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Péceli Városi GyereknapPéceli Városi Gyereknap

TÁMOGATÓK: 
Pécel Város Önkormányzata, Lázár Ervin Városi 

Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház, Közösség 
Pécelért Egyesület, Pécel Üzemeltető Kft., 

Burián-kalandpark, Játék & Ajándék Bolt, 
Péceli Sörsámánok Motoros Baráti Kör, Il buono caff é

10 órától arcfestés, 
lovaglás, kézműves foglal-

kozás, vasútmodell kiállítás, 
állatsimogató, motorozás a 

Péceli Sörsámánokkal,
 helyi csoportok 
bemutatkozása 

(zumba, Csata néptáncegyüttes, 
Pécel DOJO, Márkus Niki és a 

gyerekek, társastánc bemutató)

2022. május 28-29. (szombat-vasárnap)
HELYSZÍN: Pécel Rét utca, Topolyos

SZOMBAT:
10   30  Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar
15   00 Bum-bum együttes
16  30 Manócska Társulat bábelőadása 
  Breki és Varangyka kirándulni megy
18  30 Vastag Tamás koncert
19  30 DJ Lotters
   A ’90-es és 2000-es évek 

RETRO SZTÁR DJ

PPPPPéééééccccceeeeelllll DDDDDOOOOOJJJJJJOOOOOOOO,,,,,,, MMMMáááá
gggggggggyyyyeeeerrrreeeeeekkkkkkkkkkkeeeeekkkkkkkkkk,,,, ttttttttáááááááárrrrssssaaaaaaassssssstttttttááááággggggyyyyyyyyyyeeerrreeekkkkkeeekkk,,,,,,,  tttttáááárrrrsssaaaasssssttttttááVASÁRNAP: 

Egésznap Burián-kalandpark 
várja a gyerekeket

Mindenkit szeretettel várunk!
További információk a facebookon!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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ÖNKORMÁNYZATKÖZÖSSÉG

NE HAGYJA AZ UTOLSÓ PILLANATRA! 
Gondoskodjon mielőbb lejárt okmányai cseréjéről!

VESZÉLYHELYZET ALATT LEJÁRÓ OKMÁNYOK 
CSERÉJÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Zajvédőfal magasítási mun-
kákat végez a Magyar Közút 
Nonprofi t Zrt. az M0-ás autó-
út M3-as autópálya felé vezető 
oldalán, a péceli csomópont 
környezetében. A 2022. ápri-
lis 20. és június 9. között zaj-
ló munkák ideje alatt az autó-
út 1,2 kilométeres szakaszán 
sávszűkítésre és sebességkor-
látozásra számíthatnak a köz-
lekedők.
 Az építéssel összefüggés-
ben a szakemberek lezárják 
továbbá a péceli csomópont 
M3-M31 irányba vezető felhaj-
tó ágát. Az M3-M31 autópálya 
felé ideiglenesen táblákkal je-
lölt terelőúton, a Nagytarcsa-
Rákosliget csomóponton ke-
resztül lehet majd felhajtani az 
M0-ás autóútra.
 Az építési munkák idején 
hosszabb menetidővel szá-
molhatnak a közlekedők, ezért 
ajánlott még indulás előtt tá-
jékozódniuk a korlátozáshoz, 
munkavégzéshez kapcsoló-
dó aktuális forgalmi helyzet-
ről a Magyar Közút Nonpro-
fi t Zrt. Útinform szolgálatánál, 
a www.utinform.hu webol-
dalon, de érdemes navigációs, 
közösségi autós alkalmazást is 
használniuk, hogy az optimális 
útvonalukat megtervezhessék.

Forrás: https://
www.utinform.hu

ZAJVÉDŐFAL 
ÁTÉPÍTÉS MIATT 
FORGALOM-
KORLÁTOZÁS az 
M0-ás autóút 
péceli szakaszán

A 2020. március 11. és 2022. május 
31. között lejárt személyazonosító 
igazolványok, vezetői engedélyek 

és útlevelek 2022. június 30-ig érvényesek!
 A lejáró okmányok cseréjéhez nincs szük-
ség előzetes időpontfoglalásra a kormány-
ablakokban és okmányirodákban, de a 
várakozási idő minimalizálása érdekében 
továbbra is javasoljuk az időpontfoglalást.

 Időpontfoglalás telefonon: 1818
 Időpontfoglalás online: mo.hu
FONTOS, hogy a 2020. július 4. és 
2020. november 3. között lejárt egyéb 
okmányok (pl. közgyógyigazolvány, 
parkolási igazolvány) már nem ér-
vényesek!
 A sorban állás elkerülése érdekében 
lejárt jogosítványát személyes ügyinté-
zés nélkül is meghosszabbíthatja.
 Ha lejárt a jogosítványa, az új okmányt 

– az orvosi alkalmassági vizsgálat után – 

személyes ügyintézés nélkül, automatikus 
eljárásban is megkaphatja. Ehhez egy on-
line nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet – 
a részletes tudnivalókkal együtt – a meg-
újult magyarorszag.hu oldalon talál.
 A jogosítvány automatikus meghosz-
szabbításával kapcsolatos információk és 
az ügyintézés elindítását szolgáló link:
 ht t ps://mag ya ror szag.hu/sz u f _
fooldal#ugyleiras,76c5b9dc-6b5d-4102-8ab
fb3029d854f76%2Cnyilatkozat_a_vezetoi_
engedely_automatikus_hivatalboli_
meghosszabbitasahoz
 A meghosszabbítás online ügyintézése 
illetékmentes.
 A jogosítvány meghosszabbítása az au-
tomatikus ügyintézésre vonatkozó nyilat-
kozat hiányában 4000 forintba kerül, to-
vábbá ez az összeg 1500 forintra módosul 
a nyugdíjkorhatárt betöltő igénylő esetén.
 További részletek a magyarorszag.hu 
oldalon olvashatók.

 május 21. (szombat) 8-tól 13 óráig
  

KÍSÉRŐ PROGRAMOK: lézerlövészet, exatlon pálya,  
ugrálóvár, szellemi vetélkedő…

A részletes információkat keressék az internetes közösségi oldalakon! 

futóbicikli (211,9 m)
futás (211,9 m)

 

alsó tagozat – 1 km-es futás
 

 
 

8 km-es futás

 

 25 km-es terepkerékpár  
verseny (mountain bike, e-bike)

Versenyek:

Pécel nem áll meg 
A FEJLŐDÉSBEN

Április 3-án a folytatás lehetősé-
gével zárult le egy korszak. 
Lezajlottak a választások 
és én büszke vagyok 
a péceliekre, amiért 
ilyen nagy szám-
ban, az országos át-
lag fölött, 72 %-os
aránnyal vettek 
részt a szavazáson 
és türelemmel, meg-
értéssel fordultak a 
bizottságok felé. És 
büszke vagyok a kol-
légáimra, amiért 24 óra 
folyamatos, kitartó és hi-
bátlan munka után még min-
dig ugyanazzal a kedves és nyu-
godt mosollyal az arcukon fordultak egymás 
felé és a péceli emberek felé. Egyúttal köszö-
nöm a bizottsági tagoknak, akár választott, 
akár delegált szerepben vettek részt a válasz-
táson, a korrekt és pontos munkát.
 Vannak folyamatok, melyeknek most vége 
szakad, új lehetőségek nyílnak és a megkez-
dett dolgok befejeződhetnek. Az ország hozott 
egy döntést, amivel van, aki elégedett, van, aki 
nem. Független polgármesterként én mindig, 
minden döntésben látom az esélyt, hisz az a 
feladatom, hogy a fejlődés lehetőségét lássam 
meg, és ezzel éljek, ezért dolgozzak. Engedjék 
meg, hogy egy kicsit nosztalgiázzak. Én ma-
gam a Kádár-rendszerben szocializálódtam 
és túléltem már pár korszakot. Mindegyik-
nek, kivétel nélkül, megvolt a maga átka, de 
megvolt a maga haszna is. És ez a haszon az, 
amiből mi, péceliek profi tálni tudunk, profi -
tálni fogunk. Ezért kérek mindenkit, fogad-
ja el az eredményt, nincs értelme lázadozni, 
fordítsuk a saját hasznunkra, amit csak le-
het. Magam részéről örülök, hogy Dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselővel folytatha-
tom a megkezdett közös munkát és ezúton 
gratulálok neki az elsöprő győzelméhez. Azt 
hiszem, ez tökéletesen bizonyítja azt, amiről 
már korábban is beszéltem, hogy a válasz-
tók az országgyűlési képviselő mögött nem 
csak az eredményt látják, hanem a segítőkész, 
dolgos embert, aki igenis tesz Pécelért és tesz 
minden városért, felelősségvállalása szerint. 
Egy nehézségekkel terhelt hivatalt vettünk át 

elődeinktől. Ugyanúgy, mint egy ház vásár-
lása esetén, lomtalanítani, takarítani 

kell. E nélkül nem lehet felújíta-
ni. Mi pedig kitartóan dolgo-

zunk, és nem riadunk meg 
a nehézségektől. 2020 

márciusától az egész 
világot és városun-
kat sújtó Covid jár-
vány és azzal kap-
csolatos vészhelyzeti 
intézkedések gátol-
ták a mindennapi 
életünket. A gazda-

