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ÖNKORMÁNYZAT

Új útburkolatot kapott
A KUN JÓZSEF UTCAI BUSZFORDULÓ
A Volánbusz Zrt. már többször jelezte városunk vezetőségének, hogy az út rossz minősége a járművek károsodását okozhatja, ezért
megoldást kellett találni a problémára.

H

osszú előkészület után május megújult, melynek kivitelezője a péceli
utolsó napjaiban a buszvégál- Laerbau Kft. volt. Ez öröm az arra közlomás környékének útburkolata lekedő polgárok számára, valamint lehetővé teszi a 169E jelzésű autóbusz további zavartalan működését. A Kun József
utcai buszforduló az állami tulajdonban
lévő, és a Magyar Közút Zrt. által üzemeltetett közút területén található, ennek ellenére az útfelújítás költségét – 6 millió
forint – az önkormányzat a saját költségvetési forrásából finanszírozta. „Azt
gondolom, évek óta fennálló problémát
sikerült megoldanunk most. Az út felújítása gördülékenyebbé teszi a Kun József
utcai buszfordulót és környékét használó buszok, illetve az autósok közlekedését.” – mondta el Kristóf Péter, a 6. körzet képviselője.

„A régi aszfalt anyag a felmarást követően a Pécel Üzemeltető Kft. telephelyére
lett szállítva, melyet a kft. munkatársai
újra tudnak hasznosítani. Kisforgalmú
mellékutak nagyfelületű javítására kiválóan tudják alkalmazni a jövőben.
Problémát okozott továbbá a vízelvezetés elhanyagolt állapota is, amit ez
alkalommal sikerült megoldani a Pécel
Üzemeltető Kft. munkatársainak közreműködésével.” – tette hozzá Horváth Tibor polgármester.
Cs.K.

A következő levelet kapta Önkormányzatunk a Volánbusz Zrt. egyik
dolgozójától, melyben elégedettségét fejezte ki a Kun József utcai végállomás aszfaltozási munkálataival kapcsolatban.
Itt jelezték továbbá, hogy alkalmanként a lakók ideiglenes parkolónak használják a buszfordulót. Amíg
elkészül a felfestés, ami egyértelműen nyomatékosítja a parkolási tilalmat, addig szeretnénk kérni a lakókat, hogy ne használják parkolónak
ezt a részt!
„Nagy örömmel értesítelek benneteket, hogy a végállomás elkészült! Azt
kell, hogy mondjam, a forduló része az
egybe lett aszfaltozva, vízelvezető lett
csinálva, tökéletes!
Már csak azt szeretném kérni, ha
megoldható, akkor valamilyen úton
módon csak le kellene festeni, mert parkolónak nézik, és így akkor hiába lett jó
a forduló, ha nem tudjuk használni.
Köszönöm az eddigi segítséget is, remélem, sikerül majd ezen is túl lenni!
Üdvözlettel: P. Z.”

ELSŐ AJTÓS FELSZÁLLÁS
A 169E AUTÓBUSZ JÁRATON
Először csak teszt jelleggel, hétvégéken bevezetésre kerül az első ajtós
felszállás a 169E autóbusz járaton.
A Volánbusz
Vo
Zrt. tájékoztatása szerint aaz intézkedés célja a jogos viteldíj m
megfizetése nélkül való utazások
számának visszaszorítása, a bevéteszám
lek növelése, mely elősegíti a min
nőségi szolgáltatás hosszú távon
való fenntartásának biztosítását.
A bevezetés pontos időpontja a későbbiekben kerül kijelölésre, melyről további tájékoztatást adunk.
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A vízhelyzetről
DIÓHÉJBAN

Tisztelt Péceliek!
eliek!

Sajnálatos módon június
ius 19én részleges, illetve teljes
ljes
vízhiány lépett fel a vááros magasabban fekvő
ő
részein. Ennek egyik
oka, hogy június 10én az éjszakai vihar
következtében két kút
meghibásodott, a másik ok pedig, hogy a
hőség következtében
a vízigény jelentősen
n
megnövekedett. (egy nyáyári nap fogyasztása kb. 3 200
m3 szokott lenni, ez most
st 4 000
m3 fölé emelkedett) Az ö
önkormányk
á
zat június 16-án vízkorlátozást rendelt el, melynek betartatására nem figyeltünk eléggé. Ehhez még hozzátartozik az is,
hogy nem mindenkihez jutott el ez a hír, mivel csak az internetes oldalakon tettük közzé.
Ez hiba volt, jobban kell ügyelnünk az információáramlásra. Ebben kérném a lakosság
segítségét, ha közérdekű információról szereznek tudomást, azt közöljék ismerőseikkel,
szomszédaikkal.
A meghibásodott kutak helyreállítása megtörtént, mégis arra kérem Önöket, hogy továbbra is takarékosan bánjanak a
vízzel. Ez vonatkozik azokra is, akiknek a lakóhelyén akadálytalan a vízellátás. Felmerülhet a kérdés, hogy miért szükséges ez, hiszen
a vihar előtt rendben volt a vízellátás. A vihar
után sem közvetlenül jelentkeztek a problémák,
mivel a település megfelelő tároló kapacitással
rendelkezik, mely üzemszerű működés esetén
képes ellátni az igényeket. A fent említett okok
miatt a tározókból kiürült a víz, és azóta sem
tud kellőképpen feltöltődni. Ezzel kapcsolatosan idézek a DPMV Zrt. által az önkormányzat részére küldött leveléből: (Egyébként ezt a
levelet internetes oldalainkon közzétettük, és
ajánlom elolvasására, mivel igen részletes és
korrekt tájékoztatást tartalmaz.) „Éjszaka folyamán és a reggeli csúcsigények elmúltával a
tározók töltése elkezdődik, azonban nem tud
befejeződni a délutáni igények jelentkezéséig.
Így a tárolók ismét idő előtt kiürülnek, és vízhiány lép fel. Mindaddig, amíg az üzemsze2021. JÚLIUS | PÉCELI HÍREK

rű állapot
nem tud helyreállálla
ni, iindokoltnak tartjuk az
elrendelt
vízkorlátozás
elr
fenntartását.”
f
A vízhiány sok családnak okozott kellemetlenséget, ennek
kapcsán sok kritikát
kapott a városvezetés,
és személy szerint én
is.
i Megértem a felfokozott
zo indulatokat, és sajnálom
az eset elszenvedőnál
it. A sz
szükséges intézkedéseket
megtettük,
megtettü jeleztük a szolgáltató
kértük a katasztó felé
f lé a problémát,
bl
rófavédelem segítségét. A vízmű munkatársai
lajtkocsin biztosítottak vizet, a Pécel Üzemeltető
Kft. vezetője pedig ásványvizet osztott. Sok felajánlás érkezett a lakosság részéről is, ezúton is
köszönöm azoknak, akiknek veszélyhelyzetben
a segítségnyújtás a fontos, nem pedig az, hogy
kit, hogyan okoljanak, vádoljanak.
Reméljük, enyhíteni fog a kellemetlenségen néhány közkút üzembe helyezése a város alacsonyabban fekvő részein, a vízhiányos részek közelében. A DPMV Zrt. ebben
is segítségünkre van, ígéretük szerint, amikor olvassák ezeket a sorokat, már működni
fognak a kutak.
Mit tesz az önkormányzat azért, hogy
a lakosság létszámának folyamatos
növekedése ne okozzon fennakadást
a vízellátásban? Ez év februárjában kértük a DPMV Zrt.-t egy tanulmány kidolgozására, melyet június elején kapott meg az
önkormányzat. A tanulmány egy 26 pontból
álló fejlesztési csomagra tesz javaslatot, melynek becsült értéke hozzávetőleg 462 millió forint. Ez oldaná meg hosszútávon a problémát.
Hogy erre a fejlesztésre mikor lesz anyagi fedezet, nem tudom. Jelenleg nincs nyitva pályázati lehetőség. Ha erre még várni is kell,
négy darab új kút fúrását beterveztük, elindítottuk az ehhez szükséges dokumentumok
beszerzésének folyamatát.
Köszönöm megértésüket, vigyázzanak magukra!

