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A programváltozás jogát fenntartjuk!

DECEMBER 5. 
15:30-17:00 
Kézműves foglalkozás 
Pécel Város Óvodái 
közreműködésével 
(Kúria Rendezvényház) 

17:00 
A PÉCELI BAPTISTA 
GYÜLEKEZET szolgál 
karácsonyi műsorral és 
adventi gondolatokkal 

GYERTYAGYÚJTÁS 

Szeretettel várjuk 
önt és kedves családját 

adventi vasárnapjainkra! 
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT A KOSSUTH TÉREN

DECEMBER 12.
15:30-17:00 
Kézműves foglalkozás 
Pécel Város Óvodái 
közreműködésével 
(Kúria Rendezvényház) 

17:00 
A PÉCELI KÁRMEL 
GYÜLEKEZET szolgál 
karácsonyi műsorral és 
adventi gondolatokkal 

GYERTYAGYÚJTÁS 

DECEMBER 19. 
15:30-17:00 
Kézműves foglalkozás a
Lázár Ervin Városi Könyvtár
közreműködésével
(Kúria Rendezvényház) 

17:00 
A PÉCELI ADVENTISTA 
GYÜLEKEZET szolgál 
karácsonyi műsorral 
és adventi gondolatokkal 

GYERTYAGYÚJTÁS

2022-es KIVEHETŐ

NAPTÁRMELLÉKLETTEL
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pécel Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a 38/2020. 
(XII. 18.) önkormányzati rendeletével (a to-
vábbiakban: önkormányzati rendelet) a 
Péceli Polgármesteri Hivatalban igazgatási 
szünetet rendelt el. 
 Az önkormányzati rendelet, valamint a 
2021. évi munkaszüneti napok körüli mun-
karendről szóló 14/2020. (V. 13.) ITM rende-
let alapján 
 a Péceli Polgármesteri Hivatal
 2021. december 24. (péntek) napjától  
 2021. december 31. (péntek) napjáig

 ZÁRVA TART, 
 NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS.
 Kizárólag haláleset anyakönyvezése  
 céljából 2021. december 29. napján 
 9 órától 12 óráig ügyeletet 
 biztosítunk.

TÁJÉKOZTATÁS TÉLI 
IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Mozgalmas év 
ÁLL MÖGÖTTÜNK

2021. december 22. (szerda) 18 óra

Péceli Római Katolikus Templom
(Pécel, Szent Imre körút 8.)

Gyermekkar · Rutafa kórus · Vegyeskar

Mindenkit kérünk az  
aktuális járványügyi  
szabályok betartására!

Szilágyiné Szalai Zsuzsa

A Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus

KARÁCSONYI KONCERTJÉRE

MEGHÍVÓ

www.rutafakorus.hu

A BELÉPÉS INGYENES

TÁMOGATÁS
A kórus bármilyen  
támogatást örömmel vesz,  
a támogatás módjáról a
honlapunkon tájékozódhat.

Pécel Város Önkormányzata
kíván áldott, békés karácsonyt 

és sikerekben, egészségben 
gazdag új évet 

Pécel lakosságának!

Karácsonyi 
üdvözlet

AJÁNLÓ

Tájékoztatjuk az olvasó 
közönséget, hogy múlt évhez 
hasonlóan JANUÁR HÓNAPBAN 
NEM JELENIK MEG Péceli Hírek. 
 2022-ben az első lapszám FEBRUÁR 
HÓNAP elején érkezik a postaládákba. 