sági erőforrások át-
csoportosítása miatt, 

a függőben lévő projek-
tek drágulása nagy terhet 

jelent a városnak. Újra pályá-
zatokat nyújtunk be TOP_Plusz 

program keretein belül, melyekből a vállal-
kozói parkhoz tartozó infrastruktúrát, a Rá-
kóczi út burkolatát és a hozzá tartozó járdát, 
valamint a Dr. Varga László Egészségház bő-
vítését szeretnénk megoldani. Ha minden a 
terveink szerint halad, Pécel több mint 1 mil-
liárd forint vissza nem térítendő támogatás-
hoz juthat. Továbbra is zavartalanul halad-
nak a megkezdett projektjeink és a STRABAG 
Zrt. május közepe, vége felé fogja elkezdeni a 
Rákóczi utca, Erzsébet sétány és Baross utca 
egyes szakaszainak javítási munkálatait. 
 Márciusban Farkas László jelentkezett a 
műszaki és beruházási irodavezető pozíció-
ra, de menet közben a Pécel Városüzemeltető 
Kft. ügyvezetői munkaköre megüresedett, így 
arra kértük vállalja el ezt a tisztséget, ami job-
ban is illik a végzettségéhez. Kisebb kellemet-
lenséggel jár az, hogy a Magyar Közút Non-
profi t Zrt. Zajvédőfal magasítási munkákat 
végez az M0-ás autóút M3-as autópálya felé 
vezető oldalán, a péceli csomópont környeze-
tében. Ezért kérem türelmüket és rugalmas-
ságukat, a munkák végeztével Pécel csende-
sebb és biztonságosabb lesz.
 Végezetül pedig szeretettel várok mindenkit 
május 28. és 29-én a Topolyosban megrende-
zésre kerülő, két napos, remélhetőleg korlá-
tozás mentes Gyermeknapi rendezvénysoro-
zatunkra. Kisgyermekek, szülők, nagyszülők 
részvételére számítunk, hisz Pécel egy család-
barát város. 

Köszönettel,Horváth Tibor polgármester 

Kedves Lakosok!
tás lehetősé-
korszak. 
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MARÓTI MARGI-
TOT 101. születésnapja 
alkalmából – ünnepélyes 
keretek között – Sarlós 
Imre alpolgármester úr 
köszöntötte a Jézus Szí-
ve Társasága Idősek Ott-
honában. 
 Margit testvér 1921. 
ápr i l is  8-án szüle -
tett Kiskundorozsmán. 
Gyakran emlegeti, hogy na-
gyon rossz kisgyerek volt, s 
amikor csínytevésen kapták, 
szaladt az ágya mellett lévő 
szentkép elé, ahol letérdelve 
fohászkodott, hogy kis bün-
tetéssel megússza a tettét. 
 Vallásos szüleitől tanulta Is-
ten szeretetét és az áldozatvál-
lalás értékét. Kiskamasz korá-
ban eldöntötte, hogy teljesen 
Istennek adja az életét. 15 éve-
sen találkozott a Jézus Szíve 
Társasága testvéreivel, és éle-

tük példáját látva megtetszett 
neki a testvérek sokszínűsége. 
Édesanyja megpróbálta lebe-
szélni a belépésről, de ő hajt-
hatatlan maradt, s ezt hosszú 
élete során egyszer sem bánta 
meg. Ő az egyedüli a közösség-
ben, aki még személyesen ta-
lálkozott az 1938-ban elhunyt 
alapítóval, P. Bíró Ferenc jezsu-
itával.
 A Társaság sokrétű apostoli 
küldetésének minden területén 
szolgált. 40 évig Kanadában 

élt, ahol kisgyermekek 
neveléséből és idősott-
honi munkából is kivette 
részét. A rendszerváltás-
kor örömmel jött vissza 
Magyarországra, s a Ta-
hiban működő lelkigya-
korlatos ház beindításá-
ban nagy szerepet vállalt, 
majd közel 20 évig vezet-
te a konyhát. 10 éve él a 
Társaság fenntartásában 
működő Idősek Otthoná-
ban, ahol türelmes, derűs 
lénye napfényt visz a la-
kók és munkatársak éle-
tébe.

ÖNKORMÁNYZAT

HORVÁTH TIBOR polgármester (Közösség Pécelért 
Egyesület) 5. körzet képviselője. 
Telefon: 06-20/411-7856 
E-mail: polgarmester@pecel.hu
Fogadóóra: Minden hétfőn 
14 órától 17 óráig. Időpont egyeztetés 
a 06-28/662-007-es telefonszámon.

SARLÓS IMRE alpolgármester (Közösség 
Pécelért Egyesület)  7. körzet képviselője.
 Telefon: 06-20/410-0000 
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu

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

VARMUZSA PÉTER (Közösség Pécelért Egyesület) 
1. körzet képviselője. Telefon: 
06-20/349-1305, E-mail: varmuzsa.
peter@pecel.hu • Időpont egyeztetés 
a 06-20/349-1305-ös telefonszámon.

TORMA GÁBOR (Közösség Pécelért 
Egyesület) 2. körzet képviselője. 
Telefon: 06-20/924-6244 
E-mail: torma.gabor@pecel.hu

PANKUCSI EDINA (Közösség Péce-
lért Egyesület) 3. körzet képviselője. 
Telefon: 06/20-349-0415 
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu

KARSAI ANDRÁS (Független) 
4. körzet képviselője. 
Telefon: 06-30/773-1100 
E-mail: karsai.andras@pecel.hu. 
Fogadóóra: Minden hétfőn 16 órától a 

PIOK Általános Iskola emeleti 8-as termében.

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

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

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

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

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

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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Isten éltesse 
MARGIT NÉNIT

Ezúton szeretnénk kifejezni köszö-
netünket az általunk befogadott 
ukrán családoknak nyújtott önzet-

len segítségért a Kővári család-
nak és a Ráday-kastély vezető-
ségének. B. Torda Hajnal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MÉG A TAVALYI ÉVBEN meg-
kezdődött és azóta gőzerővel folyik 
az előző városvezetés által félbeha-
gyott Petőfi  utca 1. szám alatt talál-
ható új orvosi rendelő épületének to-
vábbépítése.
 A kivitelező 2021 decemberében 
vette át a munkaterületet, s a kivi-
telezés várhatóan június végére be-
fejeződik.
 A gipszkarton válaszfalak építé-
sének munkálatait, és az álmennye-
zet építését a napokban befejezték 
a szakemberek, így a belső burko-
lási, és a festési munkálatok is el-

kezdődhetnek. Homlokzati és külső 
munkákat illetően a színező vakolat 
készítése folyik. A külsőterületeket 
és a parkolót érintően a hátsó par-
koló kiépítésének befejezésén dol-
goznak a szakemberek, valamint az 
épület bejáratának tereprendezése 
is elkezdődött a napokban 
 Az új orvosi rendelő építésé-
nek ütemterve alább olvasható: 
ht t ps://pecel.
hu/dokumentu
m/1gde6T0CzE
jNTAo7cZnady
v7kxlGMiMcf

HÍREK AZ ÚJ ORVOSI 
RENDELŐ ÉPÍTÉSÉRŐL

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2022. április 28-án reggel 8 órakor rendes 
képviselő-testületi ülést tartott.

Ez alkalommal nyilvános ülés keretében elfogad-
ták a közbiztonsággal kapcsolatos, illetve az egész-
ségügyi alapellátással kapcsolatos 2021. évi beszá-
molókat.
 Döntöttek a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátá-
sával kapcsolatban.
 Pécel Város településrendezési eszközei módosí-
tásának előkészítésével kapcsolatos döntéseket fo-
gadtak el.
 Módosították a Péceli Polgármesteri Hivatal szer-
vezeti és működési szabályzatát, melynek eredmé-
nyeként – a hivatalon belül – Rendészeti Csoportot 
hoztak létre 2022. május 2. napjától, a közterület-fe-
lügyelői és a mezei őrszolgálati feladatok hatéko-
nyabb ellátása érdekében.
 Jóváhagyták a polgármester által a 2022. I. ne-
gyedévben átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről, valamint a lejárt határidejű képviselő-testüle-
ti határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
 Pályázatot írt ki a 6. számú felnőtt háziorvosi kör-
zet feladatainak ellátására.
 Döntöttek a Pécel Város közigazgatási területén 
helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett sze-
mélyszállítással kapcsolatos szerződés megkötésé-
vel kapcsolatban.
 Pénzügyi fedezetet biztosított a képviselő -tes-
tület Pécel Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő közterületen található játszóterek felújítására.
 Zárt ülés keretében döntött a képviselő -testület a 
Pécel Gyermekeiért és Ifj úságáért Díj adományozá-
sáról.
 A 2022. április 28-ai képviselő-testületi ülés előter-
jesztéseit megtekinthetik Pécel Város honlapján, a 
www.pecel.hu-n.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSEN TÖRTÉNT
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A frissen elültetett fa körül az iskola udvarán

EMIKE NÉNIT 
KÖSZÖNTÖTTÜK

KÖSZÖNETTEL BÚCSÚZTUNK 
NYUGDÍJBA VONULÓ TAGINTÉZMÉNY-
VEZETŐNKTŐL, RÁDI ZOLTÁNTÓL

ÖNKORMÁNYZAT

Nem szokványos 
SZÜLETÉSNAP

Hámori János, Pécel Város Díszpolgára a 
90. születésnapját ünnepelte ez év áprili-
sában. Személye kivételes példa arra, 
hogy az évek előrehaladtával is lehet 

egészségesen, fi tten, aktívan élni.

HAJDÚ ISTVÁNNÉT ottho-
nában köszöntötte Horváth Tibor 
polgármester a 90. születésnapja 
alkalmából.
 Emike néni nagy örömmel fogad-
ta a köszöntő szavakat, a virágot, a 
tortát és az okleveleket.
 Emike néni 1932-ben született 
Rákoskeresztúron. Családjával 
2015 óta él Pécelen. Lánya And-
rea, unokája Angéla. Angéla idő-
közben férjhez ment Zoltánhoz és 
nagy szeretetben nevelik Emike néni 
dédunokáját, a most egy éves Anna 
Emíliát. Az ünnepeltnek négy test-
vére volt, már csak Erzsébet él, aki 
96 éves és Rákosligeten lakik csa-
ládjával. Emike néni, mielőtt nyug-
díjba ment, ruhaipari technikusként 
dolgozott. 
 Szeret a kertben üldögélni, cso-
dálni a természetet és rejtvényt fej-
teni.

