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Pest megye 7. számú ország-
gyűlési egyéni választókerü-
letében hat jelöltre adhatták 
le voksukat a választópolgá-
rok. A Fidesz-KDNP és az Egy-
ségben Magyarországért mel-
lett a Mi Hazánk Mozgalom, a 
Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a 
Megoldás Mozgalom és a Nor-
mális Élet Pártja állított jelöltet 
a Pest Megye 7. számú válasz-
tókerületben.
 Az eredmények 98,99 száza-
lékos kerületi feldolgo-
zottság mellett, 
2022. április 
4-i adatok 
alapján:  

1.    Dr. 
Szűcs 
Lajos 
(Fidesz) 
49,56      %

2.    Fricsovszky-
Tóth Péter (DK, 
JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, 
LMP, PÁRBESZÉD) 36,15      %

3.    Szabóné Papp Klára 
(Mi Hazánk Mozgalom) 
6,58      %

4.    Iván Perta (MKKP) 4,51      %
5.    Balogh István 

(MEMO) 2,33      %
6.    Bocz Dániel 

(Normális Élet Pártja) 
0,87      %

A pártlistát is magasan nyerte 
a Fidesz-KDNP.
 FIDESZ, KDNP – 53,10      %
 DK, JOBBIK, MOMENTUM,   
 MSZP, LMP, PÁRBESZÉD
  – 35,04      % 
 MI HAZÁNK – 6,17      %
 MKKP – 3,29      %
 MEMO – 1,09      %
 NORMÁLIS PÁRT – 0,73      %

A választási eredmények még 
nem jogerősek, az egyéni vá-
lasztókerületek eredménye-
it legkésőbb április 9-én, a vá-
lasztás országos eredményét, 
pedig legkésőbb április 22-én 
hirdetik ki. 

VÁLASZTÁS
2022

TÜRELEM AZ EGYETLEN, 
AMIT ÁPRILISBAN KÉRÜNK

ÖNKORMÁNYZAT
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PIOK Petőfi  Sándor Általános Iskola diákjai

Ossó János Fúvószenekar

KÖZLEKEDÉSI 
TÜKRÖT 
HELYEZTEK KI

Március 15-ét 
ÜNNEPELTÉK PÉCELEN
Idén a vírus nem szólt közbe és Pécel Város Önkor-
mányzata, mindenféle korlátozás nélkül, megtart-
hatta az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

tiszteletére ren-
dezett városi 

megemlékezését.

A z elmúlt két évben 
csak szűk körű meg-
emlékezésre volt le-

hetőség, de idén a PIOK Sze-
mere Pál Általános Iskola 
aulájában kezdődött a március 15-i ün-
nepség.
 A színvonalas ünnepi műsort a PIOK 
Petőfi  Sándor Általános Iskola diákjai 
adták. Ebből az alkalomból köszöntőt 
mondott Horváth Tibor polgármester, 
továbbá az ünnepségen közreműködött 
az Ossó János Fúvószenekar, és a Petőfi  
Sándor Férfi kórus.
 Az esemény koszorúzással záródott a 
Kossuth téren.

A LAKÓK és a Márvány istálló 
parkolóját használó autósok kérésére 
közlekedési tükröt helyeztek ki a Rá-
day utca, Hősök útja, Kórház köz ke-
reszteződésébe. Sokan panaszkodtak 
ugyanis arra, hogy a Kórház közből a 
kikanyarodás, a megnövekedett for-
galom miatt, nehézségekbe ütközik és 
balesetveszélyes. Az útcsatlakozásnál 
a körültekintés eddig nem volt biztosí-
tott, a tükör kihelyezésével a kereszte-
ződés biztonságosabban használható.

Garamszegi Zsolt 
helyi önkormányzati képviselő

ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Herszényi Tamás a Dr. Varga Lász-
ló Egészségházban (Pécel, Pesti út 6.) 
2022. március 24-től a II. emeleti 217. 
számú helységben fogadja az 5-ös 
körzetbe tartozó felnőtt betegeket. 
 Változás történt a telefonos elérhető-
ségben is. Rendelési időben hívható
 telefonszám: 06-28/547-235
 A rendelési idő változatlan!

Dr. Herszényi Tamás 
ÚJ RENDELŐHELYISÉGBEN 
fogadja a betegeket!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázati felhívást tesz közzé a ci-
vil szervezetek 2022. évi támogatására.
 A pályázatok 2022. május 2. napjáig 
nyújthatók be Pécel Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete részére 
(2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
 A Pályázat benyújtására vonatkozó 
részletes felhívás megtekinthető a www.
pecel.hu honlapon, valamint a Péceli Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

CIVIL PÁLYÁZAT 2022.
Petőfi  Sándor Férfi kórus

Úgy szép az élet, ha zajlik. Szokták mondani, és 
itt Pécelen zajlik. A problémák ritkán hagynak 
minket unatkozni. Így van ez az épülő csapadék-
víz elvezető projektünkkel is. Napi kapcsolatban 
vagyok szinte minden lakossal, aki hozzám for-
dult. Gyakran személyesen megyek a helyszín-
re és ha nem is azonnal, de igyekszem mindenki 
gondját orvosolni. Pécel időjárása sajátos. Sok-
szor szárazság van, az eső pedig viharos széllel 
érkezik. Így tette ezt akkor is, amikor megbon-
totta a zsindelyfedést a Nyitnikék Óvoda tete-
jén. Miközben írom ezeket a sorokat, a munká-
latok zajlanak, és amikor olvassák, addigra az 
óvoda talán már hibátlan tetővel üzemel tovább. 
 Idén sikerült méltó módon megemlékeznünk 
az 1848-49-es szabadságharcról. Jó volt látni, 
ahogy szép lassan megtelt a PIOK Szemere Pál 
általános Iskola aulája. Ez is azt bizonyítja, hogy 
a péceli emberek összetartanak, tisztelik a ha-
gyományokat és erős közösséget alkotnak. 
 Március 10-én eredményes lakossági fóru-
mot tartottunk. Bár a hangulat paprikásra si-
került, én mégis eredményesnek tartom, mert 
rengetegen eljöttek és végre, a vírus enyhülésé-
vel, képviselőtársaimmal és Pécel Város Jegy-
zőjével együtt, lehetőségünk nyílt személyesen 
kommunikálni a péceli lakosokkal. A legkardi-
nálisabb kérdés a szülők részéről, jogosan, az 
óvodák állapota, és azok játszótéri eszközeinek 
állapota, használhatósága volt. Fontosnak tar-
tom azonban leírni azt, amit akkor készségesen 
elmondtunk, hogy az óvodák épülete, és a játszó-
téri eszközök nem életveszélyesek. Egyetlen jegy-
zőkönyvben sem használták a szakemberek az 
életveszélyes szót. Polgármesterként és ember-
ként sem engedném, hogy életveszélyes játéko-
kon játszanak, vagy ilyen épületben legyenek a 
péceli gyerekek. A szakemberek több eszközt nem 
megfelelőként, javítandóként defi niáltak. Ezek-
kel természetesen foglal-
koztunk és foglalkozunk, 
de számos játék a megfe-
lelő minősítést kapta. Dol-
gozunk a problémán, az 
erre szükséges forrást elő-
teremtettük. Még egy kis 
türelemre és egy kis meg-
értésre van szükségünk. 
 Sokakat rosszul érintett 
Koricsánszki Tamás távo-
zása a Pécel Üzemeltető 

Kft. éléről. Minket is. Tamás nagyszerű műszaki 
szakember, de valahol nem tudta helyén kezelni, 
hogy a képviselőtestület tagjai és a polgármester 
a főnöke és nem fordítva. Minden önkormány-
zati intézmény, köztük az óvodák, a bölcső-
de, és a városüzemeltető kft. is érthető, hogy a 
költségvetésünkből, amely egy a város egészét 
érintő halmaz, a legnagyobb szeletet szeretné 
kapni. Nekünk városvezetőknek és a képviselő 
testületnek viszont ezt a halmazt kell felosztani. 
A halmaz egésze maga Pécel város, nekünk 
egy egészben kell gondolkodnunk. Sajnos eb-
ben nem mindig jutunk konszenzusra az intéz-
ményvezetőkkel. 
 Minden nyáron problémát okoz a vízhiány. 
Felvettük a kapcsolatot a DPMV Zrt. munka-
társaival. Kértük, hogy folyamatosan fi gyeljék 
a kutakat és időben jelezzék, ha locsolási tilal-
mat kell elrendelnünk. Két új kút terveztetése és 
engedélyeztetése folyamatban van annak érde-
kében, hogy ez ne, vagy csak nagyon ritkán for-
dulhasson elő.
 Pécel folyamatosan fejlődik, alakul. Ezért vá-
lasztottak engem, ezt ígértem, tartom is, de az 
idő gyakran ellenünk dolgozik. Vannak egyéb, 
nem várt problémák, amelyek hátráltatnak. 
Mint azt sokan hallhatták munkaerőhiányban 
szenvedünk. A műszaki és beruházási Iroda ve-
zetője és a pályázatokért felelős munkatársunk 
elment a hivataltól, ezzel többlet terhet róva kol-
légáimra úgy, hogy közben nyakunkon volt a 
választás. Április 3-án a teljes hivatal kivétel 
nélkül fontos munkát látott el, ki a szavazókö-
rökben, ki pedig a helyi választási irodán. Ez 
nem kevés tanulást, felkészülést és energiát je-
lentett számunkra egész márciusban. Ez a leter-
helt időszak is megerősített minket abban, hogy 
a városvezetés és a képviselő testület egységet 
képez, közös célokkal egy irányba tart és kizá-
rólag Pécel város érdekeit tartja szem előtt.
 Engedjék meg, hogy ha már egy közhely-

lyel kezdtem ezt a gondo-
latmenetet, azzal is fejez-
zem be. A türelem rózsát 
terem, és ez most Pécelre 
különösen igaz! Az egyet-
len, amit ígérhetek, hogy 
idővel mindent meg fo-
gunk oldani és az egyet-
len, amit cserébe kérek, 
türelmet. 
Köszönettel,Horváth Tibor 

polgármester 

Tisztelt Péceliek!