IGAZGATÁSI
SZÜNET
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2021. július 26. napjától
2021. augusztus 6. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendelt el a
Péceli Polgármesteri Hivatalban.
Ennek megfelelően a Péceli Polgármesteri Hivatal 2021.
JÚLIUS 26. (HÉTFŐ) NAPJÁTÓL
2021. AUGUSZTUS 6. (PÉNTEK) NAPJÁIG ZÁRVA TART,
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS.
Kizárólag haláleset anyakönyvezése céljából 2021. július 28-án (szerda) és 2021.
augusztus 4-én (szerda) 9.00
órától 12.00 óráig ügyeletet
biztosítunk.

ÁLLÁS
PÁLYÁZAT
A Péceli Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
• HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ,
• ANYAKÖNYVVEZETŐ,
• ÖNKORMÁNYZATI REFERENS
munkakörök betöltésére.
Részletes pályázati feltételek a www.kozigallas.gov.
hu internetes oldalon és Pécel Város Önkormányzatának
honlapján (www.pecel.hu)
érhetők el.

Tisztelettel: Horváth Tibor polgármester
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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.
SARLÓS
IMRE alpolgármester (Közösség
SA
Pécelért
Egyesület) 7. körzet képviselője.
P
Telefon: 06-20/410-0000
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu.
Időpont
egyeztetés a 06-20/410-0000-as
Id
telefonszámon.
VARMUZSA PÉTER (Közösség Pécelért Egyesület)
gy
)
1. körzet képviselője. Telefon:
06-20/349-1305, E-mail: varmuzsa.
peter@pecel.hu. Időpont egyeztetés
a 06-20/349-1305-ös telefonszámon.

T
TORMA
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
T
Telefon: 06-20/924-6244
E-mail:
E
torma.gabor@pecel.hu
PANKUCSI EDINA (Közösség Pécelért Egyesület) 3. körzet képviselője.
Telefon: 06/20-349-0415
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu
KA
KARSAI ANDRÁS (Független)
4.
4 körzet képviselője.
T
Telefon: 06-30/773-1100.
E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadóóra:
ó Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általános
no 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
A
(Összefogás 2119 Egyesület).
Telefon: 06-20/465-0440. E-mail:
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu
u

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

KŐVÁRI IMRE
Telefon: 06-70/602-1549
E-mail: kovari.imre@pecel.hu

HOSSZÚ IDŐ UTÁN
ÚJRA ÖSSZEÜLHETETT

A TESTÜLET

Június 15-től újra tarthatók képviselő-testületi ülések, így több mint fél év után Pécel Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021.
június 24-én reggel 8 órakor rendes ülést tartott. A képviselők szerint – bár a város első embere kikérte a véleményüket – hiányoztak a személyes megbeszélések és az érvek ütköztetése.

E

z alkalommal zárt ülés keretében megválasztották a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetőjét.
Elfogadták a javaslatot Pécel Város Díszpolgára és a Pécelért Díj kitüntető címek adományozására.
Megszavazták a 3. számú területi védőnői körzet feladatellátásával
kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot.
Nyilvános ülésen döntöttek arról,
hogy az 5. számú felnőtt háziorvosi
körzet működtetésére feladat-ellátási előszerződést kötnek a HerTaMed Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel.
Ezen gazdasági társaság nevében a
háziorvosi feladatokat dr. Herszényi
Tamás fogja ellátni.
Elfogadták továbbá az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatos döntéseket.
Dr. Herszényi
Tamás bemutatkozik
a testületnek

Horváth Tibor, Pécel Város polgárE=KL=J=ƗK9CƗHNAK=DǥL=KLƧD=L
tagjai szeretettel várják önöket az
9DƑ::AA<ǥHGFL:9FL9JL9F<ƠLƑBƗCGRL9LƠJ9ƗKCƣL=LD=F:=KRƗD?=LƗKJ=

K 17 ÓRA
Ö
T
R
Ö
T
Ü
S
C
.
8
S
U
LI
Ú
J
2021.
Iskola
e Pál Általános
PIOK Szemer
TÉR 7.
PÉCEL, KOSSUTH

TÉMÁK:
•(GD?ƑJE=KL=JA:=KRƑEGDƠNƑJGKMFC9LƗJAFLǥNƛRƧ?QA
HJG:DƗEƑCJƠDN9D9EAFL9NƑJGKLƗJAFLǥ=K=EƗFQ=CJǥD
•,ƑBƗCGRL9LƑK9>=BD=KRLƗKAL=JN=CHƑDQƑR9LGC
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• G?Q9FNƗKR=DLƧCƑL9CGJGF9NƛJMK
okozta COVIDâêBƑJNƑFQL

TRIANONI
MEGEMLÉKEZÉS
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA alkalmából tartott megemlékezést a
Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány a Történelmi Nemzeti Emlékparkban
2021. június 6-án délután. Megemlékező beszédet mondott
Horváth Tibor polgármester,
továbbá a műsorban közreműAz ünnepség zárásaként a
ködtek: Egyed Gábor, Haszara résztvevők elhelyezték a megLázár, Hegyi Károly, Ráduly emlékezés koszorúit a TrianoLevente.
ni Emlékműnél.

Megszavazták, a Pécel belterület
1919/29 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben a 2119 Pécel Lázár Ervin utca címen található kivett út
megnevezésű magántulajdonban lévő
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba való átvételét.
Elfogadták a Péceli Polgármesteri
Hivatal 2020. évi munkájáról, valamint a képviselő-testületi, illetve a
polgármester által a veszélyhelyzet
idején hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Meghallgatták a polgármester tájékoztatóját az előző képviselő-testületi ülés óta történt, az önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről.
Döntöttek még a pályázat (VEKOP)
megvalósításának lehetőségéről, önkormányzati lakás bérbeadásáról, valamint az óvodába felvehető sajátos nevelési igényű gyermekek létszámáról is.
Pénzügyi fedezetet biztosítottak a
bölcsőde tetőszerkezetének és mosdójának felújításához.
A 2021. június 24-ei rendes képviselő-testületi ülés előterjesztéseit
megtekinthetik Pécel Város honlapján, a www.pecel.hu-n.
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INTERJÚ

A munka

TARTJA FITTEN
Tóth János a legidősebb gépi földmunka vállalkozó Pécelen. Megbízható, pontos. Ha azt
mondja, 8 órakor kezd, akkor mérget vehetünk rá, hogy 8 előtt a munka helyszínén lesz.

H

ogyan indult a munkásélet?
– 1963-ban költöztünk Pécelre, ezután kezdtem dolgozni a
Rákosvölgye Mgtsz-ben az eredeti szakmámban., motorszerelőként. Egyszer szöget ütött a fejemben egy gondolat, hogy
vennem kéne egy markoló gépet, így lettem, egyéni vállalkozó. Ennek már 34 éve.
Ez idő alatt 13 gép fordult meg az udvaromon, mindig a legkorszerűbbre vágytam.

– Vannak könnyebb munkák, például,
amikor olyan területen kell a talajt egyengetni, ahol kényelmesen elfér a gép, de bizony egy ház alapjának kiásása nagy pontosságot igényel, centire pontosan kell ásni.
Rendeznek is gépkezelői versenyeket, egyszer én is részt vettem, 3. helyezést értem
el. Ott meg lehetett mutatni, hogy milyen
ügyességet igényel ez a munka.

– Úgy tudom, közreműködött több
péceli középület építésénél. Melyek ezek?
– Hogy csak néhányat említsek, én ástam ki a Pesti úton lévő ipari park, a Penny, az ESE, a Harangvirág Óvoda alapját.
Ezenkívül sok más péceli vállalkozóval
együtt én is sokszor végeztem társadalmi
munkát. Az iskolák, óvodák udvarának rendezésében, a Történelmi Nemzeti Emlékpark területének kialakításában segítettem.
Emlékezetes az 1992-es árvíz, akkor hirte– Mi ad örömet ebben a nem köny- len kellett cselekedni. A zivatar a szántóföldekről lemosta a földet, gallyakat a Felsőnyű fizikai munkában?
– Ha a megbízó elégedett, az számom- sor utca melletti töltéshez, akadályozva a
ra is öröm. Szerencsére maga a munka is örömöt jelent.
Ha felülök a gépre, minden más eltörpül, csak azon
agyalok, hogyan
lehet megoldani
az adott feladatot.
Hobbiként élem
meg a gépek javítását is. Mindig történik valami meghibásodás, siker, ha
meg tudom javítani.
– Az idén tölti a 77. életévét. Nem
kellene már pihenni?
– Egészségileg jól vagyok, nem tudom
abbahagyni a munkát, és nem is akarom.
A hétvégét leszámítva minden nap dolgozom, de már kevesebbet. Sok a megkeresés, de elhatároztam, hogy a régebben
megszokott munkamennyiségnek csak
az egy harmadát vállalom. Nehéz nemet
mondani, mert sok a régi kedves ismerős.