HORVÁTH TIBOR polgármester és 
Sarlós Imre alpolgármester, nyugdíjba vo-
nulása alkalmából, búcsúztatta Rádi Zol-
tán tagintézmény-vezetőt.
 Rádi Zoltán negyvenhét évet töltött el a 
tanári pályán. 2004. augusztusa óta a pé-
celi Petőfi  Sándor Általános Iskola igazga-
tójaként, majd a Péceli Integrált Oktatási 
Központ megalakulásától, 2011. októbe-
rétől pedig a PIOK Petőfi  Sándor Általá-
nos Iskolája tagintézmény-vezetőjeként. 
A mindennapos munkában mindig fon-

tosnak tartotta, a hivatalos elfoglaltságai 
mellett, a folyamatos csapatépítést, csalá-
di, baráti kollektíva kialakítását.
 Legfontosabb feladatának tekintette az 
iskola hagyományainak, eredményeinek 
megtartását, továbbfejlesztését.
 Szívügyének tekintette az ének-zene ta-
gozat támogatását. A kórus kapcsolatok, 
versenyek, hazai szakmai megméretteté-
sek is erről tanúskodnak.
 Jó egészséget és boldog, tevékeny éve-
ket kívánunk!

H ámori János péceli kötődése 
nyolcvan évvel ezelőttre nyúlik 
vissza, amikor szüleivel és öt test-

vérével a Ráday utcába költöztek. Pedagógi-
ai munkásságát is Pécelen kezdte a Szemere 
Pál Általános Iskolában, majd kisebb-na-
gyobb kitérők után itt is fejezte be, a Ráday 
Pál Gimnáziumban. Hosszú pedagógusi pá-
lyája alatt több ezer diákkal ismertette meg 
a különféle sportágakat. Különös fi gyelmet 
fordított arra, hogy idejében felfedezze a 
tehetségeket, akik később magasabb szintű 
versenyeken kima-
gasló eredményeket 
értek el. Mindemel-
lett a legfontosabb-
nak a testmozgás 
fontosságának tu-
datosítását tartot-
ta. Ebben mindig is 
példát mutatott, és 
mutat ma is. A min-
dennapjait a rend-
szeresség és a moz-
gás jellemzi. Úgy 

tartja, minden 
nap legalább 
négy órát a sza-
badban kell töl-
teni. Boldog volt, 
hogy két év kiha-
gyás után az idén is-
mét szervezhetett cso-
portos sítúrát, így hódolhatott 
kedvenc sportjának, a síelésnek. A fi -
zikai sportolás mellett fontosnak tartja a 
szellemi tevékenységet is. Részt vesz a vá-

rosi közéletben, olvas, tájékozódik az ak-
tualitásokat illetően, sakkozásra buzdít-
ja a fi atalokat. 
 Aktívan kötődik a gimnáziumhoz, évek 
óta kiveszi részét a Ráday-alapítvány ku-
ratóriumának munkájában. Nem véletlen, 
hogy a születésnapi program első része 
a gimnázium székhelyén, a PIOK Álta-
lános Iskola és Gimnázium udvarán zaj-
lott. János bácsi tiszteletére és az ő köz-
reműködésével egy tulipánfát ültettek a 
jelenlévők a Ráday-szobor szomszédsá-
gába. A fa elé helyezett kis tábla felirata 
őrizni fogja Hámori János emlékét és azt 
a szellemiséget, amit képvisel. A faültetés 
után az ünnepség a Hámori Házban foly-
tatódott.  Abban a házban, melyben egy-
kor élt, és melynek hat évvel ezelőtt ezt a 
nevet adták az ott létesült közösségi al-
kotó műhely vezetői. János bácsi számá-
ra ez nagy megtiszteltetés volt, és mindig 
örömmel vett részt az itt megrendezett igé-
nyes kulturális programokon feleségével, 
Terikével. A Ház jelenleg nem működik, 
két éve bezárta kapuit a nagyközönség 
előtt, viszont a közelmúltban új remény 
csillant meg. Az épület gazdára talált, és 
az új tulajdonosok folytatni szeretnék 

elődeik munkáját, így minden-
ki örömére újra felélednek 

a Hámori Ház által lét-
rehozott értékek. Ezt 

a hírt János bácsi a 
legszebb születés-
napi ajándékként 
élte meg.
 A meghitt ün-
nepségen a csa-
ládtagok mel-
lett jelen volt 

Horváth Tibor 
polgármester, va-

lamint János bácsi 
barátai, volt kollégái, 

akik a régmúlt élménye-
it idézték fel, ki komoly, ki tré-

fás anekdoták mesélésével, majd egy vi-
deó összeállításban azoknak az üzenetét is 
meghallgathattuk, akik nem tudtak eljönni. 

Az ünnepelt, szerény ember lé-
vén, a meghatottság mellett ki-
csit zavarban volt, azt mondta, 

„túl vagyok ünnepelve”. 
 Kellemesen telt a délután, és 
a jó hangulat csak fokozódott, 
amikor János bácsi táncra kér-
te Terikét, majd a jelenlévő höl-
gyeket is megforgatta, tudtul 
adva, hogy a számtalan sportág 
mellett a táncban is jeleskedik. 
 Isten éltessen, János bácsi!
 Lehoczkyné Gy. Ágnes
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Horváth Tibor polgármester köszönti Hámori Jánost

a Péceli Polgármesteri Hiva-
tal a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet a követ-
kező munkakör betölté-
sére: 

 •  TELEPÜLÉS-
ÜZEMELTETÉSI 
ÜGYINTÉZŐ  

A részletes pályázati feltételek a
www.kozigallas.gov.hu internetes 
oldalon és Pécel Város Önkormányza-
tának honlapján (www.pecel. hu) ér-
hetők el.   

va-

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Balog Lajosnét 95. születésnapja alkal-
mából köszöntötte Sarlós Imre alpolgár-
mester úr a Jézus Szíve Társasága Idősek 
Otthonában. Julika néni meghatód-
va fogadta a tortát, az oklevelet és a vi-
rágot. 
 Balog Lajosné 1927. április 5-én, a csa-
lád második gyermekeként látta meg a 
napvilágot, Pesterzsébeten. Eleven kis-
lány volt, főképp fi úkkal barátkozott, 
köztük Kubala Lászlóval, a későbbi le-
gendás labdarúgóval, akivel együtt kop-
tatták a Lázár utcai iskola padjait. Hato-
dik után a Szent Erzsébetben folytatta 
tanulmányait. Később Víg Ilona fűző sza-
lonjába került tanulónak, azonban a csa-
ládnak szüksége volt a pénzre, ezért a 
Hazai Fésűsfonó és Szövőgyárban he-
lyezkedett 
el. A hábo-
rúban ki-
bombáz-
ták őket, 

bátyját elhurcolták 10 évre Szibériába. 
1947-ben megházasodott, és kislánya 
született, akit korai válása miatt egye-
dül nevelt. Sokáig a Nagyvásártelepen 
(a Főváros élelmiszerellátására jött lét-
re) dolgozott. Nyugdíjba vonulása után 
is éveken át fáradhatatlanul tevékenyke-
dett. Egy unokája és két dédunokája van. 
Büszkén mesélte, hogy négy klubnak is 
aktív tagja, mint például a Kossuth Tár-
saságnak, a Sziszi Klubnak és a Kolping 
és Csili Nyugdijas Szakszervezeti Klub-
nak. Társaságkedvelő vidám, jó szerve-
zőkészséggel és jó hanggal megáldott 
személyiség, akit igen sokan kedvelnek. 
Nagyon szeret kirándulni, sokszor vett 
részt zarándokutakon is.
 Ahol tud, segít a rászorulóknak. „87 

évig nem tud-
tam, mi az öreg-
ség” vallotta be 
mosolygós derű-
vel arcán.

JULIKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE
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KÖZÖSSÉG

A hazai egészségügyi intézmények 
ellátása éves szinten nagyságren-
dileg 390.000 véradással biztosít-

ható, így a folyamatos, biztonságos ellá-
táshoz – munkanapokra lebontva – napi 
1600-1800 véradóra van szükség.
 Vérátömlesztésre (transzfúzióra) első-
sorban a nagy vérveszteséggel járó bal-
esetek sérültjeinek ellátásakor, műtétek 
során van szükség, illetve számos súlyos 
betegség, mint a vérképzőszervi vagy 
rosszindulatú betegségek is jó eséllyel 
gyógyíthatók, azonban a kezelés során 
a betegnek folyamatosan vérkészítmé-
nyeket kell kapnia.
 A véradás során levett vérből előállí-
tott legrövidebb lejáratú vérkészítmény 
(trombocita készítmény) csupán 5 napig 
használható fel, ezért nagyon fontos, a vér-
adások folyamatossága.

MI A VÉR SZEREPE?
A vér az emberi test egyik legfontosabb al-
kotóeleme. Legfontosabb feladata az oxigén, 
a szén-dioxid, a tápanyagok, salakanyagok, 
hormonok szállítása, valamint fontos sze-
repet játszik a szervezet hőháztartásában 
és a kórokozók elleni védelemben.

 Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter 
vére van, ebből kb. fél liter tartalék, amely 
szükség esetén mobilizálható.

