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a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatban

Gazdag Jézuskája 
lesz Pécelnek Helytelenül állítottuk a 2020. novembe-

ri Péceli Hírek 3. oldalán megjelenő cik-
künkben, hogy a már más közreműködők-

nek kifi zetett 100 millió forint felett, havi 

2 millió forintot kellett fi zetnie az önkor-

mányzatnak a Kontakt Alapítvány részére 

több hónapon keresztül. Elnézést kérünk, 

ha a szöveg azt sugallta, hogy a Kontakt 

Alapítvány hozzájárult az önkormány-

zat helyzetének kialakulásához. Az önkor-

mányzat nem okolja és nem teszi felelőssé 

a Kontakt Alapítványt. 

 A képviselő-testület a 2020. szeptember 

4-i döntése alapján a VEKOP pályázatot 

nem kívánja megvalósítani.

 Amennyiben a VEKOP pályázat támoga-

tási szerződése felbontásra kerül, akkor a 

Kontakt Alapítvány által előleg, valamint 

számla alapú elszámolás alapján felhasz-

nált támogatás visszafi zetése Pécel Város 

Önkormányzatot terhelheti. 

HELYREIGAZÍTÓ 
KÖZLEMÉNY

D ecembert írunk, közeleg a karácsony. Ady cso-
dálatos költeményének első sorai számomra 
mindennél pontosabb érzékeltetik a várt ünnep 

hangulatát. Magam is vágyom rá, pedig már jó ideje 
kinőttem abból a korból, amikor csiklandozta a fan-
táziámat a Jézuskától remélt ajándék. Ahogy túl va-
gyok már azon is, amikor én voltam a családi Miku-
lás, sőt a Jézuska is, amikor nekem kellett kitalálnom, 
mivel szerezhetnék leginkább örömet a szeretteimnek. 
Aztán eljött az idő is, amikor a kis Jézus megszületé-
sének napjaiban mindannyian egymás társaságának 
örülünk legjobban. 
 Járvány idején meg főleg szűkre kell fogni a csalá-
di kört. 
 Idén az élet úgy hozta, hogy az 
ajándékok mellé a pécelieknek jó 
hírrel is tudok szolgálni az ünnepen.
 Mindenekelőtt a rászoruló gye-
rekekről beszéljünk, akik joggal 
várják már azt a nagyszerű napot, 
amikor a Péceli Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat szervezésében 
több száz gyerek juthat ajándékok-
hoz. Olyanokhoz, amilyenekhez eset-
leg a Legyél Te is Angyalka program nélkül valószínű-
leg nem is juthattak volna hozzá. Mindig izgatottam 
várom a kedves kis betűkkel a Jézuskának megírt so-
rokat, amiben a kérések vannak, hogy olyan ajándéko-
kat szerezhessek be, amelyekkel tényleg régi vágyát tu-
dom kielégíteni a nebulóknak.  
 „Harang csendül, /Ének zendül, / Messze zsong a há-
laének” – hallom a fülemben néhai Szabó Gyula, a Nem-
zet Színésze címmel kitüntetett művész varázslatosan 

VÉLEMÉNY

Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Ady Endre:
Karácsony – Harang csendül...

ünnepi orgánumát a vers tolmácsolása köz-
ben. Ami számomra – a gyerekek karácsonya 
mellett – az egész város ünnepét is eszembe 
juttatja. Olyan hírt oszthatok meg ugyanis a 
kedves Olvasóval, ami valódi örömhír lehet 
valamennyi péceli család számára. A régen 
várt új városi óvoda felépítéséhez ugyanis 
sikerül szereznem további 100 millió forin-
tot Kásler miniszter úr tárcájától. Így előállt 
az a kedvező helyzet, hogy a rendelkezésre 
álló 780 millió forintból már megépíthető az 

a könnyűszerkezetes, XXI. századi igényeket kielégí-
tő gyermekintézmény, amely méltán léphet az elörege-
dett egykori Gesztenyés Óvoda nyomdokaiba. Ha eh-
hez a pluszpénzhez nem jutottunk volna hozzá, akkor a 
rendelkezésre álló 680 millió forintból nem lehetett vol-
na hozzákezdeni az építkezéshez. Így viszont igen, ami 
nagyszerű érzés!
 Tudjuk, minden rosszban van valami jó. Például Pé-
cel szempontjából a járványban az, hogy az építkezés-
hez még fel tudjuk használni a Belügyminisztériumtól 
kapott 250 millió forintot, ami idén az előző városveze-
tés késlekedése miatt elveszett volna. A veszélyhelyzet 
azonban lehetőséget nyújt – más lejáró időpontokkal 

egyetemben – a határidők meg-
hosszabbításához, így ezen összeg 
felhasználásához is. Tehát, ha min-
den a tervek szerint halad, akkor 
bő egy év múlva már az új létesít-
mény avatásán örülhetünk közö-
sen a város gyarapodásának. 
 Tudom, hogy Pécelen összesen 
hét óvoda működik, mint ahogy azt 
is, hogy Pest megye az egyetlen or-
szágrész, amelynek népessége fo-

lyamatosan nő. Pécel építési területein a kormányzat 
családpolitikai intézkedéseinek is köszönhetően egy-
re másra nőnek ki a házak a földből, a gyerekek száma 
napról napra gyarapszik. Ezért a Jézuskának a város 
számára hozandó jövő karácsonyi ajándéka különösen 
szívmelengető lehet. 
 Amit már – nagyon bízom benne – maszk nélkül ve-
hetnek birtokukba a város lakói.

Dr. Szűcs Lajos, Pécel országgyűlési képviselője

…ha minden a ter-
vek szerint halad, 

akkor bő egy év múlva már 
az új létesítmény avatá-
sán örülhetünk közösen a 
város gyarapodásának. 

A Péceli Polgármesteri Hi-
vatal (a továbbiakban: 
Hivatal) 2020. novem-

ber 23. napjától – saját hatás-
körében, a koronavírus terjedé-
sét megelőzendő – a következő 
intézkedéseket vezeti be.

1.  A jegyzői fogadóórák el-
maradnak.

2.  A Hivatalban ügyinté zésre az 
alábbi módokon van lehetőség:
a)  Papíralapú ügyintézés esetén a kérelem-

nyomtatványok a www.pecel.hu honlap 
nyitólapjáról letölthetőek vagy elektroni-
kus úton igényelhetőek a hivatal@pecel.
hu elektronikus levelezési címen, majd a 
kérelmek kitöltése, aláírása után postai 
úton feladhatóak, vagy a hivatal mind a 
két épületében a bejárati előtérben el-
helyezett gyűjtőládákba bedobhatók.
Személyes ügyintézésre kizárólag csak 
halaszthatatlan ügyekben van mód. A 
személyes ügyintézésre való igényt te-
lefonon vagy elektronikus levélben elő-
re jelezni kell az illetékes ügyintézőnél, 
a www.pecel.hu honlapon megadott, 
az egyes hivatali szervezeti egységek-
nél szereplő telefonszámon vagy e-mail 
címen, illetve a hivatal@pecel.hu elekt-
ronikus levelezési címen.

b)  Ügyfélkapu használatával.
c)  Ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfe-

lek elektronikus úton, a hivatal@pecel.
hu elérhetőségen.

d)  Telefonon a www.pecel.hu honlapon 
megadott, az egyes hivatali szervezeti 
egységeknél szereplő elérhetőségeken.

e)  Anyakönyvvezetőink a házasságkö-
téseket úgy bonyolítják le, hogy az 
esküvői szertartáson a szertartás 

vezetőjén, illetve az anyakönyvve-
zetőn kívül kizárólag a házasulók, a 
házasulók tanúi, a házasulók szülei, 
nagyszülei, a házasulók testvérei és a 
házasulók gyermekei lehetnek jelen. 
Az ezzel kapcsolatos további egyez-
tetések megtehetők, illetve informá-
ciók kérhetők a +36/28/662-027 te-
lefonszámon, valamint a lehoczky.
agnes@pecel.hu elektronikus leve-
lezési címen.

3.  A települési támogatások (segé-
lyek) készpénzben történő kifize-
tése megszűnik, azok folyószámlá-
ra történő átutalással vagy postai 
úton kerülnek kifi zetésre.

4.  A hivatalba az ügyfeleknek csak 
a szájat és az orrot eltakaró maszk-
ban lehet belépni, melyet a hivatal 
épületeiben való tartózkodás idején 
mindvégig viselni kell.

A fenti intézkedések visszavonásig érvé-
nyesek, melyek a későbbiekben megjelenő 
kormányrendeletek és az Operatív Törzs 
utasításainak megfelelően változhatnak.
 Megértésüket és türelmüket köszönjük.
 Pécel, 2020. november 19.

Oláh János jegyző

Magyarország Kormánya 2020. november 4. 
napjától veszélyhelyzetet hirdetett 

ki a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével.

A PÉCELI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL INTÉZKEDÉSEI

Több ízben kértük a tisztelt lakosságot, 

hogy gépjárműveiket ne közterületen, 

hanem ingatlanjaikon belül helyezzék 

el, de még mindig sok az utcákon parko-

ló autó. Ezek a járművek akadályozzák a 

biztonságos és folyamatos közlekedést, 

a megkülönböztető jelzésű gépjármű-

vek célhoz jutását is megnehezítik. Most 

ismételten megkérjük Önöket, hogy az 

úttestet hagyják szabadon. Itt a tél, bár-

mikor előfordulhat hóesés, ónos eső, ami-

kor Önök azt várják tőlünk, hogy azon-

nal megtörténjen a sí kosságmentesítés. 

A Pécel Üzemeltető Kft. munkatársai min-

dent meg is tesznek ennek érdekében, 

de csak akkor képesek gyorsan és ma-

radéktalanul elvégezni a feladatot, ha a 

munkagépekkel akadálytalanul tudnak 

haladni az utcákban.