– Egy ilyen hatalm a s gé p et
nem lehet egyszerű irányítani.
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víz elfolyását. Egy méter mély vízen kellett
átmennem a géppel, hogy el tudjam takarítani az összegyülemlett hordalékot, így
szerencsére nem szakadt át a gát.
– Csak Pécelen belül vállal munkát?
– Pécel közvetlen környékén is. A géppel nehéz haladni a közutakon, ezért távolabbi településekre nem megyek. Bár,
erre is volt példa. Egy ismerősöm ragaszkodott hozzám, mármint a munkámhoz,
de Taksonyig nem mehetett volna a gép
a saját lábán, így nem akartam elvállalni. De megoldotta, trélerrel szállíttatta el
a gépet, így mégiscsak én ástam ki a házának az alapját.
– Mi volt a legkülönlegesebb munka a pályafutása során?
– Egyszer egy áram alatt lévő villanyoszlopot kellett átemelni egy kerítésen,
és állva letenni a másik oldalon. Nagyon
kellett figyelni, hogy az áram ne sérüljön.
Na, az nagy kihívás volt, amellett veszélyes is. De sikerült.
– Mivel tölti idejét, ha nem dolgozik?
– Ker tes házban élek, mindig
van tennivaló. Szeretek kertészkedni,
főleg a gyümölcsfákkal foglalkozom
szívesen. Ezenkívül a családtagokkal való együttlét az,
ami örömöt jelent.
Szép nagy családom
van, 54 éve élek feleségemmel, Marikával, 2 gyermekünk,
6 unokánk és 3 dédunokánk van. L.Á.
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GYERMEKORVOSOK
SZABADSÁGA
DR. SIROKI XÉNIA
Pécel, 1-es számú gyermekkörzet
gyermekorvos szabadsága:
Június 21. – június 27.
Július 5. – július 18.
Augusztus 2. – augusztus 15.
Szabadságok ideje alatt dr. Perlaki
Mónika helyettesít a saját betegrendelési idejében.

DR. PERLAKI MÓNIKA
2-es számú gyermekkörzet
gyermekorvos szabadsága:
Június 28. – július 4.
Július 19. – augusztus 1.
Augusztus 16. – augusztus 29.
Szabadságok ideje alatt dr. Siroki
Xénia helyettesít a saját betegrendelési idejében.
Tanácsadás hétfő és keddi napokon lesz megtartva.
Telefonos konzultáció rendelési
időben biztosított: 06/28 547-236

Július 1-től dr. Herszényi
Tamás rendel az 5. számú
felnőtt háziorvosi körzetben!
M ismeretes, dr.
Mint
B
Benkő Julianna nyugdíjba vonult, ezért
Pécel Város Önkormányzata pályázattot írt ki az 5. számú
felnőtt
fel
háziorvosi körzet feladatainak
fe
ellátására. A benyújtott pályázatok közül a
HerTa-Med Egészségügyi Szolgáltató
Bt. részéről dr. Herszényi Tamás pályázata került elfogadásra. Így 2021. július 1-től dr. Herszényi Tamás fogadja
az 5-ös körzetbe tartozó felnőtt betegeket a Pécel, Pesti út 6. I. emelet 129.
alatti rendelőben.

DR. HERSZÉNYI TAMÁS
RENDELÉSI IDEJE:
Hétfő, szerda: 9.00-13.00
Kedd, csütörtök: 14.00-18.00
Péntek (páratlan): 9.00-13.00
Péntek (páros): 14.00-18.00
Gyógyszerfelírás továbbra is a rendelési időben hívható telefonszámon és email címen lehetséges.
Telefon: 06-28-547-226
E-mail: 5oskorzet@pecel.hu

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
FIGYELEM! 2021. JÚLIUS 5-TŐL A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
AZ EGÉSZ TELEPÜLÉSEN HÉTFŐI NAPOKON TÖRTÉNIK!
A SZÁLLÍTÁS HÉTFŐI napra való
áthelyezése érinti a házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtést is,
melyek időpontjai az alábbi táblázatokban található.

A kommunális
hull. szállítás napja
Hétfő

A kommunális hulladékszállítás napáthelyezést megelőző utolsó alkalmai:
2021. jún. 28-29.; júl 2. (hétfő-kedd, péntek), majd a napáthelyezést követő első
alkalma: 2021. július 5. – hétfő.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
JÚLIUS
5.; 19.

AUGUSZTUS
2.; 16.; 30.

A kertgondozás során levágott füvet és
egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott
zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák
mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld
színű, emblémás) biztosítanak. Szükség
esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvé-

SZEPTEMBER
13.; 27.

teli jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja,
a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A
zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 206 Ft+ÁFA/db), utólag a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt,
kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák
helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2021.
JÚLIUS
12.; 26.

AUGUSZTUS
9.; 23.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 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.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével
kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tá-

SZEPTEMBER
6.; 20.

roláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok menynyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőponton történik! (Kossuth Lajos utca 18.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom
mennyiségben) házhoz menő rendszerrel
végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

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

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

TÍZ ÉVE A PÉCELI
LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN

KÖZÖSSÉG

A GOLD PATROL Kft.
KEZDETEKTŐL MOSTANÁIG

TE IS LEHETSZ

HŐS

A fotópályázat 1. helyezettje: Benczéné Nagy Gabriella
JÚNIUS 2-ÁN lezajlott a
„Tavasz Pécelen” című fotópályázatunk eredményhirdetése.
1. helyezett: Benczéné
Nagy Gabriella
2. helyezett: Törteli Aliz
3. helyezett: Tamás
Flórián
A könyvtár „Cuki díját” Horváth Viktória nyerte.
A képek megtekinthetőek a
könyvtár aulájában, nyitva tartási időben.
Ez úton is köszönjük a nyeremény felajánlást: 10 millió
Fa, Pécel.
Június 18-án a Limonádé
Party-val indította a könyvtár
a nyári vakációt. A családias, jó
hangulatú rendezvényen, amit a
könyvtár udvarába szerveztünk,
volt népi fa játszóház, ugrálóvár,
kézműves sarok, báb előadás.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:
HÉTFŐ:
9:30-tól Hölgytorna
18:30-tól Zumba
KEDD:
9:00-tól Ping-pong
17:30-tól Pilates
18:00-tól Gerincjóga

SZERDA:
kéthetente 16:00-tól Őszi
Napfény nyugdíjasklub
18:30-tól Zumba
CSÜTÖRTÖK:
9:00-tól Ping-pong
10:00-tól Zenekuckó
18:00-tól Hölgytorna
18:30-tól Step-aerobic
19:00-tól Pilates
A programváltozás
jogát fenntartjuk.
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A véradók hősök,
hiszen egy
egységnyi vérrel
megmenthetik három beteg életét.
Jól érezték magukat a gyerekek a Limonádé Party-n

NYÁRI PROGRAMJAINK:
Július 5-9-ig, és július 26-30-ig
Mozgás és Kreatív Tábor Márkus Nikivel. Kreatív kézműves
feladatok, közös koreográfia
tanulása, zenés foglalkozások,
mozgásfejlesztés.
Jelentkezni lehet a bsmozgasstudio@gmail.com e-mail címen.
Július 12-16-ig Mesés kalandok a könyvtárban – napközis tábor. Jelentkezni július 6-ig lehet
a könyvtár-művelődési házban.
A részvételi díj: 23.000 Ft/fő;
testvérkedvezmény: 15 %.
A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő, szerda: 9-18 óráig,
kedd, csütörtök,péntek:
9-16 óráig.