VÉRCSOPORTOK
Az AB0 vércsoportrendszer alapján 4 féle vér-
csoportot különböztetünk meg: A, B, AB és 
0. Magyarországon a leggyakoribb vércso-
port az A-s, míg a legritkább az AB-s. Ez nem 
mindenhol van így. Pl. Amerikában a leggya-
koribb vércsoport a 0-s. Az AB0 vércsopor-
tokat Karl Landsteiner fedezte fel 1901-ben. 
Ezt megelőzően nagy kérdés volt az orvostu-
domány számára, hogy a vérátömlesztés mi-
ért menti meg valaki életét, más pedig miért 
hal bele. A vérátömlesztés szempontjából az 
AB0 vércsoport rendszer után az RhD vér-
csoport a legfontosabb. Ha a vérünk tartal-
maz RhD antigéneket, akkor RhD-pozitív 
vércsoportról, ha nem tartalmaz, akkor kor 
RhD-negatív vércsoportról beszélünk. Ma-
gyarországon a vérellátás során szakmai 
követelmény, hogy lehetőség szerint min-
den beteg a saját vércsoportjának megfelelő 
vért kapjon. Az esetek többségében elegendő 
az AB0 és az RhD vércsoportok egyezősége, 
azonban speciális esetekben további egyező-
ség is szükséges lehet. Amennyiben szakmai, 

ÖNKORMÁNYZAT

Miért fontos 
A VÉRADÁS?
A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek 
gyógyításában, az életmentésben. A tudo-
mány mai állása szerint a vér semmi más-
sal nem helyettesíthető, mesterségesen nem 

előállítható, csak véradással pótolható.

vagy vérgazdálkodási okból nincs lehetőség 
a csoport azonos vér adására, akkor kerül-
het sor eltérő vércsoportú vérkészítmény 
felhasználására, szigorúan a kompatibilitá-
si szabályok fi gyelembevételével.

HÁNY EMBERT MENTHETSZ 
MEG EGY VÉRADÁSSAL?
Minden egység levett vérből háromféle vér-
készítményt állítunk elő: vörösvérsejt-kon-
centrátumot, thrombocyta-koncentrátumot 
és friss fagyasztott plazmát.
 Ezeket a készítményeket akár három kü-
lönböző beteg is megkaphatja. Innen ered 
a jól ismert szlogen: 
 Adj vért és ments meg három életet! 

Forrás: https://www.ovsz.hu

 MÁJUS 10. (KEDD) 
 10 órától 18 óráig
Helyszíne: a Péceli Ipartestület 
székháza (Rákos utca 31.)

PÉCELEN A KÖVETKEZŐ 
VÉRADÁS IDŐPONTJA: 

DTKH NONPROFIT 
KFT. arról tájékoztat-
ta önkormányzatunkat, 
hogy a KEHOP keretében 
kiosztásra kerülő sárga fedelű, 
kék testű szabványos edényzet 
várható kiszállítási ideje Pécel-
re 2022. június 14-től vár-
ható.
 Az edények leszállítását kö-
vetően kezdődhet el az edények 
kiosztásával járó adminisztratív 
feladatok ütemezése. 
 Tehát, ha minden a tervek sze-
rint megy, abban az esetben az edé-
nyek leszállítását követően körülbelül 2-3 hét múlva 
lehet tervezni városunkban a lakosságnak az edé-
nyek kiosztását.
 Az edényzet ingyenes átvételének pontos helyszí-
néről és időpontjáról a DTkH Nonprofi t Kft. levél-
ben értesíti az ügyfeleit.
 Bővebb tájékoztatót „A KEHOP projekt keretében 
biztosított edényzet a csomagolási hulladékok gyűj-
tésének szolgálatában” címmel Pécel Város honlap-
ján (www.pecel.hu) olvashatnak.
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ÚJ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTŐ 
EDÉNYEK ÉRKEZNEK

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy a Pécel Város közigazgatási terü-
letén korlátozással terhelt, a Pécel Város 
Önkormányzata kezelésében lévő köz-
utakra történő behajtáshoz szükséges 
közútkezelői hozzájárulással (a további-
akban: behajtási engedély) kapcsolatos 
ügyintézést 2022. május 2. napjától a 
Péceli Polgármesteri Hivatal Rendészeti 
Csoportja végzi.

 A behajtási engedélyekkel kapcso-
latos részletszabályokat, a korlátozá-
sokkal terhelt közutak listáját, valamint 
a kérelem benyújtásához szükséges 
formanyomtatványt Pécel Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének 
2/2022. (I. 31.) önkormányzati rende-
lete tartalmazza, amely megtalálha-
tó a https://pecel.hu/onkormanyzat/
hatalyos-rendeletek, illetve a https://

www.pecel.hu/hivatal/nyomtatvanyok 
menüpontban.
 A behajtási engedély iránti kérelmü-
ket benyújthatják postai úton (2119 Pé-
cel, Kossuth tér 1.) vagy személyesen a 
Péceli Polgármesteri Hivatal Rendészeti 
Csoportjánál ügyfélfogadási időben a 
2119 Pécel, Petőfi  utca 1. szám alatt, to-
vábbá elektronikus úton a kozterulet-
felugyelet@pecel.hu email-címen.

VÁLTOZÁSOK A HIVATALI ÜGYINTÉZÉSBEN

A mindenkori begyűjtéssel egyide-
jűleg munkatársaink szállítási alkal-
manként 1 db cserezsákot (csoma-
golási hulladék gyűjtésére szolgáló, 
sárga színű, emblémás) adnak.
 Szállítási gyakoriságtól függetle-
nül, a megadott napon, az összegyűj-
tött csomagolási hulladék mennyi-
ségi korlátozás nélkül kihelyezhető 
bármely átlátszó zsákban, illetve a 
kommunális hulladék gyűjtésére 
használt edényzettől eltérő, jól lát-
ható módon megjelölt (sárga színű, 
vagy tetejű, felirattal ellátott) szab-
ványos edényzetben is.
 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) ház-
hoz menő rendszerrel végezzük el, 
mely az 53/500-152 (2. menüpont) 
telefonszámon (ügyfélfogadási idő-
ben) igényelhető.

A kertgondozás során levágott fü-
vet és egyéb lágyszárú növényeket, 
illetve a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofi t Kft. által térítésmente-
sen rendelkezésre bocsátott zöld 
színű lebomló műanyag zsákban, 
illetve az ágnyesedéket max. 70 cm 
hosszú kötegekben összekötve (al-
kalmanként maximum 0,5 m3 meny-
nyiségben), a zöld zsák mellé helyez-
ze ki az ingatlana elé, a közterületet 
nem szennyező módon.
 A mindenkori begyűjtéssel egy-
idejűleg munkatársaink 2 db csere-
zsákot (zöld színű, emblémás) biz-
tosítanak. Szükség esetén további 
zsákokat az alábbi értékesítési he-
lyeken lehet beszerezni átadás-átvé-

teli jegyzőkönyv aláírása ellenében 
az ingatlanhasználó, vagy meghatal-
mazottja, a közszolgáltatás számla-
fi zetője nevére. A zsák átvételéhez 
személyes okmányok szükségesek, 
mivel a közszolgáltatás ellenértéke 
(kommunális többlethulladékos zsák 
árával megegyező: 206 Ft + ÁFA/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszám-
lázásra.
 Szállítási alkalmanként, ingat-
lanonként 2 db ingyenes zsák, va-
lamint további „korlátlan” meny-
nyiségű megvásárolt, kék színű, 
DTkH emblémás lebomló zsák he-
lyezhető ki.

ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
 KISS Festék Szaküzlet: Pécel, Rákos út 3.
 Nyitva: Hétfő–péntek: 7.00-17.30, szombat: 7.00 – 13.00

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

CEGLÉDEN: DTKH 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

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022.
MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS
9., 23. 6., 20. 4.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2022.
MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS
16., 30. 13.; 27. 11.; 25.

HÁZHOZ 
MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

Tisztelt Szülők!
Pécel Város Önkormányzata az idén is lehe-
tőséget biztosít a nyári napközis tábor meg-
szervezésére a péceli 1-4. osztályos tanulók 
részére 5 hét időtartamban.

TURNUSOK:
 1. turnus: 2022. július 4-8. 
 2. turnus: 2022. július11-15. 
 3. turnus: 2022. július 18.-22. 
 4. turnus: 2022. július 25.-29. 
 5. turnus: 2022. augusztus 1-5.

Bővebb információ és a jelentkezési lap elérhe-
tő Pécel Város Önkormányzatának honlapján 
(www.pecel.hu)

NYÁRI NAPKÖZIS 
TÁBOR 2022.
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Rachel Williams – LÁSS CSODÁT! 
Ez a könyv a természet mindennapos 
eseményeit meséli el. Néhány történet 
lassan, napok, hetek alatt játszódik le. 
Ilyen a lepke kibújása a bábból, vagy az 
ahogy a mókus bespájzol magának téli-
re. A napfelkelte vagy egy felhő születése 
viszont a pillanat műve. Hagyd, hogy ma-
gaddal ragadjanak a természet meséi, las-
sulj le, fi gyelj, és láss csodát!

 Mesés illusztrációk, sok-sok ismeret. Lépj közelebb a természet-
hez! Lassíts, és láss csodát! – Színes ismeretek

Orvos-Tóth Noémi  – SZABAD AKARAT
Ebben a kötetben életünk legbefolyá-
solóbb erejű témáinak vizsgálatára hí-
vom az olvasót. Sorra vesszük azokat 
a tényezőket, amik a párkapcsolata-
ink alakulására hatnak, meghatározzák 
a pénzhez, sikerhez fűződő viszonyun-
kat, befolyásolják a testi-lelki egészsé-
günket, és előrevetítik, hogyan reagá-
lunk a nehézségekre. A kérdés mindig 
az, hogy szabad akarattal mekkora vál-
tozást érhetünk el, és hogyan teremthe-

tünk magunknak olyan életet, amely a leginkább megfelel az el-
képzeléseinknek.