 Kérem, vegyék komolyan ezt a problé-

mát, és hagyják, hogy könnyen járható le-

gyen városunk minden utcája!

 Köszönöm. 

Horváth Tibor polgármester

ISMÉT A KÖZTERÜLETI 
PARKOLÁSRÓL

ÖNKORMÁNYZAT
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ÖNKORMÁNYZAT

A SZOCIÁLIS 
MUNKA NAPJA

„Pécel gazdaságát 
TOVÁBB KELL ERŐSÍTENI!”

A képviselő-testület 
tagjainak bemutatása 

sorában most Papp 
Lászlóval, a 8-as számú 
választókerület képvi-
selőjével beszélgetünk. 

INTERJÚ

K épviselővé választása előtt 
is ismert volt a neve Pécelen, 
hiszen több évtized óta mű-

ködő vállalkozás vezetője.
 – Üzemünkben fémöntőszerszámokat, 
öntött alkatrészeket gyártunk. Most is a 
fémipar a fő profi l, de a mai kor igénye sze-
rint több mindennel foglalkozom.

– Munkáját számos kitüntetéssel 
jutalmazták. Hogy csak néhányat 
említsek: három Magyar Termék 
Nagydíj, melyeket a mobil lelátó 
megalkotásáért, illetve tovább-
fejlesztéséért kapott, az IPOSZ 
Díj a folyamatosan működő ered-
ményes vállalkozását ismerte el. 
Legutóbb ez év júliusában jutal-
mazták, akkor a Fémipari Vállal-
kozások Felemelkedéséért Díjjal. A 
városvezetés 2016-ban a Pécel Vá-
ros Díszpolgára kitüntető cím ado-
mányozásával fejezte ki elismeré-
sét. Mit jelentenek az Ön számára 
ezek a díjak?
 – Meg kell jegyeznem, hogy mindez 
nem csak az én érdemem, az állandó, meg-
bízható kollégáim precíz munkája nélkül 
nem tartanék itt. Természetesen örülök 
az elismeréseknek, és főleg annak, hogy 
megrendelőim elégedet-
tek cégem munkájával, de 
ami igazán nagy örömöt 
okozott számomra, az az 
volt, hogy módomban állt 
személyesen részt ven-
ni hatórás agyműtéteken, 
melyeken komoly moz-
gáskoordinációval vagy 
túlmozgás problémá-
val küzdő embertársa-
ink mindennapjait teszik 
jobbá. Munkásságom leg-

nagyobb érdemének tartom, hogy 
ezekhez a műtéti beavatko-
zásokhoz szükséges esz-
közt mi gyártottuk.

– 2015 óta a Péce-
li Ipartestület el-
nöke. Akkori be-
szélgetésünkben 
több célt is meg-
fogalmazott (Pé-
celi Hírek, 2015. 
novemberi szám). 
Hol tart most az Ipar-
testület, illetve mik az ak-
tuális teendők, tervek? 
 – Országos szinten is jelentős érték-
kel és vállalkozással rendelkezünk. Szék-
házunk a mai kornak megfelelő állapotú, 
folyamatos bérlőnk van, mely a székház 
fenntartási költségébe jelentősen besegít. 
Számos vállalkozó társadalmi munkában 
részt vesz központunk szépítésében. Amint 
az élet vissza fog állni a rendes kerékvá-
gásba, ismételten üzemeli fog a nagyter-
münk oktatás, rendezvény és előadások 
terén.

– Tekintsünk vissza egy esztendő-
vel ezelőttre. Az ünnepélyes alaku-
ló ülésen, amikor az új képviselő-
testület tagjai letették az esküt, Ön 
nem. Ez találgatásokra adott okot 
a lakosság körében.
 – A képviselőség a megválasztástól függ, 
nem az eskü letételétől. Végzem a dolgo-
mat, nekem ez számít. Amit még megemlí-
tenék, hogy a kérdések és kérdőjelek a pé-
celi közösségi oldalakon eltűnjenek, nem 
veszem fel a képviselői tiszteletdíjat.

– A testületi ülések aktív 
résztvevője, viszont 

nem él szavazati jo-
gával. Miért nem 

szavaz?
 – A világban ki-
alakult járvány-
helyzet előtt az ösz-
szes bizottsági és 
testületi ülésen je-

len voltam. A bizott-
sági üléseken figyel-

tem a tagok munkáját 
és döntéseiket, majd testü-

leti ülésekre mindig felkészül-
ten mentem, hogy érveimmel hozzá 

tudjak én is tenni. Felszólalásaim, gondo-
lataim nem hoztak pozitív eredményeket, 
ebből adódóan azóta gondolataimat meg-
tartom magamnak.
 Az, hogy miért nem szavazok, abba jo-
gilag nem mennék bele. Hétköznapi ér-
telemben pedig a válaszom, hogy így is 
mindenben megvan az egyetértés, nincs 
szükség még egy gomb lenyomására. 

– Miért nem tagja egyik bizottság-
nak sem?
 – Miután megválasztották a bizottsá-
gi tagokat és elnököket, megkeresett Ga-
ramszegi Zsolt és Sarlós Imre. Ők sze-
rették volna személyemet a Pénzügyi 
Bizottságba.
 Azért utasítottam el a felkérést, mert, 
egyrészt már felkérték a tagokat, és nem 
kívántam senkinek a helyét, másrészt a vá-
lasztási eredményt is fi gyelemben tartot-
tam. Nem mondhatom el magamról, hogy 
kimagaslóan nyertem meg a 8-as körze-
tet, ugyanis Bak László (akkor még egri 

lakos volt) csak 15 szavazattal ma-
radt le. 

– Ha már szóba hozta, beszél-
jünk a 8-as számú választóke-
rületről!
 – Pécelnek a Budapest felőli ré-
sze a 8-as körzet, és itt is hasonlóak 
a problémák, mint a település töb-
bi részén: a járdák, utak rossz mi-
nősége, csapadékvízelvezető árok, 
gyalogátkelőhely hiánya. Bármi-
lyen fontosak is ezek a dolgok, a 

gazdasági helyzetet ismerve, ezekre a 
fejlesztésekre jelenleg nincs lehetőség. 
A Pesti úton történő munkálatok – az 
új körforgalom, az épülő felüljáró – or-
szágos szinten dőlnek el, mondhatjuk, 
hogy „majdnem” csak a tényekről érte-
sülünk. 
 A Pesti út–Faiskola utca közötti átjáró 
balesetveszély miatt júliusban lezárásra 
került, majd két hónap elteltével ideigle-
nesen megnyitották. Ez a probléma na-
gyon sok lakost érintett, reméljük, a vég-
ső felújítás zavartalanul fog lebonyolódni, 
és a lakosság hosszú ideig biztonságosan 
használhatja majd az átjárót.

– Hogyan értékeli az elmúlt egy 
évet? 
 – Erre a kérdésre választ kaphatunk az 
újságban megjelent képviselői interjúkból 
is. Februárban olvashattuk, hogy „az ered-
ményekre még várni kell”, ami akkor még 
helytállónak is bizonyult. Viszont egy hó-
nappal ezelőtt, tehát közel egy év eltelté-
vel is hasonló nyilatkozat jelent meg: „a 
nagyobb beruházások még nem indultak 
el”. Itt gondolhatunk a piactér, a Petőfi  ut-
cai rendelő, az óvoda beruházásokra, me-
lyeknek meg kell valósulniuk, de még ren-
geteg a tennivaló. 
 Nem látok olyan akadályt, mely indo-
kolná a késlekedést, hiszen Pécelen a po-
litikai vezetés stabil, országgyűlési kép-
viselőnk is segíti településünket, Pécel 
Kft. is nagyon rendben van.  Ebből kiin-
dulva, ezen a területen minden adottság 
rendelkezésre áll, hogy városunk fejlőd-
jön. A Közösség Pécelért Egyesület tag-
jain kívül is mindenki azonosan gon-
dolkodik. Testületi ülésen is megvan a 
harmónia, mely a szavazógombok meg-
nyomásakor is látszik. 

 Sajnálom, hogy a testület úgy döntött, 
hogy visszaadja a VEKOP pályázatot, így 
az Újtelep elvesztette a felzárkózás lehető-
ségét, legalábbis egy időre. 

– Ön szerint mit lehetne tenni an-
nak érdekében, hogy Pécel igazán 
fejlődésnek induljon?
 – Pécel gazdaságát tovább kell erősí-
teni. Ha feladatunkat jól végezzük, ak-
kor Pécel vagyona nő, és ez a legfonto-
sabb. A költségvetés stabilitása érdekében 
az iparűzésiadó-bevételt jó lenne növelni, 
ehhez viszont érdekeltté kell tenni a vál-
lalkozásokat. 
 Befektetés-ösztönző programot kell ki-
dolgozni, hogy kihasználjuk Budapest, az 
MO autóút közelségét, ezzel a péceli lako-
sok jólétét növelnénk.
 A megújuló energiaforrásokra nagy fi -
gyelmet kellene fordítani, ezzel kapcsolato-
san egy munkacsoportot is el tudnék kép-
zelni. Településünk határában fel tudnánk 
állítani több hektáros napelemparkot (a re-
pülőtérrel egyeztetve). A 2018-as földtör-
vény részletesen kimondja a napelempark 
és a szélerőművekre vonatkozó kedvező fel-
tételeket. Megemlítem, erre uniós pénzt is 
fel lehet használni, de az elköltésénél na-
gyon oda kell fi gyelni, hogy a hatékony 
teljesítményű berendezéseknek megfelelő 
helyen legyen a kivitelezése. Csak így le-
het zöldíteni az energiatermelést.

