszélyhelyzet ideje alatt mintegy
2,4 millióval kevesebb volt, mint 2019 azonos
időszakában.
Az állampolgárok kényelme, továbbá az ügyfél-ügyintéző találkozások további csökkentése
érdekében Magyarország Kormánya minden, a
magyar hatóságok által kiállított, a veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmány érvényességi idejét a veszélyhelyzet
megszűnését követő 180 napig meghosszabbítja.
Ez azt jelenti, hogy a 2020. március 11. és 2020.
július 3. között lejáró okmányok Magyarország
területén 2020. december 15-ig érvényesek. Az
intézkedés vonatkozik a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejére is, azonban a letelepedési, tartózkodási, bevándorlási
engedélyekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak. A veszélyhelyzet ideje alatt több mint 660

IGAZGATÁSI SZÜNET
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 27. napjától 2020.
augusztus 7. napjáig terjedő időszakra
igazgatási szünetet rendelt el a Péceli Polgármesteri Hivatalban.
Ennek megfelelően a Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. július 27. (hétfő) napjától
2020. augusztus 7. (péntek) napjáig
ZÁRVA TART, NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS.
Kizárólag haláleset anyakönyvezése céljából 2020. július 29. (szerda) és 2020. augusztus 5-én (szerda) 9.00 órától 12.00 óráig
ügyeletet biztosítunk.

CS.K.
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ezer okmány érvényessége járt le, azonban az új
kormányrendeletnek köszönhetően így kellő idő
áll az állampolgárok rendelkezésére, hogy kényelmesen intézhessék okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket.
Jelentős könnyítés továbbá, hogy a legtöbb elkészült okmányt – a veszélyhelyzet lejártát követően is – postai úton kézbesítik az ügyfeleknek,
azokért tehát nem szükséges bemenni kormányablakokba.
Annak érdekében, hogy kevesebb alkalommal
legyen szükség a kormányablakok felkeresésére,
a kormány a vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézést is egyszerűsíti. A jövőben például már a
vezetői engedély kiállítására irányuló adatlappal
is lehet Magyarországon járművet vezetni az új
jogosítvány kézhezvételéig, de legfeljebb 30 napig. Ennek köszönhetően az ügyfelek a lejárt okmányukat már az igénylés alkalmával le tudják
adni, ehhez nem kell ismét befáradniuk a kormányablakba.
Támogatva a vidéken és a kistelepüléseken
élő állampolgárok ügyintézését újra indulnak a
kormányablakbuszok. A szolgáltatással, valamint
a menetrendekkel kapcsolatos aktuális információk a kormanyablak.hu oldalon érhetők el, így
az ügyfelek előre tervezhető módon, akár helyben is intézhetik a kormányablak ügyfélszolgálatokon intézhető ügyeiket.
Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/

CIVIL PÁLYÁZAT
2020.
PÉCEL VÁROS Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a civil szervezetek 2020. évi támogatására.
A pályázatok 2020. augusztus 10. napjáig nyújthatók be Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
A pályázatra vonatkozó részletes felhívás
megtekinthető a www.pecel.hu honlapon, valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
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A Péceli Polgármesteri
Hivatal központi telefonszáma:
06-28/452-751
ÉS AZ ELÉRHETŐ MELLÉKEK:
ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI IRODA:
1-es mellék
• magánszemély kommunális
adója
1-es gomb
• helyi iparűzési adó,
talajterhelési díj
2-es gomb
• gépjárműadó,
építményadó
3-as gomb
• adó- és értékbizonyítvánnyal,
méltányossággal, végrehajtással, túlfizetéssel kapcsolatos
ügyek
4-es gomb
• telekadó
5-ös gomb
• pénztár
6-os gomb
• étkezési térítési díjak 7-es gomb
• könyvelés
8-as gomb
• számlázás
9-es gomb
• irodavezető
0-ás gomb
MŰSZAKI
ÉS BERUHÁZÁSI IRODA:
2-es mellék
• infrastrukturális ügyek:
utak, árkok, közművek,
behajtás
1-es gomb
• hatósági ügyek: házszám,
telekalakítás, kutak,
hulladék szállítás 2-es gomb
• lakásügyek,
bérlemények
3-as gomb
• pályázatok
4-es gomb
• irodavezető
5-ös gomb
IGAZGATÁSI IRODA:
3-as mellék
• anyakönyvi ügyek 1-es gomb
• hagyatéki ügyek
2-es gomb
• szociális ügyek,
bölcsődei ellátás 3-as gomb
• környezetvédelmi
ügyek: állattartás,
növényvédelem
4-es gomb
• ipari és kereskedelmi
ügyek
5-ös gomb
• lakcímrendezés
6-os gomb
• birtokvédelem, közösségi
együttélés
7-es gomb
• irodavezető
8-as gomb
ÖNKORMÁNYZATI IRODA:
4-es mellék
• köznevelés,
civil támogatások 1-es gomb
• választási ügyek
2-es gomb
• személyzeti ügyek 3-as gomb
• közfoglalkoztatás 4-es gomb
• irodavezető
5-ös gomb
JEGYZŐI TITKÁRSÁG
5-ös mellék
POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG
6-os mellék

HORVÁTH TIBOR polgármester (Közösség Pécelért
Egyesület) 5. körzet képviselője.
Telefon: 06-20/411-7856
E-mail: polgarmester@pecel.hu
Fogadóóra: Minden hétfőn
14 órától 17 óráig. Időpont egyeztetéss
a 06-28/662-007-es telefonszámon.
VARMUZSA
PÉTER alpolgármester
VA
(Közösség
Pécelért Egyesület) 1. körzet
(
képviselője. Telefon: 06-20/349-1305,
E-mail: varmuzsa.peter@pecel.hu
Időpont egyeztetés a 06-20/349-1305-ös
Id
telefonszámon.
t l
SARLÓS IMRE alpolgármester (Közösség Pécelért Egyesület) 7. körzet
képviselője. Telefon: 06-20/410-0000
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu.
Időpont egyeztetés a 06-20/410-0000-as
0 telefonszál f
á
mon.
TORMA
T
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
Telefon:
T
06-20/924-6244
E-mail:
E
torma.gabor@pecel.hu

ÖNKORMÁNYZAT

GYERMEKORVOSOK
SZABADSÁGA

A szabadságok ideje alatt dr. Siroki Xénia helyettesít a saját betegrendelési idejében.

1-es számú
gyermekorvosi körzet
dr. Siroki Xénia
gyermekorvos szabadsága:
június 29.–július 3.
július 13.–július 17.
augusztus 3.–augusztus 21.

Tanácsadásra a korábban megbeszélt
időpontban várjuk önöket!
Ha receptet szeretnének kérni,
azt telefonon jelezzék, és rendelési időben átvehetik a kinyomtatott receptet. Az "elektronikus felhő" túlterheltség miatt nem mindig
A szabadságok ideje alatt Dr. Per- működik.
laki Mónika helyettesít a saját beRendelésen történő
Rendelés
tegrendelési idejében.
megjelenési szánmegje
dékát kérjük,
dék
előzetesen te2-es számú
el
gyermekorvosi
llefonon jelezze!
körzet
Telefonos
dr. Perlaki Mónika
konzultáció
gyermekorvos szabadsága:
k
július 6.–július 10.
rrendelési időben biztosított:
július 20.–július 31.
be
06/28 547-236
augusztus 24-28.
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PANKUCSI EDINA (Közösség Pécelért Egyesület) 3. körzet képviselője.
Telefon: 06/20-349-0415
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

a Péceli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a következő munkakörök betöltésére:

• KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ,
• MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
• VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ.

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

Fotó: Nagy Ildikó

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI

Ballagási ünnepély a Petőfi Sándor Általános Iskolában

RENDHAGYÓ TANÉV,

RENDHAGYÓ TANÉVZÁRÁS
A június elején még érvényben lévő óvintézkedések miatt a megszokott módon történő, nagy tömeget vonzó ballagási ünnepségek elmaradtak, de
az iskolák különféle módon megpróbálták emlékezetessé tenni a végzős diákok számára ezt az eseményt. Megható videók készültek, és a szimbolikus
tarisznyákat is megkapták a ballagók, ki az iskolában a szűk körű ünnepélyen, ki a saját otthonában.