Sally Bedell  – SMITH ERZSÉBET, 
A KIRÁLYNŐ

– Egy modern uralkodó élete
Az Erzsébet, a királynő minden részleté-
ben hiteles, mégis olvasmányos és szó-
rakoztató közelkép egy olyan asszonyról, 
akit eddig csak távolról, a tévé képernyő-
jéről ismerhettünk, egy kivételes szemé-
lyiségről, aki eleven humorérzékkel és 
mérhetetlen józansággal végzi köteles-
ségét, bármit rójon is rá a munkája és a 
családja.

Könyvajánló

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

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

konyvtar@pecelkonyvtar.hu

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Kedves Látogatóink!
Április hónapban ismételten sok 
program volt a művelődési ház 
szervezésében.
 Április 9-én felnőtt kézmű-
ves workshop volt a Kúriában, 
ahol húsvéti nyuszis ajtódíszt 
készíthettek az érdeklődők.

 Április 12-én a Ráday kas-
télyba szerveztünk a péceli 
óvodásoknak húsvéti délelőt-
töt. A gyerekek mesét hallgattak 
Illyés-Ser Gergely előadásában, 
kisállatokat simogathattak, és 
tojásvadászaton vehettek részt. 

 Április 16-án teltház előtt tar-
tott koncertet Kalap Jakab. 
 Nagy sikere volt április 27-
én a Szomszédnéni Produkci-
ós Iroda önálló estjének is. 

PROGRAM 
MÁJUS HÓNAPBAN:
Május 28-án és 29-én a Pé-
celi Városi Gyermeknap 

kerül megrendezésre a Topo-
lyosban. A részletekről és a fel-
lépőkről a címlapon és facebook 
oldalunkon is bővebben olvas-
hatnak.
 A művelődési ház program-
jai jelenleg más helyszíneken 
vannak megtartva! Érdeklőd-
ni a tanfolyamvezetőknél le-
het, illetve azzal kapcsolatban, 
hogy mikor nyit újra a mű-
velődési ház, részleteket ta-
lálnak meg a facebook olda-
lunkon is (facebook.com/
pecelimuvhaz)

TALÁLKOZZUNK 
RENDEZVÉNYEINKEN!

A Lázár Ervin Városi 
könyvtár idén 2 tábort is 
tervez alsó tagozatos gyer-
mekeknek. 
 „Mese tábor” 
 2022. július 04-08. 
 „Titkok a könyvtárban”  
 2022. július 11-15. 
 Sok mese, kézműves fogla-
kozások, játékok. 
 Bővebb információ a könyv-
tár elérhetőségein.

KÖNYVTÁR 
NYITVATARTÁSA:
 Hétfő: 13-18
 Kedd: 11-16
 Szerda: 9-14
 Csütörtök: 13-18
 Péntek: 13-18
 Szombat: 9-13

–––––

Erasmus+, egy program, ami lehetőséget ad szak-
mai tapasztalatok szerzésére, valamint világot látni, 

új embereket megismerni, más kultúrába betekin-
tést nyerni és idegen nyelveket tanulni, gyakorolni.

OKTATÁS

A PIOK Általános Iskola és Gimnázi-
um gimnáziumi intézményegysé-
ge két évvel ezelőtt megnyert egy 

pályázatot, így iskolánk 10 tanára ülhe-
tett repülőre és landolhatott Londonban, 
Kemiben és Iisalmiban. 
 A pályázatunk lassan a végéhez ér, lezár-
juk. Rengeteg élményt, tanulást, tapasz-
talást tudhatunk magunk mögött. Ezek 
mind felejthetetlen pillanatok számunk-
ra, amelyek nemcsak a tanítási módsze-
reinket erősítették meg, hanem a kollegi-
ális kapcsolatainkat is. 
 Londonba hárman utaztunk, ahol mód-
szertani és nyelvi tanfolyamon vettünk 
részt. Az itt tanultakat igyekeztünk be-
építeni a mindennapi munkánkba, re-
méljük, a diákjaink nagy örömé-
re és hasznára. Megismerkedtünk 
más országbeli kollégákkal, és kis 
rálátást is kaphattunk az ő helyze-
tükre. Az angol nyelvtanítás fontos 
része a kulturális ismeretek átadá-
sa is, amelyhez óriási élményt nyúj-
tott számunkra a helyszín, az embe-
rekkel való találkozás és a szokások 
személyes megtapasztalása. 
 Finnországba két út ve-
zetett, két gimnáziumban 
töltöttünk el egy-egy hetet. 
Három tanár Kemibe uta-
zott, egy Jou lu pukkihoz 
közel eső lappföldi városba. 
IIsalmi Pécel testvérvá-
rosa, itt már jó ismerősök-
ként fogadtak négyünket a 

város gimnáziumában. Minden 
nap tanórákon vettünk részt, 
próbáltuk az egy hét alatt le-
szűrni a híres fi nn oktatás titkát 
az úgynevezett job shadowing 
módszerrel. A fogadó intézmény 
vállalkozó szellemű tanárait kö-
vettük munkanapjaikon, s ők lel-
kesen mutattak meg mindent, 
ami csak érdekelt minket. Jár-
tunk nyelvórákon (angol, svéd, 

német, francia), megfi gyeltük a művészet-
oktatásban rejlő lehetőségeket (zeneóra, 
énekóra, rajzóra, képzőművészeti foglal-
kozás), szakemberekkel beszélgettünk ar-
ról, milyen módszerek alkalmazásával se-
gítik a nehézségekkel küzdő tanulókat, és 
láttunk fi zikai kísérleteket, földrajz, törté-
nelem és matematika órákat is. Az ott ta-
nultakat, tapasztaltakat átemeltük a gim-
náziumi életünkbe, azóta is visszanyúlunk 
utazásaink emlékeihez, ez motivál bennün-
ket, a gyakorlati ötleteket pedig napról nap-
ra használjuk óráinkon.
 Szabadidőnkben a csodálatos fi nn ter-
mészeti környezetben barangoltunk, él-
veztük a tenger közelségét Kemiben, a ta-
vak megnyugtató kékjét IIsalmiban, és 

természetesen Kemiből meglátogattuk a 
jó öreg Mikulást is!
 Az Erasmus+ pályázatoknak megfelelő-
en élményeinket és munkatapasztalatain-
kat megosztottuk a gimnázium közösségé-
vel, egy egész napos friss, könnyed, játékos 
programzáró napot szerveztünk a múlt 
hónapban. Finnország szépségeiről, Lon-
don csodálatos sokszínűségéről, az érintett 
országok különleges legjeiről előadásokat 
tartottunk, útibeszámolóinkat fényképki-
állítással tettük színesebbé. A különböző 
helyszíneken hallottakhoz Kahoot! – tesz-
teket kapcsoltunk, a versenygyőztesek ter-
mészetesen jutalmat is kapnak. 
 Az a jó iskolai program, ami nemcsak ér-
dekes, de hasznos is tud lenni. Egy helyszí-
nen a látványos és befogadható prezentáció 
készítésének alapjait gyakorolhatták a ta-
nulóink a nap témáihoz kapcsolódóan, sőt, 
a fi nnországi idegen nyelvi érettségi felada-
tokat is kipróbálhatták az erre vállalkozók. 
 A kollégáinknak komolyabb dissze mi-
nációt tartottunk. A pályázatírás sajátossá-
gairól, az előkészítő feladatokról, az utazás 
szervezési nehézségeiről, a program meg-
valósításának kötelező elemeiről is szóltunk, 
de korántsem azért, hogy elijesszük őket at-
tól, hogy belevágjanak egy a miénkhez ha-
sonló pályázat megírásától. Sőt! Éppen azért, 
hogy kedvet kapjanak egy ilyen nagyszerű 
kaland előkészítéséhez, amelyben megta-
pasztalhatják, hogy a nemzetközi együtt-
működés milyen inspiráló, az interkultu-
rális közeg mennyi értéket rejt magában. 

 Mindenkinek szívesen segí-
tünk tapasztalatainkkal, aki 
kedvet érez egy hasonló pályá-
zatban részt venni. Öröm volt 
ezt a programsorozatot megva-
lósítani, és örömünkre szolgál 
másokat is hozzásegíteni ha-
sonló élményekhez.
 (A pályázatban részt vevő 
gimnáziumi tanárok: Borzási 
Lídia, Cs. Nagy Jánosné, Dóka-
Damu Éva, Fodor Enikő, Hor-
váthné Szombathelyi Katalin, 
dr. Kismarjai Balázs, Kovács 
Vilmos Ervin, Pap-Veres And-
rea Zsuzsanna, Papp Veroni-
ka, Petró Melinda.)

