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ÖNKORMÁNYZAT

Államalapító Szent  
István Ünnepére
Időpont:  2020. augusztus 20.,  

csütörtök 10.00 óra
Helyszín: a Ráday-kastély kertje
(rossz idő esetén a PIOK-Szemere Pál Általános Iskola aulája)
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Pécel Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja  
Önt és kedves családját

P
t
ÖÖ

Kenyérszentelés, kenyéráldás, kenyérszegés
 

Városi kitüntetések átadása

 
 polgármester
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Szervező: Pécel Város Önkormányzata
Támogatók: Ráday-kastély,  

Kővári Imre, Burián-kalandpark
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK HAMAROSAN A FACEBOOKON!
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MARÓT VIKI   
és a Nova Kultúr Zenekar
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Kulturális kavalkád kicsiknek és nagyoknak           A RÁDAY-KASTÉLY KERTJÉBEN

Péceli 
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        A RÁDAY-KASTÉLY KERTJÉBEN

Péceli P

Kastély-feszt

 Fodor Eliza 

Fodor Erik 

Kardos Norbert

Vitéz László

Szerve

Fodo
Kardos

•  GYEREKSAROK 
•  TÉRPROGRAMOK 
•  KONCERTEK 
•  VETERÁN AUTÓ BEMUTATÓ 
•  FŐZŐVERSENY  
•  KIÁLLÍTÁS, SPORT-  

ÉS TÁNCBEMUTATÓK 
• KASTÉLYTÚRA  
… és sok minden más

ALMA együttes

Pécel Város Önkormányzata pá-

lyázatot nyújtott be a Zsigmondi 

utca és a Sárközi utca József At-

tila utca és Zsigmondi utca közti 

szakaszának útburkolatának fel-

újítására vonatkozóan. Mint is-

meretes, a Zsigmondi utca Pécel 

egyik leginkább járhatatlan, 3 la-

kóparkot is összekötő utcája. Je-

len állapotában erősen kátyús, 

nem megoldott a csapadékvíz-

elvezetése, nincs szegélykő az 

útburkolat széleinél, és az utca 

felső részén nincs szilárd útbur-

kolat. A felújításnak köszönhető-

en ez a probléma megoldódhat 

a közeljövőben.

MEGÚJUL 
A ZSIGMONDI
UTCA ÚT-
BURKOLATA

A Kúria Rendezvényházban megtar-
tott ünnepséget a Péceli Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárainak – Ko-

vács Ernőné, Molnárné Skrobinec Okszána 
és Bota Henriette – színvonalas műsora 
tette hangulatossá. Ez alkalommal került 
sor „Az Év Egészségügyi Dolgozója Díj” ki-
tüntető cím átadására, melyet a képviselő-
testület döntése alapján a 2020. évben Ba-
ráth Lajosné vehette át. 
 A gyermekes szülőknek aligha kell be-
mutatni Baráth Lajosnét, hiszen ki ne for-
dult volna meg jó párszor a gyermekorvosi 
rendelőben, ahol 38 éve dolgozik. Az első 
néhány hónapot leszámítva dr. Horváth 
Mária munkáját segítette gyermekorvosi 
asszisztensként. 
 Négy évtized hosszú idő, rengeteg válto-
zás történt a rendelőben is, főként a tech-
nika területén. Gondoljunk csak vissza, 
nemrégiben még a kartonok játszották a 
főszerepet, azokon szerepeltek az adatok, 
keresgélni kellett, kézzel ráírni az aktuá-
lis problémát, majd visszatenni a helyére. 
Nem volt egyszerű az átállás a számítógé-
pes adatkezelésre, de Éva szívesen és gyor-
san alkalmazkodott az új helyzethez, mely 
nagyban megkönnyíti a munkát. A másik 
nagy változás a beteglétszámban követke-
zett be, melynek hatásairól ezt meséli Éva: 

„Régebben családias hangulat volt a rende-
lésen, ismertünk mindenkit. Anélkül, hogy 
belepillantottunk volna a kartonba, tudtuk, 
ki ő, kik a szülei, hány testvére van, mikor 
volt beteg utoljára… A város lakosságának 
ugrásszerű növekedése következtében a 
körzetünkbe bejelentkezett gyerekek szá-
ma igen magas. Egyre több az új páciens, 
és időbe telik a közvetlen kapcsolat kiala-
kítása. De az egyre növekvő beteglétszám 
mellett is mindent megteszünk a minősé-
gi betegellátás érdekében. Az internet sok 
praktikus lehetőséget nyújt, és mi élünk is 
ezekkel. A gyermekorvosok megvásároltak 
egy betegbehívó rendszert, melyet a szülők 
is szívesen használnak, mert így otthonról 

is be tudnak jelentkezni, és fi gyelni tudják 
online, mikor kerülnek sorra. Ez nagyon jó 
dolog, főleg télen, mert nem kell egyszerre 
sok betegnek tartózkodnia a váróteremben. 
Siroki doktornő létrehozott egy facebook 
csoportot, ezen a fórumon is betegeink ren-
delkezésére állunk, valamint honlapunkon 
keresztül is rendszeres tájékoztatást nyúj-
tunk a családoknak, és emellett telefonos 
konzultációra is van lehetőség.” 
 Hogy miből merít erőt a mindennapok-
hoz szükséges megújuláshoz, így fogalmaz-
za meg:
 „Ami erőt ad, az a hála, ami a betegek 
felől érkezik, az integető, csillogó szemű 
gyerekek, a szülők kedves szavai. Jó érzés, 
hogy sokan ismernek, az unokám meg is 
jegyezte, milyen jó, hogy ilyen híres mamá-
ja van. Persze, előfordulnak elégedetlenke-
dők, néha kapunk kellemetlen megjegyzése-
ket. A pozitív visszajelzéseken kívül fontos 
a munkahelyi légkör is. Szerencsés vagyok, 
mert Horváth doktornővel mind szakma-
ilag, mind emberileg nagyon jó volt a kap-
csolatunk, sokat tanultam tőle, mondha-
tom, minden nap egy továbbképzésnek felelt 
meg. Siroki doktornő méltó utódja, örülök, 
hogy mellette dolgozhatok tovább.”  L.Á.

SEMMELWEIS-NAP 
A magyar egészségügyi dolgozók napján Pécel Város 
Önkormányzata nevében Varmuzsa Péter alpolgár-

mester köszöntötte városunk egészségügyi dolgozóit.

Pécelen

AJÁNLÓ

Pécel Város Önkormány-
zata kihasználatlanság mi-
att a jövőben nyilvánosan 
értékesíteni kívánja a volt 
polgármester által használt, önkormányzati tulajdonú, fekete szí-
nű, benzinüzemű Skoda SUPERB 3T típusú 3597 cm3-es gép-
járművet, melyre bárki tehet ajánlatot. 

A jármű összkerékhajtású és automata váltós, a kilométeróra állá-
sa: 111 130. A gépjármű állapota a használatból adódó műszaki ál-
lapotú. Tartozik hozzá egy darab indítókulcs és 4 db téli gumi, fel-
nikkel. Műszaki érvényessége: 2022. Gyártási éve 2012. 

Az értékesítési ár minimum bruttó 1 800 000 forint, amelyre vo-
natkozóan egy ajánlattal rendelkezünk.

Az ajánlatokat írásban – aláírva – kell benyújtani, amelynek tar-
talmaznia kell az ajánlattevő személyes adatait, elérhetőségét, 
valamint az ajánlott vételár mértékét. 

Az ajánlott összeget az adásvételi szerződés aláírásával egy idő-
ben kell megfi zetni.

Az ajánlatokat 2020. 08. 10 napján 10 és 12 óra között lehet 
megadni, személyesen a polgármesteri hivatalban, illetve elekt-
ronikus üzenetben a polgarmester@pecel.hu email címre.

A járművet a legmagasabb egyösszegű ajánlatot tevőnek kíván-
juk értékesíteni.

Minden ajánlattevőt értesítünk az eredményről a beérkezett aján-
latokkal egyetemben. 

LEHET EGY 
JÓ VÉTEL?

PÉCEL VÁROS Önkormány-
zata egy, a közeljövőben megürese-
dő felnőtt háziorvosi praxis ellátásá-
ra keres szakembert.
 A feladatellátás részleteivel kap-
csolatos további információk 2020. 
augusztus 10-től Oláh János jegyző-
től kérhetők a +36-28/662-030 tele-
fonszámon, vagy a jegyzo@pecel.hu 
email címen.

HÁZIORVOSI 
PRAXIS

n nyil-
t, ön-
PERB 
atot. 

állá-
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onat-
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vala-
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meg-
nikus 

íván-

aján-
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Ez alkalommal Pankucsi 
Edinával, a 3. körzet kép-
viselő asszonyával be-
szélgettünk, akinek az 
Újtelep a szívügye. Er-
ről és a város egyéb fo-
lyamatban lévő fejlesz-
téseiről is szó esik.

Tisztábbá és zöldebbé varázsolni 
az Újtelepet IDEÁLIS CÉL LEHET!