PÉCELI HÍREK
MEGJELENÉS

vhez 
NAPBAN 
vhez

Kedves Péceliek!
Közeleg az év vége. Ilyenkor szokás vissza-
tekinteni az elmúlt hónapok eseményeire, 
értékelni az eltelt időszakot. Tavaly ilyen-
kor, miután egy igen nehéz éven voltunk 
túl, azt gondoltam, hogy ettől már csak 
jobb lehet.  Sajnos, tévedtem. A várost ért 
csapásokról eszembe jutott az a közmon-
dás, hogy „a szegény embert még az ág is 
húzza”. A koronavírus-járvány az idén is 
rányomta bélyegét a város életére is. Az 
idén kettő, az eddigieknél nagyobb hullá-
mot kellett és kell még napjainkban is át-
vészelnünk. A hivatal a megbetegedések 
miatt feladattorlódással küzdött, de ez a 
probléma eltörpül a járvány lelki hatásai, 
és azok fájdalma mellett, akik szerettei-
ket veszítették el.  Amikor a járvány kicsit 
visszavonult, akkor a természet fordult el-
lenünk. Júniusban villámcsapás következ-
tében megrongálódtak a város vízellátá-
sát biztosító kutak, és ennek következtében 
vízhiány lépett fel, ráadásul a legnagyobb 
kánikulában. Augusztus elején egy újabb 
vihar okozott hatalmas károkat ingatla-
nokon belül és közterületeken egyaránt. 
A kidőlt fák, letört ágak eltakarítása ren-
geteg plusz munkát jelentett, a Pécel Kft. 
munkatársainak heteken keresztül ezzel 
kellett foglalkozniuk. Így az ő alapfelada-
tuk, amit a lakosság 
mindig türelmetle-
nül vár, - például a 
kátyúzás - csúszott. 
Újra csak bízni tu-
dok abban, hogy a 
jövő év szerencsé-
sebben alakul szá-
munkra. Azért a 
sok rossz mellett 
történtek jó dolgok 
is. Átadtuk a felújí-

tott piacteret, elkezdődött a csapadékvíz-
elvezetés kiépítése, és az orvosi rendelő 
épületének befejezése is reális közelség-
be került.
 Advent időszakát éljük, készülünk a 
legmeghittebb ünnepre. Bár az eredeti-
leg tervezett gazdag programot kény-
telenek voltunk jelentősen lecsökkenteni, 
azért az idén is lesz lehetőség közös ün-
neplésre. Novemberben sem maradtunk 
kulturális rendezvény nélkül. A Színek, 
Hangulatok kiállításon számos helyi al-
kotó műveit ismerhettük meg. Örömmel 
töltött el, hogy velem együtt nagyon so-
kan élvezhették az Ossó János Fúvósze-
nekar színvonalas koncertjét. 
 Az évnek e szakaszában jellemzően töb-
bekben felébred az adakozás, a segítség 
nyújtás vágya, többen fordulnak a rászo-
rulók felé. A Legyél te is Angyalka! prog-
ram is erről szól. Köszönöm a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai-
nak, hogy idén is megszervezik ezt a sok 
gyermeknek boldogságot adó eseményt. 
A gyermekek nagy örömére az idén újra 
lesz Piactéri Puttonyparty, Mikulással, 
cukorágyúval és több száz ajándékcso-
maggal. Köszönöm a szervezők munkáját! 
Meghitt hangulatban megtörtént az első 
gyertyagyújtás, és szeretettel várom Önö-
ket képviselőtársaimmal együtt a még hát-

ralévő vasárnapo-
kon a Kossuth téren.  
 Kívánok minden 
kedves Pécelinek 
békés, szeretettel-
jes karácsonyt, és 
az új évre jó egész-
séget, boldogságot, 
vidámságot!

Tisztelettel: 
Horváth Tibor 
polgármester
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Ingyenes gyermekétkeztetés, 
AMINEK MÉGIS NAGY ÁRA VAN!

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzete-
sen meghirdetett közmeghallgatást tartott november 11-én. 
Az eseményen a képviselő-testület 6 tagja, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal részéről a jegyző, aljegyző és az iro-

davezetők várták a lakosság kérdéseit, észrevételeit. 

Az új tanév elindulásával a tapasztalataink azt mu-
tatják, hogy nagy a pazarlás a menzai étkeztetésben, 
ami sajnos nem csak Pécelen jelent nagy problémát!