Papp Veronika 
magyar-francia szakos tanár

A RÁDAYSOK ERASMUS+ PROGRAMJA 
ZÁRÓ FEJEZETÉHEZ ÉRT 
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KULTÚRA

A könyv történelmi átte-
kintés, mely igyekszik 
bemutatni a Család ere-

detét, Kárpát-medencei elter-
jedését és szerepét a magyar 
történelemben. Tehát több és 
más megközelítésű, mint egy 

„családfa kutatás”, amely a ma 
élő Péceliek rokonsági kapcso-
latait és felmenőit mutatná be.
 A könyv keletkezését több 
évtizedes „munka” előzte meg, 
melynek gyökereit azok a csa-
ládi ebédeket követő beszél-
getések jelenthették, amikor 
édesapám és testvérei az ő szü-
leikről, nagyszüleikről, sok-
szor nagyon ízes anekdotákat 
mondtak el. Én pedig, mint ti-
zenéves fi ú élvezettel és nagy 
beleéléssel hallgattam őket. 
Majd, a leírt emlékek, napló 
töredékek és édesapámnak, az 
ő dédszülei életével kezdődő, 
„Mi Péczelyek” című, máig kéz-
iratban levő írásának elolvasá-
sa következett. Azután, 25 éves 
koromtól kezdődően már egy-
magam kezdtem el a mozaikot 
kirakosgatni, következtek a le-
véltárazások, levelezések, majd 
az utóbbi két évtizedben a di-
gitalizált oklevelek online ol-
vasásai. A 70–es évek végén 
nagy segítséget kaptam egy 
péceli helytörténésztől, Var-
ga Mihálytól, aki kézirataiból 
oldalakat bocsátott rendelke-
zésemre. Igazi kaleidoszkópot 
jelentett a dunántúli Pécsely–

Pecöl és az alföldi Pécel tele-
pülések és az országosan sok 
helyen előforduló, nagyon kü-
lönböző formában leírt „Péce-
liek” összekapcsolása egy tör-
ténelmileg egyre messzebbre 
mutató térben! No, és persze 
e mellett volt egy intenzíven 
művelt „szakmám” is: a ma-
dárbiológia kutatása és az ál-
lattan különböző ágazatainak 
bemutatása a felsőoktatásban, 
nem csak idehaza.

– Milyen kapcsolata volt 
a családjának Pécellel és 
mit tudhatunk meg mi, 
péceliek a városunkról a 
könyvéből?
 – A Család Pécel városával 
való kapcsolatát, bár ennek a te-
lepülésnek névadói is ők voltak, 
történetük rövid áttekintésébe 
foglalva célszerű bemutatni. 
Nagy Iván, 19.sz-i neves csa-
lád-történész sommás mondá-
sa volt a sillabuszom: „a Péczely 
család egy igen régi nemesi csa-
lád”. Ezt kutatásaim csak meg-
erősíteni tudták.

– Könyvéből az derül ki, 
hogy a Pecheliek koráb-
ban a Dunántúlon éltek.
 – A Pecheliek a Péc (Peech) 
nemzetséghez kapcsolódó 
nagycsalád lehetett, mely-
re a nevek nagyfokú hason-
lósága mellett a nemzetség 
és Családunk földrajzilag kö-

zeli előfordulásai utalnak. A 
Peech nemzetség a Dunán-
túlon, Sokoroalján telepedett 
meg, nevüket Árpádkori te-
lepülések jelzik (Kispéc, Fel-
péc, Kajárpéc, Balázspéc). A 
nemzetséghez tartozó sze-
mélynevek pedig 1240 körül 
bukkannak fel az oklevelek-
ben, ezeken a területeken. A 
Pecheliek azonban, nem szere-
pelnek a Peech nemzetség köz-
vetlen leszármazottjai között, 
ezért „lazább”amolyan unoka-
testvéri kapcsolódást tételezek 
fel velük. Igen korai, a nemzet-
ség törzset megelőző Veszprém 
környéki letelepedésüket bizo-
nyítja a II.Géza királyunk által 
1152–ben kiadott (hiteles) ok-
levél, mely szerint Eustachius 
fi lius Pechel tanúként szerepelt 
egy a Veszprémi Káptalan bir-
tok ügyeiben folyó perben. A 
Család tehát ekkor már a kör-
nyék ismert, megbecsült bir-
tokosa volt. A Peech nemzet-
ség keletről nyugat felé történő 
terjeszkedése során a 11. szá-
zadban a Pecheli család, vala-
hol a Sárrét-Séd völgy magas-
ságában tért le a Sokoroalja, 
Kisalföld felé haladó népes-
ség zömétől és dél-nyugatnak 
fordulva Veszprém–Tihany-
Balaton-felvidék irányába ván-
dorolt és foglalt területeket. Itt 
találjuk meg őket a 12-16. szá-
zad között, először Pécselyen 
(Árpádkori neve: villa Pechul, 

máskor: Pechel, amely „egyhá-
zas hely”, települési központ). 
Pechel neve először a Tihanyi 
alapító levélben, 1055-ben je-
lenik meg. A következő száza-
dokban a Pecheliek birtokosok 
Aszófőn, Mencshelyen, Dörgi-
csén, Papsokán (Balatonfüred), 
Szentgálon, Herenden és Aj-
kán. A Balaton északi partján 
terjeszkedve az 1500–as évek 
elején elérik Nemesgulácsot, 
de a családi központ mindvé-
gig Pechel maradt, amelynek 
névadói voltak. A Pecheliek a 
Veszprémi Káptalan vonzáskö-
rében élő szőlőbirtokos, közép-
nemesi család, akik IV.(Kun) 
László idején, valószínűleg a 
II. Ottokár elleni harcokban 
kitűnve Balaton-felvidéki, de 
az Alföldön (Pécel?) is (újabb) 
nemesi birtokokat kaptak.

– Hogyan kerültek a 
„Péceliek”az Alföldre, Pé-
celre?
 – A Pecheli család életében 
az utolsó Árpádok és még in-
kább Anjou Károly Robert ural-
kodása idején (miután fegy-
veresen segítették a királyt a 
trón megszerzésében) követ-
kezett be jelentős gyarapodás, 
ami egyben a Család három 
részre válását eredményezte. 
A dunántúli ág ismertebb tag-
jai: a Pechelen (Pécselyen) élő 
Andreas de Pechel 1282-ben 
és 1312–ben az oklevelekben 

„comes” (ispán, gróf) titulus-
sal szerepel (ami nyilvánva-
lóan birtokgyarapodással járt 
együtt). Az ő leszármazottja 
volt Ladislaus de dicta Pechel, 
aki kúriát építtetett a családi 
központban, Pechelen. Ennek 
a szűkebb Balaton-felvidéki ág-
nak a későbbi leszármazottjai 
(idősebb és fi atalabb Nicholaus 
de Pechel) akik a török hódolt-
ság kezdetéig jómódú szőlőbir-
tokosok voltak.
 A 14. század elején Pecheliek 
egy másik ága (Pecheli Jakab és 
Pecheli Fábián) áttelepült a Pest 
megyei Pécel (Pechel, Pechul) 
körzetébe, ahol egészen a tö-
rök hódoltság (Buda 1541–es 
eleste) elejéig, egyre gyarapo-
dó birtokokkal rendelkező, az 
Anjou királyok, Luxemburgi 
Zsigmond és Hunyadi Mátyás 
idejében egyaránt fontos (az 
udvar jogi ügyeit vezető) tiszt-
ségeket töltöttek be. A Család 
legismertebb tagjai: a 14. szá-
zadban Pecheli Demeter királyi 
ember, Pest megyei szolgabíró, 
Pecheli (Péceli) Péter nádori 
ítélőmester és a Pest-megyei 
birtokok gyarapítója, valamint 
a mintegy száz évvel később élt 
Pecheli (Péceli-Syke) Benedek, 
aki a pályája csúcsán Mátyás 
király „jogügyi igazgatója”, s 
egyben a magyar jogásztársa-
dalom első „magánpraxist” is 
folytató ügyvédje volt. A király 
megnemesítette (hányadszorra 
is, a Család történetében): ne-
mes Péczeli (de petzel) elő-
nevet kapta és Pest megye jó 
része mellett még Külső Szol-
nok vármegye jelentős terü-
leteit is. Ezeknek a Pest 
megyei „Péczeli”-eknek 
neves leszármazottja no-
bilis Ladislaus de Peczel, 
jogász, aki 1523 és 1566 kö-
zött működött Pest megyé-
ben, s mint magyar szolga-
bíró a Budai Szandzsákság 
idején is vezette egy ideig a 
megye közügyeit.
 A dunántúli Pecheliek har-
madik nagy ága valószínűleg 
Pechuli Iwanka és fi a János, 
Károly Robert idején (1328 
előtt) Vas megyében kapott 
birtokokat, s létrehozta Pe-
cöl települést. A Pecheliek há-

A PECHELI-PÉCZELI-
PÉCZELY CSALÁD 
története

A Pecheli-Péczeli-Péczely csa-
lád című könyv egy történelmi át-
tekintés, kvázi egy családfa kuta-
tás, amelyben Pécel, mint város is 

fontos szerepet kap. Dr. Péczely Pé-
ter, a könyv írója mesél nekünk. 

zassági kapcsolatba kerültek 
a helybéli Zarka (Szarka) csa-
láddal, akik 1397-ben, kirá-
lyi felhatalmazással felveszik 
a „Pecheli, Pechuli” nevet. A 
14-15. században több Pecheli 
dictus Zarka Miklóst ismerünk, 
akik Vasmegyei földbirtokosok 
voltak. A Pecöli-Zarkák a 17-18. 
században a „zichy”, majd a 

„lukafalvi” előnevet veszik fel. 
A család ezen ágának leszár-
mazottjai „Pétsöli” néven a 19. 
században is éltek Pecölön.
 A Pecheli-Péczeli család éle-
tében (mint oly sok, prosperáló 
magyar család életében) a tö-
rök hódítás és a 150 éves hó-
doltság hatalmas törést oko-
zott. A dunántúliak, akik 1542 
(körül) Nemesgulácson birto-
kokat, armálist (középgulácsi 
előnevet) és nemesi címert 
kaptak I. Ferdinánd magyar 
királytól a végvári harcokban 
tanúsított hősies részvételü-
kért, jórészt felmorzsolódtak 
a harcokban, közülük egye-
sek Egerszeg várának védői 
lettek. Az ő leszármazottaik, a 
zalaegerszegi (a 17-18.század-
ban már zömében Péczelinek 
írt nevű) családtagok alkották 
azt az „elpolgárosodott” csa-
ládrészt, akik később Egervár-
Kiskomárom felé terjeszkedve 
és megerősödve, ismét szőlő-
birtokossá váltak. A Pecheli 
család alföldi ága, a péceli 
Pecheliek ugyancsak szétszó-
ródtak a török hódoltság ide-
jén. A Pécelen élők eltűn-
tek, kivéve a nagy túlélőt: 