llett, 
s

ky-



SZEMMEL LÁTHATÓAN az 
előzetes ütemtervnek megfelelően 
halad az előző városvezetés által fél-
behagyott Petőfi  utca 1. szám alatt 
található új orvosi rendelő épületé-
nek továbbépítése. Pécel Város Ön-
kormányzata 2021. december 22-én 
átadta a munkaterületet az Alap-
Pillér Kft.-nek, és a munka azóta is 
jó ütemben halad.
 Jelenleg az aljzatbetonozás és a 
vékonyvakolatok készítése zajlik, ez-

EZ IS EGY HOZZÁÁLLÁS és 
talán van is benne igazság, azonban 
március 19-én 25-én, kicsik és na-
gyok, reggel tíztől délig, nem fi lozo-
fálgattak ezen a kérdésen, hanem 85 
zsák szemetet szedtek ki a patakból 
és annak partjáról!
 Köszönet minden résztvevőnek, 
a Pécel Dojo Sport Egyesületnek, 

a kutyásoknak, a szorgos gyerkő-
cöknek, Lázár Zolinak a zsákokért, 
az Óvári cukrászdának a pogácsá-
ért és Fabulya Ildikónak a szerve-
zésért!
 Nagyon jó volt együtt lenni és a 
végén látni, miből mi lett!

Torma Gábor 2. körzet 
önkormányzati képviselője

zel egyidejűleg folynak a gipszkar-
ton válaszfalak építésének munká-
latai, és az álmennyezet építését is 
elkezdték a szakemberek. Homlok-
zati és külső munkákat illetően zaj-
lik a homlokzati hőszigetelés, háló-
zás és glettelés, valamint a színező 
vakolat készítése. A külsőterülete-
ket és a parkolót érintően a parko-
ló durva ágyazatának kiépítése, és 
a szegélykövek elhelyezése történik 
a napokban.

 A munkára 210 nap 
áll rendelkezésére. Ez 
azt jelenti, hogy a be-
ruházás 2022. júni-
us végére elkészülhet.
 Az új orvosi ren-
delő építésének 
ütemterve alább 
olvasható:
https://pecel.hu/
dokumentum/1

gde6T0CzE
jNTAo7cZna
dyv7kxlGMi
Mcf

85 ZSÁK SZEMÉT GYŰLT 
ÖSSZE A PATAKPARTON

MEGELŐZHETŐK
ADOMÁNYGYŰJTÉS 
A HÁBORÚS MENEKÜLTEKNEK

A TERVEK SZERINT HALAD AZ 
ÚJ ORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉSE

Nem én dobtam el, miért én vegyem fel?

A Péceli Polgármesteri Hivatal pá-
lyázatot hirdet a következő munka-
kör betöltésére:

 ••  MEZŐŐR  
A részletes pályázati feltételek Pécel Város Önkor-
mányzatának honlapján (www.pecel. hu) érhe-
tők el.  

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete feladat és hatáskörében eljáró Pécel Város 
Önkormányzat Polgármestere pályázatot hirdet 
a PRO TALENTUM DÍJ kitüntető cím adományo-
zására. 
 A Pro Talentum Díj kitüntető címre vonatkozó 
javaslatok 2022. április 30. napjáig nyújthatók 
be Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Kulturális Bizottsága részére (2119 Pé-
cel, Kossuth tér 1.). 
 A javaslattételre vonatkozó részletes felhívás 
megtekinthető a www.pecel.hu honlapon, va-
lamint a Péceli Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A KRESZ 59. §
(3) bekezdése 
értelmében 
a főútvona-
lon tilos, mel-
lékútvonalon 
pedig közte-
rület-haszná-
lati engedély nélkül legfeljebb 10 napig szabad tárol-
ni a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet. 
 A közterület-felügyelők a hatósági jelzés nélkü-
li gépjármű szélvédőjére értesítést helyeznek el. 
Amennyiben a gépkocsi tulajdonosa a megadott ha-
táridőig nem köt közterület-használati szerződést, 
vagy a járművet a közterületről nem távolítja el, ab-
ban az esetben a hatósági jelzéssel nem rendelkező 
járművet a közterületről elszállítja. 
 Az elmúlt időszak tapasztalata alapján megállapít-
ható, hogy az esetek többségében a fi gyelmeztetést 
követő pár napon belül a gépjármű tulajdonosa – il-
letve annak üzembentartója – a gépkocsit a közterü-
letről eltávolította. 

A szabadtéri tüzek megelőzhetők. A több-
nyire csapadékmentes és enyhe tavasz so-
kakat csábít a szabadba, zajlanak a kerti 
munkák. Ebben az időszakban a legna-
gyobb veszélyt a száraz aljnövényzet és 
avar jelenti, amelyben könnyen és gyor-
san terjed a tűz. A  Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztró-

favédelmi Kirendeltség 
tájékoztatóját itt olvas-
hatják: https://pecel.hu/
hirek/szabadteri-tuzek-
megelozese

FOLYAMATOS A HATÓSÁGI
JELZÉS NÉLKÜLI RONCSOK 
ELSZÁLLÍTÁSA!

A PÉCEL VÁROS DÍSZPOLGÁRA és a 
PÉCELÉRT DÍJ kitüntető címekre vo-
natkozó javaslatok 2022. április 30. 
napjáig nyújthatók be a polgármes-
ter részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.). 

A javaslattételre vonatkozó részle-
tes felhívások megtekinthetők a 
www.pecel.hu honlapon, valamint a 
Péceli Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján.

KI KAPJA A PÉCEL VÁROS DÍSZPOLGÁRA 
ÉS A PÉCELÉRT DÍJ KITÜNTETŐ CÍMET 2022-BEN?

A 2022. január 13-ai rendkívüli képviselő-
testületi ülésen egyhangú döntés született 
arról, hogy Önkormányzatunk pályázato-
kat kíván benyújtani a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program Plusz ke-
retében, a Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatósága által meg-
hirdetett Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz (TOP_ Plusz) éves 
keretéből elérhető támogatásokon belül a 
következő pályázati felhívásokra: 
 A pályázatok elbírálása után Pécel Vá-
ros Önkormányzatának pályázatát:
– az Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése c. felhívásá-
ra benyújtott, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-
PT1-2022-00009 azonosítószámmal 
nyilvántartott támogatási kérelmét, 
melynek célja a Péceli Polgármeste-
ri Hivatal elavult épületének energe-
tikai felújítása, korszerűsítése, a Pénz-
ügyminisztérium Regionális Fejlesztési 
Programokért Felelős Helyettes Államtit-
kárság vezetője 71.260.716 Ft összegű tá-
mogatásra érdemesnek ítélte. 
 Továbbá az Élhető települések c. fel-
hívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.2.1-
21-PT1-2022-00034 azonosítószámmal 
nyilvántartott támogatási kérelmét, 
mellyel önkormányzatunk a Levendulás 
településrész csapadékvíz-elvezetésé-
nek megoldását kívánta megcélozni, a 
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesz-
tési Programokért Felelős Helyettes Ál-
lamtitkárság vezetője 294.038.992 Ft ösz-
szegű támogatásra érdemesnek ítélte.