A gyermekétkeztetés olyan 
természetbeni ellátás, 
amely meghatáro-

zott feltételek fennállása 
esetén ingyenesen vagy 
kedvezményesen vehe-
tő igénybe a törvényi elő-
írások szerint. Az ingye-
nes vagy kedvezményes 
étkezés azon gyermekek 
számára elérhető, akik ne-
héz anyagi hátterű családban 
nevelkednek, valamint az alanyi 
jogosultsági körülmények lehetővé teszik 
számára. A nehéz anyagi hátterű szülő bün-
tetőjogi felelőssége tudatában kijelenti a 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet hiva-
talos nyilatkozatában, hogy jogosult az in-
gyenes étkeztetés igénybevételére.
 Azonban az INGYENES ellátás nem 
minden esetben ingyenes, ugyanis valaki-
nek fi zetnie kell érte. Minden „ingyenesen” 
étkező gyermek ételét önkormányzatunk 
fi zeti meg az állam által biztosított nor-
matíva és az önkormányzat saját bevéte-
leinek terhére, tehát fogalmazhatunk úgy 
is, hogy városunk adót fi zető lakói fi zetik 
együttesen. Ezzel természetesen semmi 
probléma nem lenne, ha az a gyermek va-
lóban rászoruló, és el is fogyasztja azt az 
adag ételt, amit a szülő megrendelt! 

A napirendi pontok elfogadása után Hor-
váth Tibor polgármester röviden ismer-
tette a függőben lévő pályázatokat, majd 

tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy van re-
mény a projektek befejezésére, mivel a Kormány 
engedélyezte a város hitelkérelmét. Ez azt jelenti, 
hogy hamarosan 344 millió forint a város ren-
delkezésére fog állni, melyet kizárólag fejlesz-
tésre lehet fordítani. Amint megérkezik az ösz-
szeg a város számlájára, elsőként a 3 évvel ezelőtt 
félbehagyott orvosi rendelőt fogják megépíteni. 
 Mindössze három lakos élt az előzetesen írás-
ban benyújtható kérdések lehetőségével. Ezek 
között szerepelt például, hogy létezik-e helyi ül-
tetési törvény. Az ezzel kapcsolatos rendelke-
zések röviden: „A saját tulajdonú, használa-
tú ingatlanokon telekhatárnál növényzet csak 
úgy telepíthető, hogy az a szomszédos épületek, 
építmények és kerítések karbantartását ne aka-
dályozza, állagát ne rongálja, ágai a telekha-
táron ne nyúljanak, hajoljanak át, továbbá az 
ingatlan birtokosa köteles gondoskodni a fák, 
bokrok telekhatáron áthajló, átnyúló ágainak 
telekhatár vonaláig történő levágásáról.”
 Újra felvetődött a BKK automata hiánya. 
A polgármester kihangsúlyozta, hogy a BKK an-
nak ellenére sem kíván egyetlen automatát sem 
telepíteni Pécelen, hogy annak kiépítési feltét-
eleit – beleértve a kamerarendszert – vállalta 
az önkormányzat. Nem a város nem tudja a fel-
tételeket teljesíteni, hanem a BKK nem kíván 
automatát telepíteni, minden szükséges feltétel 
teljesítése ellenére sem.
 A Bem utcát érintő csapadékvíz csatorna hely-
reállításával kapcsolatosan szó esett a jelenleg 
elbírálás alatt álló vis maior pályázatról is.  A pá-

 Sajnos vannak olyan szülők, 
családok is, akik úgy veszik 

igénybe az “ingyenes” el-
látást, hogy erre egyál-
talán nem lennének jo-
gosultak. Valamint, az 
ingyenes étkezők részé-
ről le nem mondott és 
el nem fogyasztott étel-

adagok sajnos kidobásra 
kerülnek. 

 A valótlan nyilatkozattal 
hosszú távon kárt okozunk a vá-

rosban élő adót fi zető polgároknak és az 
önkormányzatnak is.
 Csak egy példa: 
 Ha az ingyenes étkezők nem mondják le 
az étkezést, vagy jogtalanul veszik igénybe 
az ingyenes közétkeztetést, akkor önkor-
mányzatunknak havonta 1.400.000 forint 
plusz kiadása keletkezik, mely éves szin-
ten 14.000.000 forint, amit költhetnénk 
az egyik óvodánk udvarának felújítására, 
játszótereink fejlesztésére, vagy utak asz-
faltozásra!
 Kérjük az érintett szülőket, hogy ha a 
gyermek nem megy bölcsődébe/óvodába/
iskolába, abban az esetben mondják le az 
étkezést a pecel.e-menza.hu felületén, ez-
zel megállítva a mértéktelen pazarlást!