INTERJÚ

M i motiválta abban, hogy 
képviselőnek induljon?
 – Elsőször az Újtelepen élő 

lakók kerestek meg, hogy induljak el a 
választásokon. Ekkor még azt gondoltam, 
hogy nem indulok, majd Horváth Tibor is 
megkeresett. A vele való beszélgetés után 
döntöttem amellett, hogy mégis megmé-
rettetem magam. Két dolgot emeltem ki ak-
kor, ami hirtelen fontosnak tűnt számom-
ra, hogyha képviselőként bejutok. Az első 
az, hogy virágosítsuk Pécelt, a másik pedig 
az, hogy oldjuk meg a hajléktalan kérdést 
a városban. Ha számot vetünk, a hajlékta-
lan kérdést sikerült megoldani a Seresné 
Pócs Anna a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársa közbenjárásával és 
a virágosítás is jó úton halad. De természe-
tesen ezeken kívül is nagyon sok a teendő. 

– Mikor lehet valakiből jó képviselő?
 – Véleményem szerint akkor válik vala-
kiből jó képviselő, hogyha 
a közösség érdekeit nézi.  
Ha legjobb tudása és ké-
pessége mellett segíti a 
testület és a polgármes-
ter munkáját a közös cé-
lok elérésének érdekében. 
Komolyan véve mindazt, 
amelyre esküt tett! Ezért 
is tartom fontosnak, hogy 
a megnyert pályázatok 
megvalósulhassanak, vagy azt, hogy a Pé-
cel Üzemeltető Kft. munkáját támogassuk.  

– A városfejlesztési bizottság elnö-
keként, mit tart most a legfontosabb-
nak a város fejlődése érdekében?
 – Lassan a végéhez közeledik városunk-
ban az egyik legnagyobb beruházás, ami 

a Pécelt is érintő vasútvo-
nalat átépítő munkálato-
kat takarja. 
 A tervek szerint a vas-
útállomáson 3 új P+R par-
koló létesül.
 1. Az Állomás utcában, 
a felvételi épület Buda-
pest felőli oldalán épülő 
16 helyes parkoló (ebből 2 
hely mozgáskorlátozottak 
számára kiépített) 2021. 
szeptember végén kerül 
átadásra. Ennek oka, hogy 
a jelenlegi vasúti bizto-
sítóberendezés épülete 
itt található, és ennek el-
bontása és a P+R parkoló 
megépítése csak az új biz-
tosítóberendezés telepí-
tését követően valósítha-
tó meg, ami 2021. év első 
felében várható.
 2. Az Erzsébet sétányon 
létesítendő 56 férőhelyes 
parkoló (ebből 3 hely moz-
gáskorlátozottak számá-
ra kiépített) 2020. októ-
ber végén kerül átadásra.
 3. Az Állomás utcában, 
a felvételi épület Isaszeg 
felőli oldalán épülő 22 he-
lyes (ebből 2 hely mozgás-
korlátozottak számára kiépített) parkoló 
2020. október végén kerül átadásra.

 A Baross utcai átjáró-
ban a gyalogosok átveze-
tése, vagyis a járda az új 
vasúti biztosítóberende-
zés kiépítését követően va-
lósulhat meg, tervezetten 
2021. április 30-án.
 Az utak, járdák javítása 
tervezetten a nagy töme-
gű anyagszállítást igénylő 
munkák befejezését köve-

tően, a 2020 őszi időszakban készül el.
 Az állomási előtér és P+R parkolók (ki-
vétel az Állomás utcai) építése az év végéig 
megvalósul, ez az Állomás utca forgalmá-
nak alkalmankénti zavarásával, áteresztő 
képességének korlátozásával jár.
 2020. szeptember 15-ig zajvédő falak és 
árkok épülnek az állomás körül, ez a kör-

nyék forgalmának alkalmankénti zavará-
sával, helyi forgalomkorlátozással jár majd.

– A 3. körzetben mi a helyzet?
 – Hosszú idő óta először ezen a télen 
az újtelepi utat is síkosságmentesítették, 
erre a jövőben is fi gyelni fogok. Valamint, 
ezen a részen tavasszal volt egy nagyobb 
szabású szemétszedés a Pécel Üzemeltető 
Kft. közreműködésével. Kértem továbbá 
a Kft.-től, hogy ha lehet, több helyre he-
lyezzenek ki kukákat, hogy a sétálók oda 
tudják bedobni a szemetet. Remélem, ez 
hamar meg is valósul. Ezen kívül ebben a 
körzetben is elindult a vízelvezető árkok 
tisztítása, és a kátyúzás. 

– Az Újtelepről pár szó…
 – Szeretném kiemelni, hogy én termé-
szetesen a 3. körzet képviselője vagyok, és 
nem csak az Újtelepé, de sajnos a körzetet 

érintő legnagyobb problémák a városnak 
ezen a részén koncentrálódnak. Fontos szá-
momra ez a terület, hiszen itt élek, és én is 
szeretnék rendezettebb környezetben élni. 
Azt gondolom, hogy ha sikerülne egy tisz-
ta és rendezett zöldövezeti városrészt ki-
alakítani, az mindannyiunk érdekét szol-
gálná. Sajnos, jelenleg ettől elég messze 
állunk. Azt gondolom, hogy mindenkép-
pen megoldást kell találni arra a problé-
mára, hogy egy különleges növény- és ál-
latvilággal rendelkező területre ne hordják 
oda a szemetet a lakók. Még akkor se, ha 
az bontott faanyag, amelyet esetleg a nehe-
zebb körülmények között élők használnak 
tüzelőnek. Nem gondolom, hogy az jó, ha 
veszélyes hulladékkal fűtenek adott eset-
ben. Kiemelném, hogy a hulladék vaske-
reskedés sem való ide! Tisztábbá és zöldeb-
bé varázsolni az Újtelepet reális cél lehet! 
Azon vagyok, hogy ennek része legyen a 
VEKOP pályázat megvalósítása, illetve 
a Rákos-patak menti kerékpárút Pécel-
Isaszeg-Gödöllő-Zsámbok kerékpáros út-
vonal, hiszen a fejlesztéséhez kapcsolódó 
műszaki tanulmánytervek egyeztető tár-
gyalásai alkalmával azt kértük, hogy a ter-
vezett kerékpárút haladjon át az Újtelepen. 
 A VEKOP pályázat mindenképpen sok-
ba fog kerülni a városnak. Sajnos akkor is, 
ha megvalósul, és akkor is, ha nem. Ez a 
pályázat rendkívüli anyagi terhet ró a vá-
rosra mindkét esetben. Nagy a vita róla a 
képviselők között is, ezért még mindig van-
nak olyanok, akik a pályázat visszaadása 
mellett teszik le a voksukat. Természetesen, 
én a megvalósulását támogatom, de az el-
múlt időszak költségvetést érintő megvo-
násai komolyan veszélyeztetik a beruhá-
zást. Ennek ellenére a tervek elkészültek, 
és az úttal kapcsolatos kisajátítási eljárá-
sok is megindultak. A pályázat részét ké-
pező út megépítése mindenképpen meg-
könnyítené az itt élők, idelátogatók életét, 
hiszen az magával hozza a helyi járat út-
vonalának meghosszabbítását is, amely 
hatalmas könnyebbség lenne. A fejlődést 
tekintve tervezzük továbbá a területnek a 
csatornázását.  Azonban van még egy fon-
tos cél számomra, amely ezt a városrészt 
érinti. Mégpedig az, hogy a szolgáltatók-
nál el tudjuk érni azt a ma már alapvető 
igényt, hogy ide is elérjen és kiépüljön az 
internet szolgáltatás. Az elmúlt időszakban 
ennek hiánya sokunk életét tette rendkívül 
nehézzé, gondolván itt a digitális oktatás-
ban részesülő diákokra és a home offi ce-
ban dolgozókra! Ezek nem kis célok, és 
talán egy ciklus alatt nem is valósítható-
ak meg, de bízva a városvezetés támoga-
tásában, én reménykedem a legjobb foly-
tatásban.  CS.K.

Nagyon fon-
tos számom-

ra az Újtelep, hiszen 
itt élek, és szeret-
nék rendezettebb 
környezetben élni.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete 2020. szeptember 11. napján (péntek) 18 

órai kezdettel közmeghallgatást tart, melynek 

helyszíne a PIOK Szemere Pál Általános Iskola 

aulája (2119 Pécel, Kossuth tér 7.).  

 Fő téma a fejlesztési tervek és a pályázatok 

megvalósításának állapotáról szóló tájékoztatás.

DR. SZŰCS LAJOS országgyű-
lési képviselő július 13-án Pécelen tar-
tott fogadóórát, mely nagy érdeklődést 
vonzott. A Polgármesteri Hivatalban 
zajló beszélgetéseken szóba kerültek 
a pécelieket legjobban foglalkoztató 
témák, mint például a vasútfejlesz-
téssel járó problémák, a zebrák és 
az üzletek hiánya, valamint a repü-
lőtér okozta zajártalom. Az ország-
gyűlési képviselő szakított időt arra 
is, hogy Horváth Tibor polgármester-
rel konzultáljon az aktuális fejleszté-
sekről, különös tekintettel az új óvo-
da építéséről.

ÖNKORMÁNYZAT

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt ki a civil 

szervezetek 2020. évi támogatására.