ISMÉT SIKERESEN 
PÁLYÁZTUNK

PÉCEL VÁROS Önkormányzata ré-
széről Sarlós Imre alpolgármester és Ga-
ramszegi Zsolt helyi önkormányzati kép-
viselő 2022. március 9-én személyesen 
juttatta el Nyírkarász településére a Péceli 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intéz-
ményébe eddig beérkezett adományokat. 
Szalmási József polgármester úr és kollé-
gái fogadták érkezésüket. 
 Ez a kistelepülés jelenleg elosztóként 
működik, Szabó Imre alpolgármester úr 
elmondása szerint az adományokat szor-
tírozzák és kérésre viszik egyenesen a ha-
tárra, illetve át a határon a határmenti te-
lepülésekre. 
 Ott jártunkkor éppen Kárpátaljára a tér-
ségbe érkező 1200 árvához igyekeztek ado-
mányokkal, főleg élelmiszerekkel.
 A magyar, határmenti települések, így 
Nyírkarász is, az ukrajnai lakosságot ellá-
tó humanitárius folyóson juttatják el, a há-
borús övezetben ragadt lakosság számára 
az adományokat. Az ukrajnai üzletek üre-
sek, ezért ételre nagy szükség van! 
 Fontos kihangsúlyozni, hogy egyre több-
ször hallunk arról, hogy elszaporodtak a 
hamis adományozási mozgalmak, ezért fi -

gyeljenek arra kiknek adják oda adomá-
nyaikat!
 A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat folyamatosan követi a szervezetek 
munkáját és ennek megfelelően igyekszik 
az adományok koordinálásában közremű-
ködni. 
 Hálás köszönetet mond Pécel Város Pol-
gármestere és Képviselő-Testülete az eddigi 
adományokért, a gyűjtés továbbra is folyta-
tódik, de leginkább kisebb kiszerelésű tar-
tós élelmiszerekre van szükség!
 Abban az esetben, ha segíteni szeretné-
nek, kérjük, hogy az alábbi telefonszámo-
kon keressék az intézményt:
 +36 20 801 2399; +36 20 474 8328
 Felhívjuk fi gyelmüket, hogy csak olyat 
adjanak, melyet Önök is elfogadnának!

ÖNKORMÁNYZAT

Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

 
 
 
 

 A magasabb vezetői 
 megbízás kezdete: 
 2022. augusztus 1.

A magasabb vezetői megbízás
megszűnésének időpontja: 
 2027. július 31.
 A pályázat benyújtásának 
 határideje: 2022. április 30.

Részletes pályázati feltételek 
elérhetők a www.kozigallas.gov.hu por-
tálon, Pécel Város Önkormányzatának hir-
detőtábláján és Pécel Város Önkormány-
zatának honlapján (www.pecel.hu)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Péceli Napsugár Bölcsőde intéz-
ményvezetői (kisgyermeknevelő 
magasabb vezetői megbízással) 
beosztásának ellátására.

A SZABADTÉRI TÜZEK 

g g

2022. ÁPRILIS | PÉCELI  HÍREK 5



6 PÉCELI  HÍREK | 2022. ÁPRILIS 2022. ÁPRILIS | PÉCELI  HÍREK 7

ÖNKORMÁNYZAT

A Rendelet szerint a közterület 
rendeltetéstől eltérő haszná-
latához engedély szükséges. 

Közterület-használati hozzájárulást 
kell beszerezni például konténer és/
vagy építőanyag közterületen törté-
nő elhelyezéséhez, alkalmi és moz-
gó árusításhoz, hangos reklám útján 
történő reklámozáshoz, tájékoztató, 
adománygyűjtő, karitatív tevékeny-
ség, aláírásgyűjtés végzéséhez stb.

A közterület-használati 
hozzájárulás kérelmezése 
és engedélyezése
Fontos szabály, hogy közterület-hasz-
nálati hozzájárulás csak ideiglenes 
jelleggel – meghatározott időtartam-
ra vagy meghatározott feltétel be-
következtéig – adható, ezért a köz-
terület-használat iránti kérelemben 
mindig meg kell jelölni a használat 
kezdő és befejező dátumát.
 A közterület-használati hozzájá-
rulást annak kell kérelmeznie, aki a 
közterületet használni kívánja.
 A közterület-használati hozzá-
járulás iránti kérelmet a Rendelet 
2. mellékletét képező formanyom-
tatványon kell benyújtani, a meg-
határozott mellékletek csatolásával. 
A Rendelet, így a formanyomtat-
vány is megtalálható a www.pecel.
hu honlapon, az ÖNKORMÁNY-
ZAT/Döntéshozatal/Hatályos ren-
deletek címszónál, valamint a Péceli 

Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán. A közterület-használat irán-
ti kérelmet a közterület-használat 
megkezdése előtt legalább 5 nap-
pal kell benyújtani. 

A közterület-használati díj 
és megállapításának rendje
A közterület használatáért közte-
rület-használati díjat kell fizetni. 
A kérelmező a közterület-haszná-
lati díjat – amelyet a hatóság álla-
pít meg a Rendelet 1. mellékletében 
meghatározott díjtételek alapján – 
egyösszegben, előre, a közterület-
használati hozzájárulás kiadását 
megelőzően köteles megfi zetni pos-
tai úton (csekken) vagy átutalással. 
A közterület-használati díj befi zeté-
sét igazoló dokumentumot a kérelem 
benyújtását követően, de még az en-
gedély kiadása előtt be kell csatolnia 
a kérelmezőnek.

A jogellenes közterület-
használat következményei
Aki a Pécel közigazgatási területén 
lévő közterületet rendeltetésétől el-
térő módon, a Rendeletben előírt 
hozzájárulás nélkül, attól eltérő-
en, vagy azt meghaladó mértékben 
használja, az megsérti a közösségi 
együttélés alapvető szabályait, amely 
magatartás közigazgatási szank-
ció (200.000  Ft-ig terjedő közigaz-
gatási bírság) alkalmazását vonja 
maga után.

B álint Józsefet 1990-ben kérték fel 
„egy most még nincs” intézmény ve-
zetésére. Feladata az önállóvá vált 

tanintézetben az épület iskolává varázso-
lásának levezénylése mellett a csapatépí-
tés, és a zeneiskolai oktató munka zökke-
nőmentes megszervezése volt. Azonban 
álmaiban ez egy olyan iskolaként létezett, 
amelynek mégsincs hagyományos iskola-
szerű hangulata. Az álom megvalósulásá-
ért sokat küzdött, s aztán lett… a hír, mely 
körbejárta az akkor még falut, de a város-
sá nőtt településen sem csendesült: A Ze-
neiskola Pécelen a béke szigete lett, egy 
igazi Oázis.
 Ebben az időben – bár nagyon sokan 
kedvelték, és nélkülözhetetlennek tartot-
ták a zeneoktatást Pécelen – mégis újra és 
újra szárnyra kelt a munkánkat nem isme-
rők körében az a gondolat, hogy a zeneokta-
tás egy település életében „luxus”, így nem 
egyszer kellett harcba szállnia azért, hogy 
megértesse:
 „A zenetanítás ürügy az emberformá-
lásra, mert zenélés közben fogékony a lé-
lek. A zenetanulás védelem a gyerekeknél 
a rossz hatásokkal szemben… Bármilyen 
szakmát választ a gyerek, a zene értése, 
szeretete szélesebb látókört és magasabb 
életérzést nyújt a munkában és az embe-
ri kapcsolatokban.”
 Ennek értelmében felvállalta, hogy ez az 
intézmény nemcsak oktat, hanem közmű-

velődési feladatokat is ellát. Energiát nem 
sajnálva hangverseny-sorozatokat szerve-
zett, melyekre neves előadómű-
vészeket tudott megnyerni, 
így sokszor tapasztalta 
a hangversenyt sze-
rető közönség, hogy 
a budapesti „nagy 
koncerteken” sem 
hallhatott volna 
színvonalasabb elő-
adást. Közben zene-
iskolai keretek között 
is elindult egy felnőtt 
csoportja, melynek te-
matikája szintén a közmű-
velődést szolgálta. Program-
jukban zenehallgatás, műelemzés, 
egy-egy operaelőadás látogatása stb. sze-
repelt. 
 Szívműtéte után már nem tudta vállalni 
az igazgatói feladatok ellátását, mégis aki 
ismerte, Igazgató Úrként tisztelte tovább-
ra is őt, mert a Zeneiskola léte annyira szo-
rosan kapcsolódott a nevéhez. Ezért nem 
volt meglepő, amikor nyugdíjba vonulá-
sakor (1999.) az akkori képviselő testület 
a Címzetes Igazgató titulussal ajándékoz-
ta meg, mellyel soha nem kérkedett, így fi -
atal kollégáink számára a kivívott tisztelet 
miatt ő Bálint Tanár Úr lett. Nem kolléga, 
nem Jóska bácsi, hanem nagy betűvel: Ta-
nár Úr… 
 Az oktató munkát a szívműtéte miatti 
nyugdíjazása sem törte meg, hisz a beteg-
ségéből felépülve is – megmaradt erejét 
nem kímélve – tanította felnőtt és fi atal-
korú növendékeit, sőt a Zeneiskola fúvós-
zenekarának vezénylése is rámaradt. En-
nek az időszaknak talán a legérdekesebb és 
legemlékezetesebb eseményei azok voltak, 
amikor a zenekarral teherautóra szállt, és 

„bemuzsikálták” Pécelt, hol a Zeneiskoláért, 
hol május elsejei Városi zenés ébresztőként. 
Nevéhez fűződik a zenekar 2002–es akk-
reditálása, melynek keretében a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség a ze-
nekart méltónak találta az arany minősí-
tésre a koncertfúvós kategóriában. Ez az 

esemény november 20-án volt, és tulaj-
donképpen ennek a folytatása lett a zene-
kar évenkénti nagyszabású koncertje nov-
ember elején. 
 Életének nagyon fontos része volt a HIT. 
Hívő családban nőtt fel, és soha nem titkol-
ta Isten iránti szeretetét, sőt ezt a hitet igye-
kezett gyerekeinek átörökíteni – bár ahogy 

ő mondta egy nyilatkozatában – 
a szülői házból hozott ön-

fegyelem tiszta rendsze-
re már ósdivá, merev 

és konzervatív tulaj-
donsággá vált, ezért 
sokszor találkozott 
értetlenséggel. Néha 
talán egy kicsit „cso-
dabogár”-ként hatott 

a viselkedése, a reak-
ciója, mert határozott 

személyisége nem en-
gedte a „modernizálódását”. 