Pécel Város Önkormányzata

lyázat pozitív elbírálását követő 2-4 hónap alatt 
a csatornaszakasz helyreállítása a kérdéses te-
rületen is meg kell történjen.
 Ezek után következtek a résztvevők köz-
érdekű kérdései, javaslatai. Elsőként a Ha-
tár utcai lakosok képviselője kért szót, han-
got adva sérelmüknek, melynek kiváltó 
oka ez év februárjában történt, de a problé-
ma gyökere évtizedekre vezethető vissza. 
A sértett lakók hevesen bizonygatták igazukat, 
és nem fogadták el a polgármester és a jegyző 
válaszait. Sarlós Imre alpolgármester biztosí-
totta a panaszosokat, hogy találni fognak olyan 
lehetőséget, mely megoldást jelenthet mindkét 
fél számára. Végül Dr. Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő is bekapcsolódott a párbeszéd-
be, és ígéretet tett, hogy személyesen minden 
tőle telhetőt megtesz az ügy megoldása érde-
kében. Ezzel lezárult a vita, és teret kapott a 
többi kérdező is.
 Kovács Márton, a Péceli Rendőrőrs parancs-
noka is kapott egy kérdést az utcán rendszere-
sen parkoló autók ügyében. Elhangzott, hogy az 
Erzsébet sétány mentén húzódó árok mennyi-
re veszélyes, különösen a kerékpárral közleke-
dők számára, a probléma felvetője szalagkorlát 
kihelyezését javasolta. 
 Több észrevétel utalt a közutak állapotára, ez-
zel kapcsolatosan felmerült, hogy a STRABAG 
Zrt. mikor javítja meg a tönkretett utakat. A pol-
gármester szerint leghamarabb tavasszal várha-
tó ez, de reményei szerint mindenképpen meg 
fog történni. 
 A közmeghallgatásról részletesebben az ülé-
sen készült jegyzőkönyvben olvashatnak, mely 
megtalálható Pécel város honlapján. 

ÖNKORMÁNYZAT

A Szociális Munka Napja alkalmából Pécel 
Város Önkormányzata nevében Horváth Ti-
bor polgármester köszöntötte városunk 
szociális szférájának dolgozóit. Ez alkalom-
mal került sor „Az Év Szociális Dolgozója 
Díj” átadására is. A képviselő-testület dön-
tése alapján 2021-ben Galambos Lászlóné 
kapta a kitüntető címet.
 Jutka hat éve a Péceli Család-és Gyer-
mekjóléti Szolgálat dolgozója, munkáját 
odaadással végzi. Az idős, támogatásra, se-
gítségre szorulók maximális kiszolgálására 
tette fel az életét. Gondozottjai többségét 
az utolsó földi pillanatig kíséri, bármelyikük 
elvesztése egy kis darabot magával visz 
Jutka szívéből. Az általa gondozott idősek 
egész napos magányába egy kis színt visz 
lényével, kisugárzásával. Mindenki pon-
tos, precíz, megbízható embernek ismer-
te meg. Nagyfokú rugalmasság, empátia 
jellemzi. Beleérző képességének, ösztö-
nös tudásának és megérzéseinek, valamint 
az eddig megszerzett tapasztalatának kö-
szönhetően az általa gondozott időskorúak 
szívesen működnek vele együtt.
 A Kúria Rendezvényházban megtartott 
meghitt ünnepségen közreműködtek 
Szi lágyi Levente tanítványai, Buza Bálint 
és Kovács Bence. 

TISZTELT LAKOSOK!
A központi orvosi ügyeleti szol-
gáltatást 2021. december 1-től 
a Központi Háziorvosi Ügyelet 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
végzi településükön.