A

bizonyítványosztást sem kísérte ünnepség. A diákoknak lehetőségük
volt az iskolákban átvenni a tanulmányi munkájukat értékelő dokumentumot, de vannak, akik csak szeptemberben

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

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

GARAMSZEGI
G
ZSOLT
(Közösség Pécelért Egyesület)
Telefon:
T
06-20/541-6195
E
E-mail:
garamszegi.zsolt@pecel.hu
KŐVÁRI IMRE
(Összefogás 2119 Egyesület)
Telefon: 06-70/602-1549
E-mail: kovari.imre@pecel.hu
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tonságának javításáért. Feladatok: nappali-éjszakai járőrözések,
rendezvény biztosítások, egyéb
baleset, katasztrófa esetén helyszínbiztosítások elvégzése. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Pár
soros bemutatkozással várom jelentkezéseteket a kiss.attila15@
gmail.com email címre.
Köszönettel: Kiss Attila
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Általános Iskolai
Intézményegység (Szemere):
Csizmadia Petra Ditta, Libor Angelika, Mihály Dániel, Oldal Zsófia, Mikus Dorottya
Klára, Tucsa Lili.
Szemere-díjat kapott: György Anna

Gimnáziumi
Intézményegység (Ráday):
A Rádaysokért Alapítvány díját kapta:
Ducza Dorottya és Jakab Julianna
Ráday-szív díjat kapott: Kővágó Péter,
Rajta Szabolcs, Csipkés Ákos, Suki Dorotyfogják kézbe venni bizonyítványukat.
Azon végzős tanulók nevét gyűjtöttük tya Sára, Neufeld Márton.
össze, akik tanulmányi eredményük, magatartásuk, közösségi munkájuk alapján a Petőfi Sándor Általános
Iskolája tagintézmény:
jók közül is a legjobbak:
Szeitz Kitti, Hafner Rebeka, Kocsis Moána,
Koricsánszky Virág, Molnár Szabolcs, Perger Nóra, Szegedi Kinga, Tóth Luca.
Petőfi diplomát kapott: Erdős Emma és
Szilágyi Levente

Mélykúti Ádám, Puha Szilárd Sámson,
Szombath Anna.

Fotó: Kadenszky Zsolt Picture

Tisztelt Péceli Lakosok!
Ezúton szeretném kérni a segítségeteket. A Péceli Polgárőrség kis
létszámú csapata felvételt hirdet,
várjuk mindazok jelentkezését,
akik sok szabadidővel rendelkeznek, betöltötték a 18. életévüket, magyar állampolgárok,
bűntetetlen előéletűek, és szeretnének tenni valamit Pécel közbiz-

PIOK Általános
Iskola és Gimnázium

Szent Erzsébet
Katolikus Általános
Iskola és Óvoda:

JELENTKEZZ POLGÁRŐRNEK!

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

A Szemere Pál Általános iskola feldíszített kapuja
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Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium:

Szabó Evelin, Kovács Vivien, Schier Lucián,
Korponai Kornél, Kulacsik Tamás, Bárdy
Gergő, Kecser Viktor.
Fáy-díjat kapott: Terényi Teréz Sára
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KÖZÖSSÉG

KÖZÖSSÉG

TANÁCSOK
A NYÁRRA
A tanév befejezésével a gyerekek nyakába rengeteg
szabadidő szakad, amit fontos, hogy hasznosan és
biztonságban töltsenek el. Gondolják végig a lehetőségeket, és tervezzék meg gondosan a nyári programjaikat, hogy a szabadságuk valóban a pihenésnek, a regenerálódásnak, és ne a kárrendezésnek, vagy az orvosi
rendelők, kórházak látogatásának az ideje legyen.

A

nyári hónapokban sajnos fokozottan megnő az áldozattá válás lehetősége. Ügyeljenek környezetükre, biztonságukra, a
testi épségükre, hogy ne váljanak a nyári
hónapok áldozatává.

MIRE FIGYELJENEK ODA KIEMELTEN
A NYÁRI HÓNAPOKBAN?
Mindenekelőtt gyermekeikre. A tanév befejeztével az iskolai fegyelem, illetve a folyamatos felkészülés, valamint a rendszeres beszámoltatás miatt kialakult feszültség
alól hirtelen felszabadult fiatalok gyorsan
kiengednek, legtöbbször könnyelműen élik
meg a nyári szünidő adta szabadságot. A fiatalok sok esetben feltűnő, jól látható helyen
hordják az értékeiket, ékszereiket. Megmutatják egymásnak frissen beszerzett elektronikai eszközeiket. Teszik ezt tömegközlekedési eszközökön, zsúfolt plázákban,
közösségi helyeken, nem gondolnak arra,
hogy magatartásukkal milyen komoly veszélynek vannak kitéve.
Gyakran megtörténik a szabadidős
programok szervezése, valamint a szállásfoglalás során, hogy felelőtlenül használják bankkártyájukat internetes foglalás, vagy vásárlás alkalmával könnyedén
8

Szórakozóhelyeken, fesztiválokon lehetőleg palackozott, előttük felbontott italokat fogyasszanak! Ne tegyék le poharukat,
ne hagyják őrizetlenül, amíg meg nem itták annak tartalmát.
• A nyári szezonban sok a fesztivál, szabadtéri rendezvény, ami nagyobb tömeget vonz. Javasoljuk, hogy táskáját lehetőség szerint tartsa maga előtt, értékeit
ne tartsa a farzsebében, ne adjon lehetőséget a zsebtolvajoknak.
• Ne fogadjon el bontott italt idegenektől.
• Autójában, az utastérben ne hagyjon értéket, még üres táskát sem. A csomagtartó sem nyújt 100% biztonságot.
• Még rövid időre se hagyjon gyermeket
vagy háziállatot a parkoló járműben,
mert a gépjármű belsejében nagyon rövid idő alatt kialakuló magas hőmérséklet akár halálhoz vezethet.
• A parton vagy a medence szélén törölköző alá rejtett pénz, telefon, slusszkulcs nincs biztonságban. Előfordulhat, hogy ez az első hely, ahol a tolvaj
értékek után kutat. Értékeinek védelme érdekében vegye igénybe a strand
értékmegőrzőjét.
• Fesztiválra, kulturális rendezvényre
jegyet online csak megbízható forrásból vásároljon.

Amennyiben egyedül kell otthon

megadják kártyaszámukat, kódukat, nehagyniuk gyermeküket, nagyon
vüket, elérhetőségüket, vagyoni állapofontos,
hogy tisztázzák vele a biztontukra utalnak internetes fórumokon, vagy
elektronikus levelezés alkalmával. Ezál- ságát érintő alapvető szabályokat:
tal fokozottan megnő az áldozattá válás
• Idegeneket ne engedjen be a lakásba!
esélye.
• Ha egy elektromos készülék elromlott,
ne nyúljon hozzá, várja meg a szülőket,
JÓ TANÁCSAINK:
amíg hazaérnek!
Ne hívják fel magukra a figyelmet, stran- • Ha tűz ütne ki a lakásban, fontos, hogy
dokon, közösségi helyeken, zsúfolt bevásárismerje a tűzoltók számát, amit azonlóközpontokban a feltűnő viselkedésükkel,
nal hívni kell, és hagyja el a lakást! Ne
értékes tárgyakkal, ékszerekkel. Sportolás
próbálja meg egyedül eloltani a tüzet,
közben, a strandon ne hagyják őrizetlemert könnyen füstmérgezést kaphat,
nül értékeiket. Ha lehetőség van rá, akkor
vagy megsérülhet!
használjanak csomag-, illetve értékmegőr- • Az interneten való szörfölés jó kikapzőt, és annak kulcsát lehetőleg mindig tartcsolódásnak tűnhet, de itt is fontos az
sák magunknál!
óvatosság:
Az autóval érkezők mindig ellenőrizzék, • Idegeneknek soha ne árulja el, hogy egyehogy az autót bezárták, és semmilyen nadül van otthon!
gyobb értéket nem hagytak látható helyen! • Senkinek ne adja meg a lakcímét, szeA csomagokat, pénztárcát mindig zárható
mélyes adatait!
táskába tegyék, ha megoldható, felváltva • Ha nyaralni megy a család, az időponvigyázzanak rá!
tot a közösségi oldalakon soha ne írja ki,
Szünidős programokra is csak a szüksémert ez nyílt meghívó a betörők számára!
ges készpénzt vigyék magukkal, a bankkár- • Ha chat-en idegenek hívják el találkozótyát és a PIN kódot ne tartsák egy helyen.
ra, mondjon minden esetben NEM-et!
Amennyiben bankkártyájukat elveszítetAmennyiben bűncselekmény áldozatáték, vagy gyanú van arra, hogy annak ada- vá válna, kérjük, azonnal értesítse a rendtai nyilvánosságra kerültek, azonnal tiltas- őrséget az ingyenesen hívható 107, illetve
sák le!
112 telefonszámon!
Forrás police.hu
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VÁLTOZÁS A HÁZHOZ MENŐ
SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJÉBEN

SEGÍTSÜNK MOST IS!
A VARÁZSKULCS Közösség
tagjai tábort szerveznek a közösségbe
járó gyermekeknek idén nyáron. Egy
pici faluba mennének a csapattal négy
napra a Börzsöny lábához, ezért ennek
megvalósításához gyűjtésbe kezdtek.
Horváth Tibor polgármester az évzáró összejövetelükön látogatta meg
a Varázskulcs Közösségbe járó gyer-

mekeket. Egyúttal átadta a Közösség
Pécelért Egyesület pénzbeli felajánlását, mellyel az Egyesület képviselői
és tagjai támogatják a gyerekek nyári kirándulását.
A Varázskulcs Közösségről bővebben a facebook oldalán olvashatnak: https://www.facebook.com/
VarazskulcsKozosseg

HA MENNED KELL VALAHOVA,

INKÁBB BRINGÁZZ!
A KERÉKPÁROZÁS
ZÁS
7 fő előnyét bemutautató kampányt indíítottunk Ha men-ned kell valahova,
inkább bringázz! –
olvasható a plaká-tokon, melyek kihe-lyezésével a Magyar
ar
Kerékpárosklub rendendhagyó Bringázz a Munkába
unkába
kampányának új epizódja indult
el Budapesten. A BKK megállóiban
a „miért?” kérdésre is választ adunk:
biciklin könnyebb tartani a távolságot, nem kell dugóban ülni és parkolóhelyet keresni, az immunrendszert
mellett a szívet is erősíti, a város levegőjével is jót teszünk és még a kedvünk is jobb lesz tőle.
A 13 éve zajló, a koronavírus miatt újratervezett Bringázz a Munkába kampányban először kórházak és
szociális intézmények dolgozói kaptak
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bicikli
bicikliket,
az új szakaszban
online
és BKK megálon
lókban
népszerűsítjük
ló
a kerékpározást.
Hisszük, hogy az
egészség megőrzésében jelentős szerepe
b
llehet a kerékpáros
közlekedésnek. Arra
kö
kérjük Önt, álljon melkérj
célkitűzéselénk, támogassa
tám
inket, és ezen keresztül a helyi társadalom egészségmegőrzését. Akik
utazásaikat kerékpáron teszik meg,
elkerülhetik az emberekkel való közvetlen találkozást és az esetleg fertőző felületek érintését. Ezzel egy időben testmozgást végeznek, aminek
szív- és érrendszeri betegségek elkerülésében, illetve az immunrendszer
erősítésében játszott szerepe régóta
ismert. A kerékpározással járó testmozgás a bezártság okozta mentális
nehézségeket is oldja. Arra buzdítunk
tehát mindenkit, hogy kerékpározzon,
ha teheti akár közlekedés céllal, akár
rekreációs tevékenységként.
További információ:
www.bringazzamunkaba.hu

A DTKH NONPROFIT KFT.: Tájékoztatójuk ügyfeleinket, hogy 2020. június 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra módosul.

FONTOS!!! Júliustól a korábban meghirdetett
időpontokhoz képest a táblázatban megjelölt
napokon történik a zöldhulladékok gyűjtése!

kommunális
hull. szállítás
napja
Hétfő
Kedd
Péntek

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2020.
JÚLIUS
AUGUSZTUS
20.
17.
21.
18.
24.
21.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére
szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.
A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken szerezhetőek be.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.
JÚLIUS
AUGUSZTUS
13.
10.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 2 db cserezsákot
(csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga
színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott
napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól
látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Ezáltal havi egyszeri gyűjtési alkalommal is
megvalósul az összegyűjtött csomagolási hulladékok elszállítása.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.,
Tel.: 06-53/500-152, 06-53/500-153,
e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu,
web: www.dtkh.hu
PÉCELEN: Lázár Ervin Városi Könyvtár
és Szemere Pál Művelődési Ház
Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.
Páratlan hét: hétfő 14-16-ig.
Páros hét: csütörtök 8-12-ig.
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KÖZÖSSÉG

MÚLTIDÉZŐ

Az ujjlenyomatok

KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉS ESEMÉNY
SOROZATUNK IDÉN MÁSODIK
ÁLLOMÁSÁHOZ ÉRKEZETT

A

globális faültetések, amelyek a maximális jószándékkal szeretnének
tenni a környezetünkért, olyan negatív változásokat is képesek elindítani,
amelyek épp olyan kártékonyak és nehezen visszafordíthatóak, mint voltak a tömeges fakivágások az őserdőkben. A kutatók
szerint a természetben magától kialakult
füves pusztáknak, vizes élőhelyeknek hasonlóan nagy az ökológiai értéke, mint egy
erdőnek. A pusztákon, mezőkön, réteken
is óriási biodiverzitás van, ezt ne feledjük!

10

Az ökoszisztéma nagyon érzékeny minden
változásra, és mint minden emberi beavatkozással a természetben, úgy a faültetéssel
is tudatosan, és hosszú távra tervezetten
szabad csak foglalkozni. A „megfelelő fát
a megfelelő helyre” ez az ökológusok vezérelve, ezt szeretném azzal kiegészíteni,
hogy nem csak az igényeit, hanem leendő
méreteit, korona magasságát és szélességét is vegyük figyelembe. A vezérelvet szem
előtt tartva szeretnénk folytatni a fásításokat Pécel közterületein és intézményeiben.

Posnyák Klára Klaudia és Alexa Dóra
PÉCELI HÍREK | 2020. JÚLIUS

„Rendőrbajtárs! Ha utad egykor Pécelre visz,
állj meg a sírja előtt, tisztelegj az emlékének!” – így búcsúzott a Magyar Rendőr című
szaklap 1939 februárjában Gábor Bélától.