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
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zt, hogy a véradás fontos,
hogy aki vért ad, életet
ment, mindenki tudja.
Mégis, a lakosság létszámához
viszonyítva aránylag kevés a véradók száma. A vér mással nem
pótolható. A folyamatos, biztonságos vérellátás fenntartása érdekében több vérre lenne szükség.
Sokan akkor döbbennek rá
igazán, hogy mennyire fontos
a véradás, amikor közeli hozzátartozójuk kerül életveszélybe és szorul vérátömlesztésre.
Van, aki ekkor válik véradóvá.
Van, akit rábeszél a barátja, van,
aki azért ad vért, mert a szüleitől ezt látta. Őket nem tartja vissza az, mint sok más embert, hogy félnek a tűszúrástól.
Ha egészségi állapotuk engedi,
sokan válnak rendszeres véradókká, ez azt bizonyítja, hogy
csak elkezdeni nehéz.
Kérdésünkre, hogy mi készteti arra, hogy évente 5-ször is
jelentkezzen véradásra, ezt a választ kaptuk az egyik rendszeres véradótól: „Számomra a véradás a tudatos önfejlesztés része.
Egyrészt, egészséges. Másrészt,

szoktatom magam egy esetleges
vérveszteséghez. Harmadrészt,
előfordulhat, hogy egyszer nekem lesz szükségem vérre. Úgy
igazságos, ha akkor kaphatok
vért, ha magam is adok. Semmi nincs ingyen. Szóval, a véradás egészségtudatosság, edzés
és lelki gyakorlat is egyben.”
Más egyszerűen így fogalmaz:
„Függővé váltam, csak érzem,
hogy mennem kell.”
Lehet, hogy a motivációk különböznek, de a segíteni akarás
minden véradóban közös.
Gáspár Tibor, a Magyar Vöröskereszt véradásszervező
munkatársa és Pató Tibor, az
Országos Mentőszolgálat dolgozója, lelkes péceli szervező elmondták, hogy Pécelen évente
4-szer szerveznek véradást. Egy
alkalommal 50-60 ember vesz
részt. Nagyon jó lenne, ha ez a
szám emelkedne, és elérné a
100-at.
Aki úgy dönt, hogy megtapasztalja a véradás, az önzetlen
segítés érzését, annak az alábbiakat kell figyelembe vennie: Véradó lehet mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét,
de még nincs 60 éves, testsúlya
meghaladja az 50 kilogrammot.
A rendszeres véradó (aki évente legalább egyszer ad vért) 65
éves koráig adhat vért.
Pécelen a következő véradás időpontja: augusztus
11. 11 órától 18 óráig.
Helyszíne: Péceli Ipartestület székháza (Rákos
utca 31.).
A véradásról bővebb információ a www.veradas.hu internetes oldalon található.
L.Á.
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Tíz év
éve
ve annak, hogy itt, Pécelen megalapítottam
alap
p
vállalkozásomat. Egy
m
másik cég járőreként kerültem
1999-ben Pécelre. Ennél a cégnél
1
12 évig dolgoztam, és itt az évek
során több
tö
öb területnek a vezetője lettem.
Ez a cég ki
kivonult
iv
Pécelről, de mivel az ügyfelek megszerettek
megszere
és ragaszkodtak hozzánk,
így 2011 augusztusában adott volt, hogy itt alapítsam meg a
Gold Patrol járőr szolgálatot.
Azokat az elveket, mint a megbízhatóság, a korrekt kapcsolattartás, amiket kezdetektől fogva napjainkig vallunk, sikerült
betartani.
A Gold Patrol csapatának fontos az ügyfélbarát üzletpolitika! Ezt támasztja alá a rengeteg elégedett ügyfél, aki nyugodtan tudja élvezni a nyaralását, vagy csak a mindennapjait,
mert mintegy jó testvér, vigyázunk családjára, értékeire. Csapatunk továbbá nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szerepvállalásra. Mi az előző városvezetéssel is jó kapcsolatot ápoltunk. Munkánk és megbízhatóságuk eredménye az, hogy a
mostani városvezetés is bennünk bízva, velünk karöltve próbálja élhetőbbé és biztonságosabbá tenni a városunkat. Így
az elmúlt tíz évben rengeteg városi rendezvényt, civil kezdeményezést, kiállítást, fiatal művészeket, jótékonysági bálokat
ellenszolgáltatás nélkül biztosítottunk. Lokálpatriótaként ez
lenne a természetes, hogy visszaadjunk a városnak és annak
lakosainak.
Közös Pécel! Közös jövő! Itt ragadnám meg az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak azoknak a mostani és volt kollégáimnak, akik munkájukkal segítettek nekem céljaim elérésében! Nem utolsósorban az ügyfeleinknek a kitartó bizalmat!
Remélem, és bízom abban, hogy a Gold Patrol csapat fejlődése és sikere ugyanolyan töretlen lesz a jövőben is, mint
most. Keressenek minket bizalommal, akár a Facebookon, itt
minket lájkolva beleláthatnak cégünk mindennapi életébe,
munkájába!
Lajtai István, a Gold Patrol Kft. ügyvezetője

BŐVEBB INFORMÁCIÓT AZ ALÁBBI
ELÉRHETŐSÉGEKEN KAPHATNAK:
Gold Patrol Kft. 2119 Pécel, Maglódi út 14.
(bejárat a Temető utca felől)
Telefon: Lajtai István – 06-70/395-5313,
Központ: 06-20/610-1270
E-mail: goldpatrolkft@gmail.com

OKTATÁS

OKTATÁS

ELBALLAGTAK a diákok
Sára

Rádi Zoltán tagintézmény-vezető búcsúzik a diákoktól

Ballagás a PIOK ( Szemere) Általános Iskolában
IDÉN MÁR a megszokott módon búcsúzhattak el a nyolcadikosok az iskolájuktól. Létszámkorlátozással ugyan, de mindenhol meg lehetett tartani a végzősöket búcsúztató ünnepségeket.
Összegyűjtöttük azon végzős tanulók nevét, akik tanulmányi
eredményük, magatartásuk, közösségi munkájuk alapján a jók
közül is a legjobbak:

PIOK Általános Iskola és Gimnázium

ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG (SZEMERE):

Szabó Fruzsina, Herbály Dóra, Török Frida, Ács Péter, Szalay Tamás

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY:

Ézsiás Réka, Viniczei Viktor, Kondor Bianka, Jancsik Noémi

A Szent Erzsébet Katolikus Általános
Iskola ballagási ünnepsége

Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskola és Óvoda:
Czalán Édua, Erdei Anna, Kiss Renáta

SZERETNE MUNKA MELLETT
ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYT SZEREZNI?
A PIOK Általános Iskola és
• a 10-12. évfolyamokba jelentG
Gimnázium gimnáziumi inkezés esetén a megszerzett
tézményegysége
té
felvételt
végzettségről bizonyítvány,
hirdet
h
levelező tagozatos
• személyi okmányok (szeévfolyamaira.
é
mélyi azonosító igazolvány,
A BEIRATKOZÁSHOZ
lakcímkártya, TAJ kártya)
SZÜKSÉGESEK:
TANULMÁNYI NAPOK:
• a 9. évfolyamba általános
hétfő és szerda:
iskolai végzettség,
16.00-20.00
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JELENTKEZÉS:
2021. június 30-ig, illetve
2021. augusztus 23-tól
(e-mail: raday@piok.hu)
Hallgatóink támogató légkörben tanulhatnak és szereznek érettségi bizonyítványt.
Közösségi programok is színesítik az iskolai életet.
PÉCELI HÍREK | 2021. JÚLIUS

ÚJABB
SIKERE

Hargitai Sára neve
nem ismeretlen olvasóink számára, hiszen éppen egy évvel ezelőtt írtunk róla
kimagasló verseny
eredményével kapcsolatosan. A péceli
középiskolás lány az
idén újra bizonyított.