 A pályázatok 2020. augusztus 10. napjáig nyújthatók be Pécel Város Ön-

kormányzatának Képviselő-testülete részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

 A pályázatra vonatkozó részletes felhívás megtekinthető a www.pecel.hu 

honlapon, valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

CIVIL PÁLYÁZAT 2020.

s.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
TARTOTT FOGADÓÓRÁT PÉCELEN

Tisztelt Péceli Lakosok!
Ezúton szeretném kérni a segítségeteket. A Péceli Polgárőrség kis lét-

számú csapata felvételt hirdet, várjuk mindazok jelentkezését, akik sok 

szabadidővel rendelkeznek, betöltötték a 18. életévüket, magyar ál-

lampolgárok, bűntetetlen előéletűek, és szeretnének tenni valamit Pé-

cel közbiztonságának javításáért. Feladatok: nappali-éjszakai járőrö-

zések, rendezvény biztosítások, egyéb baleset, katasztrófa esetén 

helyszínbiztosítások elvégzése. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 

Pár soros bemutatkozással várom jelentkezéseteket a kiss.attila15@

gmail.com email címre. Köszönettel:   Kiss Attila

JELENTKEZZ POLGÁRŐRNEK!

KÖZMEGHALLGATÁS 
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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 egyeztetés 

a 06-28/662-007-es telefonszámon.

VARMUZSA PÉTER alpolgármester 

(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.

SARLÓS IMRE alpolgármester (Kö-

zösség Pécelért Egyesület)  7. körzet 

képviselője. Telefon: 06-20/410-0000 

E-mail: sarlos.imre@pecel.hu. 

Időpont egyeztetés a 06-20/410-0000-as telefonszá-

mon.

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

KŐVÁRI IMRE 
(Összefogás 2119 Egyesület) 

Telefon: 06-70/602-1549 

E-mail: kovari.imre@pecel.hu

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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SAJNOS, mindenki tudja, hogy 
az utóbbi időben elszaporodtak az il-
legális szemétlerakó területek Pécelen. 
Főleg a külterületeken és az erdei uta-
kon nőttek meg jellemzően a lakosok 
által kihordott szemétkupacok. Az Ön-
kormányzat költségvetésében elkülö-

nítettünk egy nagyobb összeget arra, 
hogy ezekről a területekről elszállít-
suk a szemetet a Pécel Kft. közremű-
ködésével. Illetve, a megelőzésre is fi -
gyelünk, ezért a mezőőri szolgálatot 
felszereltük olyan eszközökkel, amik 
a mezőőreink segítségére vannak ab-
ban, hogy a külterületeket, illetve az 
erdei utakat fi gyelni tudjuk, és a sze-
metelőket is rajtakapjuk adott esetben. 
Ennek eredményeképpen több elfogás 
is történt, és folyamatosan számoljuk 
fel a szemétlerakó helyeket. Előfordult 
a közelmúltban, hogy a szemetelők ál-
tal hátrahagyott lomokban személyes 
dolgokat találtunk, és ez által beazo-
nosítottuk és megkerestük az illető-
ket, akik felszólításra ugyan, de elszál-
lították a lerakott szemetet. 

Sarlós Imre alpolgármester

SZEMETELŐKET FOGTUNK

Az Év Szociális Dolgozója Díj alapí-

tásával Pécel Város Önkormányza-

ta kifejezi elismerését azon szociá-

lis munkások – szociális gondozók, 

ápolók, asszisztensek és segítők, 

családgondozók – iránt, akik mun-

kájukkal jelentős mértékben hozzá-

járultak ahhoz, hogy Pécel Város pol-

gárainak szociális ellátása magasabb 

színvonalú legyen. A kitüntető cím 

annak a személynek adományozha-

tó, aki Pécel Városában a szociális el-

látás területén magas színvonalon 

végzi szakmai tevékenységét. 

 A díjazandó személyre javaslatot 

tehetnek:

 a)  legalább 50 péceli választó-

polgár, közös akarattal,

 b)  bármelyik helyi civil szervezet,

 c)  a szociális intézmények veze-

tői, munkahelyi közösségei,

 d)  a polgármester,

 e)  a képviselő-testület tagjai.

 A kitüntető címre vonatkozó ja-

vaslatok 2020. augusztus 31. nap-

jáig nyújthatók be a Képviselő-tes-

tület Szociális Bizottsága részére 

(2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

 A részletes felhívási feltételek Pé-

cel Város Önkormányzatának hon-

lapján (www.pecel.hu) érhetőek el.

KI LEGYEN AZ ÉV 
SZOCIÁLIS DOLGOZÓJA?

KÖZÖSSÉG

VÁLTOZÁS A HÁZHOZ
MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
RENDJÉBEN

HÁZHOZ MENŐ 
CSOMAGOLÁSI 

HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.

JÚLIUS AUGUSZTUS

13. 10.

kommunális 
hull. szállítás

 napja

HÁZHOZ MENŐ ZÖLD-
HULLADÉK GYŰJTÉS 2020.

JÚLIUS AUGUSZTUS

Hétfő 20. 17.

Kedd 21.! 18.!

Péntek 24. 21.

A DTKH NONPROFIT KFT.:
Tájékoztatójuk ügyfeleinket, hogy 2020. 

június 1-től a csomagolási és zöldhulla-

dék házhoz menő szelektív gyűjtésének 

gyakorisága havi 1 alkalomra módosul.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 

munkatársaink szállítási alkalmanként 

2 db cserezsákot (csomagolási hulladék 

gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emb-

lémás) adnak.

 Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a 

megadott napon, az összegyűjtött cso-

magolási hulladék mennyiségi korláto-

zás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó 

zsákban, illetve a kommunális hulladék 

gyűjtésére használt edényzettől eltérő, 

jól látható módon megjelölt (sárga szí-

nű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szab-

ványos edényzetben is.

 FONTOS!!! Júliustól a korábban 

meghirdetett időpontokhoz képest 

a táblázatban megjelölt napokon 

történik a zöldhulladékok gyűjtése!

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 

munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld-

hulladék gyűjtésére szolgáló, zöld szí-

nű, emblémás, lebomló) adnak.

A mezőőrök: Barczi István 
és Laukó György

A megtisztított terület

ÖRÖMMEL adunk hírt arról, hogy a 
város kommunikációjának újabb elemét, 
– a Péceli Hírek után – a városi honlapot 
is megújítottuk. 
 Megjelenésében, szerkezetében és tar-
talmában is modern, felhasználóbarát, le-
tisztult weboldallal szeretnénk a lakossá-
got minél szélesebb körben tájékoztatni 
a legfontosabb hirdetményekről, önkor-
mányzati információkról, a város életéről.

  A most elkészült honlapon a hí-
rek írásos, képi formájában sokkal 

hangsúlyosabban vannak jelen, a 
menürendszert igyekeztünk minél át-

láthatóbban kialakítani. 
 Csapatunkkal azon fogunk dolgozni, 
hogy Pécel város weboldala egy informa-
tív, tartalmas oldal legyen, ahol mindenki 
könnyen megtalálja a keresett informáci-
ót, naprakész lehet a város eseményeivel, 
híreivel kapcsolatban.  
 A honlappal kapcsolatos észrevételei-
ket szívesen fogadjuk az ujsag@pecel.hu 
e-mail címen.
 Jó böngészést kívánunk!

MEGÚJULT 
PÉCEL VÁROS

HONLAPJA

2020. JÚLIUS 6-TÓL VÁLTOZOTT  
A KORMÁNYABLAKOK 
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE!
A Miniszterelnökség döntése alap-

ján a Pest Megyei Kormányhivatal 

és a Budapest Főváros Kormány-

hivatal illetékességi területén mű-

ködő kormányablakok esetében 

továbbra is cél, hogy a két hiva-

tal által működtetett kormányab-

lakok egységes nyitvatartási rend-

ben fogadják ügyfeleiket.

Fentiekre tekintettel a kormányab-

lakok ügyfélfogadási rendje 

2020. július 6-tól az alábbiak szerint 

módosul:

Tisztelt Ügyfeleink!

Sorszám kiadására legkésőbb 

az ügyfélfogadási idő vége előtt 

30 perccel van lehetőség! 

 Köszönjük megértésüket!a

 HÉTFŐ: 8:00–18:00 óra

 KEDD: 8:00–16:00 óra

 SZERDA: 11:00–19:00 óra

 CSÜTÖRTÖK: 8:00–16:00 óra

 PÉNTEK: 8:00–14:00 óra

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 
 PÉCELEN:

 Lázár Ervin Városi Könyvtár 

 és Szemere Pál Művelődési Ház 

 Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.

 Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. 

 Páros hét: csütörtök 8-12-ig. 
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INTERJÚ

B izonyára 
sokan is-
merik, 

azért egy pár szó-
ban bemutatkozna 
az olvasóknak?
 – Valójában pesti 
lány vagyok. A 15. kerü-
letben, Rákospalotán nőt-
tem fel. 
 A Bem József Óvónői Szakközépiskolá-
ban érettségiztem, már akkor óvónőnek ké-
szültem. Miután leérettségiztem, az akkori 
Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodape-
dagógusi szakára jelentkeztem, ez idő alatt 
folyamatosan óvodapedagógusként dolgoz-
tam Rákospalotán. Abban az időben vezet-
ték be a vegyescsoportokat az óvodákban, 
aminek a bevezetése nagy kihívás volt ak-
koriban. Pécelen három gyermekemmel és 
a férjemmel több mint 15 éve élünk.