G

ábor Béla volt az első ujjlenyomatokhoz értő szakértő Magyarországon, a Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal első vezetője és még sok egyéb
fantasztikus dolog elindítója a rendőrségen. Pécelen halt meg.
Gábor Béla (eredeti nevén Hollefreund
Béla) a jogtudományi egyetem elvégzése után 1897-ben kezdte meg munkáját a
rendőrségnél. Az akkori budapesti főrendőr, Pekáry Ferenc rendkívül nyitott volt
az új technikai megoldások átvételére, így
szorgalmazta az ujjlenyomat-olvasás bűnüldözési alkalmazását. Pekáry Gábor Bélát bízza meg az ún. daktiloszkópia rendőrségi gyakorlatának kialakításával, amihez
1902-ben egy labort is kialakítottak.
Szakértői és hivatalvezetői munkája melKisebb feltűnést keltett, amikor egy pos- lett új feladatokat keres a rendőrségnek.
takocsiban feltört pénzeslevélről Gábor Baksa János rendőrkapitánnyal közösen
ujjlenyomatot vett, majd egyértelműen megalakítják az Életuntakat Védő Irodát.
beazonosította az elkövetőt, de az igazi Korát megelőzve fedezi fel, hogy az öngyilországos hírt és a „tudományág” elisme- kosságok egy részét egyfajta „segélyvonalrését egy szörnyű rablótámadás hozta el lal” meg lehet előzni. Persze az „iroda” alatt
pár évvel később. 1907. július 19-én éjjel a Gábor Béla rendőrségi szobáját kell érteni,
dánosi csárdában brutális módon összeka- külön stáb ekkor még nem jön létre ilyen
szabolták a ház lakóit és egy éppen betéve- célra. Elszántságát jól jelzi a Pesti Napló
dő kocsist, majd felgyújtották az épületet. újságírójával folytatott egyik beszélgetése.
Gyanúsítottakat hamar talált a rendőrség, Az újságíró arról kérdezi Gábort, hogy mi
egyértelműen azonban nem sikerült beazo- van, ha csak szélhámosok jönnek be, akik
nosítani az elkövetőket. Ekkor lépett szín- pénzt, ruhát, élelmet akarnak és csak fere Gábor Béla a viszonylag új eljárással: a nyegetőznek azzal, hogy különben meghalcsárdában talált poharakról vett ujjlenyo- nak. Gábor válasza: „Inkább ültessenek fel
matok alapján sikerült meghatározni a bű- bennünket kilencvenkilenc esetben, mintnösöket.
Gábor Béla 1905-ben és 1912- A budapesti főkapitányságon
ben is ad ki könyveket az ujjle- levő daktiloszkópiai műterem
nyomat-olvasás tudományáról,
de rendszeresen tart előadásokat a laikusok számára is.
1916-ban megírja a nyomozás
segédeszközeit bemutató oktató könyvét. Később felkérik
az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal vezetésére is.
2020. JÚLIUS | PÉCELI HÍREK

hogy … egyetlen komoly életuntat is elutasítsunk.”
1919-ben az éppen államosított rendőrség
újjászervezésének feladatával találja meg a
Belügyminisztérium: a kettéválasztott budapesti kapitányság „budapestvidéki kerületi főkapitánya” lesz (azaz az „agglomeráció” tartozik hozzá). Ez a nagy, politikaközeli
feladat azonban már vélhetően nem tetszik
neki, alig egy évvel később, 1920-ban kéri
a nyugdíjaztatását, visszavonul, élete utolsó szakaszát Pécelen tölti.
Városunkhoz több szál is köti a Hollefreund testvéreket. Gábor Béla egyik
testvére, a színésznőnek készülő, de a
korabeli sajtó szerint gyengén teljesítő
Hollefreund Dóra 40 évesen megy hozzá a Pécelen éldegélő, 78 éves id. Dániel Gábor nyugalmazott főispánhoz (az
ifjabbik Dániel Gábor az ún. „zsebkendős szavazással” vonul be a történelemkönyvekbe). Másik testvére, Hollefreund
Ottó méhész és zenész. A Méhész Egyesület pénztárnoka 1905-ben már Pécelen
méhészkedik, de benne van a helyi tűzoltó egyletben is. Ami talán még fontosabb:
a Zeneakadémia magánének szakán végzett Hollefrenud Ottó lesz a mai péceli Petőfi Sándor Férfikórus (akkori nevén Polgári Dalkör) első karnagya.
Azt sajnos egyelőre nem tudni, hogy
Hollefreund/Gábor Béla melyik testvéréhez költözik, miután 1920-ban visszavonul a közélettől, az viszont biztos, hogy
szakértőként még mindig segíti a rendőrség munkáját. Dr. Gábor Béla nyugalmazott főkapitányt 1939. január 31-én, délután 4 órakor helyezték Pécelen a római
katolikus egyház szertartása szerint, igen
nagy részvét mellett örök nyugalomra.
(Az írás teljes terjedelmében elolvasható a peceliszilankok.
hu oldalon. További érdekességek találhatók Pécel múltjáról, kultúrájáról a
peceliertektar.hu oldalon is.)
Fotó: Tolnai Világlapja, 1912. június- szeptember

Az ültessünk fát megszólító mondatokkal napjainkban ember tömegeket lehet megmozdítani,
mert még a csapból is az folyik, hogy ezzel megmentjük a Földet. Igen, tény, hogy a faültetés egy
a sok lehetséges megoldásból, amivel javítani tudunk az ökoszisztémánk állapotán. Azonban az
ökoszisztémát véleményem szerint nem megmenteni, hanem ápolni és tiszteletben tartani kell.

első magyarországi szakértője

Fotó: A közbiztonság almanachja, 1914

ÖKOLÓGIAI
SZEMLÉLETŰ
NÖVÉNYTELEPÍTÉS
A TOPOLYOSBAN

A vírushelyzet miatt az elmúlt hónapokban
úgy gondoljuk felértékelődött a természet
és a sport szerepe! Szerencsére ez a két dolog még élvezetesebb tud lenni, hogy együtt
van jelen! A mozgás elengedhetetlen része
az egészséges életnek, a fákkal övezett környezet pedig elengedhetetlen része az elviselhető és élhető klímának, környezetünknek és a tiszta levegőnek!
Az egyre nagyobb látogatottságnak örvendő, Topolyos bejáratánál található felnőtt sport és játszótér, ahol minden lakos
kedvére hódolhat a mozgás szeretetének,
az egyik szempontot teljesíti!
Azonban a játszótér környezete még hagy
kívánnivalót maga után. Ahhoz, hogy ez a
környezet még hívogatóbb, barátságosabb
legyen majd a nyári napsütötte napokon is,
FÁKAT KELL ÜLTETNÜNK! Terveink szerint 7-9-11 fát (az adományok öszszegétől függően) szeretnénk ligetes elrendezésben kiültetni, és a következő 5 évben
szeretnénk az utógondozást is megoldani
lakossági és önkormányzati összefogással.
Az már csak álom, de jó lenne egy köztéri
ivókút is, valamint egy zárható talajcsap
vízvétel céljából az első 3-5 évben szükséges öntözés megoldására.
MOST, még az ültetés előtt azonban
közösségi összefogásra, adományra van
szüksége a fáknak, hogy eljuthassanak végső helyükre. A fák beszerzését, szállítását,
és a faültetéshez szükséges tápanyagot, a
törzsvédelem kellékeit (drótháló és facölöpök) kell tudnunk megfinanszírozni ahhoz,
hogy élhetőbb lakóhelyet, sportolási lehetőséget biztosítsunk magunknak. Ezért a
sportkedvelő és környezetükért tenni akaró péceli lakosok anyagi támogatását, adományát kérjük! Aki szeretné támogatni, és
úgy érzi, adományával hozzájárulna a felnőtt játszótér fásításához, az három módon tudja eljuttatni a felajánlott összeget:
• átutalással a Péceli Természetvédők
és Állatbarátok Közhasznú Egyesülete
számlaszámára: 65100211-11044994,
valamint
• személyesen készpénzben a CoSer Számítástechnikai Szaküzlet és Szervizben
(a Pennyvel szemben a buszmegállóban)
• személyesen készpénzben a Pipacs Virágboltban (Pécel, Szondi–Fáy utca sarok) csengetni kell, egész nap van lehetőség az adomány átadására
Minden támogatást elfogadunk és köszönünk a 10 millió fa Pécel és a felnőtt
játszóteret használó lakók nevében.

Összeállította:
Erdős Szabolcs
11

MEGEMLÉKEZÉS

KULTÚRA

TRIANON 100
„Az emléktábla elkészítése és felavatása nem maradhatott el. Hiszen Trianon 100 az ember életében egyszer van csak, és erről a szomorú eseményről igenis méltó módon kell emlékezni Pécelen is.”

emléktábla elkészítése és
felavatása nem maradhat
el. Így gyűjtésbe kezdtünk,
hogy elkészíttessük az emléktáblát.

S

zínvonalas műsorral emlékeztek meg
városunkban 2020. június 4-én délután a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról. Ez alkalommal
felavatásra került az évfordulóra készült
emléktábla is. Becs Józseffel, a Wass Albert
Társaság Pécel oszlopos tagjával interjúnkban erről is beszélgettünk.