A legjobb példa erre, ahogy fel-
vállalta a régi zsinór-írást. Aki egy-

szer is találkozott már beadványával, vagy 
egyéb írásával, az bármikor felismerte kéz-
jegyét. 
 Nagyon sokszor mondta egy-egy félre-
értés kapcsán kialakult vitában: Én nem 
csak az emberekért teszem, amit te-
szek; nekem mindennel el kell szá-
molnom a Teremtőmnél! Ennek tuda-
tában dolgozott fáradhatatlanul, a fi atalokat 
is sokszor megszégyenítve.
 Remek pedagógiai és emberi mivoltát 
mi sem bizonyította jobban, mint az a tény, 
hogy a klarinét-együttes jó néhány tagja 
már felnőtt, dolgozó ember lett, de még 
mindig ragaszkodtak tanárukhoz, és időt 
nem sajnálva jártak a próbákra egészen 
addig, amíg az a bizonyos szív-megállás 
mindent meg nem megváltoztatott. 
 Nemrég jártam Fóton egy zeneiskolai ren-
dezvényen, ahol a régi kollégák rögtön ér-
deklődtek a „hogyléte” felől, mert nemcsak 
a gyülekezeti, hanem a társadalmi életben 
is nagyon sok emberrel volt kapcsolata, és 
ezek a kapcsolatok különlegesek voltak, hi-
szen a Tanár Úr tiszteletteljes hozzáállása 
a másik emberhez kiváltotta azt a mély és 
általános tiszteletet, amely Őt övezte. 
 Azt gondolom, és ebben szerintem min-
denki egyetért velem, hogy ezért az életmű-
ért joggal kapta meg 2008-ban a Pécel vá-
ros díszpolgára címet.  Kovács Ernőné 
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Bálint József, városunk díszpolgára, 
2022. február 18-án VÉGLEG MEGPIHENT  

75 éves volt. Hosszan tartó betegsége miatt már régóta 
nem volt a közéletben, így személyét, tevékenységét 

szeretném bemutatni azoknak, akik nem ismerték őt.

A település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

megalkotásával Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete célja – többek között – az volt, 

hogy Pécel Város közigazgatási területén tisz-
ta, rendezett városkép alakuljon ki, illetve ma-
radjon fenn, valamint a közterületek átlátha-

tó, rendeltetésszerű használata valósuljon meg.

ÖNKORMÁNYZAT

A KÖZTERÜLET
-HASZNÁLAT 

RÉSZLETSZABÁLYAI

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

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

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

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

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

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

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

nos Iskola emeleti 8-as termében.

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

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

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

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

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

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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OKTATÁSOKTATÁS

A BEÍRATÁS HELYE:
PVO székhelyen működő 
feladatellátási helyen (Nyitnikék): 
Petőfi  u. 1/b (Tel.: 06-28-662-035)
PVO Gesztenyés Tagóvodája: 
Isaszegi út 3. 
(Tel.: 06-28-662-083)
PVO Szivárvány Tagóvodája: 
Szent Imre krt. 13. 
(Tel.:06-28- 662-082)

KÖTELEZŐ BEÍRATNI
a 3. életévüket 2022. augusztus 31. 
napjáig betöltő kisgyermekeket.
 A szülő írásban kérheti gyermeke felmen-
tését az óvodába járás alól annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben gyer-
meke a 4. életévét betölti, különös méltány-
lást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján, 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermeke az 5. életévét betölti.

Pécel Város Óvodái felvételi körzete: 
Pécel Város közigazgatási területe

SZÜKSÉGES IRATOK:
(eredeti)
A GYERMEK RÉSZÉRŐL:
 •  születési anyakönyvi kivonat
 •  lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 •  TAJ kártya
 •  oltási könyv

A SZÜLŐ RÉSZÉRŐL:  
 •  személyi igazolvány
 •  lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Amennyiben az alábbiak közül 
rendelkezik bármelyik 
igazolással, azt kérjük bemutatni:
 •  hatályos rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményről, illetve a gyermek hát-
rányos, halmozottan hátrányos helyze-
téről kiállított határozat,

 •  a gyermeke esetleges tartós betegségé-
ről szóló igazolás,

 •  esetleges sajátos nevelési igényről (SNI) 
szóló szakértői vélemény,  

 •  nevelésbe vett gyermek esetén kihelye-
ző határozat,

 •  elvált szülők esetében a gyermekelhe-
lyezésről szóló jogerős bírósági ítélet,

 •  külföldi állampolgárság esetében a szülők 
és a gyermek Magyarországon tartózkodá-
sához szükséges érvényes okmányok, va-
lamint a szülők munkavállalási engedélye.

A beiratkozás alkalmával a beírató szülő/
törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy 
az általa közölt adatok a valóságnak meg-
felelnek, valamint arról, hogy a távollévő 
szülővel egyetértésben íratta be gyerme-
két az óvodába.
 Az óvodai beíratásra a szülők a www.pvo.
wredo.hu weboldalon foglalhatnak időpon-
tot óvodánként, a sorbanállás és torlódás 
elkerülése érdekében. Az időpontfogla-
lásra 2022. április 1-jétől nyílik lehetőség 
a 2022. április 25-29-ig terjedő időszakra.
 Pécel Város Óvodái – az alapító okirata 
szerint – jogosult sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátására is.
 Szabálysértést követ el az a szülő, aki 
óvodaköteles gyermekét nem íratja be.

Óvodai BEÍRATÁS Iskolánk egyre népszerűbb 
A PÉCELI GYEREKEK KÖRÉBEN

 A kérelmet Pécel Város Jegyzőjéhez kell 
címezni, melyet a beiratkozás alkalmával 
terjeszthet elő.
 Amennyiben a gyermek az óvo-
dai nevelésben való részvételi kö-
telezettségét külföldön teljesíti, a 
szülő ezt köteles írásban bejelente-
ni Ügyfélkapun keresztül az Okta-
tási Hivatalnak a beiratkozás utol-
só napját követő 15 napon belül.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti ese-
tekben a szülő – tárgyév április 15. napjá-
ig benyújtott – kérelme alapján a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben 
a gyermek a negyedik életévét betölti, kü-
lönös méltánylást érdemlő esetben, újabb 
kérelem alapján, annak az évnek az au-
gusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
az ötödik életévét betölti a Kormány ren-
deletében kijelölt szerv (a továbbiakban: 
felmentést engedélyező szerv) felmentheti 
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól. 
Pécel vonatkozásában a felmentést engedé-
lyező szerv a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gödöllői Járási Hivatala.
 Az óvodai felvétel tárgyában az intéz-
ményvezető dönt, melyről 2022. május 
30-ig kapnak a szülők értesítést.
 Jogorvoslat: A felvételt elutasító hatá-
rozat ellen fellebbezéssel lehet élni Pécel 
Város Jegyzőjénél. A fellebbezést az óvo-
dai felvételt elutasító döntés kézhez véte-
létől számított 15 napon belül Pécel Város 
Óvodái intézményvezetőjénél kell benyúj-
tani. Pécel Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
 PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBA a beíratás időszaka a 

2022/2023-as nevelési évre, 2022. április 25. napjától 
2022. április 29. napjáig, 7.30-tól 17.00 óráig tart.

Tisztelt Szülők!
Pécel Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete Szociális Bizottsága a 4/2022. 
(I. 24.) SzB határozattal a Péceli Nap-
sugár Bölcsődében a 2022/2023. ne-
velési évre történő jelentkezés idő-
szakát, 2022. május 2. napjától 2022. 
május 31. napjáig terjedő időszakban 
állapította meg.
 A jelentkezéshez szükséges doku-
mentumok – a veszélyhelyzetre való te-

kintettel – a Péceli Napsugár Bölcsőde 
(www.napsugarbolcsode.hu),
vagy Pécel Város Önkormányzata 
(https://www.pecel.hu) honlapjáról 
tölthetők le, várhatóan áprilistól.
 A kitöltött nyomtatványokat az info@
napsugarbolcsode.hu e-mail 
címre kell megküldeni.
 A jelentkezési doku-
mentumok kitöltéséhez

– szükség esetén – 

segítséget nyújtunk a 06-20/801-
2747-es telefonszámon, vagy az info@
napsugarbolcsode.hu  e-mail címre 
küldött kérdés esetén.
 A bölcsődei felvétel tárgyában az in-
tézményvezető dönt, melyről 2022. 

június 15-ig kapnak a szülők ér-
tesítést.