– Mi motiválta abban, hogy az óvo-
dapedagógusi pályát válassza?
 – Mindig közösségi kislány voltam, és 
nagyon szerettem szervezkedni. A kiseb-
bekkel foglalkozni, terelgetni őket, ez a mai 
napig így van.  
 Ebből kifolyólag, mikor a pályaválasztás-
ra került a sor, arra ösztönöztek, ezt a pá-
lyát válasszam. Nagyon szerettem az iskolát, 
nagyon jó tanáraim voltak. Mikor leérett-
ségiztem, megfordult a fejemben, hogy ta-
nár leszek inkább, ezért történelem tömeg-
kommunikáció szakra jelentkeztem elsőnek, 
de végül a sors keze, hogy a Budapesti Ta-
nítóképző Főiskola Óvodapedagógusi sza-
kára nyertem felvételt. 

– Miért Pécel?
 – Miután férjhez mentem, elhatároztuk, 
hogy kiköltözünk a belvárosból, ahol akkor 
éltünk. Igazából kisvárosi környezetbe vágy-
tunk, ezért döntöttünk Pécel mellett. A Ke-
lőben akkor parcellázták a telkeket, a máso-
dik ütemű telekértékesítés volt már akkor, itt 
vásároltunk ingatlant, és 2004-ben elkezd-
tünk építkezni. A kisvárosi lét, a biztonság, 
a jó megközelíthetőség nagyon megtetszett 
nekünk, azóta is szeretünk itt élni.

– Legjobb példa…
 – Mikor kiköltöztünk 

a Kelő lakóparkba, akkor 
még nem voltak aszfal-
tos, járható utak. Egy al-
kalommal megkeresett 
két lakó teljesen isme-
retlenül, hogy szeretné-
nek egy összefogást, ami 

az útépítésre irányulna, szí-
vesen vesznek minden segít-

séget, csatlakoztam hozzájuk. 
Sok szervezéssel alakítottuk meg a 

Kelőhegyi Víziközmű Társulatot, melynek 
keretein belül megépítettük három utcában 
az aszfaltos utat önkormányzati segítséggel. 
Innen az ismeretség például Sarlós Imre al-
polgármester úrral. Ezek a tapasztalatok pél-
dául, sokat segítenek a mostani munkámban.

– …fontos állomás a Nyitnikék Óvoda?
 – Igen, fogalmazhatunk így is. Egy ve-
rőfényes nyári napon eljöttem vásárolni az 
óvodával szemben lévő Coop Abc-be, ahogy 
leparkoltam, megpillantottam az óvoda 
épületét, és az jutott eszembe, hogy nagyon 
szívesen dolgoznék itt. Azzal a lendülettel 
becsengettem. Ajtót nyitott Vezsenyiné Vi-
rág Tünde, aki a mai napig az óvodatitká-
runk. Elmondtam, ki vagyok és mit szeret-
nék, szerencsém volt, hiszen pont kerestek 
óvónénit az intézménybe. 2011 szeptembe-
rében kezdtem el dolgozni a Katica csoport-
ban. Nagyon szerettem ezt az időszakot.
 Három éve dolgoztam itt, mikor az ak-
kori tagintézmény-vezető elment szülni, 
és ő engem jelölt ki utódjának. Amin na-
gyon meglepődtem, hiszen a többi kolléga 
régebb óta dolgozott itt, mint én. 2019 ja-
nuárjától pedig megbízott intézményveze-
tőként szavazott bizalmat nekem az akkori 
képviselő-testület.

– Mit gondol, milyen egy jó vezető?
 – Legyen határozott, nyitott, másokra 
fi gyelni képes.
 Mikor megválasztottak tagintézmény 
vezetőnek, az első dolgom az volt, hogy a 
körülöttem lévő embereket minél jobban 
megismerjem. Itt nem arról van szó, hogy 
titkokat kell kifürkészni, inkább az embe-
rek lelke érdekel. Fontosnak tartom, hogy 
ha a valakinek bármi gondja van, jöjjön és 
mondja el, az ajtó nyitva áll. Legyen szó 
bármiről, akár öröm vagy bánat.

– Hogyan érinti az intézményt a pe-
dagógushiány?
 – Sajnos nagyon érinti. Összesen 9 óvo-
dapedagógus hiányzik jelenleg. A városveze-
téssel együttműködve próbálunk kidolgoz-
ni egy megoldást, hogy ide vonzzuk, illetve 
itt tartsuk az óvónéniket. Idéntől például 
a fi zetésük mellé kapnak egy úgynevezett 
péceli pótlékot, amit a város ad. Továbbá 
cafetériajuttatást is biztosítunk, fi zetjük a 
továbbképzéseket. Valamint kigondoltam 
egy ösztöndíj programot, ami még hosz-
szabb egyeztetéseket igényel. A lehetőség 
az érettségizők körében lenne meghirdet-
ve. Ez azt jelentené, hogy az a péceli lakos, 
aki érettségi után felvételt nyer valamelyik 
felsőoktatási intézmény óvodapedagógus 
szakára, akkor a város ösztöndíjat bizto-
sítana számára a képzés ideje alatt. Ehhez 
tartozna egy szerződés, amiben az ösztön-
díjat elnyerő személy vállalja, hogy ahány 
évig támogattuk, legalább annyi évig utána 
az óvodáink valamelyikében dolgozik majd.

– Zárásként tekintsünk előre az 
időben. 
 – Rengeteg tervem van. Át kell gondol-
nunk az integrációs lehetőségeket, hiszen 
nagyon fontos a korai felismerés, és az, hogy 
a fejlesztés már az óvodában minél hama-
rabb elkezdődhessen. Szeretnék egy olyan 
központot létrehozni, ahol a szakemberek 
a korai felismerésben segítenek a szülők-
nek. Ez egy nagyon nagy együttműködést 
igényel, ahol fontos szerepe van Pécel Ön-
kormányzatának, a pedagógusoknak, a 
gyermekorvosoknak, a védőnőknek és a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat-
nak is. Jelenleg nincsenek fejlesztő szobá-
ink, nincsenek tormatermeink, ahol ezek a 
foglalkozások nagyrészben megvalósulhat-
nának. Ha megépül az új 8 csoportos óvo-
dánk, akkor ezekre lesz lehetőség.
 A következő lépés az óvodák udvarainak 
fejlesztése több lépcsőben, ehhez már elké-
szültek a tervek. Ha ezeket meg tudjuk va-
lósítani, akkor nagyon szép környezetben 
játszhatnak, mozoghatnak a gyerekek.

Cs.K.

Pécel Város Önkormány-
zatának Képviselő-tes-
tülete 2020. június 25-én 
tartott ülésén Hőgerlné 
Bozsik Juliannát bízta 
meg a Pécel Város Óvodái-
nak vezetésével. Interjúnk-
ban az elkövetkezen-
dő öt év terveire 
is kitértünk.

A PIOK két általános iskolája, a Petőfi  és a Sze-
mere kihasználva a lehetőséget, közös pályáza-
tot nyújtott be a Napközi Erzsébet-tábor első tur-
nusára, és mivel a pályázat nyert, így 20 gyerek 
tölthetett el egy élménydús hetet június 29. és júli-
us 3. között az Erzsébet Alapítvány támogatásával.

Régi-új vezető Pécel 
Város Óvodáinak élén
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NAPKÖZI ERZSÉBET
-TÁBOR PÉCELEN

B ázishelyünk a Petőfi iskola volt, 
amely kiválóan alkalmas családi-
as jellegével, tornatermével, sport-

pályájával, játszóterével, árnyas faházaival 
napközis tábor szervezésére. A gyerekek 
napi négyszeri, a jégkrémmel kiegészítve 
napi ötszöri étkezést kaptak. A tábor ele-
jén öt fős csapatok alakultak, amelyek el-
készítették csatakiáltásaikat, megfestették 
zászlóikat (Erdei farkasok, Erdei lakók klán-
ja, Hangyabagázs, Vadmacskák). Minden 
nap volt valami csapatfeladat, de zömében 

együtt játszott, sportolt, kirándult a húsz 
fős közösség. A tábor során kiemelt szere-
pet kapott a sport, hiszen napi rendszeres-
séggel fl oorballoztak a nagyobbak, fociztak 
a kicsik, rollerezett, labdázott, íjászkodott 
mindenki. Minden napra esett valami ki-
mozdulós program is, elkirándultunk a 
Pécel határában található levenduláshoz, 
fürödtünk, pancsoltunk az Erzsébetligeti 
strandon, lovagoltunk az isaszegi Hadak 
útja lovardában szőrén megülve a pacikat. 
Itt ráadásul a tanyasi állatvilág képviselő-

ivel is szoros barátságot köthettünk. A leg-
különlegesebb programunk a csunya-tavi 
evezés volt (ezzel megvalósult a táborveze-
tő egyik régi álma is), négyszemélyes túra-
kenukkal, tapasztalt túravezetők irányítá-
sával lehettek aktív részesei a gyerekek egy 
igazán különleges vízi élménynek. Mind-
ezek mellett kétszer is kézműveskedtünk, 
Pixel-kulcstartókat és különböző agyagre-
mekműveket készítettek a gyerekek. A tar-
talmas, hangulatos öt nap után egy kis kö-
zösség formálódott a 20 gyerekből és a két 
tanárból, amelyet az Erzsébet-pólóink alá-
írásával pecsételtünk meg. Köszönet min-
denkinek, akik segítettek abban, hogy ilyen 
rövid idő alatt ilyen tartalmas programokat 
tudtunk összeállítani a gyerekeknek. Kö-
szönet Odor Gábornak a buszos szállítá-
sért, Törteli Helgának a kézműves foglal-
kozás vezetéséért, Dolhai Andrásnak, Rácz 
Ilonának, Malárik Ágnesnek, Malárik At-
tilának és Papp Gergelynek a csunya-tavi 
evezésért, illetve Szeleczky Szilviának a 
lovaglás megszervezéséért. Külön köszö-
net tanár társamnak, Seres Krisztinának 
a tábori programok, sportolások, agya-
gozás és minden egyéb szervezéséért, le-
bonyolításáért, a jó hangulat, a vidámság 
biztosításáért.