– Feltételezem, nem sok szabadide-
je van, de azért felteszem a kérdést: 
mi a kedvenc időtöltése?
 – Az egész életem egy szabadidő, min-
dig is azt csináltam/dolgoztam, amihez 
kedvem volt. A motorozás az, ami szá-
momra az igazi kikapcsolódást jelenti, 
ajánlom is mindenkinek, aki egy picit is 
szereti a szabadság érzetet, amit a két ke-
rék tud nyújtani. Egy nagy élményem is 
ehhez kötődik, egyik tengeren túli moto-
ros rendezvényen volt módom találkozni 
a Harley-Davidson motorkerékpár meg-
alkotójának unokájával, Willie G. David-
sonnal. L.Á.

A SZOCIÁLIS Munka Nap-
ja alkalmából Pécel Város Önkor-
mányzata nevében Horváth Tibor 
polgármester átadta „Az Év Szoci-
ális Dolgozója Díj” kitüntető címet, 
melyet a képviselő-testület dönté-
se alapján Szöllősi Éva kapott az 
idei évben. A kitüntető cím átadá-
sára csak szűk körben kerülhetett 
sor a koronavírus-járvány miatti 
óvintézkedések okán. Szöllősi Éva 
5 éve dolgozik a Péceli Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál. Teljesen 
véletlenül került a szakma közelé-
be, ami első pillanattól kezdve elra-
bolta a szívét, azóta erre tette fel az 
életét. Speciális területe a gyermek-
védelem. Beleérző képességének, 
ösztönös tudásának és megérzése-
inek, valamint az eddig megszerzett 
szakmai tudásának köszönhetően 
az általa gondozottak szívesen mű-
ködnek vele együtt. Nagyfokú rugal-
masság, empátia jellemzi. Személyé-
ben egy nagyon kitartó, elkötelezett 
kollégát, családsegítőt ismerhettek 
meg a város lakói, a városvezetés és 
a munkatársai is.

 Papp László saját fotója 
egy agyműtétről, melyben 

a beavatkozáshoz szükséges 
eszközt a cége készítette

Wiilie G. 
Davidsonnal, aki-
nek köszönhető, 
hogy ma itt tart 
a Harley-Davidson

EMAT 2011. 
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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.

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

KŐVÁRI IMRE 
Telefon: 06-70/602-1549 

E-mail: kovari.imre@pecel.hu

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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AZ EDDIGI ÉVEK GYAKOR-
LATÁVAL ELLENTÉTBEN e té-
len alvállalkozó bevonása nélkül, az 
egész város területén a Pécel Üze-
meltető Kft. végzi a hóeltakarítást, 
síkosságmentesítést. 
 Megkértük Koricsánszki Tamást, 
a kft. vezetőjét, mondja el, hogyan 
készülnek erre a feladatra:
 „Számomra ez lesz az első tél a fel-
adatellátást illetően, ezért kicsit iz-
gatott vagyok, de bizakodó is egyben, 
hiszen a személyi és tárgyi feltételek-
kel egyaránt jól állunk.  A meglévő 
két munkagépet felújítottuk, és be-

A PÉCEL KFT. 
FELKÉSZÜLT  A  TÉLRE

szereztünk két kistraktort, melyek 
a szűkebb utcákban is elférnek. 
 Állandó készenlétben leszünk, és 
amikor szükséges, négy géppel folya-
matosan, a nap 24 órájában fogunk 
dolgozni. Ennek ellenére, elég nagy 
ez a város, időbe telik, mire minden 
utcába eljutunk, ezért kérjük a lakos-
ság türelmét. Ismételten szeretném 
a fi gyelmet felhívni arra, amit már 
sokszor kértünk, hogy mindenhol 
hagyják szabadon az úttestet, mert 
az út szélén parkoló autók nagyban 
nehezítik, némely esetben lehetet-
lenné teszik a hóeltakarítást.”

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és 

hatáskörében eljáró Pécel Város Polgármestere pályázatot hirdet a 

 Lázár Ervin Városi Könyvtár 
 és Szemere Pál Művelődési Ház (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) 

 IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE.
Részletes pályázati feltételek megtekinthetők: a www.pecel.hu 

honlapon, a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési 

Ház honlapján, valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

E-MENZA 
PÉCELEN IS

GYORS – rendelések azonnali feldolgozása.
KÉNYELMES – sorban állás nélkül rendel-

het, átutalással fi zethet. RUGALMAS – meg-
rendelés és lemondás egy kattintással.

Kedves Szülők!
Örömmel tudatjuk 
Önökkel, hogy a közét-
keztetés lebonyolítása 
a 2021. évtől gyorsab-
ban, kényelmesebben, 
rugalmasabban és ha-
tékonyabban fog mű-
ködni Pécel város neve-
lési/oktatási intézményeiben, mint 
az elmúlt időszakban.
 Ehhez a szülőknek csak egy internetes 
elérhetőségre és „okos” eszközre van szük-
sége (laptop, tablet, PC, okostelefon stb.), 
melyen pár kattintással tudják gyermekük 
számára az étkezést megrendelni, lemon-
dani és fi zetni. A gyermek a menzakártyá-
val az étkezőkben kihelyezett kártyaolvasót 
használva tudja az étkezést igénybe venni.  

AZ E-MENZA FŐ JELLEMZŐI:
   •      a szülő egy kattintással lemondhatja 

vagy megrendelheti az étkezéseket az 
https://pecel.e-menza.hu/ weboldalon,

   •    a lemondott étkezések ellenértékét a 
rendszer automatikusan jóváírja,

   •    a rendszer kezeli és tárolja a jóváírha-
tó kedvezményeket,

   •    a menzai kiszolgálás felgyorsul, az ét-
kezési jogosultságok ellenőrzése ha-
tékonyabb,

ÖNKORMÁNYZAT

Varmuzsa Péter a 2020. október 29-én tartott rendes képviselő-testüle-

ti ülésen jelentette be, hogy 2020. november 2-ával lemond az alpolgár-

mesteri tisztségéről. 

 Ezt a döntését később írásban is megerősítette.

 Képviselői tevékenységét továbbra is folytatja.

VARMUZSA PÉTER LEMONDOTT AZ 
ALPOLGÁRMESTERI TISZTSÉGÉRŐL

    •       a rendelések, le-
mondások, befi ze-
tések nyilvántartá-
sa naprakész,

   •       a szülő a rendelé-
seit, számláit egy 
helyen megtalálja 
több gyermek, több 
iskola/óvoda/böl-
csőde esetén is,

   •       fi gyelemmel kísérhető az étlap,
   •      menzakártyával vagy mobil applikáció 

használatával igénybevehető az étkezés,
   •       a szoftver pontos elszámolást és sta-

tisztikát készít a szülők, iskolák, ét-
keztető cégek, és az önkormányzat 
számára,

   •       az internetes felületen jelenleg csak 
banki átutalás fi zetési mód lehetséges, 
később igény szerint lesz bankkártya 
(OTP Simple) fi zetési lehetőség, azon-
ban csekkes fi zetésre nincs lehetőség.

    •       az óvodások és a bölcsődések egyéni 
menza kártyát kapnak, amit a szülők 
kezelnek (telefonos applikációval is 
bejelentkezhet),

    •       az általános iskola alsó tagozato-
sai (1-4. évfolyam) csoportos men-
za kártyát kapnak, amit a tanítók/
nevelők kezelnek az étkezések meg-
kezdése előtt,

    •       a felső tagozatosok (5-8. évfolyam) 
és a gimnazisták (9-12. évfo-
lyam) egyéni menza kártyát 
kapnak, amit a tanulók ke-
zelnek/használnak az étke-
zés megkezdése előtt.

Bővebb információ a rend-
szer használatáról Pécel Vá-
ros Önkormányzatának 
honlapján (www.pecel.hu)
illetve a https://pecel.e-
menza.hu/ oldalon érhe-
tők el.

A városvezetés 

főbb céljai közt sze-

repel a közbiztonság 

javítása, a bűn-

cselekmények 

megelőzése 

és visszaszorí-

tása, a vagyonvéde-

lem hatékonyságának 

növelése.

 Ezek megvalósulása érdekében Pé-

cel Város Önkormányzata szerződést 

kötött a Gold Patrol Kft.-vel, melynek 

eredményeként a kft. munkatársai na-

ponta többször járőröznek Pécel ut-

cáin, megerősítve a rendőrség és a 

közterületfelügyelet munkáját. A járőrö-

zés időtartama változó, de teljes lefe-

dettséget tudnak biztosítani városunk-

ban, akár több járőrautóval is.

 A Gold Patrol Kft. 2011 óta igazi lokál-

patriótaként van jelen Pécelen. A cég 

nagy hangsúlyt fektet a társadalmi sze-

repvállalásra. Több gyerekprogramot, jó-

tékonysági bált és civil kezdeményezést 

is díjmentesen biztosítottak az elmúlt 

évek során. Pécel Város közintézményeit 

immár 10. éve őrzi a Lajtai István által lét-

rehozott 24 órás távfelügyelettel ellátott 

járőrszolgálat. 

 Az együttműködés várhatóan jelen-

tős lépést jelent abban, hogy települé-

sünk mindennapjai biztonságosabbá 

váljanak.
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ÚJABB LÉPÉS PÉCEL 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT

A GOLD PATROL KFT. 

JÁRŐRSZOLGÁLATÁNAK 

KÖZPONTI TELEFONSZÁMA: 

06-20/610-1270

eiben, mint 
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A 10 MILLIÓ FA PÉ-
CEL csapata ismét sikeres ak-
ciót bonyolított le. A Topolyosban 

A csalók igyekeznek kihasz-

nálni az egészségügyi vál-

sághelyzetet. Hatósági sze-

mélynek kiadva magukat, 

fertőtlenítésre hivatkozva 

próbálnak fehér védőruhá-

ba öltözött ismeretlenek la-

kóházakba bejutni, eset-

leg „kiváló hatékonyságú” 

maszkot értékesítenek, va-

lamint idős emberek ellá-

tására szolgáltatást ajánla-

nak fel.

  Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat 

használják ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és sze-

retteik egészségét féltő emberekben.  Kellő óvatossággal és 

egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronaví-

rus veszélyeire hivatkozva becsapják.