– Hogyan alakult a
gyűjtés?
– Megkerestünk péceli
vállalkozókat és magánszemélyeket, hogy támogassák elképzelésünket.
Első hívó szóra olyan öszszefogás jött létre, amiről álmodni sem mertünk.
Itt felsorolni hosszú lenne mindazok nevét, akik
anyagilag támogatták kezdeményezésünket, ezt megtettük már a
facebookon. De kiemelnénk két motoros
csapatot, a Szkíta Motoros Egyesületet és
a Sörsámán motorosokat, akik nem mind
péceliek, de mégis mindig mellettünk állnak, amikor valami komolyabb dolgot szeretnénk véghez vinni.
Így kezdeményezésünkre hamar összejött az az összeg, amiből elkészíttethettük
az emléktáblát. A tábla talapzatát Kelemen
György műkőkészítő mester barátunknak
köszönhetjük, aki a körülötte lévő szegélyt
is el fogja készíteni műkőből, mindezt teljesen ingyen.

– Mikor fogalmazódott meg, hogy
a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emléktáblát
állítsanak?
– Amikor februárban Wass Albertre
emlékeztünk a Kúria Rendezvényházban,
akkor jött az ötlet, hogy valami megemlé- – A koronavírus majdnem áthúzta
kezést kellene csinálnunk Trianon 100-ik a szervezést…
évfordulójára.
– Ugyan május második felében még
Felvetődött az ötlet, hogy készíttessünk kétségeink voltak, hogy hogyan is fog megegy márványtáblát, melyet a Kálvin téren
helyeznénk el. Ezt a kezdeményezést a váKoszorúzás
ros vezetői támogatták.
a Történelmi
Ezt követően a nagy lelkesedünk alább
Emlékparkban
hagyott, mivel a koronavírus helyzet mindent bizonytalanná tett a jövőre nézve, és
mindenki saját problémájával volt elfoglalva.
Április vége felé Balázs Ottó és Farkas
Péter barátaink a Wass Albert Társaság Pécel oszlopos tagjai eszméltek fel először ebből a letargikus hangulatból és kezdtek el
győzködni, hogy márpedig a Trianon 100
12
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Fábián Zoltán, a Hungarica zenekar
énekese, és Fagylaltos László.
történni az avatás, hiszen a koronavírus végett még tilos volt bármilyen rendezvényt
is szervezni. Feszülten figyeltük a kormány
rendelkezéseit a járvánnyal kapcsolatban.
Május utolsó hetében eldöntöttük, hogy
lesz, ami lesz, meghirdetjük és márpedig
felavatjuk a Trianon 100 emléktáblát. Szerencsénk lett, mert a kormány lazított a járványügyi intézkedésekben.
– Végül hogyan állt össze a műsor?
– Mivel a Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány rendezi évek óta a Trianoni megemlékezéseket, velük egyeztetve közösen összeállt a június 4-ei ünnepség
sorozat.
Kezdtük az autós felvonulással, amit az
Alapítvány szervezett, majd felavattuk az
emléktáblát, és záró eseményként meggyújtottuk az Összetartozás tüzét a Történelmi
Emlékparkban.
Nagy meglepetés volt és nagy öröm számunkra, hogy ilyen szép számmal, közel
kétszázan voltak kíváncsiak erre a péceli
eseményre.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy
az emléktábla avatásra elfogadta meghívásunkat Fábián Zoltán, a Hungarica zenekar énekese, aki akusztikus dalokkal és
Fagylaltos László, aki lélekemelő versekkel
és beszédekkel emlékeztek velünk együtt
Trianon 100-ik évfordulójára.
– Kik segítettek még?
– Az emléktábla felállításában és a virágosításban rengeteg segítséget kaptunk
a Pécel Üzemeltető Kft.-től, ezúton is szeretnénk hálás köszönetet mondani a kft.
vezetőjének, Koricsánszki Tamásnak és
Sztranyan Zsófinak, Pécel kertészének.
Rengeteg tervünk és elképzelésünk van,
hogy hogyan tehetnénk még szebbé a Kálvin teret. Ez ügyben még egyeztetnünk kell
a városvezetéssel. Reményeink szerint úgy,
ahogy eddig is, megtaláljuk a közös hangot,
és támogatni fogják ötleteinket és elképzeléseinket.
Zárásként álljon itt egy idézet Wass Alberttől: „Együtt erő vagyunk, szerteszét
gyöngeség”.
Cs.K.
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A KÖNYVTÁR
- MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Kedves látogatóink!
INTÉZMÉNYÜNK ÚJRA NYITVA TART!
Rita Falk – SOROZAT

A KÖNYVTÁR AUGUSZTUS 14-IG NYÁRI
NYITVA TARTÁSSAL VÁRJA AZ OLVASÓKAT:

Egy ínycsiklandozó új
sorozat a könyvtárban.
A főszereplő, Franz Eberhofert, egy igazi bajor rendőr.
Büntetésből áthelyezik a nyüzsgő nagyvárosból a csendes szülőfalujába. Békés hétköznapjait azonban nem várt események
zavarják meg.
Aki szereti a jó krimiket (pl.
M.C. Beaton: Hamish Macbeth sorozatát), a jó humort
és a hamisítatlan bajor recepteket, feltétlen olvassa el
az első részt, melynek címe:

• hétfő, csütörtök: 13.00-18.30 óráig
• kedd, szerda, péntek: 9.00-16.00 óráig
A könyvtári szolgáltatások közül csak a kölcsönzés működik,
a helyben használat és a játszósarok egyelőre szünetel. A veszélyhelyzet alatt lejárt dokumentumokat július 31-ig késedelmi díj felszámolása nélkül lehet visszahozni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a következő higiéniai előírások betartása a könyvtár használata során kötelező:
• Kérjük, mielőtt bejön a könyvtárba,
mossa meg vagy fertőtlenítse a kezét!
• Maszk viselése kötelező!
• Kérjük, lehetőség szerint, csak szemmel válogasson,
amelyik dokumentumot megfogta, azt kölcsönözze is ki!
• 15 percnél többet ne töltsön a könyvtárban!

TÉLIKRUMPLIGOMBÓC.

Bíró Zsófia:
A MACSKA MONDJA MEG!
MIT EGYÉL ÉS MIT NE

Összetevők: macskák, gyerekek,
palacsinta, szupernagyi, szupermarket, biomérnök, humort szabályozó anyag (E210), fűszerek
(szeretet, izgalom)
Bíró Zsófia meseregénye szórakoztatva segíti a tudatosabb,
egészségesebb táplálkozást,
hogy a gyerekeket később se
etethessék meg bármivel. (5-8
éveseknek)

KUFLIK
MESESOROZAT

Nyáron is működő foglalkozásaink:
• Zumba Fitness: hétfőn és szerdán 18.30-19.30 óráig
• Hölgytorna-kortól függetlenül:
hétfőn 9.30-10.30, csütörtökön 17.30-18.30 óráig
• Gerincjóga: kedden 18.00-19.30 óráig
• Pilates: csütörtökön 18.30-19.30 óráig
• Step Aerobic: csütörtökön 18.30-19.30 óráig
• Szenior örömtánc: 10.30-11.30 óráig
Várunk mindenkit szeretettel!

JÚLIUS 13-17.

MESÉS KALANDOK
A KÖNYVTÁRBAN:
Nyári napközis tábor 2-5. osztályos gyerekeknek.
Részletek a címlap belső oldalán található plakáton!

„Se nem kifli, se nem kukac, simán kufli, ezt mondogasd!”
A Kuflik mesesorozat
második évada Dániel
András meséi és rajzai
alapján készült.
Ovisoknak és nagyobbaknak, de az egész családnak is egyaránt
garantált szórakozást ígér. Jókat fognak kuncogni a kedves bumfordi szereplőkön.
2020. JÚLIUS | PÉCELI HÍREK

A MŰVELŐDÉSI HÁZ, SZOKÁS SZERINT,
A PROGRAMOKHOZ IGAZODVA TART NYITVA.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
ÉS PROGRAMOK ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.,
Tel.: 06-28/662-146, 662-147, 06-20/965-1244,
Web.: www.pecelkonyvtar.hu
E-mail.: muvhaz@pecel.hu, facebook.com
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

KULTÚRA

HITÉLET

Sárát Horváth Tibor
polgármester és Varmuzsa
Péter alpolgármester köszöntötte

EGY SOKOLDALÚ

GIMNAZISTA SIKERE
A 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 99 beérkezett pályázat közül egy péceli középiskolás pályamunkáját II. díjban részesítette a szakmai zsűri.