A

Magyar Innovációs Szövetség által 2019-20-ban szervezett 29. Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Versenyen Sára második helyezést ért el.
Ezen eredmény alapján az idén meghívást kapott egy rangos nemzetközi
versenyre, a fiatal tudósok olimpiájára – Regeneron ISEF –, ahol „Középpontban az elfeledett közép” című
munkája 4. díjban részesült. Pályamunkájának legfőbb célja, hogy népszerűsítse a középiskolai szinten elfeledett, de sok érdekességet magában
hordozó és tudománytörténeti szempontból is jelentős kontraharmonikus
közepet.
Az Amerikai
ai Egyesült Államokban
kban
meg rendezet
et t
verseny döntőőjébe jutó di-ákok abból
a körülbelül

egymilliós mezőnyből kerültek ki,
akik a Regeneron ISEF-hez kapcsolódó helyi és nemzetközi tudományos
versenyeken szereztek győzelmet. Az
idén több, mint 1800, 20 év alatti fiatalt hívtak meg a rendezvényre, 65 országból. A Regeneron ISEF kétlépcsős.
A versenyzőktől a zsűri angol nyelvű
nevezési anyagokat kért a tudományos projektről. Ezt követően a döntőn több száz tudós, mérnök és matematikus interjúk során győződött
meg a versenyzők felkészültségéről,
és alakította ki a végleges sorrendet.
„Nagyon örülök az eredménynek, és hálás vagyok tanáromnak,
Unyi Tamásnak, akinek köszönhetem, hogy megszerettem a matematikát, és évek óta komoly segítséget
nyújt továbbhaladásomban. Nehéz
volt az utóbbi pár hónap, mert készültem az érettségire, és mellette a
pályázaton is kellett dolgoznom. Kicsit sajnálom, hogy a pandémia miatt nem utazhattam ki Amerikába.
Az nagy élmény lett volna. De így is
volt izgalom, mert a verseny utolsó
része, ami néhány videóinterjúból állt,
pont a magyarérettségi napjára került. Szerencsére délutánra, így aznap két megmérettetés is várt rám.
Számomra hatalmas élmény volt,
hogy elképesztő tudományos munkát végző tudósoknak mutathattam
be a pályamunkám, és külön izgalmas volt, hogy ezt angolul tehettem.
A zsűritagok nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, ha az idő engedte,
kicsit beavattak a szakterületükbe
is. Összességében nagyon hálás vagyok mind a díjért, mind pedig ezért
a különleges élményért.” – mondta
el Sára.
Sára utolsó tanéve a Gödöllői Református Líceumban rendhagyó módon
alakult a digitális oktatásnak köszönhetően. Szokatlan volt, hogy személyes találkozás nélkül kellett készülni
a vizsgákra, majd az év vége felé búcsút venni a tanároktól, diákoktól. A
gimnáziumi évek lezárását, a búcsúzást azonban megkönnyítette, hogy
a ballagást, bár szűkebb körben, de
meg lehetett rendezni.
kitűnő
Sára jelenleg
jele
érettségi bizonyítváérettség
nyával várja a felnyáv
vételi értesítőt a
vét
Műszaki EgyeM
ttem (BME)
matematika
szakára. L.Á.

KINCSKERESŐ
SÉTA A VÁROSBAN
Péceli Érték_kör(kép) címén a tanév utolsó előtti napján a Ráday gimisek körbejárták Pécel néhány értékteremtő közösségét. A pandémia
miatti bezártság lehetetlenné tette a fiatalok
számára oly fontos társasági életet, így különösen értékes volt megtapasztalni, hogy a jórészt
egyházi keretekben fenntartott közösségek milyen módon kínálnak értékes programokat akár
ennek a korosztálynak is. Hallhattunk egészséges életmódról, láthattunk működő TV-stúdiót, ismerkedhettünk a történelmi korok emlékét őrző helyszínek érdekességeivel, invitáltak
bennünket filmklubba és egyéb programokra,
Kahootoztunk, és a Városi Könyvtár Lázár Ervinnel kapcsolatos rejtvényének megfejtése segített felidézni a meseíró munkásságát. Még a péceli fiatalok számára is szolgált újdonsággal ez a
nap, s köszönet a könyvtár dolgozói mellett az
adventista, az evangélikus, a református, a katolikus és a pünkösdi közösségnek ezért a programért!

Az egyik résztvevő tanár így véleményezte az
eseményt: „Nagyon klassz ötlet és kezdeményezés,
és nagyon klassz, hogy mindenhol kitettek magukért az egyházak, vártak minket nem csak szeretettel, hanem csokival, játékkal, feladványokkal,
gyümölccsel, bögrével, kukoricapehellyel, ásványvízzel és filmajánlóval. Összességében ez egy jó
nap volt. A diákok pedig azt láthatták, hogy nagyon sok helyre mehetnek, ha nehézségeik adódnak az életben. Nem egy helyszínen voltak fiatalok, akik tanúbizonyságot tettek, és a lelkészek
elmondták az elérhetőségeiket, az ifi alkalmak
időpontjait. Szerintem nagyon jó, hogy rendelkeznek ezekkel az információkkal a tanulóink. El kell
mondjam, hogy büszkék lehetünk a diákjainkra,
mert fegyelmezetten, nyitottan és érdeklődve álltak a programhoz. Sokszor olyankor is éberen figyeltek, és értelmes kérdéseket tettek fel, amikor
azt gondoltam, már rég elvesztették a fonalat.”
Pap-Veres Andrea Zsuzsanna

OKTATÁS

MÚLTIDÉZŐ

A

tanév végével eseménydús időszakot zárt a péceli iskola – míg az említett dátum előtt az online térben,
úgy ezt követően az iskola falai között történt oly sok minden a Fáy sulis közösséggel.
Az online oktatás időszakában a tanulás mellett az intézményből két csapat vett
részt egy országos – a Fenntarthatósági témahét keretében megvalósított – erdőismereti vetélkedőn, amely a „Fedezd fel az
örökséged: Láthatatlan erdő” címet viselte.
A csapatoknak különböző feladatokat kellett megoldaniuk, valamint egy kisfilmet is
kellett készíteniük megadott témakörben.
A 100 iskolából induló összesen 180 csapat
közül Tavaszi Veronika tanárnő tanulói,

a „Fáyintos” fantázianevet viselő csapat –
Gunics Kitti, Dobai Dávid és Nagy Levente 9. b osztályos tanulók – a 76. helyezést
érte el, míg Veres Szilvia tanárnő tanítványai, az „Erdőkerülők” – Berzlánovits Virág, Gohér Ármin és Kuti Ákos 10.a osztályos tanulók – a 66. helyen végeztek.
Az iskolából három csapat vett részt az
országos BISEL versenyen, melynek célja a
kisvíz kifolyások vizsgálata, állapotuk BISEL
módszerrel történő minősítése, élőviláguk
megismerése. A verseny több fordulón keresztül zajlott. Elméleti feladatsorokat kellett a tanulóknak megoldaniuk, valamint
a Rákos-patak három pontján végezték el
a vízminőség vizsgálatát. A tanulók mun-

A Fáy-díjas „Kis Tyuxi”

NÁDOR MÁRK BEMUTATKOZÁSA
Az életem 2002. november
21-én, délután egy budapesti kórházban nagyon
nehezen kezdődött, mert 5
kilóval születtem. A kezdeti nehézségek viszont hamar jóra fordultak, mert
egy vidéki kissrácként, állatok között nőhettem fel.

S

zerencsés fordulat volt az is, hogy
a szüleimnek köszönhetően a lovas
sporttal nagyon gyorsan
összefonódott az életem,
m, és
e mellé még társult az élő
bikarodeó varázsa is, amii
aktív szereplőként, versenyzőként teljesen magával ragadott.
12

Iskolai tanulmányaimat az Újlengyeli Általános Iskolában kezdtem el és a Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskolában,
Pécelen folytattam. Ezt az iskolát azért választottam, mert a családi gazdaságunk dolgozó tagjaként nagyon hasznosnak gondoltam azt, hogy mezőgazdasági iskolába járjak.
Gazdaságunkban élőállat-tenyésztéssel, és
ezen belül húsmarha tartással foglalkozunk:
többszáz állatunk van. Ebből kifolyólag már
az iskolában tanultak sem voltak számomra
életidegenek. Az itt megszerzett elméleti tudás alátámasztotta, tudatosabbá tette a gazdaságunkban végzett gyakorlati munkámat.
Ahogy azt már korábban említettem, nyolcéves korom óta lovagolok. Kitartó edzőmunkámmal ttöbb hazai bajnoki címet
nyertem el a western lovagnyert
lás egyéni és csapat marhás
vversenyszámaiban, amire úgy gondolom, hogy
méltón büszke lehetek.
Céljaim közé tartozik,