MINDIG TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY:
 ••  a fertőzött terület, tömegközlekedési eszköz, lakóház fer-

tőtlenítéséről a járási, illetve a kerületi tisztifőorvos ren-

delkezik, magáningatlanok esetében kizárólag szükség 

szerint rendelnek el ilyen jellegű tevékenységet. Ez utób-

bi esetben a fertőtlenítési feladatot a tisztifőorvos egyez-

teti az önkormányzattal, amely előzetesen értesíti az érin-

tettet a mentesítés időpontjáról. Amennyiben a települési 

önkormányzat nem küldött ilyen irányú értesítést, vegyék 

fel a kapcsolatot a járványügyi hatósággal vagy a helyi ön-

kormányzattal!

 ••  fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy a 

járvány-helyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánla-

nak fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait kérik a hi-

vatalos szervek (pl.: önkormányzatok vagy a háziorvos) 

nevében! A legálisan működő egészségügyi szervezetek 

nem így veszik fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, vál-

lalkozásokkal, szervezetekkel;

 ••  a vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellen-

őrizni az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát;

 ••  a hozzátartozók kísérjék fokozott fi gyelemmel idős sze-

retteik mindennapjait, és folyamatos – személyes kon-

taktust mellőző – kapcsolattartás keretében tájékoz-

tassák őket az előforduló veszélyekről, a segítségkérés 

lehetőségeiről!

 ••  kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, 

hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, házba, kertbe! 

Ez nem csak a csalók elkerülését, hanem a betegség terje-

désének megelőzését is jelenti; 

 ••  fontos az úgynevezett „unokázós” csalások megelőzése is. 

Ha a hozzátartozóra hivatkozik az idegen, azonnal ellen-

őrizzék vissza, hogy igaz-e, amit mondtak!     

 ••  amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse 

AZONNAL A RENDŐRSÉGET A 112-ES INGYENESEN 

HÍVHATÓ SEGÉLYHÍVÓSZÁMON!

A LEGFONTOSABB, AMIT TEHET 
A MEGTÉVESZTÉS ELLEN:
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból, a https://koronavirus.

gov.hu/ és a https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden 

információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban. 

www.police.hu

FIGYELJEN, HOGY NE VÁLJON 
CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ! 

FAÜLTETÉS 
A SPORTJÁTSZÓTÉRNÉL

VÁLTOZÁS A HÁZHOZ
MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
RENDJÉBEN

A FAGYKÁROK ELKERÜLHETŐK!

APRÓ SEGÍTSÉG A PÉCELI 
ÓVODÁKNAK

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.

DECEMBER

7., 21.

A MINDENKORI BEGYŰJ-
TÉSSEL EGYIDEJŰLEG mun-

katársaink szállítási alkalmanként 1 

db cserezsákot (csomagolási hulla-

dék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, 

emblémás) adnak.

 Szállítási gyakoriságtól függetlenül, 

a megadott napon, az összegyűjtött 

csomagolási hulladék mennyiségi 

korlátozás nélkül kihelyezhető bár-

mely átlátszó zsákban, illetve a kom-

munális hulladék gyűjtésére hasz-

nált edényzettől eltérő, jól látható 

módon megjelölt (sárga színű, vagy 

tetejű, felirattal ellátott) szabványos 

edényzetben is.

 Kérjük, fokozott gondossággal jár-

janak el a hulladékok tömörítésével 

kapcsolatban, ezzel is csökkentve a 

tároláshoz szükséges hely, valamint 

a kihelyezésükhöz szükséges zsákok 

mennyiségét!

KÖZÖSSÉG

Tisztelt Felhasználók!
A téli időjárás beköszöntével ismételten szeretnénk felhívni a fi -
gyelmüket, hogy a fagy komoly károkat okozhat a nem védett 
(téliesített) vízhálózatban és a vízmérőkben. A hatályos jogsza-
bályi előírások szerint a fagy elleni védelemről a felhasználó kö-
teles gondoskodni! Ennek elmulasztása esetén a felhasználó az 
elfagyott vízmérő, valamint a mérőcsere költségét, továbbá az 
elfolyt vízmennyiséget is köteles a szolgáltatónak megtéríteni!
 Ezért, a kemény fagyok közeledtével érdemes elvégezni a víz-
vezetékrendszer víztelenítését/téliesítését, mellyel elkerülhető-
ek a fenti költségek, a rengeteg megspórolt bosszankodásról már 
nem is beszélve.
 A szükséges teendőkről és a megelőző tevékenységekről tájé-
koztatót találnak a honlapunkon (Tájékoztatók/Téliesítés menü-
pontban) vagy itt, a közösségi oldalunkon a Jegyzetek/Téliesítés 
pontban.
 Kérjük, szánjanak néhány percet az elolvasására és ezt köve-
tően ellenőrizzék saját ingatlanukon az aktuális állapotokat.
 Köszönjük, hogy odafi gyel a telken belüli vízellátó rendszer 
állapotára, hiszen a rendeltetésszerű működtetés közös érde-
künk! DPMV Zrt.

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 Nonprofi t Kft.

 2700 Cegléd, Kút u. 5.

 hétfő: 8-20-ig

 kedd-csütörtök: 8-15-ig

Tel.: 53/500-152, 53/500-153

Web: www.dtkh.hu

A WASS ALBERT TÁRSA-
SÁG PÉCEL is segít a vírus el-
leni védekezésben. A Társaság ez 
alkalommal kézfertőtlenítő folyé-
kony szappant és maszkokat ado-
mányozott Pécel Város Óvodáinak 
és a Harangvirág Református Óvo-
dának. E mellett Wass Albert me-
sekönyvvel is megajándékozták a 
gyermekeket. 

KÖZÖSSÉG

lévő felnőtt sportjátszótér fásítását még ta-
vasszal tűzték célul, melyhez az első lépés 
az adománygyűjtés szervezése volt. Hála 
a sok segíteni akarónak, 9 darab fa került 
a tápanyaggal (szerves trágya, komposzt, 
tőzeg) gazdagon ellátott földbe.
 Novemberben két egymást követő hét-
végén zajlott az ültetés, karózás. Posnyák 

Klára Klaudia nemcsak a szak-
tudását és szervezőmunkáját 

adta, de palacsintát is készí-
tett a lelkes önkénteseknek, 
akik között szép számmal 
voltak gyerekek is.
 Az ott sportolókkal 
együtt bizonyára még so-

kaknak okoznak örömet a 
jövő nyáron már hűs árnyat 

adó fák. L.Á.
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A járvány elleni védekezés elősegíté-

se érdekében Magyarország Kormá-

nya által bevezetett korlátozásokkal pár-

huzamosan 2020. november 11-től a 

kormányablakokban ismét kizárólag elő-

zetes időpontfoglalást követően lehet 

ügyeket intézni. Időpontfoglalásra az 

idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a 

megújult magyarorszag.hu oldalon, il-

letve a 1818 ingyenesen hívható tele-

fonszámon van lehetőség. Az interneten 

elérhető Központi Időpontfoglaló Alkal-

mazásban az ügyfelek ügyfélkapu regiszt-

ráció nélkül is foglalhatnak majd időpon-

tot. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű 

ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök. Nem 

közlekednek a kormányablakbuszok és a 

települési ügysegéd szolgálatok működé-

sét is felfüggesztik.

 A többi kormányhivatali ügyfélszolgá-

laton telefonos, illetve e-mailben történő 

időpontfoglalás lehetőségét biztosítják, 

az elérhetőségek a kormanyhivatal.hu ol-

dalon találhatók.

 Az ügyintézők és ügyfelek biztonsága 

érdekében továbbra is kizárólag szájat és 

orrot takaró maszkban szabad tartózkod-

ni az ügyfélszolgálatokon.

 Az elkészült okmányok személyes átvé-

telére november 11-ét követően nem lesz 

lehetőség, azokat postai úton, levélkül-

demény formájában kézbesíti a kormány-

hivatal. Felhívjuk az ügyfelek fi gyelmét, 

hogy a 2020. március 11. és június 18. kö-

zötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok 

változatlanul 2020. december 15-ig érvé-

nyesek, ezért kérjük, éljenek az előzetes 

időpontfoglalás lehetőségével.

 Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval 

rendelkező állampolgárok elsősorban a 

megújult magyarorszag.hu oldalon el-

érhető online ügyintézési lehetősége-

ket, illetve az e-papír szolgáltatást ve-

gyék igénybe. Az ügyfélkapuval nem 

rendelkező ügyfelek számos ügyben 

postai úton is leadhatják kérelmüket. 

További információkért keressék fel a 

kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hív-

ják az ingyenesen hívható, 1818-as tele-

fonszámon elérhető Kormányzati Ügy-

félvonalat.

Forrás: https://kormanyablak.hu

CSAK IDŐPONTFOGLALÁSSAL FOGADJÁK 
ÜGYFELEIKET A KORMÁNYHIVATALOK
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NEHÉZ INDULÁS A 
SZEGÉNY CSALÁDBÓL
Neumann Ambrus 1852. november 15-én 
született Pécelen. Nagyapja péceli rabbi, 
apja zsidó hitoktató volt településünkön. 
A család 1872-ben magyarosította nevét 
Neményire. (Érdekesség, hogy ehhez a 
péceli családhoz vezethetők vissza a vi-
lághírű sakkozó, Bobby Fischer génjei is: 
a zseni nagyapja volt Ambrus testvére.)
 Mikszáth írja, hogy Neményi Ambrus-
nak „hosszú utat kellett megtennie a pé-
celi szegényes házból”, de életútja alap-
ján egy rendkívül ambiciózus ember képe 
rajzolódik ki. Újságíró, politikus, közgaz-
dász. Neményi sokoldalúságát a korabe-
li vicclap ki is fi gurázta abban a hirdetés-
nek álcázott kis keretes karikatúrájában, 
amelyben Neményi úgy „reklámozza” ma-
gát, hogy tulajdonképpen bármit elvál-
lal („…elvállalok bármely rendű és rangú 
hivatalt, tiszteletbeli tisztséget, vicinális 
koncessziókat, irodai és irodalmi meg-
bízásokat, fordítást, kopirozást, külföldi 
laptudósítást stb. stb.”)
 Tanulmányait Budapest után Bécsben 
és Párizsban folytatja, eleinte újságíró-
ként dolgozik, több európai nyelven ki-
válóan ír és beszél. A „médiaegyensúly” 
kialakítása érdekében, a magyar politi-
kai életről elfogultan tudósító osztrák 
lapok ellenében indított, német nyelven 
megjelenő, szabadelvű Pester Lloyd ve-
zércikkírója, majd  később a Pesti Nap-
ló főszerkesztője lesz.