Ladislaus de Peczel szolgabírót. 
Az ő leszármazottai viszik to-
vább az „alföldi ágat”. Egyik 
fi a: ifj. Péczeli László Egerbe 
kerül, s mint végvári katona 
harcol Dobó István várkapi-
tánysága idején (az 1552-es 
nagy ostrom) és ezért I. Fer-
dinánd királytól 1561-ben ne-
mességet és Mende-pusztát 
kapja nemesi birtokként. Fia, 
nemes Péczely István Heves 
megyei szolgabíró (1589), aki-
nek fi a Péczely Imre I., aki I. 
Lipót magyar királytól1659-
ben nemességet (címer és ar-
mális) kap: ő és leszármazot-
tai a „szentandrási és péczeli” 
nemesi előnevet és Péczely-re 
módosított nevet viselhetik. 
Péczely Imre (I.) és testvére, 
Márton leszármazottai terje-
delmes ágat hoznak létre: így 
az ismertek közül: a „két” deb-
receni Péczely József (déd-, és 
ükunoka) történész, irodalmár 
és a Nagykőrösön, Gyulán élt, 
élő Péczelyek az ő utódaik.
 A szerteágazó Péczeli Péczely 
család tagjai napjainkban az 
egész Országban megtalálha-
tók. Nagyobb részt a 14. század-
ban Pécel települést létrehozó 
ősök leszármazottai, kisebb ré-
szük pedig a Dunántúlon ma-
radt „törzs” utódai, akik persze 
ma már Szegedtől, Budapes-
ten keresztül Gyömrőig meg-
találhatók, sőt közülük „igazi 
visszatérők” is vannak, akik a 
Káli medence környékére tele-

pedve, ismét szőlőbirtoko-
sok lettek!

– A könyv címében há-
romféleképpen íródik a 
Péceli név. Mi ennek az 
oka?
 – A Család neve esetleg a 
Peech nemzetséghez tartozást 
fejezi ki, de mindenképpen csa-
lád és település név: Pechel-/i/, 
mely azonos a Balaton-felvidéki 
Pechel–Pécsely Árpádkori tele-
pülés nevével. A település nevek 
kialakulásának törvényszerű-
ségeit tekintve, az ősi Pechel te-
lepülés neve egykori, megha-
tározó birtokosainak nevéből 
származhat: névadója a Pecheli 
család volt. A 15–17. század-
ban a „Pecheli” nevet kezdi fel-
váltani a „Péczeli” név, majd a 
„Péczely” is. Ez utóbbi kettő ma 
is elterjedt, s a szűkebb család 
keverve alkalmazza.

– Mennyire szóródott 
szét a család a világban 
és fel tudott-e kutatni 
olyan, mai is élő rokono-
kat, akikkel fel tudta ven-
ni a kapcsolatot? Mennyi-
re hozta össze Önöket ez 
a könyv?
 – A Péczely család kontinen-
sek közti szétszóródása ismere-
teim szerint csak a 20. század-
ban, s akkor is a II. világháborút 
követően zajlott le. A szétszóró-
dás kis mértékű volt, a családta-
gok az USA-ba és Ausztráliába 
vándoroltak ki, de valamennyi-
en „tartják magyarságukat”. A 
könyv szerkesztése során több 

„Péczely”–vel kerültem kapcso-
latba, de maga a könyv még any-
nyira friss, hogy hatása a család-
tudatra még nem mérhető le.

– Ha valaki szeretné el-
olvasni a könyvét, hogy 
juthat hozzá?
 – A könyvem 50 pld–ban, 
családi kiadásban jelent 
meg, könyvesbolti forgalom-
ban nem érhető el. A Kiadóm, 
azonban kellő számú érdek-
lődés esetén biztosan segíteni 
tud. Elérhetősége a kötetben 
megtalálható. 
 Továbbá a Pecheli-Péczeli-
Péczely család című könyv 
helyben használatra elérhe-
tő a péceli Lázár Ervin Városi 
Könyvtárban. SzZs
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Gödi SE – Péceli SSE 
2022. május 7. 16:30 
Gödi SE Sporttelep

Péceli SSE – VS Dunakeszi 
2022. május 14. 17:00 
Péceli Sportpálya

Isaszegi SE – Péceli SSE 
2022. május 22. 17:00
Isaszegi SE Sporttelep

Csömör KSK- Péceli SSE 
2022. május 29. 17:00 
Péceli Sportpálya

PÉCELI SPARTACUS SE 
FELNŐTT BAJNOKI 
LABDARÚGÓ MÉR-
KŐZÉSEK IDŐPONTJAI:

A cím nem tréfa, tervben van Pécelre egy sportkomplexum (uszodával, kis- és 
nagypályákkal történő) előkészítése, a szükséges pályázatok tervezése, melyet 

az újra megválasztott országgyűlési képviselő úr, dr. Szűcs Lajos is szorgal-
maz, támogat. Az erre vonatkozó, régebb óta fennálló igényt a Péceli Spartacus-

ban játszó több száz sportoló mellett a felnőtt csapat sikerei is erősítik.

SPORT

STADIONT PÉCELRE
– LABDARÚGÓ SIKEREK NYOMÁBAN

N emrégiben ugyanis nagy bravúrt 
értek el a Péceli Spartacus felnőtt 
labdarúgói. Kristóf Péter veze-

tőedző rendkívül fiatal megyei másod-
osztályú csapata bejutott a Pest Megyei 
Kupa elődöntőjébe, és ezzel együtt, ami 
még nagyobb dolog, a jövő évi MOL Ma-
gyar Kupa országos főtáblájára, az ország 
legjobb 128 csapata közé. A Péceli Spar-
tacus SE 111 éves történetének egyik leg-
nagyobb sikerét érték el.
 A kupa menetelés során először két ala-
csonyabb osztályú csapatot sikerült legyőz-

ni majd, ami a bravúr értéket tovább növeli, 
hogy a Megye I. osztályú Nagykáta csapa-
tát múlta felül magabiztosan az együttes. 
Ezután a szintén megyei első osztály lis-
tavezetője a Gödöllő ellen ért el döntetlent, 
ami a kupa szabályai szerint továbbjutást 
és Magyar Kupa főtáblát ért. 
 A döntőbe jutásért  április 27-én a 
Pomáz otthonába látogatunk, ahol 
3:0 vereséget szenvedett a csapa-
tunk, de emelt fővel búcsúztunk a 
Pest Megyei Kupától.
 A kupa menetelés mellett a tavalyi felju-

tás után idén a Me-
gyei II. osztályban 
is stabilan szerepel 
a csapat, egyre reá-
lisabb a bennmara-
dás. A sikerek kap-
csán Kristóf Péter 
vezetőedzővel és 
Gódor János elnök 
úrral beszélgettünk.
 A sikereknek több 
összetevője van, a 
nyári, és a téli iga-
zolások kiválóan si-
kerültek mind játék 
tudásban mind em-

berileg is, ezáltal jó a csapat egység is, nincs 
széthúzás a fi atalok, és az idősebbek kö-
zött. Kiemelendő az edzés látogatottság, 
ami ilyen amatőr szinten kiemelkedőnek 
mondható nálunk, és az ott elvégzett ke-
mény munka is – mondta el a sikerek kap-
csán a vezetőedző. 
 A jövőbeni tervekhez a következőket tet-
te hozzá: Öt forduló van hátra a bajnokság-
ból, ahol biztosítanunk kell a bennmaradást 
A téli felkészülés kiválóan sikerült, amit ez-
úton is szeretnénk megköszönni az egyesü-
let elnökségének, hogy tudták biztosítani a 
műfüves focipálya bérlését. Szeretném, ha 
a csapat együtt maradna, ami amatőr szin-
ten sok dologtól függ, például ki, hova megy 
továbbtanulni, kinek milyen munkája lesz. 
Szeretnénk a hiány posztokra igazolni, de 
csak olyanokat, akik valóban erősítést je-
lentenek. Én a szezon végén szerettem vol-
na befejezni a munkát, de az élet most átírta 
ezzel a sikerrel. Mindenesetre biztos beszé-
lünk Gódor János elnök úrral a folytatásról. 
 Az elnök úr a következőket mondta: a 
siker receptje mindig összetett. Érdemes 
tudni a csapatról, hogy messze a legfi ata-
labb átlagéletkorral rendelkezünk, valamint 
a legkisebb költségvetésből gazdálkodunk 
az osztályban. Az ellenfeleknél sok helyen 

2021. szeptember 1. 
 Zsámbok-Pécel 0-1  
 Góllövő: Cseh András
2021. szeptember 8. 
  Pécel-Mogyoród 3-0 

(játék nélkül)
2021. szeptember 15. 
 Fót-Pécel 0-6   
  Góllövők: Lovas Dániel 2, 

Botlik Barnabás, Cseh András, 
Dicső Zoltán, Szabó Sándor

2022. március. 30. 
 Pécel-Nagykáta 3-0 
  Góllövők: Barczi László, 

Burián Bence, Dicső Zoltán
2022. április.13. 
 Pécel-Gödöllő 2-2 
  Góllövők: Dicső Zoltán, 