Négyesiné Madenszky 
Edina megbízott 

intézményvezető

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

e-mail június 15
tesíté

Találkozásunk alkal-
mával a felvételiről, és 
a Ráday emlékév prog-

ramjairól beszélget-
tünk Kóródi Máriával, 
a PIOK Gimnázium in-

tézményvezetőjével.

T úl vagyunk a felvételiken, mik 
a tapasztalatok?
 – A 2022/2023-as tan-

évben két osztályt indítunk 
az alábbiak szerint, az „A” 
osztályba a 0001-es kódú 
emelt angol, a „B” osz-
tályba pedig a 0002-
es kódú emelt óraszá-
mú német, a 0003-as 
kódszám alatt az emelt 
óraszámú informatika 
és a 0004-es kódszámú 
honvédelmi alapismeretek 
tartoznak. A legrégebbi sza-
kunk az emelt óraszámú angol, 
mely nagyon népszerű és a jelentkezők-
ből egy teljes osztályt is indítunk. A „B” 
osztályt pedig azonos létszámú csoport-
bontásban állítjuk össze a maradék há-
rom kategóriából. 
 Elég szép számmal jelentkeztek az is-
kolánkba, idén is az emelt angol szak volt 
a legkedveltebb, ide 242 diák jelentkezett, 
az emelt németet 70, az emelt informati-
kát 107 tanuló választotta, míg a honvé-
delmi alapismeretekre 95 tanuló adta be 
a jelentkezését. Tehát megnyugtatóan fel 
tudjuk tölteni a két osztályunkat.

– Milyen sikeres a honvéd kadét 
program?
 – Ez a szak két éve választható iskolánk-
ban, mely a Szentendrei Magyar Honvédség 
Altiszti Akadémia támogatásával működik. 
Igazából a mi feladatunk az elméleti kép-
zés, továbbá vannak olyan rendezvények, 
például egy katonai eskü vagy sport ren-
dezvények, melyekre meghívják a diákjain-
kat. Legutoljára honvédelmi sportlövészet 
versenyre voltak a tanulóink hivatalosak, 
ahol kipróbálták a lehetőségeket. Megem-
lítendő továbbá, hogy nagyon komoly ösz-

töndíjat is kapnak azok a tanu-
lók, akik 3,5-ös átlagot elérnek. 
Tehát érdemes jól tanulni, mert 
más szakot választóknak nem 
tudunk ösztöndíjas lehetőséget 
biztosítani.

– Ho g ya n z ajl i k  a z 
idegennyelv oktatás?
 – Az idegen nyelveket ille-
tően, aki németet tanul emelt 
óraszámban, annak a máso-
dik nyelve az angol, aki informatikát, il-

letve digitális kultúrát tanul, annak az 
első idegennyelv az angol, illet-

ve a második a német nyelv. 
A honvédelmi alapisme-

retet tanulóknál az első 
idegennyelv az angol 
és a második pedig a 
francia, tehát ők azok, 
akik francia nyelvet is 
tanulhatnak az isko-

lánkban.

– A kilencedikes diá-
kok laptopokat kaptak…

 – Igen, március elején 
az Európai Unió újjáépítési alapjából fi -
nanszírozott, 200 milliárd forintos prog-
ram keretében, iskolánk kilencedikes diák-
jai és a pedagógusai is kaptak notebookot, 
ezzel segítve a munkájukat.
 A koronavírus-járvány berobbanásakor 
elrendelt távoktatás rámutatott ugyanis, 
hogy rengeteg családnál nem álltak ren-
delkezésre az online tanulás elengedhe-
tetlen eszközei, az otthoni számítógépek, 
ami komoly gondokat okozott a megfelelő 
színvonalú oktatás biztosításában.
 A kiosztott laptopokat a projekt mini-
mum 4 éves időtartamáig, vagy addig le-
het használni, amíg a diák az adott intéz-
ményben folytatja a tanulmányait.

– Alakulnak a Ráday emlékév prog-
ramjai?
 – Igen, a Ráday emlékévet ebben az év-
ben ünnepeljük, ami nem ér véget a tanév 
végén. 
 Jelenleg zajlik a helytörténeti kincskere-
ső játékunk, melyet itt, az újságban is meg-
ismerhetnek. Tervezzük egy 10 állomásból 
álló tanösvény megnyitását, mely Pécel és 
környékének nevezetességeit köti össze, va-

lamint májusban ünnepélyes keretek között 
elneveznénk a Ráday forrást is. 
 A koronavírus-járvány elhúzódása miatt 
úgy döntöttünk, hogy a meghirdetett Rá-
day emlékév bálját ősszel, októberben tart-
juk meg. Erre a bálra tervezzük meghívni a 
régi diákokat, a támogatóinkat, illetve a je-
lenlegi diákjaink szüleit. Ez egy jótékonysá-
gi bál lesz, melynek a bevételét az emlékév 
szponzorálására, illetve az iskola fejleszté-
sére használunk fel. A legszükségesebbe-
ket említve, szükség lenne légkondicioná-
ló berendezésre, legalább két tanteremben, 
ahol az érettségiket tartjuk, valamint nagy 
szükség lenne zárható tároló szekrényekre, 
hogy a gyerekek tárolni tudják az iskolasze-
reiket. Tervben van egy Ráday emlékkiál-
lítás szervezése is, melyet mindenképpen 
a bálunkkal egyidőben nyitnánk meg.
 Minden kedves olvasót szeretnék meg-
hívni, hogy találkozzunk a programokon, 
és ünnepeljen velünk! 
 A programok előzeteséről a PIOK Gim-
náziumi Intézményegység és Pécel Város 
honlapján, illetve a Pécel Hírek havilap-
ban olvashatnak majd.  Cs.K.
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A MUZSIKÁS EGYÜTTESSEL A PIOK-BAN

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

Április 23-án (szombat) 
FESS, ALKOSS, LÉGY IGA-
ZI MŰVÉSZ – élményfes-
tés 10-12 óráig gyerekek ré-
szére (8 éves kortól), 14-17 
óráig felnőtteknek. Részvé-
teli díj: 9.500 Ft/fő (helyszí-
nen fi zetendő) Regisztrálni a 
muvhaz@pecelmuvhaz e-mail 
címen tudnak, április 2-ig. 

Április 27-én (szerda) 19 
órától NEM AZÉRT MON-
DOM! – A Szomszédnéni 
Produkciós Iroda önálló est-

je. Helyszín: Pekáry-kastély 
étterem rendezvényterme. 
Jegyek Dumaszínház hon-
lapján, illetve a művelődési 
házban, nyitvatartási időben 
vásárolhatóak. 

Május 28-án (szombat) is-
mét megrendezésre kerül a 
PÉCELI VÁROSI GYEREK-
NAP a Topolyosban.

TÁJÉKOZÓDJON 
PROGRAMJAINKRÓL:
facebook.com/pecelimuvhaz
instagram.com/pecelmuvhaz1

TALÁLKOZZUNK 
RENDEZVÉNYEINKEN!

Péceli programok

Kedves Látogatóink!
Könyvtárunk használata átme-
netileg, műszaki okok miatt, a 
következőképp alakul:
 •  személyes válogatásra 

minimális időt szán-
janak

 •  részesítsék előnyben a 
távkölcsönzés és ház-
hozszállítás szolgálta-
tásunkat.

 Telefonszám:  
 06-20-965 1244

 e-mail: konyvtar@  
 pecelkonyvtar.hu

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

MÁRCIUS VÉGÉN – ta-
vaszköszöntőként – a Péceli In-
tegrált Oktatási Központba lá-
togatott Magyarország egyik 
leghíresebb népzenei együtte-
se, a Muzsikás együttes. Az in-
teraktív énekórán a gyerekek 
a Muzsikás együttes tagjaival 
együtt népdalokat énekeltek, 
és megismerkedhettek a népi 
hangszerek történetével, mű-
ködésével. Az általános iskola 
és gimnázium tanulói vehettek 
részt ezen az ingyenes rendkívü-
li ének órán, mely a MOL Új Eu-
rópa Alapítvány támogatásával 
valósult meg. „A MOL Új Euró-
pa Alapítvány fontosnak tartja 
ugyanis az oktatás, a sport tá-
mogatását Magyarországon. Ez 
a program becsengetéstől ki-
csengetésig tart, elkezdődik egy 
kis zenei bemutatóval, majd a 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

A mindenkori begyűjtéssel egy-
idejűleg munkatársaink szállítási 
alkalmanként 1 db cserezsákot 
(csomagolási hulladék gyűjtésé-
re szolgáló, sárga színű, emblé-
más) adnak.
 Szállítási gyakoriságtól függet-
lenül, a megadott napon, az ösz-
szegyűjtött csomagolási hulla-
dék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó 
zsákban, illetve a kommuná-
lis hulladék gyűjtésére használt 
edényzettől eltérő, jól látható mó-
don megjelölt (sárga színű, vagy 
tetejű, felirattal ellátott) szabvá-
nyos edényzetben is.
 Kérjük, fokozott gondosság-
gal járjanak el a hulladékok tö-

mörítésével kapcsolatban, ez-
zel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a ki-
helyezésükhöz szükséges zsá-
kok mennyiségét!
 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 végez-
zük el, mely az 53/500-152 (2. 
menüpont) telefonszámon (ügy-
félfogadási időben) igényelhető.