H

argitai Sára a Gödöllői Református Líceum Gimnázium 11. évfolyamát fejezte be júniusban. Általános iskolai tanulmányait a péceli Petőfi
iskolában folytatta, és akkor még a humán

tárgyak vonzották, irodalom, történelem
versenyeken ért el szép eredményeket. Érdeklődési körében nagy fordulat következett
be a Líceumban töltött első éve, a hetedik évfolyam után, melyben jelentős szerepe volt

RETRO PÉCEL
Képek, történetek a régmúltból – azt gondolnánk, hogy csak az időseket érdeklik az ilyen
dolgok. Hogy ez nem így
van, erre példa az alábbi
írás, melynek főszereplőves fiatal.
je egy 16 éves

B

agó Dávid a Fáyy
A ndrás
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola első
év folyamos
diákja, és mint
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minden mai fiatal, sok időt tölt a számítógép előtt. A facebookon több péceli csoportnak is tagja, és figyelemmel kíséri a
várossal kapcsolatos híreket, információkat. Észrevette, hogy nagy aktivitást vált
ki egy-egy világhálóra felkerült régi péceli fénykép, gondolatokat ébreszt az emberekben, vagyis, sokan örülnek ennek. Így
jött az a gondolat, hogy kellene egy olyan
csoport, ahol kizárólag a régi Pécel a téma, ahol
ah bárkinek lehetősége van megosztalévő
ni a birtokában
b
fényképeket, vifén
deókat. Így hozde
tta létre a „Régi
képek Pécelről,
amikor Pécel
még Péczel
volt” elnevezésű csoportot 2019 janu-

matematika tanárának, Unyi Tamásnak.
Sára nemcsak megszerette a matematikát,
de erős tudásvágy ébredt fel benne. Amikor a 8. évfolyamot zárta, megkérte tanárát,
hogy adjon neki felsőbb osztályos tankönyveket, mert a nyári szünidőben szeretne a
matematikával foglalkozni. Tanára örömmel teljesítette kérését, és meghívta Sárát
az iskolában már évek óta működő kutatócsoportba, ahol elsősorban a matematikai
közepekkel foglalkoznak. Az itt dolgozó diákoknak többször is lehetőségük nyílt szerepelni szakmai konferenciákon, ahol előadásokat tartottak kutatási eredményeikről.
A 2019 őszén kiírt pályázatra Sára „Középpontban az elfeledett közép” címmel adta
be pályamunkáját. Tanulmányában hasznosíthatta kutatása eredményeit, valamint
jelentős segítséget jelentett a nagy mennyiségű szakirodalom, melyeket tanára készségesen rendelkezésére bocsátott.
Amikor éppen nem a matematika rejtelmeivel foglalkozik, Sára is a mai tinédzserek
életét éli: szeret regényeket, verseket olvasni,
festeni, horgolni, zenét hallgatni, a barátaival lenni. A karantén alatt elkezdett autodidakta módon zongorázni tanulni. Hasznos
hobbyja a sütés, családja örömére a vasárnapi ebédhez ő biztosítja a desszertet.
Egy év múlva érettségizik, már időszerű a kérdés, merre tovább. Nem lepődtem
meg a válaszán, természetesen matematikus szeretne lenni.
L.Á.

árjában az akkor még csak 8. osztályos
Dávid. Hogy jó volt az ötlet, a mostanra
már ezerötszázat elérő taglétszám bizonyítja a legjobban. Elismeréssel is büszkélkedhet a fiatalember, mivel a Települési Értéktár Bizottság „Az érték is lehet
menő” című pályázatán a zsűri ezüst minősítéssel értékelte a facebook csoport létrehozását, működtetését.
Kiknek ajánlja Dávid ezt a csoportot? Tulajdonképpen mindenkinek. Az idősebbeknek, a tősgyökeres pécelieknek a nosztalgia
miatt, a fiataloknak és a nemrég beköltözőknek pedig azért, hogy megismerkedhessenek Pécel múltjával. Dávidnak szívügye ez a csoport, napi szinten foglalkozik
vele. Segítői is akadtak, Lengyelné Fábián
Lídia és Varró István személyében, akik
főként a tagok toborzásában és a képek
beazonosításában tevékenykednek.
Dávid idejének nagy részét a tanulás
tölti ki, de rendszeresen segít a házimunkában, és nagyon szeret részt venni a Varázskulcs Közösség programjain.
A csoport nemrégiben új nevet kapott,
akinek kedve támadt csatlakozni, „Retro
Pécel” néven keresse a facebookon. L.Á.
PÉCELI HÍREK | 2020. JÚLIUS

A legfőbb ünnepünk
Bizonyára többen is élnek még Pécelen, akik emlékeznek arra az
időre, amikor a Jézus Szíve Társasága (közismert nevén Népleányok) a településen, a környéki tanyákon és a ma idősotthonként
működő épületben lévő lelkigyakorlatos házban áldásos tevékenységet folytattak 1927–1945 között.

T

emplomunk írott dokumentumai hűen őrzik ezeket az emlékeket. Most külön aktualitása van annak a bejegyzésnek, miszerint a 2. világháború
idején a Népleányok buzgó apostolkodása eredményeként Pécelt a katolikusok Jézus Szívének ajánlották, s
fogadalmat tettek, hogy minden évben ezen ünnep alkalmából hálaadó szentmisében megemlékeznek Jézus
oltalmazó szeretetéről a templom udvarán tiszteletére
állított szobor mellett.
A Katolikus Egyházban júniusban külön ünnepnapja
van Jézus Szívének, így hagyománnyá vált az egész hónapot Neki szentelni. Jézus lándzsával átvert Szívének
tisztelete valamilyen módon mindig jelen volt az Egyházban.
Közösségünk jezsuita alapítója, P. Bíró Ferenc Szent
Ignác lelkigyakorlatain nevelkedett, így saját lelkigyakorKurczina Terézia

latos és lelkipásztori tapasztalatai is megerősítették abban, hogy minden keresztény ember előtt Jézusnak kell
követendő példaként állnia, aki által Isten maradéktalanul odaadja Önmagát az embereknek. Hitünk szerint Jézus egészen Isten, így minden emberi megnyilvánulásában benne van Isten, ugyanakkor egészen ember is, így
emberi valóságában mindig az Atyára irányul, ráhagyatkozik, az Ő indításaira várva cselekszik, teljesen az Atya
akaratából él. Amikor Jézus Szívét megszólítjuk, az Isten és ember találkozásának élményébe merülünk bele.
P. Bíró sokszor hangoztatta: vallásos életünk nem merülhet ki ájtatossági gyakorlatokban. Istennel való kapcsolatunknak át kell szőnie minden tettünket, az emberekhez Jézus lelkületével kell fordulnunk.
A Jézus Szíve tisztelet apostolaként azt tanította, hogy
ha azt akarjuk, hogy Jézus Szívének tett felajánlásunk
ne csupán illúzió legyen, törekednünk kell az állapot- és
hivatásbeli kötelességeinket az Isten és ember iránti szeretet szellemében végezni.
Jézus Szíve tiszteletünkhöz szorosan hozzátartozik az
engesztelés, ami a
P. Bíró sokszor hanmai emberek számára – a hívők kögoztatta: vallásos élezött is – idegen, érthetetlen hangzású. tünk nem merülhet ki ájAlapítónk hitt az tatossági gyakorlatokban.
erejében, s a gyakorlatba újszerűen Istennel való kapcsolatunkátültetve újfajta ér- nak át kell szőnie minden tettelmezést kapott a
tünket, az emberekhez Jézus
fogalom. Azt kívánta, hogy ne csupán lelkületével kell fordulnunk.
imával, hanem minél tökéletesebb élettel, minél nagyobb életszentséggel,
egész hétköznapi munkánkkal engeszteljük Istent, akit
folyamatosan megbántunk személyes és közösségi bűneinkkel, hibáinkkal. Minden, amit szeretettel teszünk,
az engesztelés eszközévé válhat, még a leghétköznapibb
tevékenység is. Az engesztelő lelkülethez hozzátartozik,
hogy vidáman, becsülettel végezzük kötelességeinket, elviseljük a megpróbáltatásokat, a teremtett világot igyekszünk Isten szolgálatába állítani, embertársainkat Istenhez vezetni.
A Szent Ignác-i lelkigyakorlatokban felismerhetjük Célunkat, Istent, s azt, hogy minden egyéb a Cél eléréséért
van teremtve. Alapítónk szerint a legtöbb bűn a „minden egyéb” helytelen használatából származik tettek és
mulasztások által, ugyanis rosszul viszonyulunk hozzájuk. Jézus Szíve lelkiségünk sajátos feladata a teremtett
javak rendeltetésszerű használata is.
Ezért arra buzdít bennünket, hogy az eredeti rend helyreállításáért dolgozzunk, Isten elrendelése szerint éljünk
a világ dolgaival, ahogyan Jézus földi életében bemutatta nekünk. Az Ő rejtett élete Názáretben ugyanis azonos
volt az emberek többségének életmódjával, így az mindenki által követhető.
Kurczina Terézia SJC
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Fotó: KD