Sík Zsombor
2022. április 27.
 Pécel-Pomáz 0-3 

komoly fi zetésekért játszanak a játékosok, 
nálunk ilyen nincs. Ezért idény elején so-
kan elkönyveltek minket biztos kiesőnek 
a bajnokságból. Erre azt gondolom alapo-
san rácáfolt a csapat. A siker egyik fontos 
része, hogy a srácok remek közösséget al-
kotnak a pályán és azon kívül is. Ki kell 
még emelnem az edző személyét, Kristóf 
Péter személyében egy olyan edzőnk van, 
akinek szívügye a péceli labdarúgás és 
ahogy az eredmények mutatják szakmai-
lag is nagyon felkészült. Gyakorlatilag egy 
személyben viszi a felnőtt csapattal kap-
csolatos feladatokat, amivel nagy terhet 
vesz le az elnökség válláról. A távlati célo-
kat nehéz meghatározni, létesítményben 

KUPAEREDMÉNYEK: 

Hirdetés

Hirdetés

fejlesztenünk kellene, de ez nem igazán raj-
tunk múlik. Mivel a csapat fi atal, a folya-
matos fejlődés alapja adott. Bízunk ben-
ne, hogy a Magyar Kupában sikerül még 
begyűjtenünk pár bravúr győzelmet.
 Az elnök úrhoz csatlakozva, Kristóf Pé-
ter is elmondta: nem csak a felnőtt csapat, 
hanem a már említett itt sportoló több mint 
200 igazolt labdarúgó is megérdemelne 
egy új sportlétesítményt. Ahová utazunk 
mindenhol látjuk a fejlődést és azt, hogy 
az eredményekben nem, de infrastruktú-
rában, kicsit le vagyunk maradva a régió-
ban – fűzte még hozzá.
 Az egyesületnek már szurkolótábora is 
van Pécel Boys néven, aki várják a lelkes 

tagokat, és szurkolókat, hogy a lelátón is 
erős támogató közösség épüljön. A ma-
gam részéről a gratuláció mellett azt sze-
retném még zárszóként hozzátenni, hogy 
a közösség és a város fejlődésének is fon-
tos alapköve lehet egy új komplexum, a si-
kerek már adottak hozzá.
 Hajrá Pécel!  Imre István

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163 Tel.: 06-28/452-079  E-mail: florcontroll@gmail.com

URH
GPRS 

csatlakozás

RIASZTÓRENDSZEREK- 
ÉS KAMERARENDSZEREK 

TELEPÍTÉSE

24 órás távfelügyelet 
és vonulószolgálat

Legyen Ön is biztonságban 
ÉJJEL ÉS NAPPAL!

VILLANYSZERELÉS

A BIZTONSÁG 
FOKOZHATÓ

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
SZOLGÁLTATÁSOK:

Pécel, Álmos Vezér u. 34.

10 %  
kedvezmény
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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

MOSÓGÉPEK,  
ÉS EGYÉB HÁZ- 
TARTÁSI GÉPEK

NÉMETH LÁSZLÓ 
+36-30-905-8092   

gyors,  
 

JAVÍTÁSA  
garanciával.

Telefon: 
06-20/452-33-27

T ll ff

Alumínium, alumínium  
öntvények, és saválló anyagok  
HEGESZTÉSÉT 

VÁLLALOM! 
KORICSÁNSZKY ALPÁR

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!

Tel.:
HÍVJON MOST!  

 
 

SZABÓ ZOLTÁN

INGYENES KISZÁLLÁS!

S zombat délután 14 órakor Pintér 
Béla kezdi a fellépők sorát, aki év-
tizedek óta a gyermekek nagy ked-

vence. Béla nem csu-
pán az aktuális 

zenei trendek-
hez igazodó 
dalokkal vált 
ismertté, ha-
nem dalszö-
vegei olyan 
értékeket kép-

viselnek melyek 
meghatározóak a 

hallgatóság számára. 
És bár gyermekek nyel-

vén szólalnak meg a dalok, mégis a fel-
nőtteket is inspirálja a sokat mondó szö-
vegezés.
 A délután másik népszerű fellépője Ka-
lap Jakab, aki dalaival több milliós nézett-

HITÉLET

Kalap Jakab 
és Pintér Béla 

A KÁRMEL FESZTEN
Május 14-én kerül meg-
rendezésre a Kármel 
Feszt, melyen nem 
csak Oláh Gergő 
lép fel, hanem már 
a délután folya-
mán is nagyszerű 
programok és gyer-
mekkoncertek vár-
ják az odalátogatókat.

ségre tett szert a leghíresebb videós por-
tálon. Kalap Jakab a bábkoncert műfaj 
egyik hazai úttörője, így koncertjein nem 
csak a hangszerek, hanem a bábok is fő-
szerephez jutnak.
 A két koncert között egy péceli csapat is 
refl ektorfénybe kerül, ugyanis a Nyitnikék 
Óvoda néptánccsoportját tekinthetjük meg.
 A Kármel Feszt csúcspontja a 19 órakor 
kezdődő Oláh Gergő lesz, aki először lép 
fel Pécelen szabadtéri rendezvényen.
 A koncertek mellett kézműves foglalko-
zásokkal, arcfestéssel, ugrálóvárakkal, élő 
csocsóval várunk minden péceli és kör-
nyékbeli érdeklődőt.
 Helyszín: Pécel, Pesti út 23. (volt te-
niszpálya melletti terület), a belépés 
ingyenes.
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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!

Nap mint nap tapasztaljuk az élelmiszerárak emelkedését,  
ez manapság minden háztartásban napi téma. Sajnos, egyre több  
családnak okoz gondot az alapvető élelmiszerek megvásárlása is. 
A MINTAKEZEK EGYESÜLET ezeknek  
a családoknak szeretne segíteni.
Az egyesület tagjai elhatározták, hogy a lehető legkedvezőbb 
áron, nagy tételben vásárolnak BURGONYÁT és HAGYMÁT,  
és beszerzési áron továbbadják a rászoruló családoknak.

 FIGYELEM: 
       a vásárláshoz szükséges péceli lakcímkártya felmutatása, 
       egy család maximum 10 kg burgonyát és 10 kg hagymát vehet meg.

Kedves PÉCELIEK, figyelmükbe ajánljuk 
a MINTAKEZEK EGYESÜLET AKCIÓJÁT:

A Mintakezek Egyesület tagjai szeretettel várják mindazokat, akik úgy érzik,  
hogy ez a lehetőség legalább egy kicsit segít a mindennapi gondok megoldásában.

Az árusítás időpontja: 2022. május 21. 10 órától a készlet erejéig  

Helyszín:  Pécel, CoSer Kft. melletti parkoló;  
2119 Pécel, Baross u. 3.

Ezt a segítségnyújtási formát szeretnénk a későbbi-
ekben is folytatni, illetve kibővíteni. Szívesen várjuk a 
lakosság ötleteit, hogyan tudnánk segíteni a rászoruló 
családoknak, illetve várjuk azokat a magánszemé-
lyeket, vállalkozókat, akik hasonlóan gondolkodnak, 

mint mi, és szeretnének részt venni ehhez hasonló kezdeményezésekben.



2022. MÁJUS | PÉCELI  HÍREK 19

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
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Hirdetés

Eladó kültéri, jó állapotban lévő pingpong 
asztalt keresek. Tel.: 06-20/5-934-534

Készpénzért veszek! Bútorokat, dísztárgyakat, órá-
kat, festményeket, porcelánokat, könyveket, írógépet, 
szőrmebundát, csipkéket, bakelit-lemezeket, ezüstöt, 
kristályokat, bizsukat, teljes hagyatékot díjtalan kiszál-
lással. Tel.: 06-20/294-9205 – Németh Dániel

APRÓHIRDETÉS

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

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.

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 
telefonszám: 06-28/547-235
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 
(Benkő Julianna volt körzete)
Telefon: 06-28/547-235
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: 

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.

https://pecel1gyerek.hu/

VÉDŐNŐK:
1. védőnői körzet: 
KERPEN LÁSZLÓNÉ
Telefon: 06-28/546-236, 
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: 06-30/381-1332

5. védőnői körzet: 
(helyettesített körzet)
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Telefon: 06-30/568-5668
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-30-381-1332

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

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

PÉCEL ÜZEMELTETŐ Kft.
Telefon: 06-20/615-7550, 
06-28/662-089. E-mail: 
varosuzemeltetes.pecel@gmail.com
Ügyvezető: 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: 06-20/474-8414, 
e-mail: mezoor@pecel.hu   

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

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

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

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

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

Zsidi Tímea – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

és lábápolás a szép  
és egészséges lábakért.

NYITVA TARTÁS: Á

CÍMÜNK: 2119 Pécel, Baross utca 5. (Piactér)
TEL.: 

WEBOLDAL: www.hortuspecel.hu

  
  
  
    

  

)

u

BIOAKTÍV  
FOLYÉKONY HUMUSZ

Lomb és talajtrágya 
koncentrátum

A fekete gyémánt!

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: 9-17-ig 

Ürmösi Mária: 
+36 20 445 7216

Pécel és környékén 17-1930 között  
INGYENES KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

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



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!

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

GYORS ÉS PRECÍZ KIVITELEZÉS,  

INGYENES FELMÉRÉSSEL!

+36 20 982 0345
info.kazanking@gmail.com

 
SZÁMON VAGY  

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

LEGYEN SZÓ…
 

 

 
 

cseréig akciós áron, ó

 

és ÁLLAMI  
TÁMOGATÁSSAL. 

ÜZLETÜNK 2022.  
JÚNIUS 10. BEZÁR,  

aki még szeretne a  
Rákos utcai üzletünkben  

vásárolni személye-
sen az látogasson 

meg bátran!

Rákos utcai üzletün
vás

s

 

36-30-233-0802 számon  
vagyunk napközben.

Webáruházunk  
 

www.gyermekruhashop.hu