A FŐVÁROSI LAKHATÁSI 
HELYZET KEZELÉSE
A főváros ebben az időben kezd európai 
nagyvárossá nőni. Egyre többen költöz-
nek Pestre, megfi zethető szállás viszont 
nincs. 1876-ban nyílik az első, elszigetel-
ten működő menhely a városban, a pol-
gári lakosság azonban ekkor még egyál-
talán nem foglalkozik a város számára 

egyre súlyosabb terheket jelentő lakha-
tási gondokkal. Neményi többször meg-
fordul a menhelyen. Hegedűs Lóránt, 
egykori pénzügyminisz-
ter 1905-ben jegyzett jel-
lemzéséből is jól látható, 
hogy Neményi mennyire 
komolyan veszi a lakha-
tási kérdést: „Az a küsz-
ködés, az a harc, melyet 
a szegény péczeli fi ú él-
tének kezdetén vivott 
az érvényesülésért, oly 
mélyen itatta belé em-
lékeit szivének fenekére, 
hogy mindig kisugárzott 
onnét az embermegbe-
csülés, jóság és szeretet. 
Hányszor leptük meg őt, amint ziman-
kós téli időben megállt az utczasarkokon, 
hogy észrevétlenül csúsztassa adománya-
it a rongyos kéregetők kezébe.”
 Azt teszi, amihez a legjobban ért: 1879. 
december 16-án, az év egyik leghidegebb 
napján vezércikket ír. A cikk komoly hul-
lámokat ver, pénzgyűjtés indul a nagypol-
gárság körében. Neményi a Hatvani-De-
utsch családot is rábírja, hogy ingyenesen 
adják át egyik bérházukat. A cikk meg-
jelenését követő három héten belül meg 

is nyílik a bérházban a következő men-
hely. 1883-ban megalakul a Hajléktala-
nok Menhelye Egylet, amelyben Neményi 
igazgatósági tag.
 1883 októberében Neményi interpellá-
ciót nyújt be a polgármesterhez, a lakás-
helyzet megoldását szorgalmazza. Ekkor 
készül el az első átfogó, nemzetközi pél-
dákra épülő „lakásprogram” Magyaror-
szágon. Sajnos javaslataiból ekkor még 
nem lesz program. 

POLITIKUS
Országgyűlési képviselőként nem volt az 
a kiemelkedő, népszerű szónok. Inkább 
a kitartó háttérmunka embere volt, aki 
alaposan körbejárta, megvizsgálta a gaz-
dasági kérdéseket. Véleményét rendsze-
resen publikálta szaklapokban is. „Nem 
szerette a nagy frázisokat, az ígérete-

ket, amelyek má-
morba ringatják 
a hallgatóságot. 
Nem tudott lelke-
síteni, feltüzelni, 
magával ragadni. 
Neményi Ambrus 
csak dolgozni tu-
dott...” – írta róla 
Farkas Pál, író.
 Azon a napon 
halt meg, amikor 
a Parlament tör-
ténetének legna-
gyobb felfordulása 

volt. A válságba került kormánnyal egyre 
élesebb konfl iktusba keveredő ellenzék 1904. 
december 13-án tulajdonképpen szétverte 
az üléstermet. Az országgyűlésről érkező 
híreket egyre nagyobb izgalommal követő 
politikus hirtelen szívhalálban (szívizom 
elfajulás) halt meg Andrássy úti házában. 
 (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

NEMÉNYI AMBRUS 
„Ám tessék Péczelen születni…, nem uralkodó osztályba, nem uralkodó fe-
lekezetbe, földhöz ragadt szegényen, korán árván, rokon, ismerős, segít-
ség, támaszték, egyszóval minden nélkül, – aztán ehhez mérni mindazt, 

amit Neményi Ambrusnak csak megszereznie adatott…” – ezekkel a szavak-
kal búcsúzott 1904-ben A hét című újság a Pesti Napló egykori főszerkesztő-
jétől, a Gyáriparosok Országos Szövetségének első vezérigazgatójától, a fő-

városi szegények lakhatási helyzetének javításán dolgozó képviselőtől.

MÚLTIDÉZŐ
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I tt Gallai Attila klarinétművész, zene-
szerző és Bátki Fazekas Zoltán költő, 
komponista, bariton operaénekes mű-

veiből hallhattak az érdeklődők egy szí-
nes összeállítást, amelyben a kortárs zene 
műfaji sokszínűsége ötvöződött a mai kor 
irodalmi alkotásaival. A két szerző egyéb-
ként szoros szakmai és baráti kapcsolatot 
ápol, melynek közös gyümölcseit ezen az 
esten Bátki Fazekas Zoltán, Stefanik Már-
ta, Bokor Ildikó, Fábián Tímea és Lend-
vay Krisztina mutathatta be.
 A koncert alapötlete – a dal műfaji vál-
tozatosságának bemutatása mellett – nem 
volt új keletű. 2019 tavaszán a helyi Irodal-
mi Kör vezetőjének felkérésére már meg-
hívást kapott a műsort bemutató együt-
tes (tagjai voltak: Bátki Fazekas Zoltán, 
Gheorghita Orsolya, Hollókőiné Bálin Ale-
xandra, Fábián Tímea, Lendvay Krisztina) 
egy balatonboglár-szőlőskislaki rendezvény-
re. A műsor sikerén felbuzdulva pedig to-
vábbi koncertek következtek/következnek.

A műsor felépítéséről, koncepciójá-
ról Gallai Attila a következőképpen 
nyilatkozott: „A döntő gondolatot az adta, 
hogy az emberek többségének csak annyi 
fantáziája van a dalról, amennyit a régen 

könnyűzenének, most pedig már a zeneipar 
produktumainak is nevezett dalokból ki-
hall. Igaz, ezeket csak mulatságokra hasz-
nálja, gyakran háttérzenének, amire ezek 
alkalmasak. Azonban a hallgatóság nagy 
részének nem tűnik fel az ilyen jellegű ze-
nék egyformasága. Tehát célom volt, hogy 
ezeken a hangversenyeken ismertessük 
meg a hallgatóságot a dalnak a szokottnál 
több formájával is. Az előadást egy Bátki-
verset követően mindig népdalfeldolgozá-
sokkal kezdjük, mert a népdal a dal való-
di alapformája. Ezeket a kamaraműveket 
minden esetben tanulók játsszák, mivel 
a kis kompozíciókat eleve nekik szántam. 
A növendékek ezekkel a kompozíciókkal 
sajátíthatják el a közös muzsikálás alapjait. 
A darabokat követi az énekes-költőnek a 
saját verseire komponált, népdaloknak 
megfelelő formájú dalai. Közben versek is 
elhangoznak. Ezután a dalnak azon formá-
ját hallhatjuk, ahol a zene szorosan követi 
a szöveg alakulását. Igazodik annak han-
gulatához és kiemeli a fontosabb mondani-
valót. A darabokat az énekes a zongoristá-
val közösen adja elő. A zongora sok dalban 
csak kísér, másokban azonban partnerként 
működik együtt az énekessel: hangzataival 
kiemeli a szöveg hangsúlyosabb részeit, föl-

erősíti annak hangulatát. A műsorban 
a klasszikus értelemben vett dalfor-
mát a kantátának nevezett változata 
követi, amelyben az énekes mellett 
nem csak a zongora válik partner-
ré, hanem más, a szöveghez igazodó 
hangszer is. A következő állomása 
pedig az, mikor egy vagy több éne-
kes mellett több hangszer, gyakran 
zenekar is megszólal. A mi hangver-
senyünk záró művét, a „Mondd, hova 
tűntek…”- et két énekes, egy fuvolis-

ta, egy nagybőgős és egy több hangszínnel 
dolgozó digitális hangszer játssza. Ennek 
a műnek olyan változata is van, amelyben 
a szóló hangszerek mellett még vonós ze-
nekar is játszik.”
 
Bátki Fazekas Zoltánt a koncertese-
ménnyel kapcsolatos személyes be-
nyomásairól kérdeztem: „Örülök, hogy 
eleget tehettem a meghívásnak. Nem jártam 
még Pécelen, noha 27 éve tanítok a Hód-
mezővásárhelyi Péczely Attila Zeneiskolá-
ban. A kastély gyönyörű. Köszönöm a Péce-
li Parnasszus Alapítványnak a rendezésben 
nyújtott segítségét, a kastély munkatársa-
inak a készséges hozzáállását. A mostani 
különleges állapotban hiányt pótló misszió 
ez a tevékenység, de hiszem, hogy a művé-
szet ereje erőt adhat a járványhelyzetben. 
A sikerből ítélve nem okoztunk csalódást a 
közönségnek, akik korlátozott létszámban 
ugyan, de szép számmal jöttek el a műsor-
ra. Igazán megható volt hallani verseimet 
és dalaimat ilyen remek, kedves előadók-
tól. Különösen gratulálok Nagy Alíznak a 
gyönyörű előadáshoz! Jó egészséget kívá-
nok minden kedves olvasónak!”