Böszörményi Csaba táborvezető

MÁRCIUSI lapunkban hírt adtunk ar-
ról, hogy a PIOK Általános Iskola és Gim-
názium csatlakozott a Magyar Honvédség 
Altiszti Akadémiája által támogatott Hon-
véd Kadét Programhoz. A 2020-21-es tan-
évben 12 diák részvételével indul a honvéd 
kadét képzés a gimnáziumban. Az oktatás 
segítését célozzák azok a szemléltető tablók, 
melyeket július 15-én Szilágyi György alez-
redes nyújtott át az intézmény vezetőinek. 
A tablók átadása után az alezredes öröm-
mel tekintette meg az iskola épületét, mely 
igencsak elnyerte tetszését.  

A GIMNÁZIUM KÉSZEN ÁLL 
A KADÉT PROGRAM BEINDÍTÁSÁRA

Július 13-án megkezdődött a Pécel Város 

Önkormányzata által támogatott 5 hetes 

napközis tábor, mely 150 gyermek számára 

biztosít szervezett programot.

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁBOR A SZEMERÉBEN
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A táborozók a Történelmi 
Nemzeti Emlékparkba kirándultak
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A Közösség Pécelért Egyesület és 

Horváth Tibor polgármester egy lap-

topot ajándékozott Hargitai Sárának, 

ezzel kívánva sok sikert további ta-

nulmányaihoz. Sára pályamunkáját a 

29. Ifj úsági Tudományos és Innováci-

ós Tehetségkutató Versenyen 99 be-

érkezett pályázat közül II. díjban ré-

szesítette a szakmai zsűri. 

 (Sáráról szóló cikkünk a Péceli Hírek 

júliusi számában található. – Szerkesz-

tőség)

AJÁNDÉK LAPTOP

KULTÚRA

AZ ÉRDEKLŐDŐK megtalálhatják 
a telefonfülkékből kialakított könyvállo-
másokat a Petőfi  Sándor Általános Isko-
la előtt, a Ráday Gedeon téren, valamint 
a Kossuth téren. 
 A közterületekre kihelyezett könyvál-
lomások lényege, hogy bárki bármikor 
kinyithassa az ajtaját, és levehessen egy 
könyvet, amelynek a helyére egy másikat 
rak. Ha esetleg másikat nem tud rakni, 

David Attenborough
EGY IFJÚ TERMÉSZET-
TUDÓS TÖRTÉNETEI I.
Hangoskönyv Csőre 
Gábor előadásában. 
Kossuth Kiadó Zrt., 
Mojzer Kiadó Zrt. 2020.
Ez a hangoskönyv a Guyanában 
tett gyűjtőútról számol be, e tá-
voli vidék hihetetlen szépsége-
iről és mesés állatvilágáról. A 
szerzőre oly jellemző szellemes-
séggel és bájjal megírt történe-
tek nemcsak az emlékezetes ka-
landokról szólnak, hanem arról 
az emberről is, aki szeretetet éb-
reszt bennünk a természet iránt.

ÉS BOLDOGAN ÉLTEK? – MESEHŐSNŐK UTÓÉLETE
Cser Kiadó 2018.
Eljátszottak már azzal a gon-
dolattal, hogy mi történhetett 
gyermekkorunk mesehősnő-
ivel, miután a kalandjaik vé-
get értek? Valóban boldogan 
éltek, míg meg nem haltak? 
Most 15+1 kortárs írónő (pl. 
Boldizsár Ildikó, Rakovszky 
Zsuzsa, Szécsi Noémi, Ugron 
Zsolna) folytatja ezeket a tör-
téneteket. A novellák (felnőtt-
mesék) ott kezdődnek, ahol 
a mesék véget értek/befeje-
ződtek.

KÖNYV-
AJÁNLÓ Kedves látogatóink!

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

 •  hétfő, csütörtök: 13.00-18.30 óráig

 •  kedd, szerda, péntek: 9.00-16.00 óráig

A könyvtári szolgáltatások közül csak a kölcsönzés működik, a 

helyben használat és a játszósarok szünetel. Felhívjuk szíves fi -

gyelmüket, hogy a könyvtár látogatása során a járványügyi higié-

niai előírások betartása továbbra is kötelező!

A MŰVELŐDÉSI HÁZ, SZOKÁS SZERINT, 

A PROGRAMOKHOZ IGAZODVA TART NYITVA.
Nyáron is működő foglalkozásaink:

 •  Zumba Fitness: hétfőn és szerdán 18.30-19.30 óráig

 •  Hölgytorna-kortól függetlenül: 

hétfőn 9.30-10.30, csütörtökön 17.30-18.30 óráig

 •  Pilates: kedden 18.30-19.30 óráig

 •  Step Aerobic: csütörtökön 18.30-19.30 óráig

 •  Szenior örömtánc: pénteken 10.30-11.30 óráig

Várunk mindenkit szeretettel!

Intézményünk 2020. augusztus 17-23-ig zárva tart!

Augusztus 24-től a Könyvtár az eredeti 
nyitvatartás szerint várja az Olvasókat!

VÉRADÁS
2020. augusztus 12-én, 

szerdán 14.00-18.00 óráig 

Várunk mindenkit, 

aki szeretne segíteni!

Amit hozni kell: személyi igazol-

vány, eredeti TAJ és lakcímkártya.

„MESÉS KALANDOK A KÖNYVTÁRBAN”
Júliusban nagy sikerrel tartottuk meg első könyvtári táborunkat. 

Sokat meséltünk, játszottunk, nevettünk, kézműveskedtünk. Kö-

szönjük, hogy velünk voltatok!

A KÖNYVTÁR
- MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
ÉS PROGRAMOK ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

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

elolvasása után visszahozza. Így éjjel-
nappal hozzá lehet jutni az olvasniva-
lókhoz.
 Ha kérhetjük, a továbbiakban ügyeljen 
a fülkék rendjére, és ne hulladékgyűjtő-
nek használja azokat! 
 Bízunk benne, hogy a kirakott köny-
vekben sokan örömüket lelik, és vigyáz-
nak városunk eme értékére is.

A Közösség Pécelért Egyesület tagjai

KIHELYEZÉSRE KERÜLTEK 
A KÖNYVÁLLOMÁSOK

Stepánka Sekaninivá
– Eva Chupíková
HÉTKÖZNAPI 
HOLMIK KRÓNIKÁJA
Babilon Kiadó 2020.
Stepánka Sekaninivá köny-
vét Eva Chupíková korszerű 
és humoros rajzai illusztrál-
ják. A szerző olyan hétköznapi 
tárgyak történetét kíséri végig 
az évszázadokon/évtizedeken, 
mint a cipő, esernyő, szem-
üveg, baba, wc, fogkefe vagy 
harisnya. Apróságok, melyek 
mindenkinek az életében je-
len vannak, és történetük néha 

megnevettet, máskor elgon-
dolkodtat.

asókat!sókat!
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KÖZÖSSÉG

A NAGYVÁLLALKOZÓ PÉCELRE KÖLTÖZIK
Az osztrák származású Pöhlmann Hugó 
1900-ban tette le a magyar „honpolgári 
esküt”, pár évvel később pedig már egy 
olyan sikeres budapesti vállalkozó, aki a 
legnagyobb fővárosi beruházásokon dol-
gozik embereivel. A cég épületgépészeti 
és csatornázási munkákkal foglalkozott, 
1905-ben a társaság részt vett Pozsony vá-
ros vízműépítésénél is. Pöhlmann feliratú 
csatornafedeleket elvétve még mindig le-
het találni az egykori Monarchia területén.
 A felfutó vállalkozás a megrendelések sza-
porodásának köszönhetően 1911-ben nyi-
tott új telephelyet. Pöhlmann Hugó ekkor 
Pécelt választotta, de nem csak a gyár egy 
részét hozta városunkba, hanem csodála-
tos kis villát is berendezett családjának: a 
29 helyiségből álló épületegyüttest közel 
8000 négyzetméter park ölelte körbe.

A HANYATLÁS, A VILLA ELADÁSA
A lendületet az I. világháború törte meg. 
A vállalkozás 1915-ben már inkább csak 
műszaki cikkek kereskedésével foglalko-
zik, 1917-ben be is zárják a budapesti telep-
helyet. A Tanácsköztársaság idején Pécelen 
történt eseményeket alaposan dokumen-
táló Zsedényi Aladár írótól tudjuk, hogy 
Pöhlmannál a kaput a proletárdiktatú-

ra tette be. Innentől már nem talált ma-
gára a gyáros: „az emberbaráti érzéseiről 
ismert” Pöhlmann nagyon nehezen dol-
gozta fel, hogy saját munkásai fordultak 
ellene, „gyárát a vörösuralom után nem is 
tudta újraindítani”. Zsedényi sokat sejtető-
en csak annyit tesz hozzá, hogy munkásai-
val „megromlott a kapcsolata”. Pöhlmann 
Hugó 1928-ban már árulja a péceli eszkö-
zöket (esztergapad, csiszológép stb.), majd 
eladja a villát is és Bécsbe költözik. 1939-
ben ott is hal meg. 