A kertgondozás során levágott 
füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket, illetve a lehullott faleve-
let a DTkH Nonprofi t Kft. által té-
rítésmentesen rendelkezésre 
bocsátott zöld színű lebom-
ló műanyag zsákban, illetve az 
ágnyesedéket max. 70 cm hosz-
szú kötegekben összekötve (al-
kalmanként maximum 0,5 m3 
mennyiségben), a zöld zsák mellé 
helyezze ki az ingatlana elé, a köz-
területet nem szennyező módon.
 A mindenkori begyűjtéssel 
egyidejűleg munkatársaink 2 db 
cserezsákot (zöld színű, emblé-
más) biztosítanak. Szükség ese-
tén további zsákokat az alábbi 
értékesítési helyeken lehet besze-

rezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingatlan-
használó, vagy meghatalmazott-
ja, a közszolgáltatás számlafi ze-
tője nevére. A zsák átvételéhez 
személyes okmányok szüksége-
sek, mivel a közszolgáltatás ellen-
értéke (kommunális többlethul-
ladékos zsák árával megegyező: 
206 Ft + ÁFA/db), utólag a Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Koor-
dináló és Vagyonkezelő (NHKV) 
Zrt. által kerül kiszámlázásra.
 Szállítási alkalmanként, in-
gatlanonként 2 db ingyenes 
zsák, valamint további „korlát-
lan” mennyiségű megvásárolt, 
kék színű, DTkH emblémás le-
bomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2022.
ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

18. 2., 16., 30. 13.; 27.

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

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

végére úgy fellelkesülnek a gye-
rekek, hogy egy igazi erdélyi la-
kodalmat varázsolnak ide, és 
közben énekelnek is. A célunk él-
ményszerűen bemutatni a nép-
zenét, az élő zene fontosságának 
kihangsúlyozásával.  Ezen az in-
teraktív énekórán hangszere-
ket is bemutatunk a gyerekek-
nek, például a hosszú furulyát, 
a tamburát, és a klasszikus vo-
nós hangszereket is.” mondta el 
lapunknak Sipos Mihály a Mu-
zsikás együttes tagja.

RENDKÍVÜLI ÉNEK ÓRA 

Katalógusunk elérhető:
https://sites.google.com/site/
koenyvtaresmuvelodesihazpecel/
 
KÖNYVTÁR LÁTOGATHATÓ 

Hétfő: 13:00-18:00 
Kedd: 11:00-16:00
Szerda: 9:00-14:00
Csütörtök: 13:00-18:00
Péntek: 13:00-18:00
Szombat: 9:00-13:00

 
Művelődési ház program-
jai más helyszíneken van-
nak megtartva!
 Érdeklődni a tanfolyam-
vezetőknél lehet.
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INTERJÚ

M ikor írtad az első regényedet?
 – 10 évesen, az iskoláról szólt. 
A család és a barátok olvasták el, 

de mégis ezt tekintem az első „alkotásom-
nak”. 4 évesen tanultam meg olvasni és 
magával rántott a könyvek világa. Az írás 
spontán jött az életembe, nem készültem 
írónak. Rengeteg jegyzetet készítettem, sok 
elkezdett alkotásom van tizenéves korom-
ból, amit nagyon jó visszaolvasni. Az egyik 
regényemben vissza is nyúltam a 12 éves 
koromban megírt fejezeteimhez. 13 évesen 
jelent meg az első cikkem egy tudományos 
magazinban. Azóta több ezer cikket pub-
likáltam szerte a világon. Ebben nagyon 
sok a tudományos publikáció, ami az isko-
láim miatt volt szükséges. Az első nyom-
tatott könyvem egyetemistaként írtam a 
törpenyúltenyésztésről, hobbitartásról. El-
sőként írtam magyarul ezekről a kedven-
cekről. Később a kiadó egy könyvsoroza-
tot kért tőlem, így a macskák és a kutyák 
is felkerültek a listára. Ezek a könyveim 
a gazdiknak szóltak, hogy segítsek nekik. 
Regényeim 5 éve jelennek meg. 

– Hány regényed jelent meg eddig?
 – 8 regényem jelent meg, amiben önál-
ló szerző voltam. Minden évben igyekszem 
két könyvet kiadni, egy könnyedebbet év 
közepén, egyet pedig karácsony előtt. Az 
utóbbi általában nagyobb lélegzetű, hosz-
szú kutatómunka van mögötte. Ilyen a ta-
valy megjelent, 2021 spirituális könyvé-
nek választott, Életeken át című regényem, 
mely három történelmi korba viszi az olva-
sót. Idén a Titanic elfeledett hangjai volt a 
kutatómunkát igénylő regényem. Év közben 
rövidebb, akár novelláskötetet adok ki. Ta-
valy horrornovellásköte tem jelent meg. Társ-
szerzőként is szívesen dolgozom, eddig két 
könyvem jelent meg így Both Zolival. 

– Van egy saját kiadód is és szoktál 
hirdetni novellaíró pályázatokat. 
 – A LittleFox kiadót 1,5 évvel ezelőtt 
alapítottam. Sajnos több rossz tapaszta-
latom volt a kiadókkal. Úgy gondoltam, 
hogy egy olyan kiadót szeretnék létrehoz-
ni, ami azokkal a tehetségekkel foglalko-

zik, akik eddig a fi óknak írták a könyveiket, 
mert nem foglalkoztak velük, vagy meg-
fi zethetetlen volt számukra a mai nagyon 
drága könyvkiadás. Gyakran rendezek a 
facebook oldalamon novellaíró pályázatot. 
A nyertes pályaműveket élő videóban ol-
vasom fel és e- könyvben is kiadjuk. Na-
gyon népszerű az írótanfolyamom is, ami 
egyedülálló módon segít a kezdő íróknak 
fejlődni és könyvet kiadni.

– Van kedvenc saját regényed?
 – Mindig az aktuális regényem a ked-
vencem. Most a Titanic, de fejben már há-
rom további regényem is készen van, ezek 
már csúsznak be a kedvenceim közé.

– Kinek ajánlanád a könyveidet?
 – Sok témában és műfajban írok, úgy 
gondolom, mindenki talál magának olyan 
regényt vagy könyvet, amit magáénak 
érezhet. 

– Nem rég költöztetek Pécelre. Mi-
ért pont Pécel?
 – Esztergomi lány vagyok, az iskolái-
mat is vidéken végeztem, bejártam egész 
Magyarországot, de valahogy a főváros so-
sem vonzott. 13 évvel ezelőtt, a munkám 
miatt költöztem fel Budapestre. Igyekez-
tem megszeretni, sok szép emlék fűz hozzá, 
de soha nem éreztem magaménak. Hiány-
zott a vidék illata, a jó szomszédság, min-
den olyan dolog, amit egy nagyváros nem 
tud megadni. Pécellel évek óta kacérkod-
tunk, úgy gondoltuk, Budapest környékén 
fogunk letelepedni. Pécel elsőre szerelem 
volt. Szeptember óta élünk itt és egyre erő-
sebb ez a szerelem.

– A következő könyved már Pécel 
fog íródni. Mi lesz a témája?

– Már a Titanic elfeledett hangjait is itt 
fejeztem be. A költözés miatt megcsúsz-
tam a regénnyel a nyár folyamán. Most 
egy gyerekkönyvön dolgozom, amit a fi am 
kért, de a főállásom híradós riporter, így a 
munkám az utóbbi hetekben a sokszoro-
sára duzzadt. Lopott perceim sincsenek az 
írásra. Év végére pedig egy nagyobb kuta-
tómunkát igénylő történetet szeretnék írni, 
de a kutatás sokszor több idő, mint maga 
az írás. A könyveimben az olvasót valós 
történelmi korokba csöppentem. Minden 
apró részletre fi gyelek. Volt olyan napom, 
amikor 4-5 órát kutattam azért, hogy meg-
tudjam a pestisjárvány idején, milyen ru-
hát viseltek, milyen ételt ettek. Majd két 
mondattal bővítettem a regényt.

– Az egyik könyvedbe becsempé-
szed Pécelt is?
 – Pécel gyönyörű város. Vannak titkai, 
amiket fel lehetne tárni. Rejtélyek min-
denhol vannak, én szívesen járok utánuk, 
és szívesen megírom őket.