Nagy-Baranyi
Katalin

hogy az eddig
megszerzett tapasztalataimnak köszönhetően környező országok versenyein is megcsillanthassam ez
irányú tudásom.
Az életcélunk a nővéremmel már gyerekkorunk óta szorosan összefonódott – ez nem
más, mint a szüleink által felépített családi
gazdaság stafétabotjának átvétele. Ennek feltétele nem csak szüleinktől szerzett tudás és
az általuk megteremtett gazdaság, hanem az
iskolapadban elsajátított ismeretekre épülő,
értékes és professzionális állattartás is.
Annak idején több lehetőség közül azért
esett a választásom a péceli Fáy András iskolára, mert itt több rétegű mezőgazdasági oktatás van: nem csak állattartással, hanem majdani lovászok oktatásával, gazda
képzéssel, kertész képzéssel is foglalkoznak.
Az utolsó előtti mérföldkövet is elérve –
vagyis a középszintű közismereti és szakmai
érettségit megszerezve –, ha visszatekintek,
úgy érzem, megbizonyosodtam arról, hogy
négy évvel ezelőtt jó döntést hoztam. Büszkén és bátran vállalom, hogy a jövőben technikustanulóként hirdetem és megtartom a
péceli Fáy András Iskola jó hírnevét. Legyen
ez az utolsó mondat minden jövendőbeli tanuló mottója!
PÉCELI HÍREK | 2021. JÚLIUS

100 ÉVE SZÜLETETT

Fáy Ferenc

„…ott van a helye a polcon, ahol a magyar költészet maradandó értékeit őrzik. Fáy Ferenc ennek a
nemzedéknek egyik kivételesen nagy tehetségű tagja volt…”. Ezeket a sorokat Márai Sándor írta a
száz éve Pécelen született Fáy Ferenc költészetéről.

F

áy Ferenc a Fáy-család péceli ágának
leszármazottja. Az 1869-ben született
Fáy Ilonát Stern Henrik államvasúti főellenőr vette feleségül. Ebből a házasságból született Stern Ferenc, aki 1933-ban
visszatért a „gyökerekhez”, és felvette a Fáy
nevet, 1940-ben a nemességet is igazolták
visszamenőleg. Stern – később Fáy – Ferenc tanár, irodalomtörténész rendre ott
zongorázik a péceli bálokon, vezeti a helyi
dalárdát és színjátszó kört. Fia, a későbbi
költő 1921. június 20-án született Pécelen. Fáy Ferenc beszédet tart Torontóban egy
Testvére, Fáy István – aki később gon- 1848-as megemlékezésen 1977-ben.
dozta a költő életművét – „szeszélyes és
vad” gyereknek írta le Fáy Ferencet. Az ut- nisztertanácsának későbbi elnökének, Lázcában főleg „proletár és szegényparaszt” ár Györgynek a testvére. (Lázár György
gyerekekkel barátkozott, akik felnéztek rá Isaszegen született, de az elemi iskola naés követték „parancsait”. Szoros barátságot gyobb részét Pécelen végezte.)
Innentől az események váratlan fordulaápolt Varga Mihály péceli helytörténésszel,
tot vesznek. A pontos történéseket csak Fáy
aki bátorította Ferencet a verselésre.
Fáy Ferenc a péceli iskola után a buda- István elbeszéléséből tudjuk. A fiatal vőt elpesti, aszódi és bonyhádi evangelikus gim- hívja apósa egy kis iszogatásra. Fáy Ferenc
náziumokban tanult. A sok iskolaváltás is örömmel elmegy, de hamarosan politizálsejteti, hogy lázadó fiatal volt, egy helyen ni kezdenek. Fél óra múlva Ferencet letarmaga is beszámol arról, hogy az aszódi tóztatják, nyolc hónapra internálótáborba
gimnázium felé vezető úton néha meg- kerül. Ekkor felesége már terhes volt. Szameg álltak a bagi csárdánál. A Ludovika badulása után feleségével és Éva lányával
Akadémián kiképzőtiszt
lesz, majd a frontra, onnan pedig egy franciaországi fogolytáborba kerül.
A frontról 1945. december 29-én ért haza, de ludovikás múltja miatt ekkor
már gyanakodva néznek
rá. Felújítja korábbi kapcsolatát egy lánnyal, 1946.
decemberében meg is tartják az eljegyzést, 1947 áprilisában pedig össze is házasodnak. A lányt Lázár
Évának hívják és a Ma- A péceli
é
színjátszó kör Fáy Ferenc édesapjának
gyar Népköztársaság mi- (Stern – később Fáy – Ferenc) vezetésével.
Forrás: Krónika, 1977. 04. 01.

Ahogy az ország többi középiskolájába, úgy a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Fáy András Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégiumban is újraindult a jelenléti oktatás 2021. május 10-én.

káját Ser Hajnalka, Siposné Kovács Katalin, Veres Szilvia, Kovalszkyné Mikó Tünde oktatók segítették.
A május hónap a szakmai és érettségi
vizsgák jegyében telt, majd június 11-én
megvalósult a végzős diákok számára a
ballagási ünnepély. Idén a hagyományoktól eltérő, szerényebb keretek között megvalósuló, valamint a járványügyi szabályok
betartásával és betartatásával megrendezett ballagási ünnepélyt tartott a Fáy iskola, illetve sajnos idén is elmaradt a péceli
lakosság által is közkedvelt lovas és traktoros ballagás.
Hagyomány már, hogy a középiskola minden évben megválasztja végzős tanulói közül az iskola Fáy-díjasát. A megtisztelő elismerést mindig egy olyan diák érdemli ki,
aki tanulmányaiban, valamilyen sporttevékenységben, közösségimunkában vagy az iskoláért végzett bármilyen nemes tevékenységben kiválóan teljesített az évek során. Az
idei 2020/2021-es tanévben – a tantestület
döntése alapján – a Fáy Alapítvány díját Nádor Márk 12. b osztályos tanuló nyerte el.

Forrás: Színházi Élet, 1933/42.

MI TÖRTÉNT TAVASSZAL
A FÁY FÁI ALATT?

2021. JÚLIUS | PÉCELI HÍREK

nem találkozhatott. Közben folyamatosan
írt, az ebben az időszakban írt verseiből állt
össze a későbbi „Évák” verseskötete.
1948-ben elhagyja az országot, először
Jugoszláviába menekül. Egy éves kényszermunkatábor után Olaszországba szökik, ahonnan 1951-ben megérkezik Kanadába. Egy iskolában kezd dolgozni, de nem
tanárként, inkább egyfajta gondnok, de dohánytörőként, favágóként is vállal munkákat. Ignotus Pál írja, hogy „minden percére egy Pécelt varázsol Torontóban versével,
de ha soha nem mozdul ki Pécelről, akkor
is a honvágy költője volna.”
Varga Mihállyal folyamatosan tartotta
a kapcsolatot, állandó levelezésben voltak.
Ezekben a levelekben rendszeresen ír honvágyáról („Fáj bennem Pécel. Borzalmas,
ordító fájdalommal. Fáj az annyit utált
por, az utcák téli sáros szalagjai, rég halott és rég hiányolt emberek arca.” – írja
például nem sokkal halála előtt.) Varga egy
kötetbe gyűjtötte a költőről szóló híreket,
megjelent írásait, levelezésüket. Az írásokat Varga halála után Bagó István rendszerezte, Heltai Miklós pedig szerkesztette.
A Fáy Ferenc emlékezete címmel elkészült
kötet még nem jelent meg, de a Péceli Értéktár Bizottság honlapján elérhető.
Kanadában hét verseskötete jelent meg
magyar nyelven, Magyarországon 2015-ben
adták ki először összegyűjtött verseit. A kötetet Heltai Miklós szerkesztette, megjelenését a város önkormányzata támogatta.
Fáy Ferenc 1981. június 10-én halt meg
Torontóban. Halála hírére Márai az alábbi sorokat írta naplójába: „Hatvan évet élt,
emigráns volt. Jó néhány versében a második világháborút követő idő magyar költészetének teljes értékű energiája sugárzik.
Aztán van a versekben kamaszos keserűség, férfias szókimondás, feminin érzékenység. Nyelvi ereje a klasszikus magyar líra
szófukar, szemérmes és minden mesterkéltségtől mentes példáit idézi. Vallásos és
pogány, kóbor nomád és különösen „magyar” – nem magyaros,
nem is vitézkötéses, nem
a paranoid fellengzéssel
megfogalmazott „mélymagyar” és „hígmagyar” -,
úgy „magyar”, ahogy nem
lehet más egy ember”
Az írás teljes terjedelmében elolvasható a
peceliszilankok.hu oldalon.
További érdekességek találhatók Pécel múltjáról, kultúrájáról a peceliertektar.
hu oldalon is.
Összeállította:
Erdős Szabolcs
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100 ÉVES

A JÉZUS SZÍVE TÁRSASÁGA

Soha ne
ADD FEL!