A VILLA MÁSODIK ARANYKORA
A Budapesti Szállodás és Vendéglős Ipartes-
tület vezetőségében az 1900-as évek elején 
merült fel az ötlet, hogy az elaggott szállo-
dásoknak és vendéglősöknek egy remek kis 

„nyugdíjasházat” kellene vásárolni. A Szál-
lodások és Vendéglősök Otthona javára vé-

gül Gundel János (a Gundel dinasztia ala-
pítója) elnöksége alatt indult meg a gyűjtés, 
majd a XIX. század végi, XX. század ele-
ji igazi nagy vendéglősök, Glück Frigyes 
és Palkovics Ede ráhatásával folytatódott, 
mígnem célba ért.
 Az Ipartestület 1928-ban tudta megvá-
sárolni az otthon számára kiszemelt péceli 
villát az addigra megszorult Pöhlmanntól. 
Az Elaggott Szállodások és Vendéglősök 
Otthonában közismert, régi szállótulajdo-
nosok és vendéglősök kaptak helyet. Egyes 
források szerint az otthon 100 „feddhetet-
len előéletű, önhibájukon kívül elszegénye-
dett és keresőképtelenné vált” szállodás és 
vendéglős befogadására volt alkalmas.
 Az egykori újságíró így tudósított 1932-
ben az idilli viszonyokról: „..öregek jóízű-
en ebédelnek a tiszta terítővel fedett hosszú 
asztalaiknál, bort is isznak hozzá egy-egy 
pohárkával, amikor ebéd után rágyújta-
nak a pipára vagy a virágos kertben szun-
dikálnak a padon, újságot olvasnak az olva-
sóteremben, kártyáznak vagy dominóznak 
a kártyaszobában vagy a lombos fák alatt, 
amikor az asszonyok hallgatják a rádiót, 
kézimunkáznak, tereferélnek, felügyelnek 
a ludak tömésére, a disznók etetésére vagy 
gombot varrnak a férfi ak ruhájára.”
 Az Elaggott Szállodások és Vendéglősök 
Otthona egészen 1949-ig működött. A há-
ború után az otthon új vezetője döntött úgy, 
hogy inkább az „ország szívébe” Budapest-
re költöztetik az intézményt.

AZ ÉPÜLET PUSZTULÁSA
A második világháború után egy ideig párt-
iskola működött a villában, majd az Árpád-
házi Szent Erzsébet gyermekotthont köl-
töztették az akkor már nagyon lepusztult 
állapotban lévő épületbe. A Kossuth utcá-
ban álló egykori Pöhlmann villa állapota 
az utolsó évtizedekben folyamatosan rom-
lott, a villa huzamosabb ideig szociális la-
kások céljára szolgált. 2007 júliusában az 
épületben tűz ütött ki, a tető szinte teljesen 
leégett. A romos épület elbontásáról 2009-
ben döntöttek.
 Az írás teljes terjedelmében elolvasható 
a peceliszilankok.hu oldalon. További ér-
dekességek találhatók Pécel múltjáról, kul-
túrájáról a peceliertektar.hu oldalon is.

Összeállította: Erdős Szabolcs

MÚLTIDÉZŐ

Egy péceli villa
ARANYKORA ÉS PUSZTULÁSA

Tizenhárom évvel ezelőtt, július végén égett le a 
Kossuth utca 13. szám alatti egykori Pöhlmann 

villa. A szebb napokat látott épületet egy iga-
zi nagyvállalkozó építtette családjának, majd 
két évtizedig a visszavonult budapesti vendég-

lősöknek és szállodásoknak volt otthona.

A 29 helyiségből álló épületegyüttest kö-
zel 8000 négyzetméter park ölelte körbe

Elaggott Szállodások 
és Vendéglősök Otthona 
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Az Otthon lakói

Hirdetés

Hirdetés

A VARÁZSKULCS KÖ-
ZÖSSÉG tagjai 4 napos kirán-
duláson vettek részt a segítőkész 
emberek jóvoltából. A felnőtt 
önkéntes segítők igazi tábori 
hangulatot varázsoltak a gyer-
mekek számára, akiknek ilyes-
miben még sosem volt részük. 
 A változatos programokat a 
csoport minden tagja élvezte, 
az óvodástól a középiskolásig. 
A kézműveskedés, a közösségépí-
tő játékok, a gyalogtúrák mellett 
a helyes fogmosás megtanulásá-
ra is ügyet fordítottak. Az utolsó 

SOK-SOK ÉLMÉNY 
ADOMÁNYBÓL

napon meglepetésként vendégek 
érkeztek a táborba. A Szilágyi 
család látogatta meg a kiscsa-
patot, és természetesen, a hang-
szereiket is magukkal vitték, így 
a búcsúest egy koncerttel zárult. 
Hatalmas élménnyel gazdagod-
va tértek haza a gyermekek. 
 A Varázskulcsosok hálásan 
köszönik mindenkinek, aki va-
lamilyen formában hozzájárult 
a táborozás megvalósulásához! 
Támogatók és a lelkes önkénte-
sek nélkül mindez nem valósul-
hatott volna meg. L.Á.  

ÁTVEVŐPONT

2119 Pécel, Rákos u. 28
Tel.: 36-30/233-0802

Nyitva: H-P: 1000-1700, Szo: 900-1200

www.gyermekruhashop.hu

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT  

NŐI RUHÁZATTAL, 
kiegészítőkkel 

(harisnya, táska, pénztárca, bizsu)

MÁRKÁINK: BEBE, 
RENSIX, MYSTIC DAY, 
VICTORIA MODA és 

egyéb olasz női divatáru

Sötétkék és fekete-fehér ünneplő ru-
hák, tornadresszek, torna felszerelések, 

kulacsok, ovis zsákok, ágynemű 
huzatok széles választékával 

és a megszokott minőséggel 
VÁRUNK ÜZLETÜNKBEN.

10 % 
akciós kuponp
FELHASZNÁLHATÓ: 
2020. augusztus 30. 

háh

éé

ekk, , 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A TANÉVKEZDÉSRE!

HERBÁK ZOLTÁN órás
Pécel, Szemere Pál u. 3. 

ELEMCSERE   •   SZÍJCSERE 
ÓRAÜVEGCSERE

POLÍROZÁS

NYITVATARTÁS: 
 

 ZÁRVA
AUGUSZTUS 17-21-ig szabadság miatt ZÁRVA!

Tel.: 

MÁRKÁS ÓRÁK  
KARBANTARTÁSI MUNKÁI 

KÁRTYÁS FIZETÉSI 

VÍZÁLLÓSÁGI  
VIZSGÁLAT

HOVÁ TŰNTEK 
A HELYI SZAKIK?

VÁRJUK HELYI VÁLLALKOZÓK, 
SZAKEMBEREK: víz-, gáz-, fűtésszerelők,

 festők, burkolók,  kőművesek, duguláselhárítók, 
asztalosok, autó-, riasztószerelők, stb.  

JELENTKEZÉSÉT!

Tel.: 06-20/5-934-534
Akár 4 200 Ft-ért! 
(1/16-os méretben)-BEN!HIRDESSEN A HÍREK

PÉCELI
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HITÉLET

Nagy megtiszteltetés, hogy a Péceli Hírekben bemu-
tathatom a gyülekezetünket, de egyben nagy kihí-
vás is röviden megfogalmazni mindazt, ami a fe-
jemben kavarog, amikor a gyülekezetre gondolok.

SPORT

Péceli Baptista Gyülekezet

Hirdetés

K özösségünk egy hely a nem töké-
letes emberek számára, akiket egy 
tökéletes személy fog össze! Színe-

sek vagyunk: korban, nemben, foglalkozás-
ban, ízlésben, hobbiban és még sorolhat-
nánk. Olyan egyedi alkotások, akikben egy 
dolog mindenképpen közös: meg akarjuk 
ismerni Alkotónkat! Hisszük, hogy Isten 
a mi Teremtőnk, akinek terve van az éle-
tünkkel. Hogy nem a véletlen műve, hogy 
létezünk, hanem Isten műalkotásai va-
gyunk. Szabad akaratot kaptunk Tőle, en-
nél fogva eldönthetjük, akarunk-e vele élni, 
vele kapcsolatba kerülni. Mi úgy 
döntöttünk, teszünk egy lépést 
Isten felé, hogy bemutatkozhas-
son nekünk, és ez a kapcsolat 
létrejöhessen. Ő már 2000 éve 
kinyitotta az ajtót felénk, ami-
kor Jézus Krisztus halálán ke-
resztül létrehozta a közvetlen 
kapcsolatot Közte és az embe-
rek között.
 A baptista gyülekezet Péce-
len 1892-ben indult útjára, ami-
kor Katona Istvánné átadta életét Istennek. 
Eleinte nagy ellenállásba ütközött férje ré-
széről, később azonban házuk egyik szobá-
ját férje hosszas meggyőzésével istentisz-
teleti hellyé alakította. Hűséges szolgálatát 