SPORT

PÉCELI FUTÓ
CSÚCSOT DÖNTÖTT
Egy rendkívül nehéz terepfutó kihívás,
„A Kör” több mint két éve fennálló csúcsát döntötte meg a péceli Kovács Dávid
június 11-én.
Dávid mindennapjainak körülbelül 5
éve lett része a futás. Azóta rendszeresen, heti 5-6 alkalommal edz, mely edzések általában 10-20 kilométer közöttiek,
a hosszabb hétvégi futásai 30-40 kilométeresek. Szereti megmérettetni magát,
de nem jár sok versenyre, néhány kisebb
edzőverseny mellett kiválaszt évente kettőt-hármat, melyek nagyobb erőfeszítést
igényelnek. Ugyan nem verseny, de ilyen
kihívás A Kör is a Börzsönyben, melynek 152 kilométeres távja 7100 méter
pozitív szintemelkedést tartalmaz, többek között ezért is igen nehéz teljesíteni. Különlegessége még, hogy nem kötődik rendezvényhez, az év bármely napján
neki lehet vágni, a szervezők által biztosított nyomkövetővel kell igazolni a teljesítést. Dávidnak már eddig is voltak kiemelkedő eredményei, – például a tavalyi
Ultra-Trail Hungary terepfutó verseny 112
km-es távján 4. helyezett lett - de mostani eredményére különösen büszke lehet, hiszen egy több mint 2 éve fennálló
csúcsot döntött meg, nem is akárhogyan,
1 óra 15 perccel lett jobb az eredménye,
mint az előző csúcstartónak.t
L.Á.

SPORT

A VÍRUSFERTŐZÉS miatti karantén és az online órák
után sokak kérésére az iskola
sportudvarán végre újra találkozhattunk a sportolni vágyó
tanulókkal. Hagyomány a PIOK
Ráday gimnáziumban, hogy június 4-én egy kis időre megállunk, és megemlékezünk a trianoni békediktátumról. Ezúttal
sem maradt el a gyertyagyújtás a nemzeti trikolor előtt, viszont utána már a sporté lett
a főszerep. A labdarúgó kupa
döntőjében nehéz feladat jutott a kilencedikes tanulóknak
a tizenegyedik osztályt erősíA győztes floorball csapat
tő Dobronyi-Zentai párossal
szemben, akik két éve tagjai
voltak a szentendrei regionális diákolim- 5:2 lett, a tizenegyedik osztályosok győzpia győztes csapatának. A meccs végül tek. A floorball döntőt is ez a két évfolyam
vívta. Az elmúlt évben már kétszer találkoztak egymással, mindkét csapat
egyszer győzött.
A június 4-i csatából
a kilencedikesek kerültek ki győztesen,
7:5 lett az eredmény.
A kupa végére a
c s apatok kel le mesen elfáradtak,
és örültek annak,
hogy végre közösen is sportolhattak egy jót.
Budaházi Attila testnevelő tanár és focista tanítványai

Budaházi Attila
testnevelő tanár

Hirdetés

SZÉPSÉGEIT!

A városunkat körülvevő erdők, dombok remek kirándulási lehetőségeket rejtenek magukban. Túraajánló sorozatunk célja, hogy kedvet
csináljunk a környék felfedezéséhez. Az útvonalakat Perényi-Bakó Andrea, a Péceli Természetjáró és Futóklub vezetője mutatja be.

M

ai túraajánlómban
egy izgalmas útvonalat fogok bemutatni.
A kirándulást a péceli piactérről indítjuk, ahol kényelmesen le tudunk parkolni. A túra
hossza 5,5 kilométer és végig
jelzett turistaútvonalakon haladhatunk.
Miután elhagyjuk a piacteret, a Baross utcán először balra tartunk a posta felé, majd az
Isaszegi úton szintén balra fordulunk, és a járdán haladva sétálunk a város vége felé a sárga és zöld turistajelzéseken. A
településhatárhoz közeledve
az utolsó utcán (Kodály Zoltán
utca) jobbra fordulunk. Az utca
végén már vár minket az erdő,
árnyas fák alatt sétálunk egy
szélesebb, homokos földúton

a sárga jelzésen. Ezt a jelzést
követjük, és fokozatosan emelkedünk, amikor a jelzés balra
betér a fák közé, és erősebben
emelkedni kezd. Felsétálunk
az emelkedőn, és a jelzést még

mindig nem elhagyva haladunk
tovább egy kicsit a tetőn, mígnem a kellemes, hűs erdőben
egy lejtőn találjuk magunkat. Itt
leereszkedünk, és addig követjük a sárga jelzést, amíg teljesen

le nem érkezünk, és egy széles
földutat keresztezünk, amit a
piros jelzés jelöl. Itt balra tartunk, majd hamarosan megpillantjuk a régi erdészházat, ami
előtt ismét balra fordulunk. Jó
nagy levegőt veszünk, és elkezdünk egy meredekebb emelkedőn kaptatni. Ez a zöld jelzés,
innentől ezt követjük. Hamarosan lankásabbá válik az út,
és könnyebbé a járás, majd az
ösvény balra fordul egy csodaszép fenyőerdőbe. A fenyvesben
sétálva felérünk ismét a tetőre,
és a zöld jelzést jobbra követve, visszaérkezünk a Kodály
Zoltán utca tetejére. Innentől
ugyanazon az úton, ahogyan
jöttünk, visszasétálunk a piactérre, ahonnan kellemesen
elfáradva térhetünk haza.

Hirdetés

KONTÉNERES
HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS
3–8 m -es
3

konténerekkel

Szabó
Sándor

Tel.: 06 -30/200 -1163
16

Fedezzük fel Pécel
környékének

FLOORBALL ÉS LABDARÚGÓ KUPA
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

TV
SZERVIZ
PÉCEL

Szépülj nálam!

LCD-, Plazma- és hagyományos televíziók
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

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

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

LG • GRUNDIG • SAMSUNG • ORION • THOMSON SZAKSZERVIZ

P és P Szerviz Bt.

Tel.: 06-70/406-2020, 06-30/931-0899
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Idill
kozmetika

Papp Ildikó
kozmetikus
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A hirdetés felmutatója a választott szolgáltatás
árából 10% KEDVEZMÉNYT kap!
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PÉCELI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

FŐVÁROSI
GÁZMŰVEK Zrt.