– Hol kaphatók a könyveid?
 – Boltokban is, de talán az oldalamon 
a legkönnyebb megrendelni. (https://
www.facebook.com/jekkelgabi, 
https://jekkelgabi.hu) Pécelen sze-
mélyesen is át lehet venni, a könyveimből, 
és a kiadó könyveiből is, van otthon rak-
tárkészlet.  SzZs

ISMERT ÍRÓNŐ 
költözött Pécelre

INTERJÚ DR. JEKKEL GABRIELLÁVAL

A péceli gimnázium fennállásának 60. 
évfordulója alkalmából a gimnázium 
tanulói és tanárai lelkes péceliek köz-
reműködésével videó sorozatot készí-
tettek városunk néhány arculatformáló 
épületéről. A videókat közkinccsé tet-
tük, de megtekintésükhöz egy játékos, 
kincskeresős sétára invitáljuk önöket a 
Kossuth tér környékére.
 A hat videó egymást követő sor-
rendben a helyszínek, azaz az épületek 
környékén kitett QR-kódok segítségé-
vel tekinthető meg. Szükség lesz tehát 
a kincskereséshez egy okostelefonra, 
internetkapcsolatra és a telefonra le-
töltött QR-kód leolvasó applikációra 
is. Az adott helyszínre érve nem árt, ha 
rendelkeznek jó megfi gyelőképesség-
gel, hogy a nem feltétlenül szembeötlő 
helyre kitett „kincset”,-azaz QR-kódot- 
megtalálják. Ha megtalálták a kódot, 
olvassák be az applikációval, és máris 
nézhető a videó. 
 Egy kis segítséget adunk a kezdés-
hez. Az egyes videók önállóan is meg-

tekinthetők, de a helyszínek javasolt 
bejárási sorrendje a következő:
1.    Pécel leghíresebb műemlék épülete 

(a QR-kódok a főbejárat környékén 
találhatók, a videó hossza 6,5 perc)

2.    Pécel 1. helyrajzi számmal 
rendelkező épülete (a QR-kódok a 
bejáratok környékén találhatók, a 
videó hossza 6,5 perc)

3.    Pécel legújabb építésű iskolájának 
épülete (a QR-kódok a Kossuth tér
 felőli kapu környékén keresendők, 
a videó hossza 5,5 perc)

4.    Kovásznai-Kovács kúria 
(a videó hossza 5,5 perc)

5.    Pécel első diplomás orvos-
leszármazottjának kúriája 
(a videó hossza 3,5 perc)

6.    Pécel leghíresebb reformkori 
nyelvújítójának szülőháza
(a videó hossza 4,5 perc) 

Az egyes helyszíneken több (egyfor-
ma) QR-kódot is elrejtettünk, ezért re-
méljük, mindenhol sikerül rábukkan-

niuk legalább egyre. Ha véletlenül 
elakadtak a kincskeresésben, vagy bár-
milyen észrevételük van, kérjük, írja-
nak e-mailt a trepszker.zsuzsanna@
rpg.piok.hu email címre.
 Ezúton is szeretnénk megköszönni 
Kovács Ernőnének, Várkonyi Szilviának, 
Erdős Szabolcsnak és Krett Tibornak, 
hogy segítőkész együttműködésük ré-
vén emelték az elkészült művek szín-
vonalát.
 Trepszker E. Zsuzsanna

a projekt megálmodója

(A helyszínek megfejtései: Ráday kastély; 
2. Református templom; 4.Régi OTP épü-
let; 5.Zeneiskola; 6.Szemere ház)

HELYTÖRTÉNETI KINCSKERESŐ – A JÁTÉK MÁR MOST KEZDŐDIK

KULTÚRA

Hirdetés

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

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

SZABÓ ZOLTÁN

INGYENES KISZÁLLÁS!Érd.: 06-70-423-3383

PÉCELRE  
KERESÜNK  KERESÜNK
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HITÉLET

Hirdetés

Hagyományteremtő ÉLMÉNYOláh Gergő koncert 
A KÁRMEL FESZTEN

A ma Pécelen élő fi atalabb korosztálynak a Jézus Szí-
ve Társaságáról legfeljebb a közösség által fenntartott 
Idősek Otthona juthat eszébe, pedig a múlt század ele-
jén az itt élő rendtagok még jelentős létszámban képvisel-
ték a Társaságot, és sok jót tettek a falu lakosságáért. 

A jelenlegi Idősotthon épü-
lete 1938-tól az ország 
első női lelkigyakorla-

tos házaként igen eredményesen 
működött. A második világhábo-
rú idején az itt élő rendtagok se-
gítségével és a svéd vöröskeresz-
tes zászló oltalma alatt sok család, 
nő és gyermek nyert menedéket 
a falak között. A bujtatottak éle-
lemhez, ruhához, gyógyszerhez 
csak a testvérek önfeláldozó se-
gítsége árán jutottak, hisz több-
nyire gyalogszerrel, kézikocsin 
hozták a legszükségesebbeket 
Budapest belvárosából.
 1945. február 24-én is hazafelé 
tartottak egy újabb szállítmány-
nyal, amikor Rákoscsaba hatá-
rában két szovjet katona csatla-
kozott hozzájuk. Egyikük szemet 
vetett a széparcú, fi atal Szabó 
Mária testvérre, s miután nem 
sikerült becsalnia egy közeli ta-
nyára, az útmenti árokban erő-
szakoskodni kezdett vele. Marika 
ellenállására a katona 11 késszú-
rással reagált, majd a menekül-
ni próbáló lánynak két lövéssel 
kioltotta az életét. A rendtársak 
nem vihették magukkal a holt-
testet, másnap indultak keresé-
sére, s vérbe fagyva találtak rá. 

 A tragédia Pécel egész lakossá-
gát megrázta, a temetésre min-
denki elment, aki csak tehette. 
Az elhunytat a település első női 
hősi halottjának tekintik, a rend-
társak vértanúként tisztelik. 
 A Társaság két éve városunk-
ban élő tagja – Kurczina Teré-
zia SJC – úgy vélte, hogy e kivé-
teles személyiség érdemeinek 
méltó elismerése lenne, ha neve 
fennmaradna, és városunk lakói, 
valamint az idelátogatók előtt 
példaképként megjelenhetne 

hosszabb idők távlatában. Erre 
jó lehetőségként kínálkozott az 
új gyalogos átjáró róla való elne-
vezése, amely a Damjanich út és 
Határ út végét köti össze. Ötletét 
múlt évben az Önkormányzathoz 
kérelemként benyújtva, a polgár-
mester úr és illetékes munkatár-
sai támogatását elnyerte, így a 

„Szabó Marika sétány” elneve-
zés a hivatalos ügyek rendező-
dése után életbe lép.
 Az ötlet gazdája a névadó 
rendtárs halálának évfordu-

HITÉLET

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!
ONLINE ÉS SZEMÉLYES  

OKTATÁS IS LEHETSÉGES.  

 

KORREPETÁLÁST 

VÁLLALOK

germanisztika végzettséggel. 

Telefonszám:  

+36-30-409-8971

„Annyiszor átsírtam sok éjsza-
kát, Uram kérlek, nézz most rám
Hittel könyörögtem szebb holna-

pért, De hálát adtam a tegnapért”
Oláh Gergő: Keskeny út (részlet)

A Kármel Gyülekezet ál-
tal szervezett Kármel 
Feszt május 14-15-én 

kerül megrendezésre, mely-
nek egyik sztár fellépője Oláh 
Gergő lesz.
 Gergőt az X-faktor harma-
dik szériájának nyerteseként 
ismerhettük meg, ma már az 
ország egyik legjobb előadó-
jaként tartják számon. Mai 
napig rendszeresen hallhat-
juk dalait a rádiókban, illet-
ve TV műsorokban láthatjuk 
az énekest. 2015-ben és 2016-
ban is egészen a döntőig ju-
tott A Dal című műsorban, a 

„Tükör előtt” és a „Győz a jó” 
című dalaival. 

 Mindig is fontosnak tartot-
ta, hogy dalai ne csupán nép-
szerűek legyenek, hanem tar-
talmuk értéket közvetítsen, így 
koncertjei egyben betekintést 
is adnak Istenbe vetett hitébe. 
 Januárban már részesei le-
hettünk Oláh Gergő péceli 
akusztikus koncertjének, ahol 
dalai között sokat megosztott 
magánéletéből is, korábbi hát-
rányos élethelyzetéről, vala-
mint életében bekövetkezett 
fordulópontokról. Kiemelten 
fontosnak tartja hitét, mely 
nem csak átsegítette a nehéz 
helyzeteken, de teljesen meg-
változtatta életét. 
 A Kármel Feszten szombat 
délután fellép Pintér Béla és 
Kalap Jakab, valamint meg-
tekinthetjük a Nyitnikék Óvo-
da néptánc előadását is. 
Oláh Gergő szabadtéri 
koncertje május 14-én 19 
órától kezdődik. 
 Helyszín: Pécel, Pesti út 
23. (volt teniszpálya mel-
letti terület), a belépés in-
gyenes.

lója alkalmából február utolsó 
szombatján hagyományterem-
tő szándékkal olyan közössé-
gi eseményre hívta a mozogni 
vágyókat, amely a sétány Ha-
tár utcai végétől indulva az új 
felüljárón át a vasút túloldalán 
vezet végig, majd a sorompón 
átjőve ugyanoda érnek vissza. 
A felhívás szerint akár futva, 
akár gyalog, esetleg kerékpár-
ral, görkorcsolyával, rollerrel is 
megtehető volt a táv.
 A meghirdetett kezdéskor tu-
catnyian gyűltek össze, akik előtt 
a szervező röviden ismertette 
Marika életét és az esemény ak-
tualitását. Görbe Péter focibí-
ró vezetésével közös bemelegí-
tés után sípszóval indult a rajt. 
Később még félennyien csatla-
koztak hozzájuk, egy fi atalem-
ber kétszer is lefutotta a kört. A 
célban felállított sátorban for-
ralt bor, meleg tea, csokis muf-
fi n várta a befutókat, s mintegy 
a tisztaságát védelmező hősi ha-
lottra emlékezve mindenki ka-
pott egy házi készítésű szív ala-
kú szappant is.  Cs.K.