Isten megjutalmazta családjában is. Mind-
három gyermeke fi atalon megtért, és meg-
élte, hogy férje 70 éves korában újjászü-
letett. Hálásak vagyunk a kezdetekért, az 
indulásért, de azért is hálásak vagyunk, 
hogy hitünk szerint nem csak múltunk 
van, hanem jelenünk, sőt jövőnk is Isten 
kegyelméből.
 Álmunk egy olyan összetartó gyülekezet, 
amelyben az emberek igazi közösségben 
élnek egymással. Ez a közösség csak még 
inkább felértékelődik korunkban, ahol a 
technológiai fejlődés kapcsán egyre kisebb-

nek tűnik a világ, mégis 
egyre messzebb kerülünk 
egymástól. A vírus pedig 
csak még inkább rámu-
tatott arra, hogy még egy 
járványnál is fenyegetőbb 
az emberek elszigetelődé-
se, elmagányosodása. Ép-
pen ezért fontosnak látjuk, 
hogy az első gyülekezethez 
hasonlóan ne csak vasár-
naponként találkozzunk 

egymással, hanem megéljük a közösséget 
a hét többi napján is.
 Keresztény gyülekezetünk a Baptis-
ta Egyházhoz tartozik. A többi történel-
mi egyházhoz képest fő megkülönböztető 

jegyünk, hogy nem gyermekkeresztséget 
gyakorlunk, hanem hisszük, hogy Jézus 
Krisztus követése minden ember saját, tu-
datos döntése kell, hogy legyen. Ezt pedig 
víz alá merítéssel (bemerítéssel, görögül: 
baptizma) nyilvánítjuk ki Isten és embe-
rek előtt.
 2015 óta lehetek lelkipásztora a gyüleke-
zetnek, amit igazán nagy kiváltságnak tar-
tok. Feleségemmel és gyermekeinkkel (akik 
novemberben reményeink szerint már hár-
man lesznek:) nagyon szeretünk Pécelen 

élni. Hisszük, hogy Isten helye-
zett minket ide, és teljes erőnk-
kel azon vagyunk, hogy elvégez-
hessük azt, amit ránk bízott.
 Ha Te is szeretnél lépni Isten 
felé, vagy csak elkezdett érde-
kelni a kérdés, hogy miért vagy 
ezen a Földön, nagy szeretettel 
várunk alkalmainkra. Jelenleg 
épp egy nagy felújítás kellős kö-
zepén van az épületünk, de hála 
az Adventista Teológiai Főisko-
lának, az ő udvarukon kéthe-
tente meseszép környezetben 
találkozhatunk. Erről bővebb 
információt a gyülekezetünk 
facebook vagy instagram olda-
lán olvashatsz.
Uzonyi Barnabás lelkipásztor

Péceli Baptista Gyülekezet

Álmunk 
egy olyan 

összetartó gyüle-
kezet, amelyben 
az emberek iga-
zi közösségben él-
nek egymással. 

Uzonyi Barnabás

Hazaérkezett Cseuz 
László 9 ezer kilo-
méteres túrájáról. 

 9000 kilométer
NAP ALATT8080

Július első hétvégéjén Kovács Miléna 

a Balassagyarmaton megrendezett 

Tereptriatlon Országos Bajnoksá-

gon az előkelő 2. helyet szerez-

te meg az „Újonc2 lányok” kate-

góriában. 100 méter úszás, 3 km 

terepkerékpározás és 1 km te-

repfutás sikeres teljesítése után 

állhatott dobogóra. 

na 

MILÉNA ÚJABB SIKERE

M int ismeretes, a ke-
rékpáros az olimpiá-
ra készült, de annak 

elmaradása nem tántorította el 
sport teljesítményének végre-
hajtásától, belföldön találta meg 
a lehetőséget arra, hogy célját,

– 90 nap alatt 9000 kilométert 
kerékpározni – véghez vigye. 
Az első 4 hétben csillagtúrázott, 
minden este visszatért Pécelre, 
majd, ahogyan a járványügyi 
helyzet engedte, távolabbra me-
részkedett. A Balaton többszöri 
megkerülése után bejárta So-
mogy megyét, Tolna megyét, 
Csongrád-Csanád megyét és 

Bács-Kiskun megye nagy ré-
szét. Sok településen megfor-
dult, némelyiken életében elő-
ször. Bár városnézésre nem volt 
ideje, azért az feltűnt neki, hogy 
a kis falvak központjai milyen 
szépek, rendezettek. Útja so-
rán szerencsére nem érte őt 
nagyobb baj, pedig kerékpárút 
hiányában sokszor kényszerült 

autóúton haladni. Azt mond-
ja, kellemesen csalódott a ka-
mionosokban, mert vigyáztak 
rá, mindig kellő távolságban 
kerülték őt. Azt feltételezhet-
nénk, hogy belföldön biztonsá-
gosabb túrázni, mint ismeret-
len helyeken, főleg nyelvtudás 
nélkül. Meglepő módon Lász-
ló nem így gondolja.

 „Ezt a túrát nehezebben él-
tem meg, mint az eddigi olimpi-
ai távok teljesítését. Nem azért, 
mert öregebb lettem, nem fi zi-
kálisan volt nehezebb, inkább 
mentálisan. Ennek az az oka, 
hogy itt sokszor kellett ugyan-
azon az útvonalon haladnom, 
minden reggel ki kellett kalku-
lálnom, milyen messzire mehe-
tek el aznap, mert este vissza 
kellett érnem a szálláshelyre. 
Míg, ha külföldön tekerek, csak 
előre haladok, mindig új tája-
kat látok, jó érzés, hogy min-
den nap közelebb jutok a célhoz. 
Az érdekesebb, és nagyobb ki-
hívást jelent.” 
 Rá jellemző módon, általá-
ban többet tekert, mint napi 
100 kilométer, így a tervezettnél 
hamarabb, 80 nap alatt meglett 
a kitűzött táv. Július 19-én gör-
dült be a Kossuth térre, ahol jó 
páran összegyűltek fogadásá-
ra. Az önkormányzat nevében 
Horváth Tibor polgármester 
köszöntötte a 76 éves örökifjú 
sportolót. L.Á.

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

NYÁRI AKCIÓ  
AUGUSZTUS 21-ig!

Hajszárítás -10 %  •  Női hajvágás -10 %
Teljes festés esetén A VÁGÁS AJÁNDÉK!
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VÖRÖS LIDÉRC ÉS GÖMBVILLÁM 
a Gödöllői-dombságban

SPORT

Hirdetés

A péceliek körében igen 
népszerű sport a futás, 
ami talán köszönhető a 

várost körülvevő erdőknek is, 

ahol ideális környezetben lehet 
hódolni ennek a kedvtelésnek. 
Sokan vannak, akik rendszere-
sen járnak versenyekre, és egy-
re többen büszkélkedhetnek el-
ért eredményeikkel. Bár vannak, 
akik egyedül szeretnek futni, de 
futóink nagy többsége a Péceli 
Természetjáró és Futóklub vagy 
a Péceli Párducok Futóklub kö-
zösségéhez tartozik. E két szerve-
zet vezetői, Perényi-Bakó Andrea 
és Oertel Nándor úgy gondolták, 
hogy városunk gyönyörű környé-
két, ahol a péceli futók nap mint 
nap edzenek, másoknak is meg 
kellene mutatni. Ebből az ötletből 
indulva alkották meg a Gödöllői-
dombság szépségeit bemutató 
útvonalat, melynek a térképen 

A címben olvasható kifejezések talán ezt sejtetik, de nem 
a légköri jelenségekről lesz szó. A téma a sport, és hogy 
hogy jönnek ide a villámok, az kiderül az alábbiakból.

•      77 PÉCELI TELJESÍTŐ

•      a Vörös Lidérc rekordere: Halama Levente
•      a Gömbvillám ranglistán dobogós hely: 

Halama Levente, Kovács Dávid 
•      a Gömbvillámot kétszer egymás után teljesítette: 

Mérő Krisztián, Kadenszky Zsolt 
•      a Gömbvillámot 12-szer teljesítette: Kadenszky Zsolt

EGY KIS PÉCELI STATISZTIKA: 

rajzolt alakja miatt a Villámkör 
nevet adták. A Villámkör egy ins-
tant túra és terepfutás, melynek 
teljesítését kizárólag az ellenőrző-
pontokra kihelyezett QR-kódok 
megfelelő sorrendben történő be-
olvasásával lehet igazolni.
 Aki úgy dönt, hogy belevág e 
kihívásba, 2 táv közül választ-
hat: egyik a Gömbvillám nevet 
viselő 31 kilométeres, a másik 
a 82 kilométer hosszú Vörös 
Lidérc nevű útvonal. Az alko-
tók szerint, annak, aki a hosz-
szabb táv teljesítésére vállalko-
zik, pont olyan ritka élményben 
lesz része, mintha meglátna egy 
Vörös Lidércet. 
 A Villámkör éppen most ün-
nepli egyéves születésnapját, de 

Perényi-Bakó Andrea 
és Oertel Nándor a rajtnál

már csaknem ezren vágtak neki 
a nem könnyű kihívásnak. Az 
ország minden részéből érkez-
nek városunkba a terepfutás és 
a természet szerelmesei, hogy a 
Piactérről rajtolhassanak, majd 
pár óra múlva kellemesen elfá-
radva, de élményekkel gazda-
godva visszatérjenek ugyanide. 
 „Nagyon reméljük, hogy min-
den induló megtalálja az útvo-
nalban azokat a szépségeket, 
amikre mi olyan büszkék va-
gyunk.” – mondják az alkotók.
Nevezés, bővebb információ a 
www.villamkor.hu webol-
dalon. L.Á.