A KÖZPONTI ORVOSI 
ÜGYELET RENDELŐJE: 
Dr. Varga László Egészségház 
2119 Pécel, Pesti út 6.

AZ ÜGYELETI IDŐSZAK:
Hétköznap: 18:00-tól 
másnap reggel 08:00-ig
Hétvégén és ünnepnapokon:   
08:00-től másnap 08:00-ig tart.

 TELEFONSZÁMA: 
 06-70-3703-104
Az Országos Mentőszolgálat 
hívószámai: 112

Az orvosi ügyelet irányítása, a 
telefonhívások fogadása a kö-
vetkezők szerint történik: Tár-
saságunk a sürgősségi be-
tegellátás hatékonyságának 
fokozása, a párhuzamos hívá-
sok számának csökkentése, va-
lamint az azonnali elérhetőség 
biztonságának javítása érdeké-
ben az ügyelet irányítására
DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT 
MŰKÖDTET. 

A DISZPÉCSERSZOLGÁLAT 
MŰKÖDÉSÉNEK ELŐNYEI:
   •    A kórkép súlyossági fokoza-

ta szerint biztosítja az ellá-
tást (az esettől függően küld 
ügyeletet, vagy akár azonnal 
mentőt ill. biztosít szakszerű 
tanácsadást)

   •    Közvetlen kapcsolatot biz-
tosít a szolgáltatón belüli és 
szolgáltatók közötti hatékony 
együttműködéshez (OMSZ, 
Rendőrség, Katasztrófavéde-
lem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető 
sürgősségi hívószámon a lakos-
ság segítséget hívhat. Egy hívás 
kezdeményezésével az ügyelet és 
a diszpécserszolgálat egy időben 
elérhető. Így a beteg egy belépé-
si ponton keresztül kerül kapcso-
latba az ellátókkal és egyértelmű 
úton át jut ellátáshoz.

A SZOCIÁLIS 
MUNKA NAPJA
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A szavazatszámláló bizottságnak a településen 
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzék-
ben szereplő választópolgár lehet tagja. A sza-
vazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges 
számban a települési önkormányzat képviselő-
testülete az országgyűlési képviselők általános 
választásának kitűzését követően, legkésőbb a 
szavazás napja előtti huszadik napon választja 
meg, személyükre a helyi választási iroda veze-
tője tesz indítványt.
 A választási bizottságnak nem lehet tag-
ja: a köztársasági elnök, a háznagy, a képvise-
lő,  alpolgármester,  jegyző,  másik választási 

bizottság tagja, választási iroda tagja, a Ma-
gyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban 
álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd 
tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges 
szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, 
valamint a jelölt, továbbá  párt tagja, a választó-
kerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a 
választókerületben induló jelölt hozzátartozója,  
a központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásá-
ról szóló törvény szerinti központi államigazga-
tási szervvel vagy a választási bizottság illeté-
kességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb 

közigazgatási szervvel kormányzati szolgála-
ti jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszony-
ban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
személy a közalkalmazott kivételével.
 Jelentkezés írásban, a valasztas@pecel.hu 
e-mail címre a következő adatok megadásával 
lehetséges: név, születési név, lakóhely címe 
(utca, házszám), személyi azonosító szám 
(lakcímkártyán található), elérhetőségi ada-
tok (e-mail cím, telefonszám).
 A jelentkezések személyesen is leadhatók a 
Péceli Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, 
Kossuth tér 1.) földszinti ügyfélszolgálatán, 
vagy 2. emelet 28-as irodájában.
 Jelentkezési határidő: 2022. január 15.

FELHÍVÁS – A PÉCELI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 
A 2022. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRA 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA

TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖZPONTI 
ORVOSI ÜGYELET
VÁLTOZÁSÁRÓL!