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

Hibabejelentés: 06-1/477-1333

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: csalsegpecel@gmail.com

LÁZÁR ERVIN VÁROSI
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

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 16:00-18:00
Balog Zoltán
rendőrzászlós, körzeti megbízott
Mobiltelefon: 06-20/314-4914
E-mail cím: balogzo@pest.police.hu
Nováki Attila
rendőrzászlós, körzeti megbízott
Mobiltelefon: 06-20/268-7610
E-mail cím: novakia@pest.police.hu
Gödöllő Rendőrkapitányság központi
száma: 06-28/524-600

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

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

GYÓGYSZERTÁRAK

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG

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

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

Péceli-Gyógyszertár
2119 Pécel, Maglódi út 9.
06-28/792-806

MEZŐŐRÖK

Szemere Patika
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

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

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

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ

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

VÉDŐNŐK:

2234 Maglód, Rákóczi utca 7.
Telefon: 06-28/662-104,
06-29/526-140, 06-70/410-4012
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig;
hétvégén és ünnepnap
a nap 24 órájában.

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

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. BENKŐ JULIANNA
Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28/547-226
E-mail: drbenko.rendelo
@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 telefonszám: 06-28/547-236
További információ:
https://pecel1gyerek.hu/
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PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Kiadó: Juhász András egyéni vállalkozó
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
Címlapfotó: Cseri Katalin • Hirdetésfelvétel: 06-20/5-934-534
Nyomda: Pauker-Holding K . 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 6000 példányban.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldö írásokat a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül, szerkeszte formában közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

3. védőnői körzet:
ISTÓK MÁRIA
Telefon: 06-20/529-8538
4. védőnői körzet:
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-30/381-1332
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Ha nálunk rendeled a menyasszonyi
csokrod, akkor a virágot illetően
semmi okod nem lesz az aggodasem
lomra: pontosan azt készítjük el,
lom
amit megálmodtál, pontosan
akkorra, amikorra kéred.

A kép
felhasználása a Pekáry
Kastély Étterem engedélyével

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
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és lábápolás a szép
és egészséges lábakért.

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

Kérjük a betegeket, hogy személyes beteg vizsgálatra
az orvosi rendelőbe csak telefonos konzultációt követően,
kizárólag egyeztetett időpontban menjenek. Recept felíratására használják a megadott e-mail címeket. Köszönjük.

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

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

www.facebook.com/pipacsviragbolt

PARTNER

0,1'(1SHGLNĲUPHOOª
ajándék spa lábáztatás,
EĒUUDG®UR]¢VªVPDVV]¢]VM¢U
Bizalommal forduljanak hozzám problémás lábakkal is!

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

Professional beauty Szépségszalon
Pécel, Baross utca 5. (Piac tér)

Keressetek minket bátran
– sz
személyesen Pécelen a Pipacs
V
Virágboltban,
telefonon vagy
akár messenger üzenetben!
Tudtátok, hogy megrendelhetitek
nálunk az esküvőtök teljes dekorációját?
Nincs más dolgotok, mint
r
felkeresni
bennünket és részletesen
fee
elmondani, hogy mi az, amit
megálmodtatok a Nagy Napra.
Forduljatok hozzánk bizalommal!

Cím: Pécel, Szondi
di utca
t 53
53. (S
(Szondi–Fáy utca sarok)
06-20/447-4328 • 06-28/740-068 • info@novenyvilag.hu
HAJDÚSZOBOSZLÓNƏǔɜȸƳȨǸȒȅȵǼƺɴɖȅ
ȅƺǼǼƺɎɎǼǣǔɎƺɀًƺȸǸƻǼɵƺɀًǸǼǥȅƐɀ

APARTMANOK KIADÓK!
ìΈ £¸oq|cΈo.£-¸-ΈcÅeqì̺ΈΈ

ŬúššŷΈĽƿƝĝƍƥǦŶĕúǕùšΈΈ
ĥƥΈĽĤšƥǦĤƝĤšƱΈŞŶŬǜŅúǕùšΈΈ
ƝĤŬĝĤšŞĤǦŬĤŞ̺
PARKOLÁS IGÉNY SZERINT
ì£¸Έ £c|e}q̺
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Hirdetés

Szeretettel várjuk újonnan nyílt kézműves rétesezőnkben, ahol
kedvenc ízei mellett különleges finomságokkal is találkozhat! Ha
pedig egyedi kérése lenne, ossza meg velünk és elkészítjük!

Rendszeres,
vagy alkalomszerű

FŰKASZÁLÁST
vállalok rövid határidővel.
Árajánlatot ingyenes helyszíni
felmérés után adok. HÍVJON MOST!

ÀaΈ¸-¸cΈΈ
cQÛQ¸-e-ì.«-̿

Tel.: 06-30-218-7023
18

PÉCELI HÍREK | 2020. JÚLIUS

ÚJRARendelésfelvétel:
NYITVA VAGYUNK!
06 20
20 215
206
15200286
02215
86 0286
06
Rendelésfelvétel:
Nem akar lemaradni az akcióinkról?
Kövessen minket Facebookon:
fb.com/retesmanufaktura
Kézműves sütik szeretettel töltve!

2020. JÚLIUS | PÉCELI HÍREK

kedd - péntek: 10-17
szombat: 8-12
vasárnap-hétfő: zárva

Tel.: 06-30-911-8246
Pécel, Zsigmondi u. elején
19

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE
«àX(RÁ«X(à0nٍ

Hídvéghy
½Ɂe¸ÍZJZ++Z+%,
ǱǰǰǸ,+\ȦZpu.ǲǶȫ(a MOL kútnál)
Tel.:ǯǵɁǲǯɁǸǲǱɁǸǶǶǷȤTel.: ǯǵɁǱǷɁǳǴǴɁǱǱǯ
gÄJ½ȥEɁȥǶǯǯ ɁǰǵǯǯȦSzoȥǶǯǯ Ɂǰǲǯǯ -ig.

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

ÁRCSÖKKENÉS!

BETONACÉLOK

ZÁRTSZELVÉNYEK

Ø 8 . . . . . . . . 680 Ft 6 fm
Ø 10 . . . . . . 1090 Ft 6 fm
Ø 12 . . . . . . 1520 Ft 6 fm

40 x 20 x 2 6 fm . . . . . 3300 Ft /szál
40 x 40 x 2 6 fm . . . . . 4560 Ft/szál
60 x 40 x 2 6 fm . . . . . 5600 Ft/szál

Mennyiségi árkedvezményekről érdeklődjön!

PVC ÉS KG CSÖVEK

HEGESZTETT HÁLÓK

BÚTORLAPSZABÁSZAT

2150x5000x4x150x150 5230 Ft 4970 Ft/tábla
Ø 110 2 fm PVC cső 1580 Ft 2150x5000x6x150x150 11500 Ft 10900 Ft/tábla
Ø 110 2 fm KG cső 2260 Ft 2150x5000x8x150x15018900 Ft 17900 Ft/tábla

INGYENES HELYSZÍNI
YS
SZÍNI FELMÉRÉS!
SZÍNI
FELMÉR
FELMÉ

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK
UTAT
nettó 100 000 Ft feletti vásárlás esetén 10 % KEDVEZMÉNYT ADUNK!

GÉPI ÉLZÁRÁS, ÍVES KIALAKÍTÁS

Telefon: 06-70-944-6974

50 ÉVE MŰKÖDŐ LAKATOS MŰHELY VÁLLAL:

E-mail: zsilkaestarsa@gmail.com
www.facebook.com/zsilkaestarsakft

• ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁKAT (garázsajtó, kerítés, kapu, rács stb.)
• LEME
LEMEZVÁGÁST 12 mm vastagságig, 2500 mm hosszúságig
• ÚJ! LLEMEZHAJLÍTÁST 100 tonnás élhajlító géppel 3 m szélességig.

www.zsilkabutor.huu

BETONACÉL KENGYELEK GYÁRTÁSÁRA RENDELÉST FELVESZÜNK!
AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! Az árváltozástatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk!

PAPP

AUTÓSZERVIZ

Kérjük MASZKBAN
keressék fel a boltot!

¿¸}aÛR¸«̻ΈÛQì«Eì¸¸«

͌ΈLQc}%Έ|eÛ««Έ ÓZONOS
UTASTÉR
͌ΈD¿¸}oÓΈeeR¸« D-£¸¸e-qR¸.«
KARAMBOLOS AUTÓK
teljeskörű biztosítási ügyintézése és javítása

Pécel, Szt. Imre krt. 35.
Tel.: 06-20/938-2280, 06-28/454-328