Ünnepi szentmise

Örömmel vettünk részt Horváth Tibor polgármester úrral, Sarlós Imre alpolgármester úrral és
Varmuzsa Péter képviselő úrral a Jézus Szíve Társasága 100 éves fennállásának ünnepén, a Magyarok
Nagyasszonya Templomban június 11-én délelőtt.

A

bensőséges ünnepség szentmisével
kezdődött, melynek főcelebránsa
Marton Zsolt püspök volt. A szentmise bemutatásában részt vett Berta László
plébános, Benke István címzetes apát, nyugalmazott plébános, Bezák Tamás ifjúsági
lelkész, Hupka József nyugalmazott plébános és Molnár Miklós plébániai kormányzó.
A szentmise alatt Kiss Zsuszanna karnagy vezetésével a Coelestis Regina Énekkar szolgált.
Ünnepi megemlékező beszédében Suller
Melinda SJC általános elöljáró a Jézus Szíve Társasága elmúlt éveiből idézett megható történeteket.

„Mikor beszédemre készültem, meganynyi testvér neve került elém. A szétszóratás
előtt 1948-ban 63 testvér és újonc élt itt Pécelen. A temetőben 56 testvérünk nyugszik,
akik vagy fiatal vagy idősebb korukban
ide kötődtek.
Társaságunk Péceli jelenléte 1926-ban
kezdődött a Szilágyi Virgil féle villa 12 hold
terület megszerzésével. A következő év májusában telepedtek le a testvérek, a templom história domusának bejegyzése szerint
nagy reménnyel tekintettek működésük elé.”
A megemlékezés a templom kertben folytatódott Dr. Rogály Gábor tanár úr meg-

A Szent Erzsébet Katolikus Általános
Iskola és Óvoda tanulói ünnepi műsora
emlékező beszédével. Majd a Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói ünnepi műsorral köszöntötték a jelenlévőket.
A Jézus Szíve Társasága 100 éves fennállásáról a Péceli Hírek 2021. februári
számában olvashatnak bővebben, illetve
az ünnepség teljes terjedelmében megtekinthető a Jézus Szíve Társasága oldalán:
http://www.sjc.hu/hirek/peceli-jezusszive-unnep-sjc-hu.
CS.K.

a kapcsolatot az ország más helyszíneivel, videófelvételen keresztül láthatták is
egymást a gyakorlatok végzése közben.
Pécelen a résztvevők közt a 8 évestől
az 50 évesig több korosztály is jelen volt.
Az egyik családanya, Szajkó Katalin így
nyilatkozik élményéről:
„Nagyon izgultam az elején, nem bíztam benne, hogy meg tudom csinálni, de
azt hiszem, ezzel voltunk így egy páran.
Voltak nehezebb hullámok, de akármilyen
y nehéz is volt, nem állhattam
meg. Egys
Egyszerűen nem tudtam
abbahagyni,
hiszen körüabbah
löttem mindenki csilött
nálta, és ezzel vittek
ná
magukkal. Az, hogy
m
ben, a péceli karaté-többen voltunk és
sok is csatlakoztak
együtt csinálhata június 5-én megtuk, hatalmas erőt
tartott programhoz.
adott. Örülök, hogy
A 6 órán át tartó kiott voltam, és elhíváson kicsik, namondhatom, hogy
gyok együtt végez-m
igen,
ték a 15 ezer technikát
át
ige ezt is meg tudtam csinálni, és igen, ezt
tartalmazó gyakorlatrlategyütt mindannyian megsort, melynek célja a teljecsináltuk! Örülök, hogy a Pésítőképesség határainak
ainak átlépése. Az internet segítségével tartották cel Dojo tagja lehetek, és hogy átélhettem velük életem első karate maratonját.”
Kalmár Csaba, a Pécel Dojo Sportegyesület vezetője a maraton értékelése mellett a közeljövő terveiről is említést tett:
„Büszke vagyok a csapatomra, mert mindenki végéig csinálta, senki nem adta fel.
A megerőltető próbatétel ellenére igen jó
hangulatban telt a nap. A munka nem áll
meg, jelenleg a magyar bajnokságra készülünk, ami július 10-én Szentesen lesz
megtartva.
Megragadnám az alkalmat, és ezúton
is szeretném megköszönni mindazoknak, akik adományaikkal támogatták és
támogatják házépítési projektünket. Remélem, hamarosan beszámolhatok arról
is, hogy elkezdtük az építkezést.” L.Á.

„Karate maraton – amikor a karatékáknak nem
egymást kell legyőzniük, hanem saját magukat.” (Szappanos Zoltán)

A

z összetartás ünnepének is nevezik a Karate Maratont, amit
az idén 10. alkalommal rendeztek meg hazánkban. Mint minden év-

Hirdetés

APRÓHIRDETÉS
Készpénzért veszek! Bútorokat, dísztárgyakat, órákat, festményeket, porcelánokat,
könyveket, írógépet, szőrmebundát, csipkéket, bakelit-lemezeket, ezüstöt, kristályokat,
bizsukat, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20/294-9205 – Németh Dániel
Fakivágást, gallyazást vállalunk
alpintechnikával akár elszállítással is.
Fűkaszálást vállalok rövid határidővel! Hívjon most! Tel.: 06-30/218-7023
Szakképzett, gyakorlattal rendelkező
virágkötőt keresek péceli virágboltba.
Ürmösi Mária: 06-20/445-7216
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KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ
SZALON

Cím:
Cí
C
í 2119 Pécel, Rákos utca 2.

(Számítástechnikai üzlet mellett)

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is!

(#ċ/.-3$&8$93$3229*2&$2ʖ
3(',.į5Zsidi Tímea – 
.=32/60į.5037ď
Szabóné Kárpáti Szilvia – 

A HATÉKONY
,6.2/$ʘ
KEZDÉSÉRT
• kkorszerűű számítógépes
á
készségfejlesztő tréningprogram
• figyelem és emlékezeti funkciók
fejlesztése a jobb teljesítményért
• gyermekére szabva
• tudományosan
• játékosan
-Û-ì-¸Έ£|q̼Έ̃Ί˾˾˾ΈDƱ͇ùšŞùšŶŪΈ͐˿ΈŷƝù͑

Û-ΈQqD|£oQ}̻Έ
ΈQ% |q¸D|Eee«̼Έ
06-20/33-66-133
06-70/338-04-59
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Hétfőtől péntekig tartó 3 műszakos 8 órás munkarendbe
ndbe

KONTÉNERES
HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS

ÁTLAG NETTÓ BÉREK: 220.000 FT + KIEGÉSZÍTŐ PREMIUM.

3–8 m -es

PÉCELRE KERESÜNK

VÉGELLENŐRT ÉS ÖSSZESZERELŐT
FELADATOK: Termékek minőségügyi végellenőrzése kiszállítás előtt az előírásoknak
megfelelően, az elvégzett ellenőrzési eredmények dokumentálása számítógépen.
CÉGES BUSZ: Nagykáta, Tápiószentmárton, Tápióbicske, Tápióság, Tápiógyörgye, Tápiószele,
Farmos, Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápiószecső, Sülysáp, Mende, Gyömrő, Maglód, Isaszeg.

Érd.: 06-70-423-3383

3

• TARTÓS HAJEGYENESÍTÉS
• NŐI HAJVÁGÁS, HAJKEZELÉSEK, FESTÉS
• FÉRFI HAJVÁGÁS, HAJKEZELÉSEK • GYEREK HAJVÁGÁS

konténerekkel

Szabó
Sándor

Tel.: 06-30-911-8246

Tel.: 06 -30/200 -1163

Pécel, Zsigmondi u. elején

Református WHPHWĒ
Pécel, József Attila utca 6.
Nyitva: H-V: 9-17-ig
$=?Q=FKRƠ:ƑJEADQ=F9DC9DGEJƠD=KCƧNǥ
temetés, családi ünnep, cserepes vagy vágott
virág, nálunk mindig friss választékot talál.
Várjuk szeretettel a hét minden napján.