A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL  
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A Rádays csapat egy fi nn iskolában

ZAVECZ JÁNOSNÉT, Mari-
ka nénit Sarlós Imre alpolgármes-
ter úr köszöntötte 90. születésnapja 
alkalmából a Jézus Szíve Társasá-
ga Idősek Otthonában. Az ünnepelt 
meghatódva fogadta a jókívánságo-
kat, az okleveleket, a tortát és a vi-
rágcsokrot, melyet alpolgármester 
úr adott át.
 Marika néni két gyermeket ne-
velt fel, mindkettő ragyogó életpá-
lyát tudhat magáénak.

MARIKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE RÁDAYS TANÁROK IISALMIBAN,
 Szeretettel nevelgette unokáit, sok 
öröme van a családjában, hiszen na-
gyon szoros kapcsolatban vannak ma is.
 Szeret olvasni, könyv nélkül szin-
te soha nem látni.
 Szeretett kertészkedni, ellátta csa-
ládját mindennel, ami a háztartás-
ba kell.
 Az otthonban is nagy gonddal gon-
dozza a növényeket. Fekvő szobatár-
sait is odafi gyeléssel, szeretettel gon-
dozza, minden kívánságukat teljesíti.

Nagy volt az öröm Ráday Gimis kollégáim köré-
ben, amikor 2019 tavaszán kiderült, hogy Eras-
mus+ pályázatot nyertünk. A sok munka után 

jóleső érzés volt, hogy odaítélték nekünk a támo-
gatást – neki is láttunk az út szervezésének. 

OKTATÁS

Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a 

 

A magasabb vezetői megbízás 
kezdete: 2022. április 1.

 A magasabb vezetői megbízás 
megszűnésének időpontja: 
 2027. március 31.
 A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. január 31.
 
Részletes pályázati feltételek el-
érhetők a – www.kozigallas.gov.
hu portálon, Pécel Város Önkor-
mányzatának hirdetőtábláján, Pé-
cel Város Önkormányzatának 
honlapján (www.pecel.hu)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Retro kiállítással 
nyitották meg 
az idei évben a 
Szent Erzsébet 
hetet a Szent Er-
zsébet Katolikus 
Általános Iskolá-
ban 2021. november 15-én délután. 
 A járványügyi helyzet miatt az isko-
la vezetősége úgy döntött, hogy nyilvá-
nos rendezvényként ezt az egy progra-
mot hirdetik meg a nyilvánosság előtt.
 A Retro világába Almási László János 
kalauzolta el a közönséget, az iskola nö-
vendékei pedig retro dalcsokorral színe-
sítették a programot. A megnyitó után a 
’60-’70-’80-’90-es évek tárgyaiból össze-
állított kiállítás megtekinthető volt az ér-
deklődők számára, az ereklyéket lelkes 
szülők ajánlottak fel a kiállításra. A Szent 
Erzsébet hét legfőbb témája a termé-
szetvédelem volt, így a program része-
ként a Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskolába járó gyermekek pályázati rajzai 
is megtekinthetőek voltak.

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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H árom pedagógus Londonba uta-
zott módszertani képzésre, há-
rom pedig a fi nnországi Kemibe 

– négyen maradtunk, akik 2020 tavaszán 
szerettünk volna utazni. A pandémia azon-
ban áthúzta számításainkat. Úgy nézett ki, 
nem is fogunk tudni már kiutazni, több 
iskola is elutasított bennünket, de Pécel 
fi nn testvérvárosa, Iisalmi nem mondott 
nemet: az Iisalmen Lyseo fogadott ben-
nünket – köszönet ezért a testvérvárosi 
kapcsolatnak, valamint a Péceli Magyar-
Finn Baráti Körnek!
 Tíz napot töltöttünk 
Iisal miban, s a Job Sha-
dowing program ke-
retében áttekin-
tést kaptunk a 
finn oktatási 
rendszerről. 
A jól felsze-
relt iskolában 