Dr. Fábián Tímea fuvolaművész, DLA

Őszi komolyzenei mini 
sorozat a Péceli Parnasszus 
Alapítvány rendezésében II.

Október második hetének vasárnapján egy na-
gyon különleges összeállítású zenei esemény 

részese lehetett az, aki ellátogatott a szer-
zői koncertnek helyet adó Ráday-kastélyba.

„MONDD, HOVA TŰNTEK...” – ZENE ÉS 
KÖLTÉSZET EGY KORTÁRS EST MARGÓJÁRA

Mondd, hova tűntek a lepkék? Távoli 

múltba röpültek, látom, amint siheder-

ként boldogan kergetem őket.

Mondd, hova tűntek a társak? 

Ők tieid sose voltak, játszani messzire 

jártak, bűntelenül kiraboltak.

Mondd, hova tűntek a csókok? 

Életadó vigalommal együtt időznek 

a boldog, gondtalan ifj úkoroddal.

Mondd, hova tűntek a versek? 

Száműzetésbe vonultak, vallani néma 

tekercsek csöndkalodáiba bújtak.

Mondd, hova tűnt el a nemzet, hol 

van a teste az ország? Szétdarabolva 

a testet, lassan a földbe tapossák.

Mondd, hova tűnt el az ember? 

Várja az Úr, hazaindul, hátratekinteni 

nem mer fél, hogy a könnye kicsordul.

BÁTKI ZOLTÁN: 
MONDD, HOVA TŰNTEK…

KULTÚRA

1883 októberében 
Neményi interpel-

lációt nyújt be a polgár-
mesterhez, a lakáshelyzet 
megoldását szorgalmaz-
za. Ekkor készül el az első 
átfogó, nemzetközi pél-
dákra épülő „lakásprog-
ram” Magyarországon.

Petró Bernadett, Perger Nóra, 
Erdős Emma, Fábián Tímea

A verseket Kovács Zoltán adta elő
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Az írás számomra 
ÖNKIFEJEZÉS

MÚLTIDÉZŐ

Ez alkalommal Bókáné Torda Hajnal pé-
celi költőt szeretnénk Önöknek bemu-
tatni, aki második önálló verses-
kötetének megjelenésére készül.

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@pecel.hu, facebook.com

Kedves látogatóink!
A könyvtár-művelődési ház 
2020. november 11-től a koro-
navírus okozta veszélyhelyzet-
re való tekintettel bizonytalan 
ideig zárva tart a látogatók elől!
 A kikölcsönzött könyvek, do-
kumentumok lejárati ideje az új-
ranyitásig automatikusan meg-
hosszabbodik, így azokért külön 
telefonálni, e-mailt írni nem 
szükséges.
 Az intézményt érintő friss 
hírekért kövessék facebook ol-
dalunkat vagy látogassanak el 
honlapunkra!
 Jó egészséget kívánunk min-
denkinek!

Amíg nem nyithat ki a 
könyvtár, vegyék igény-
be a következő szolgálta-
tásainkat:

TÁVKÖLCSÖNZÉS
– rendeljenek előre doku-
mentumokat
Lehetőség van telefonon vagy 
e-mailen (konyvtar@pecel.
hu) könyveket, folyóirato-
kat, DVD-ket, CD-ket kérni és 

KÖLCSÖNÖZNI, amelyeket 
a következő időpontokban lehet 
átvenni, az erre kijelölt helyen: 
 Hétfő, szerda 9-18-ig
 Kedd, csütörtök, péntek 
9-16-ig

„KÖNYVTÁRTÓL A HÁZIG” 
SZOLGÁLTATÁSUNK
Idős, mozgásukban korlátozott 
tagjainknak, valamint azok-
nak, akik nem tudnak eljön-
ni hozzánk, lehetőségük van 
arra, hogy házhoz szállítjuk 
a kért könyveket, folyóirato-
kat, hangoskönyveket, CD-
ket, DVD-ket. Kérjük, jelezzék 
e-mailben vagy telefonon.
 A szolgáltatás ingyenes, 
Pécel területén belül vál-
laljuk.

 VISSZAHOZATAL
Az összekészített könyvcso-
mag átvételekor lehetőség 
van az önöknél lévő könyvek 
visszahozatalára.
 Kérjük, tartsák be a jár-
ványügyi óvintézkedése-
ket!

A KÖNYVTÁR
-MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

M it jelent ön számá-
ra az írás?  
 – A z írás szá-

momra az önkifejezés egyik 
eszköze. Szerintem sok ember 
van, aki bármilyen gondolatát, 
örömét, bánatát ilyen módon 
tudja kiadni, ebbe a csoportba 
tartozom én is.

 Bevallom, hosszú ideig csak 
a fi óknak írtam. Ennek az volt 
az oka, hogy nem hittem, hogy 
lelkileg ki tudok tárulkozni, 
vagy meg akarom osztani má-
sokkal a legbelsőbb érzéseimet, 
amelyeket érzek. Aztán eljött 
az a pont az én életemben is, 
ami inspirált arra, hogy meg-

mutassam a verseimet és 
ezáltal magamat is.

– Hogyan jött az öt-
let, hogy írni kezd-
jen?
 – Valójában már a 
gimnáziumi éveim alatt 
megszülettek az első sze-
relmes verseim. De iga-
zán akkor éreztem ma-
gamban a motivációt, 
mikor az akkori orosz 
tanárom megkért egy 
versfordításra, amely ak-
kor a Madách Híradó-
ban is megjelent nagy 
örömömre.

 Ez adott nekem megerősí-
tést, hogy írjak, hiszen érez-
tem, hogy így igazán ki tudom 
fejezni magam.

– Mikor volt az áttörés?
 – Az áttörés akkor volt, mi-
kor 2018-ban az Irodalmi Rá-
dió megjelentette a versíró 
pályázatát, amely teljesen vélet-
lenül jutott el hozzám. 
Vettem a bátorságot és 
pályáztam azzal a ver-
semmel, melyet a nő-
véremhez írtam, akit 
2009-ben vesztettem 
el. Iszonyú érzés volt, 
hisz ő volt testvéreim 
között az utolsó, s ezt 
a fájdalmat ki kellett 
írnom magamból. A versem 
különdíjas lett, és bekerült a 
Lelkek Iskolája című 2018-as 
pedagógus antológiába.

– Ki a példaképe, akinek 
a munkássága megihlet-
te önt?
 – A legnagyobb írói példa-
képem József Attila, valami-
lyen módon mindig bekap-
csolódik az életembe. József 
Attila mind életében, mind ha-
lála után megosztó fi gura volt. 
Lenyűgöz írói nagysága, és kí-

Fagyot bocsájtok a bokrokra és fákra,

dermedt leheletet az egész világra,

zúzmarába zárom az éjszaka csöndjét,

hideg harmatba a nappalok könnyét,

Jégkristályba rejtem a pillanat percét,

hótakaró alá földnek fáradt terhét,

minden tavat, folyót jégpáncéllal fedek,

hófedte hegycsúcsok hirdetik a telet.

Minden magban megfagy a bimbózó élet,

az ősznek minden sugara szerteszéledt,

a természet pihen, nyújtóztatja lábát,

felkel a tavaszhoz, s folytatja románcát.

B. Torda Hajnal – 2020. január 14.

TÉL SZAVA SZÓL

váncsivá tesz, elgondolkodtat 
megosztó személyisége.
 Furcsa egybeesés például az 
is, hogy jelenleg Pécelen a Jó-
zsef Attila utcában lakom.
 A szakmai munkámra a Ta-
nárképző Főiskola két tanára 
volt erős befolyással. Az egyik 
Montágh Imre, a kiváló beszéd 
tanár, a másik a hazai logopé-

dia tudósa, Vassné dr. Kovács 
Emőke. Ők igazi példaképek 

voltak számomra, akik 
igazán terelgették az 

utamat, ami nagyon 
sokat számított ne-
kem abban az idő-
ben.

– Van esetleg új 
verseskötet már 

kialakulóban?
 – Igen, alakul a 

második saját verses-
kötetem. A borítóján egy 

repülőgép látható, amely azt 
szimbolizálja, az olvasók száll-
janak fel velem egy repülőre 
és szárnyaljunk együtt a ver-
seim által. Ebben a kötetben 
több, mint 70 versem és né-
hány novellám is helyet kap, 
amire nagyon büszke vagyok.
 A versek nagy része a sze-
relem, a léttel kapcsolatos 
dolgok, az idő, a boldogság, a 
halál, valamint a társadalmi 

témák köré csoportosul in-
kább. Van egy versciklus ben-
ne, mely a Covid vírus alatt 
született, igen ambivalens ér-
zéseimet tükrözi. 

– Hol tudnak az érdek-
lődők kapcsolatba lépni 
Önnel? 
 – A „Hajni tolla műhely” 
facebook oldalamon megta-
lálhatnak az érdeklődők. Itt 
írhatnak és rendelhetnek a 
már nyomdában levő köny-
vemből is. Cs.K.

al pé-
u-

g
tanár, a má

dia tudósa
Emőke.

volta
iga

ut
s

–
v

k

más
kötetem

repülőgép
szimbolizál

A versek nagy része 
a szerelem, a léttel 

kapcsolatos dolgok, az idő, 
a boldogság, a halál, vala-
mint a társadalmi témák 
köré csoportosul inkább.

már -tól!  
Gazdaságos és környezettudatos

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

KLÍMÁS FERI
COOL HEAT FAN
MINDEN, AMI KLÍMAKLÍMA

KULTÚRA

Hirdetés

2 db ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ 
Pécelen. Tel.: 06-30-6343-655

PÉCELI AUTÓSZERVIZÜNKBE 
gyakorlattal rendelkező 
karosszérialakatost és autó-
szerelőt azonnali kezdéssel fel-
veszünk. Tel.: 06-20/938-2280

GALLYAZÁST VÁLLALOK 
kb. 5 MÉTERES MAGASSÁGIG. 
Igény szerint akár 
elszállítással is. Hívjon most!  
Tel.: 06-30-218-7023

APRÓHIRDETÉS
•   nyelvórák, tanfolyamok 

Pécelen
•   felkészítés nyelv-

vizsgára, érettségire, 
állásinterjúra

•   online  
oktatás is

•   fordítás

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

ANGOL

úra

ÁTVEVŐPONT

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

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

www.gyermekruhashop.hu
Boldog karácsonyt kívánunk 

 minden kedves ügyfelünknek!