Tel.:
HÍVJON MOST!  
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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

Jeles eseményeink sorában először 
a Ráday Kupa kispályás labdarúgó-
bajnokságot említjük meg, melyet az 
első félévben bonyolítottunk le. A ver-

senyben a legesélyesebb csapat, a 11. év-
folyamosoké diadalmaskodott, a dön-
tőben leiskolázták a 10. osztályosokat.

JELES ESEMÉNYEK A RÁDAYBAN

B udaházi Attila testnevelő 
tanár, szervező elmondta, 
hogy a sikerrel kapcso-

latban ki kell emelni egykori ta-
nítványunk, Sík Patrik szerepét, 
mert a 11. évfolyamból négyen is 
járnak hozzá edzésre. Hozzátet-
te még, hogy annak idején Pat-
rik rendkívül fegyelmezett, tisz-
telettudó és becsületes diákja 
volt, a legjobb sportolók közül 
való. Mára már boldog család-
apa, példakép lehet minden fi ú 
számára.
 Ezután került sor márciusban 
a Top 10 asztalitenisz-bajnokság-
ra, amelyre szintén rengeteget ké-
szültek a diákok. A rendezvény kü-
lönlegessége volt, hogy meghívtuk 
versenyezni két kollégánkat, vala-
mint régebben végzett rádaysokat 
is, akik közreműködésükkel emel-
ték az esemény rangját.
 Minden résztvevőnek 9 mecs-
cset kellett játszania, ami rend-
kívüli kitartást igényelt, nem 
csoda hát, hogy a végére már 
mindenkinek elfogyott utolsó 
muníciója is. 
 Az 1848-49-es forradalomról 
és szabadságharcról március 11-
én emlékeztünk meg. A műsor-
ban az egyáltalán nem hálás utó-
kor által felejtésre ítélt névtelen 
szabadságharcosok emléke előtt 

tisztelegtünk néhány versrészlet-
tel és énekkel és a róluk készült 
fényképek kivetítésével.
 A rendkívül színvonalas mű-
sorban –rendhagyó módon – di-
ákok és tanár kollégák közösen 
vettek részt.
 Az ünnepség végén Kóródi 
Mária intézményegység-veze-
tő megköszönte a közreműkö-
dők munkáját, majd Budaházi 
Attila dicsérte meg a tanulókat 
a műsor alatti fegyelmezett és 
tisztelettudó viselkedésért, és 
felszólítására felzengett a „Haj-
rá magyarok!” kiáltás.
 A műsort követően – a megem-
lékezés részeként – az osztályok 
a forradalomhoz és szabadság-
harchoz, valamint a műsorhoz 
kapcsolódó kahootos vetélke-
dőben vettek részt. A kahootos 
versenyt Prepok Milán 12. a osz-
tályos tanuló nyerte.
 Szintén, mint ünnepi ese-
mény délben elkezdődött a Rá-
day Kupa dartsverseny, amelyen 
mint különlegesség – közkívá-
natra – a 31 fi ú mellett lányok 
is indultak, és nagy öröm volt 
számunkra, hogy a 3. helyet az a 
Juhász Janka szerezte meg, aki 
a tanév folyamán nagyon sokat 
betegeskedett, de a tőle megszo-
kott példás akaraterővel helyre-

állt, és vállalta ezt a megméret-
tetést is.
 Jóleső érzés volt látni azt is, 
hogy – mint mindig – ezúttal 
is sok diák segített a versenyek 
szervezésében és lebonyolításá-

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

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

Zsidi Tímea – 

Szabóné Kárpáti Szilvia – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

CíCCíC
SZALON

HERBÁK ZOLTÁN órás
Pécel, Rákos utca 1. (5. számú üzlet)
Penny parkolónál, a dohánybolt mellett.

 
ÓRAÜVEGCSERE

NYITVATARTÁS:  
30  ZÁRVA

Tel.: 

MÁRKÁS ÓRÁK  
KARBANTARTÁSI MUNKÁI 

KÁRTYÁS  
FIZETÉSI  

 
VIZSGÁLAT

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

SPORT

Idén Csongrádon került megren-
dezésre a Diákolimpia, melyen 
aratott a Dojo csapata. 

 Karácsony Csongor aranyér-
met, Bagó Gerda és Antal Szabolcs 
ezüstérmet, Kiss Noémi, Sengler 

Vince, Varga Milán, Szajkó 
Szabolcs és Kovács Loren-
zo pedig bronzérmet sze-
reztek a neves megmé-
rettetésen. Idén 50 éves 
a Magyar Kyokushin, eb-

ből az alkalomból elismerést ka-
pott Kalmárné Molnár Katalin is, 
aki először hozott egyéni ezüst-
érmet Európa Bajnokságról Ma-
gyarországnak, és ugyan arról az 
Európa Bajnokságról aranyérmet 
csapatban. Kati ezzel sokakat ins-
pirált és ösztönzött a karate iránt. 
 A PÉCEL DOJO S.E. hatalmas 
mérföldkőhöz érkezett. Sze-
retnének felépíteni egy házat, 

ami majd bárki számára nyit-
va áll, ahol tovább járhatják a 
Kyokushin útját!
 Ön is részese lehet az összefo-
gásnak, és támogathatja az ado-
mánygyűjtést az alábbi szám-
laszámon, illetve támogathatja 
őket adója 1%-ával. 
 PÉCEL DOJO S.E.
 Számlaszám: 
 50437210-15556404

TÖRETLEN A PÉCEL DOJO SIKERE

Budaházi Attila, Berta Csongor, Budaházi András (öreg 
rádays), Pandula Ádám, Schéda Brigitta tanárnő, Kiss Milán, 
Kelemen Richárd, Petrassevics Béla (díszvendég)

ban, és nagy megtiszteltetésnek 
tekintjük, hogy Horváth Tibor 
polgármester úr ajándékaként 
igényes kivitelezésű plaketteket, 
illetve okleveleket vehettek át a 
helyezettek.  Petrassevics Béla

A győztes csapat – álló sor: Harmat Bálint, Szokoli MIlán, Buda-
házi Attila, Berta Bertalan, Zsilka Valér, guggoló sor: Almásy-
Szabó Gábor, Csővári Gyula, Kassuba Olivér, Marsl Zoltán

Budaházi Attila, Gáll Viola, 
Maksó Kíra, Juhász Janka

Zachán Gergő, Gázsik 
Bendegúz, Kassuba Olivér, 
Budaházi Attila
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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: Koricsánszki Tamás
telefon: 06-20/5760-012

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

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

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

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

PIAC
Pécel Üzemeltető Kft.
Telefon: 06-20-576-0012 

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 

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

NYITVA TARTÁS: Á

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

WEBOLDAL: www.hortuspecel.hu

  
  
  
    

  ÁRAKAz 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!



 
SZÁMON VAGY  

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

MINDEN, AMI KLÍMA
Ha elege van a kialvatlan éjsza-
kákból, vagy az egész napos 

hozzánk bizalommal, akár ott-
honi készülék esetén 

vagy ipari klímánál 
is. Klímaszerelés 

olcsón, rövid 

megbízható 
szakembe-

honi kés
vagy

is. 
o50 %-os  

ÁLLAMI  
TÁMOGATÁSSAL

KLÍMASZERELÉS, -SZERVIZ, -KARBANTARTÁS

KLÍMAKING

TELEFON:  
+36 20 982 0345

info.klimakiraly@gmail.com

WEB: www.klimaking.hu

LEGYEN SZÓ…
 

 

WBPF Junior Európa Bajnok
WBPF Felnőtt Európa Bajnok
WBPF Junior Világbajnok
WBPF Felnőtt Világbajnok II. helyezett

 IFBB Fitness Modell I. helyezett
 IFBB Magyar kupa II. helyezett

SZEMÉLYI EDZÉS 

      Ha szeretnél elkezdeni sportolni, de nem tudod hogyan kezdj neki, a személyi edző segíthet. 
Fenntartja a motivációt, segít neked a céljaid elérésében, folyamatos visszacsatolást ad.

      Azoknak, akik nem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal a kondigépek használatát illetően.
      Kezdőknek, akik még nem voltak fitneszteremben, nem sportolnak rendszeresen.
      Kismamáknak a biztonságos edzés érdekében.
      Olyanoknak, akik eddig edzettek, de nem értek el eredményt.
      Akik fogyni, erősödni vagy formálódni szeretnének.

A CLUB FITNESS & GYMBEN
Kinek ajánljuk a személyi edzést?K

Neufeld Viktória: 
06 70 357 45 43

Hostyinszki Mira 
06 70 670 40 11

Pitzer Bettina  
06 20 377 3414

Kőszegi Rajmund 
06 20 348 26 87