Ürmösi Mária: +36 20 445 7216
Pécel és Bp. 17. kerületében 17-1930 között
INGYENES KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

˿˾Ά˾˾˾ Ft VÁSÁRLÁS FELETT MEGLEPETÉS AJÁNDÉKKAL LEPJÜK MEG!
ltatás
Új szolgá ban:
tiká
a kozme

TÖRÖK BÜFÉ
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PITÁK, TORTILLÁK,
TÁLAK
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ANGOL
Alumínium, alumínium
öntvények, és saválló anyagok

HEGESZTÉSÉT
VÁLLALOM!
Telefon:

06-20/452-33-27
16

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

FACEBOOK OLDALUNKRA!

Pécelen
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A KISZÁLLÍTÁS

ÚJDONSÁG!

INGYENES!

HAMBURGER

ÉS HAMBURGER-TÁL

KÖRETEINK: Török bulgur rizs
és hasábburgonya
DESSZERTEK: diós, csokis-diós, vagy
pisztáciás BAKLAVA

PÉCEL, Maglódi
g
út 22.
NYITVATARTÁS:
H-SZO.: 10-21 óráig

www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996

06-20/578-0632

www.neolang.hu

NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Kínálatunkért látogassatok el

* Bővebb információért látogasson el honlapunkra, illetve keressen fel személyesen vagy telefonon!
PÉCELI HÍREK | 2021. JÚLIUS

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS : 06-30/019-47-48
2021. JÚLIUS | PÉCELI HÍREK

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
t zsindelyezés
t széldeszkázás
dő
t szegőelemek cseréje
Ács tetőfeesterek
t beázások javítása
bádogos m
t ereszcsatorna javítása,
nikával.
Alpintech árak!
cseréje, takarítása
Kedvező
t tetőszerkezet teljes
TT
cseréje és fedése
Z AK K É P Z E

06-30/919-4694

S

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

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

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

LÁZÁR ERVIN VÁROSI
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBA BEJELENTÉS

INFORͳVILL 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 16:00-18:00
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

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

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

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

GYÓGYSZERTÁRAK

GYEPMESTER

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

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

PIAC

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

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

MEZŐŐRÖK
Telefon: 06-20/474-8414,
e-mail: mezoor@pecel.hu
HD-HERCZIG Kft.
Herczig József: 06-20/964 3025,
Herczig Zsolt: 06-70/941-4637

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

Gyermekjogi képviselő:

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ
A rendelő telefonszámai: 06-28/547-235, 06-28/547-236
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.
Telefon: 06-28/662-104
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig;
hétvégén és ünnepnap
a nap 24 órájában.

HÁZIORVOSOK:
DR. GRÓZNER ISTVÁN
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-226,
06-28/662-072,
E-mail: groznerrendelo
@gmail.com
DR. HERKUTZ ZOLTÁN
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-235
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com
DR. RAY PÉTER
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-225
DR. HERSZÉNYI TAMÁS
5. számú felnőtt háziorvosi körzet (volt Benkő Julianna körzete)
Telefon: 06-28/547-226
E-mail: 5oskorzet@pecel.hu
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/

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

2. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
3. védőnői körzet:
ISTÓK MÁRIA
Telefon: 06-20/529-8538
4. védőnői körzet:
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-30/381-1332
5. védőnői körzet:
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Telefon: 06-30/568-5668
6. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235
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TÁMOGATÁSRA IS!
LÉGKONDICIONÁLÓK

értékesítése, telepítése,
karbantartása, szervizelése
Tel.: 06-70/238-1765 • E-mail: ferifrigo@gmail.com

NEON

+4)7y8?&9 és
8?58,8?&143

Tel.: 06-20/377-8444

PÉCEL,
É

7y)&>,*)*4397
(A KÖRFORGALOMNÁL)

Nyitva: H-P: 830-1830, Szo.: 800-1700, V: zárva
ORSI٫ȅɦǸȜȸȜȅي

DR. RÁCZ KATALIN
felnőtt fogorvos,
DR. TAMÁS ÁGNES
felnőtt fogorvos,
DR. TÖRÖK JOLÁN
gyermek fogorvos
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-235

06-30/991-0202
+7+.3ă.,>*72*0-&/;y,y8

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL
A vírushelyzet ideje alatt is NYITVA VAGYUNK, IDŐPONTFOGLALÁSSAL
ÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS, kellő higiéniai feltételek mellett!
'JOJQJSYPJ_¡XXJQNL¡S^GJ[JMJYĄX_TQLQYFYXTP

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:

-&/+*898ǁ-&/-488?&'' 9y8ǁ0*7&9.3
'494=ǁ2*1 79*(-3.0y0ǁ2ģ072

SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA
Telefon: 06-20/4899-539
E-mail: marta.szecsine@
ijb.emmi.gov.hu

%-£o-«ì¸-qΈa}ΈD£Qì¿£cΈΈqâ£QΈ
cqQc¿e£Έ+7+.&03&0
oŊŬĝĤŬΈƺśΈĽĥƝȊΈǕĤŬĝĥľƿŬŞΈ
számára a MUNKADÍJ ÁRÁBÓL:
ĤǕúšƱŅùƱŷ̼Έ̀˾̀˿̺ΈśƺšŊƹƥΈ́˿͜Ŋľ (Egyszeri felhasználás!)

30ۏڙ
KEDVEZMÉNY!

Hirdetés

Monty Állatpanzió
RÁKOSCSABA

PÉCELI HÍREK

SZOLGÁLTATÁSAINK:

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
Hirdetésfelvétel: 06-20/5-934-534
Nyomda: Pauker-Holding KŌ. 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.

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

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

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

VÉDŐNŐK:

kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ
• NAPKÖZI
Ö
• KUTYAOVI
• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA
• BLÖKI-FUVAR

TEL.: 06-70/595-6931
WEB: www.allatpanzio.com
18

• KUTYAKIKÉPZÉS
• KUTYASÉTÁLTATÁS
• KUTYAFUTI
• INGYENES
CHIP OLVASÁS

+36 20 520 0080
2234, Maglód Szent István tér 5. 1. ajtó
Szabó Róbert

Monty Állatpanzió
PÉCELI HÍREK | 2021. JÚLIUS
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KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

xXz³1JXknZxk
«kÁ««nñ
zzn
«
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qĥƚƥǦĤƝǍΈŞšŌŪùĕĤƝĤŬĝĤǦĥƥĤŊŬŞΈ
AKCIÓSΈSZERELÉSSEL EGYÜTT:
³ç0z
«¨nÈ³ñ 2,6 kW klíma
ɀɿƺɎɎًɀɿƺȸƺǼƻɀɀƺǼڙڙדדאIɎ
AKCIÓS ÁR: 225ڙ000ڙIɎ
J«00n x ¨nÈ³ñ 2,6 kW klíma
ɀɿƺɎɎًɀɿƺȸƺǼƻɀɀƺǼڙڙאהאIɎ
AKCIÓS ÁR: 245ڙ000ڙIɎ

HÍVJON MOST
Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,
több típusra és árkategóriában.
Ingyenes helyszíni felmérésért hívja ügyfélszolgálatunkat!

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

-
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SZÁLLÍTÁS PÉCELEN!
TEL.:

06-30-851-99-55

Ham
HamburgerekΈ
990ΊDƱ͜Ʊŷš
LángosokΈ590ΊDƱ͜ƱŷšΈ•ΈGyrosokΈ790ΊDƱ͜Ʊŷš
Hot-dogokΈ450ΊDƱ͜ƱŷšΈ•ΈWrapokΈ˿Ά̀̇˾ΊDƱ͜Ʊŷš
TésztákΈ990ΊDƱ͜ƱŷšΈ•ΈFrissensültekΈ990ΊDƱ͜Ʊŷš
TálakΈ˿Ά̇̇˾ΊDƱ͜ƱŷšΈ•ΈDesszertekΈ450ΊDƱ͜Ʊŷš
-

NAPI AJÁNLATOK!
MINDEN NAP
N
NYITVA VAGYUNK!
LĥƱĽƍ͜«ǦŶŪĕùƱ̼Έ˿˾˾˾̀͜˿˾˾̻Έ
ÛùƥúƝŬùƚ̼Έ˿˾˾˾͜˿̆˾˾
Pécel, Baross utca 7.

Baross Street
Food #Pécel
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