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT  

NŐI RUHÁZATTAL, 
kiegészítőkkel 

(harisnya, táska, pénztárca, bizsu)

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

egyéb olasz női divatáru

… zoknitól a pizsamáig, széles  
választék ünneplő ruhákból, kiegészí-
tőkből, táskák, étkészletek, törölközők, 
díszpárnák, ágynemű huzatok.

MINDEN, AMIRE A GYERMEKEKNEK 
SZÜKSÉGE VAN …

10 % 
akciós kuponp
FELHASZNÁLHATÓ: 
2020. december 31. 

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
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SPORT

A csapatsportok küzdelmeinek legmagasabb szintje, 
de a cím azt is takarhatná, hogy a Ferencváros lab-
darúgói hosszú idő után újra bejutottak a bajnokok 
ligájába. Ellenben viszont a női kézilabda csapatuk 

folyamatosan ott szerepel, és ahol bemutatkozott Pé-
cel egyik ifjú büszkesége, avagy – ahogy a kommen-
tátor mondta – a pályán Ferenczy Diána Dóra, aki-

vel a felnőtt játékoskarrier kapujában beszélgettünk. 

Immáron 19. éve szervezi meg Budaházi Attila ta-
nár úr a gimnázium közreműködésével a jelké-

pes 1956 méteres távú futást az 56-os hősök tiszte-
letére. Sajnos, ebben az évben ez az esemény nem a 
Trianoni Emlékparknál került megrendezésre, így 
csak az iskola körül futottunk, de szinte bizonyos, 
hogy jövőre már ott tarthatjuk a megemlékezést.

BAJNOKOK LIGÁJA
SPORT

Hirdetés

A RÁDAYBAN

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! 

g g

is! al i

     Zsidi Tímea

A karácsony közeledtével egy kis ajándékkal 
várom kedves 
vendégeimet!

M ióta sportolsz és hol? 
 – Szüleim már karon ülő-
ként hordtak meccsekre, bele-

szerettem a hangulatba. Más nem is jöhe-
tett szóba, csak a Ferencváros, azóta is ott 
játszom.  Nagyon fi atalon kezdtem a kézi-
labdát, még öt éves sem voltam, amikor 
Pádár Ildi néninél elkezdtem, idősebbek 
között. Kiskoromban sportoltam mást is 
a kézilabda mellett, de mindig, mikor dön-
tésre került a sor, a kézilabda nyert.

– Milyen eredményeid vannak?
 – Több országos döntőt megnyertünk, 
de a tavalyi ifjúsági döntő nagyon emléke-
zetes volt! Büszke vagyok a csapatra, nagy 
küzdelemben nyertük meg az aranyat. Saj-
nos, az idén a bajnokság félbemaradt a ví-
rus miatt, így döntők sem voltak. Amire 
szintén nagyon büszke vagyok, hogy az 
NB II-es felnőtt bajnokságban szereplő 
nagyon fi atal ifi csapattal megnyertük a 
bajnokságot és feljutottunk az NB I/B-be. 
Sokaknak okoztunk ezzel meglepetést!
 Nyaranta pedig – amikor nincs terem-
kézilabda – strand kézilabdázom. Tavaly 
Lengyelországból EB ezüstöt és sok él-
ményt hoztam haza. 

Dia a Ferencváros ifjúsági kézilab-
da csapatának tagja, tavaly elhódí-
tották a magyar bajnoki címet, a né-
gyes döntőben legyőzték a Győr és a 
Nemzeti Kézilabda Akadémia csapa-
tát is. A felnőtt bajnokságban szerep-
lő ifi  csapattal megnyerték az NBII-
es küzdelmeket és a bajnoki címet 
így jelenleg az NBI/b felnőtt 
bajnokságban szerepelnek.  

– Mit jelent számodra a 
Ferencváros?
 – Számomra sokat jelent, 
hogy a Fradiban játszom. Kicsi 
korom óta erről álmodozom és 

ezért küzdök. Őszintén szólva, soha nem 
gondolkodtam más egyesületben, szere-
tem a csapattársaimat, szeretem az edző-
imet. Szeretem a sporttelepet, pedig sok 
éve már minden nap ott vagyok, ha sérült 
vagyok, akkor is, ha felnőtt meccs van, ak-
kor is. Ebédelni is ott szoktunk a lányokkal, 
az a légkör teljesen beszippantja az embert, 
megunhatatlan. A Fradicímeres mezt fel-
venni pedig büszkeséggel tölt el hétről hét-
re. A faházban is szerettem játszani, de az 
aréna parkettájára lépni nagyon felemelő 
érzés.

A ferencvárosi sikerek mellett már a 
címeres mezt is több csapatban ma-
gára ölthette, 2019-ben a Magyar If-
júsági Strandkézilabda válogatott 
tagjaként utazhatott az említett Eu-
rópa Bajnokságra, ahol második 
helyet szereztek. Az idei évben pe-
dig a VB-re készülő Magyar Ifjúsá-
gi Kézilabda Válogatott bő keretébe 
is meghívott kapott, ám az Ifjúsá-
gi Világbajnokság végül a járvány 
miatt sajnos elmaradt.

– Mik a céljaid, és mi motivál a fo-
lyamatos teljesítményre?
 – Szeretnék minél több játéklehető-
séghez jutni fontos mérkőzéseken. Cé-
lom, hogy felnőttjátékosként megálljam 
a helyem az élvonalbeli bajnokságban, és 
ha megértem rá, akkor szeretném a válo-
gatott mezt is magamra húzni. Addig még 
nagyon sok tanulnivalóm van, tudom. De 
motivál, amit nap mint nap látok, hacsak 

tehetem, nézem a felnőtt edzéseket.  Az 
pedig, hogy a felnőtt csapattal kiutazhat-
tam Dániába és Romániába, óriási lökést 
adott.

– A családod, a szüleid hogyan tá-
mogatták, segítették sportpálya-
futásod?
 – A családomnak nagyon sokat köszön-
hetek. Nem lehetett könnyű nap mint nap 
három gyereket háromfelé hordani edzés-
re. De mindig megoldották, olykor a nagy-
szülők is besegítettek. Mindent megtettek 
a fejlődésünk érdekében. Ez rengeteg idő, 
nem is tudom, hogy munka mellett ho-
gyan oldották meg, de tényleg.

– Mióta élsz Pécelen és van-e, ami 
különösebben is ide köt?
 – Születésemtől fogva Pécelen élek. Itt 
élnek a nagyszüleim és az összes rokonom 
is. Egy budapesti gimnáziumba járok, on-
nan edzésre megyek, így szinte csak es-
ténként vagyok itthon. Amikor hazaérek, 
kicsit lenyugszom a pörgés után. Reggel, 
amikor felébredek, fákat látok, és csend 
van. Szeretek itt élni, van még néhány ba-
rátom a régi suliból, de sajnos az időm ke-
vés, hogy többször találkozhassunk.

– Péceli sportcsalád vagytok, me-
sélj erről egy kicsit!
 – Hárman vagyunk testvérek, van egy 
bátyám, Donát és egy öcsém, Kolos. Ők 
mind a ketten fociznak. Donát a nagypálya 
mellett futsalozik is NB II-es és NB III-as 
szinten. Az öcsém pedig idén kezdett ba-

rátkozni az atlétikával, így már ő is 
a Fradiban sportol. Amikor tehetem, 
kijárok a meccseikre, főleg a futsalt 
szeretem, mert gyors, mint a kézi-
labda. 
 További sok sikert és kitartást kí-
vánunk a felnőtt karrierhez is! Pécel 
veled van, szerezz sok örömet!  I.I.

B udaházi tanár úr min-
dig mondja nekünk: 

„Tisztelet, fegyelem, 
egymás segítése” és nem utol-
sósorban „hazaszeretet”. Ez mo-
tivált minket a felkészülésben 
is. Az egymás segítését mi sem 
bizonyítja jobban, mint egykori 
diákjainknak, Ocsovay Péter-
nek és Burján Bencének a se-
gítsége, akik első szóra jöttek, 
és profi hangtechnikájukkal 
emelték az esemény színvonalát.
 A 10.-esek csodálatos kisfi l-
met készítettek 56-ról, amelyet az osztály-
termekben tekintettünk meg. Ezt követően 
kivonultunk az udvarra, ahol a magyar és a 
székely himnusz eléneklése után a már jól 

megszokott háromszori „Hajrá, magyarok” 
kiáltás következett, majd Prekopa Liána 
11. b osztályos tanuló egy magyar népdalt 
énekelt el nekünk, Fodor István 10. b osz-

56-os emlékfutás 

Budaházi Attila testnevelő tanár, Horváth Tibor 
polgármester, Kórodi Mária intézmény vezető

A győztes

tályos tanuló pedig egy 56-os verset sza-
valt el.
 A rövid műsor után Budaházi tanár úr el-
mondta, hogy 50 esztendeje, amikor ő volt 
középiskolás, még úgy tanították neki, hogy 
56 ellenforradalom volt, amely a szocialis-
ta rendszert akarta megdönteni, s amelyet 
a felforgató elemek szerveztek meg.
 Hozzátette, hogy ma szerencsére már tud-
juk az igazságot, és az 1956 méteres távot a 
magyar szabadságért küzdő, és a megszál-
ló szovjet csapatok ellen fegyvert fogó hős 
hazafi ak előtti tisztelgésül tesszük meg.
 A tanár úr szavai után rövid bemelegítés 
következett, majd jött a várva várt emlék-
futás, amelyen Kassuba Olivér 10. a osz-
tályos tanuló ért elsőként célba.
 Az ünnepi eseményen jelen volt Horváth 
Tibor, Pécel város polgármestere, akinek 
nagyon tetszett a lelkesedésünk.
 Úgy gondolom, hogy hasznos és tanul-
ságos napot zártunk, s méltó módon haj-
tottunk fejet a szabadságért küzdő min-
den egyes ember előtt.