BUDAPEST 1173,  
Pesti út 146. 
Tel.:  06-1-256-76-28,  

06-70 430-92-26
Nyitva:  H.-Szo. 900-1800-ig 

Szo.: 900-1200-ig
Facebook: Kóbor Optika

Szent István út 17. 
Tel.: 06-29-330-420
Nyitva: H.-P.: 900-1800-ig
Facebook: 

Anyacégünk idén harminc éves lesz, arra gondoltunk, hogy egy pár mondatban  
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 –   

 

 

 

KÓBOR OPTIKA

ÉVES A

Üzletünket 1990-ben Rákos- 
keresztúron Édesanyámmal 

 
Mi voltunk a második családi 

 

–  – az iskolakezdési  
akciónkat, 

 

-
si utalványt nyer 

-

 
  
 

kedden, csütörtökön és pénteken tartjuk,  

 

30% KEDVEZMÉNYT  
BIZTOSÍTUNK!

 

 

10 éves 16 éves

14 éves!

LCD-, Plazma- és hagyományos televíziók
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL
LG • GRUNDIG • SAMSUNG • ORION • THOMSON SZAKSZERVIZ

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

PÉCELTV SZERVIZ KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK DR. VARGA LÁSZLÓ 
EGÉSZSÉGHÁZ 

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: csalsegpecel@gmail.com

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@pecel.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
BAK LÁSZLÓ piacfelügyelő 
Telefon: 06-30/625-2799 

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

KÖZVILÁGÍTÁS 
HIBA BEJELENTÉS
Eurovill Kft., 

Telefon: 06-80/980-030 

E-mail:  kozvilagítas@kozvilagitas.hu 

vagy kozvilagitas@eurovill.hu

DTKH NONPROFIT Kft. 
Hulladékszállítás 

Telefon: 06-53/500-152

RENDŐRSÉG 
2119 Pécel, Kovács u. 1.

Telefon: 06-27/518-972

Fogadóóra ideje: minden hónap 

első szerda 16:00-18:00

Balog Zoltán 

rendőrzászlós, körzeti megbízott 

Mobiltelefon: 06-20/314-4914

E-mail cím: balogzo@pest.police.hu

Nováki Attila 

rendőrzászlós, körzeti megbízott 

Mobiltelefon: 06-20/268-7610

E-mail cím: novakia@pest.police.hu

Gödöllő Rendőrkapitányság központi 

száma: 06-28/524-600

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
Telefon: 06-30/621-2604, 

e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Telefon: 06-20/478-6874, e-mail: 

kozteruletfelugyelet@pecel.hu

MEZŐŐRÖK
Telefon: 06-20/474-8414, 

e-mail: kozteruletfelugyelet@pecel.hu

GYEPMESTER
HD-HERCZIG Kft. 

Herczig József:  06-20/964 3025, 

Herczig Zsolt: 06-70/941-4637

EGYENLŐ 
BÁNÁSMÓD 
DR. SZATMÁRI ÉVA 

Pest megyei referens

Telefon: 06-30/960-2657, 

e-mail: eva.drszatmari@gmail.com

ÜGYELET:
2234 Maglód, Rákóczi utca 7. 

Telefon: 06-28/662-104, 

06-29/526-140, 06-70/410-4012  

Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; 

hétvégén és ünnepnap 

a nap 24 órájában.

HÁZIORVOSOK:
DR. GRÓZNER ISTVÁN

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-226, 

06-28/662-072, E-mail: 

groznerrendelo@gmail.com

DR. HERKUTZ ZOLTÁN

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-235

E-mail: drherkutz.gyogyszer

@gmail.com

DR. RAY PÉTER 

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-225

DR. BENKŐ JULIANNA 

Rendelési időben hívható tele-

fonszám: 06-28/547-226

E-mail: drbenko.rendelo

@gmail.com

DR. TAKÁCS GYÖRGYI

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/738-880, 

06-20/996-7255

E-mail: info@pecelmed.hu

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA 

DR. PERLAKI MÓNIKA 

Rendelési időben hívható tele-

fonszám: 06-28/547-236

További információ: 

https://pecel1gyerek.hu/

VÉDŐNŐK:
1. védőnői körzet: 

KERPEN LÁSZLÓNÉ

Telefon: 06-28/546-236/4

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

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

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

Hirdetés

PÉCELI  HÍREK
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
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
Címlapfotó: Cseri Katalin • Hirdetésfelvétel: 06-20/5-934-534 
Nyomda: Pauker-Holding K  . 1047 Budapest, Baross u. 11-15. 
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 6000 példányban.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldö   írásokat a tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül, szerkeszte   formában közölje. A lapban megjelent cikke-
ket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani  -
los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

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.

beautyProfessional Szépségszalon
Tel.: 06-70/328-7257

Pécel, Baross utca 5. (Piac tér)

és lábápolás a szép  
és egészséges lábakért.

Bizalommal forduljanak hozzám problémás lábakkal is! 

 
ajándék spa lábáztatás,  

NYITÁSI AKCIÓ:

•   nyelvórák, tanfolyamok 
Pécelen

•   felkészítés nyelv-
vizsgára, érettségire, 
állásinterjúra

•   online  
oktatás is

•   fordítás

06-20/578-0632
www.neolang.hu

ANGOL

úra

Családias hangulatú gourmet üzletünket azzal a céllal nyitottuk, hogy 

biztosítsunk a vásárlók számára.
MI IS PÉCELEN ÉLÜNK, NEKÜNK IS HIÁNYZOTT EGY HELY, AHOVÁ JÓ ÉRZÉS 

BELÉPNI, AHOL OTTHON ÉRZED MAGAD, AHOL ÖRÖM A VÁSÁRLÁS.

Címünk: Pécel, Rákos utca 1.
Nyitvatartás: H.-P.: 700-1800-ig
 Szo.: 730-1400 • V.: Zárva
Tel.: 06-70-428-0660 • Web: gourmetshop.hu
Facebook: Bazsalikom Gourmet Shop & Café 

KÁVÉ: 

DELICATES: -

SZENDVICSKRÉMEK: -

PÉKÁRUK: 

KEDVEZMÉNY SONKA, SAJT ÉS SZALÁMI 
termékekre 2020 augusztus 20-igt10 %

M

K

DEL

Hídvéghy
u. (a MOL kútnál)

Tel.: Tel.: 
Szo -ig.

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

50 ÉVE MŰKÖDŐ LAKATOS MŰHELY VÁLLAL:
   • ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁKAT (garázsajtó, kerítés, kapu, rács stb.)
   • LEMEZVÁGÁST 12 mm vastagságig, 2500 mm hosszúságig
   •          LEMEZHAJLÍTÁST 100 tonnás élhajlító géppel 3 m szélességig.

LEME
•    LLÚJ!

BETONACÉL KENGYELEK GYÁRTÁSÁRA RENDELÉST FELVESZÜNK!

     ,      , HEB, HEA, IPE GERENDA RENDELHETŐ

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

BETONACÉLOK
Ø  8 . . . . . . . . 660 Ft 6 fm
Ø  10 . . . . . . 1030 Ft 6 fm
Ø  12 . . . . . . 1420 Ft 6 fm
Mennyiségi árkedvez- 
ményekről érdeklődjön!

PVC ÉS KG CSÖVEK
Ø 110 2   fm PVC cső 1 580 Ft
Ø 110 2   fm KG cső 2 260 Ft

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

HEGESZTETT HÁLÓK
2150 x 5000 x 4 x 150 x 150 5 230 Ft 4 570 Ft /tábla
2150 x 5000 x 6 x 150 x 150 11  500 Ft  9500 Ft/tábla
2150 x 5000 x 8 x 150 x 150 1 8 900 Ft  16  500 Ft/tábla

ÁRCSÖKKENÉS!

, , , ,

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK  
nettó 100 000 Ft feletti vásárlás esetén                       

UTAT
                   10 %  KEDVEZMÉNYT ADUNK!

HAJDÚSZOBOSZLÓN

APARTMANOK KIADÓK!
 

PARKOLÁS IGÉNY SZERINT 



BÚTORLAPSZABÁSZAT 
GÉPI ÉLZÁRÁS, ÍVES KIALAKÍTÁS

Telefon: 06-70-944-6974
E-mail: zsilkaestarsa@gmail.com

www.facebook.com/zsilkaestarsakft

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE  

www.zsilkabutor.hu

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!YSSZÍNI FELMÉRSZÍNI FELMÉ

u

Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes.  •  Az árváltozás jogát fenntartjuk.

MDV 2,6kW oldalfali split klíma
akciós ár: Ft

Gree Home 3,2kW oldalfali split klíma
akciós ár: 

Midea Blanc 3,5kW oldalfali split klíma
akciós ár: 

Fisher Summer 2,5kW oldalfali split klíma
akciós ár: 

KÉRJEN AJÁNLATOT
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

KLÍMA AKCIÓ