Hámori Tamás 9. b osztályos tanuló

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

teljes festés + vágás 
AJÁNDÉK BOTOX-KEZELÉS!

DECEMBERI AKCIÓ:  

Hajszárítás bérlet akció!

SHINE-HAJFÉNY 
KEZELÉS:    -10    %
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Pécelre keresünk  

 
alkatrészek gyártásával  

foglalkozó céghez 
 
 

ÉRD: 06-70-423-3383

Vállalom új hálózatok kiépítését,  
régi szerelvények cseréjét, javítását.

 
munkavégzés!m

Kardos  
János e.v.

Telefonszám: +36-30-688-6349

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

BUDAPEST 1173, Pesti út 146. 
Tel.: 06-1-256-76-28
Nyitva:  H.-P. 900-1800-ig 

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

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

JANUÁRI KUPON AKCIÓJA!
KÓBOR OPTIKA

Békés Boldog Karácsonyi  
Ünnepeket és Egészségben,  

Eredményekben Gazdag Új Évet Kíván! 
Kóbor Optika Csapata!

KUPON KUPON KUPON KUPON KUPON

Érvényes komplett  
szemüveg készítése esetén  

2021. január 31-ig!

Érvényes komplett  
szemüveg készítése esetén  

2021. január 31-ig!

Érvényes komplett  
szemüveg készítése esetén  

2021. január 31-ig!

Érvényes komplett  
szemüveg készítése esetén  

2021. január 31-ig!

Érvényes komplett  
szemüveg készítése esetén  

2021. január 31-ig!

HMC 1,50 Szemüvegkerethez

Napfényre  
elsötétülő lencséhez 

HMC-réteggel

Kezdő multifokális 
 lencséhez  

HMC-réteggel

Egyénre szabott  
szélessávú  

multifokálishoz

AKCIÓS ÁR

1850  
Ft/db

KEDVEZMÉNY

40 %
Akciós ár:

16 200 Ft/db-tól

KEDVEZMÉNY

25 %
Akciós ár:

34 000 Ft/db-tól

KEDVEZMÉNY

20 %
KEDVEZMÉNY

25 %
Akciós ár: 7 000 Ft/db
+0,00–+4,00-ig, +2,00 cyl.– –

Köszönjük egész éves bizalmukat. A vírus helyzet mindany-
nyiunk életét átformálta, megnehezítette. Üzleteink az Önök 

amit ezúton is köszönünk. Optikáinkban folyama-

eszközök és keretek higiéniás tisztántartása. 
-

Fontos, hogy ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben az elkészített szemüvegeink 

legyenek a piacon. Mi erre törekszünk, ezért 
vásárolunk évek óta olyan megbízható beszál-

lítóktól, akik minden nehézség ellenére tudnak 

meg a Covid-19 miatt. Türelmüket ezúton is köszönjük.

A pandémia és az átalakult egészségügyi ellátás miatt a látás-
 

Ha egy jó szemüveg a cél, ilyenkor cégünk átvállalja szem-
vizsgálat díját. Amennyiben csak a kíváncsiság hajtja a páci-

és szemüveg vásárlása esetén levonjuk, így tulajdonképpen 
-

betegségek, vagy szem problémák, amelyekhez szakorvosi 

vizsgálat és ellátás szükséges. Sajnos, ebben az esetben is ki 

A Vírushelyzet ellenére folyamatosan fejlesszük üzleteinket 
hogy a legmagasabb szinten tudjuk elvégezni a vizsgálatokat. 

kapott!

beválthatóak. Kérem, használják a kártyájukat, és könnyítsenek 
a végösszegeiken.

Kedves Péceli Vásárlóink!

ammitit eeezzz
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Mindenki bátran csemegézzen  

 
 

lapokban, 

VILLANYSZERELÉSI RAKTÁRBA KERESÜNK  

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐT
2 műszakos 8 órás munkarendbe.  

Érd.: 06-70-423-3383

BÉREZÉS: 
 •  PRÓBAIDŐ ALATT br. 280.000 Ft 

+ műszakpótlék,

 •  3. HÓNAP UTÁN br. 300.000 Ft.  
+ műszakpótlék, + br. 32.000 cafeteria,  
+ br. 50.000 jelenléti prémium. 

Hídvéghy
u. (a MOL kútnál)

Tel.: Tel.: 
Szo -ig.

AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! Az árváltozástatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk!
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 . . . . . . . . 730 Ft 6 fm
Ø  10 . . . . . . 1160 Ft 6 fm
Ø  12 . . . . . . 1590 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  . . . . .  3700 Ft /szál 
40 x 40 x 2 6 fm  . . . . .  4990 Ft/szál  
60 x 40 x 2 6 fm  . . . . .  6500 Ft/szál 

HEGESZTETT HÁLÓK
2150 x 5000 x 4 x 150 x 150 5 230 Ft 5030 Ft /tábla
2150 x 5000 x 6 x 150 x 150 11  500 Ft  10200 Ft/tábla
2150 x 5000 x 8 x 150 x 150 1 8 900 Ft  17900 Ft/tábla

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!

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet  
kívánunk minden kedves ügyfelünknek!
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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
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.

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

HÁZIORVOSOK:
DR. GRÓZNER ISTVÁN
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-226, 
06-28/662-072, E-mail: 
groznerrendelo@gmail.com

DR. HERKUTZ ZOLTÁN
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-235
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com

DR. RAY PÉTER 
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-225

DR. BENKŐ JULIANNA 
2020. szeptember 14-től a 
praxisba tartozó páciensek 
egészségügyi ellátását hétfőn 
és szerdán 7.30-11.30-ig 
elsődlegesen telefonos 
konzultáció keretében 

DR. BEREGI KATALIN belgyó-
gyász háziorvos biztosítja.
 Személyes megjelenés előtt te-
lefonon történő egyeztetés szük-
séges.
 Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-226  

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: 
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

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.

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: 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
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 16:00-18:00

Balog Zoltán 
rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/314-4914

E-mail cím: balogzo@pest.police.hu

Nováki Attila 

rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/268-7610

E-mail cím: novakia@pest.police.hu

Gödöllő Rendőrkapitányság 
központi száma: 06-28/524-600

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Telefon: 06-20-393-1308

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

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

Gyermekjogi képviselő:
Juhász Leventéné 

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

Egyenlőbánásmód-referens: 
dr. Tóth Henriette Enikő 

+36-20-980-6500, 
eniko.henriette.toth@ 
egyenlobanasmod.hu 

Mayer Sándor
0-24

+36 30 314 0309

AUTÓMENTÉS
MUSZAKI  
MENTÉS

AUT
MUUUSSS

 Kellemes ünnepeket kíván a

AUTÓJAVÍTÁS, VIZSGÁZTATÁS

GUMISZERELÉS  

ÓZONOS UTASTÉR 

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

Pécel, Ráday  
Gedeon tér 6-10. 
(A KÖRFORGALOMNÁL)

 
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL

FÉRFI-NŐI-GYERMEK 
FODRÁSZAT

 Bujdos Orsolya
Tel.: 06-30-991-0202

A KUPON beváltható minden szolgál- 
tatásra, 8:30-12:00 óra között, új vendégek számára. 

20 % % 
akciós kuponp
(Egyszeri felhasználás!)( gy )

BEVÁLTHATÓ:  
2021. január 31-ig 

Tel.: 06-20/377-8444

 Bujdoss Orsolya
 

NEON

A vírushelyzet ideje alatt is NYITVA VAGYUNK, IDŐPONTFOGLALÁSSAL   
ÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS, kellő higiéniai feltételek mellett! 

ál-
k á á

Rendelje meg nálunk  
karácsonyi bejglijét!

Pécel, Piac tér (Baross u 5/c) •  Tel.: 06 20 215 0286

RétesM sütik szeretettel töltve!

Diós, mákos és gesztenyés töltelékkel.
Igény esetén díszcsomagolással.

Diós, gesztenyés: rúd
Mákos: rúd 

Díszdoboz: db

Pé l Pi té ((BB 5/ ) 06 22220 215 002286

Rendelés leadásának határideje: december 12.
Átvétel utolsó napja: december 22. 14-18 óráig.
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PÉCEL, Maglódi út 22.

TÖRÖK BÜFÉ

NYITVATARTÁS:
H-SZO.: 10-21 óráig
V: 11-20 óráig

www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996

Pécelen 
A KISZÁLLÍTÁS
INGYENES! 

Kóstold meg diós, 
csokis vagy pisztáciás  

BAKLAVÁNKAT!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS : 06-30/019-47-48

CSIRKE  
BORJÚ

PITÁK, TORTILLÁK, 
 TÁLAK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Kínálatunkért látogassatok el   
FACEBOOK OLDALUNKRA!

PESTI ÚT 91.

www.neptunautokozmetika.hu

facebook.com/neptuncarcare
2119 Pécel, Pesti út 91. +36-70-733-4313

* Bővebb információért látogasson el honlapunkra, illetve keressen fel személyesen vagy telefonon!

MEGNYITOTTUNK!

VEGYE IGÉNYBE  

PRÉMIUM  
SZOLGÁLTATÁSAINKAT!*

Áldott, békés karácsonyi  
ünnepeket és sikerekben  

gazdag új évet kíván  
a Zsilka Bútor csapata!

Mindenki vigyázzon magára  
és ha teheti maradjon otthon!

Krekács Péter              Zsilka László

www.zsilkabutor.hu