a tanulók saját laptopjaikon dolgoznak, s 
a munka nagy részét önállóan végzik, sa-
ját tempójukban haladva. Tanáraik segítik 
őket, ha elakadnak, követik haladásukat, 
s megerősítik őket abban, hogy minden-
ki magának tanul. Tetszett nekünk a töm-
bösített tanév, valamint a tanulni kívánt 
tantárgyak kiválasztásának lehetősége is. 
Úgy láttuk, a tanulók így motiváltabbak 
és felelősségteljesebbek. 
 Az iskolán kívül testvérvárosunkat is 
megismertük, találkoztunk az Iisalmi 
Finn-Magyar Baráti Kör helyi képvise-
lőivel és tagjaival, együtt bowlingoztunk, 
koncertre mentünk és túráztunk a renge-
teg tó között. Megízleltük a helyi specia-
litásokat, a lazacot és a rénszarvaslevest. 
Kedves és segítőkész emberekkel talál-
koztunk mindenhol. 
 Az itthoni érdeklődőkkel 2021. novem-
ber 15-én osztottuk meg élményeinket is-
kolánk könyvtárában. Köszönjük az érdek-
lődést, a sok kérdést, a Péceli Magyar-Finn 
Baráti Körnek pedig a szervezést! To-

vábbi terveink között szerepel 
egy nagyobb disszemináció 

szervezése is, melyről 
időben értesíteni 

fogjuk a kedves 
olvasókat!

Az utazók 
nevében: 

Borzási Lídia, 
angoltanár

avagy: Így oktatnak ők!

Körnek!
 töltöttünk 

a Job Sha-
am ke-
kin-
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. 
-

vábbi terveink köz
egy nagyobb d

szervezés
időben

fogju
olv

Iskolaépületek 
az evangélikus 
templom körül

Tűzrakóhely a sípálya lábánál

Péceli Napsugár 
Bölcsőde intézményvezetői 
(kisgyermeknevelő magasabb 
vezetői megbízással) 
beosztásának ellátására.

RETRO KIÁLLÍTÁS 
a ’60-’70-’80-’90-es 
évek tárgyaiból

KÖZTERÜLET HÍREI
KÉRJÜK A TISZTELT LAKÓ-

KAT, hogy havas időjárás eseten 
segítsék a hóeltakarítási, sózási és 
síkosság-mentesí-
tési munkák zökke-
nőmentes végzését. 
Az útszélén parko-
ló autók nehezítik, 
illetve akadályoz-
zák a megfelelő csú-

szásmentesítést. Legyenek kedvesek 
arra is fi gyelni, hogy az ingatlanok 
elől a járdán a lakosoknak kell gon-

doskodni a hó eltakarí-
tásról és a síkosság-men-
tesítésről. Ne felejtsék, 
hogy a járdák síkosság- 
mentesítéséhez útszóró 
sót, hamut, illetve homo-
kot lehet használni! 
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TEGYÜNK EGYÜTT 
KÖRNYEZETÜNKÉRT!

T ámogatók 
és segítők 
jóvoltából 

2020. november 
elején 9 gyönyörű 
fa foglalta el új helyét 
a Topolyos felnőtt játszó-
tere körül. Sajnos, a száraz nyár 
során nem igazán volt gondozója 
a fáknak, bár többször is kaptak 
vizet, azonban nem eleget. Azt ta-
pasztaltuk, hogy a felnőtt játszóté-
ren tornázók nem érzik maguké-
nak a környezetet, és nem siettek 
a fák segítségére. 
 Az elmúlt 1 év alatt jó néhány 
természetszerető péceli lakostól 
érkezett adomány szervezetünk-
höz, amelyért ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani. Tudjuk, hogy 
ebben a nehéz gazdasági helyzet-
ben ez még nagyobb dolog! 
 Az összegyűlt pénzösszeget a 
Topolyosban kiszáradt fák pót-
lására fordítottuk. 
 Annak ellenére, hogy egyre ki-
sebb az érdeklődés a péceli fák 
és környezetünk megóvása iránt, 
nem maradtunk egyedül a novem-
ber első szombatjára tervezett ak-

ciónkon. Néhány természet szere-
tő család segítségével pótoltuk és 
cseréltük a Topolyosban kiszáradt 
fákat, és még arra is maradt ked-
vünk és energiánk, hogy a Petőfi  
suliban elültessünk 8 gyümölcs-
fa csemetét.
 Köszönet a támogatóknak és a 
megjelent pécelieknek, akikkel egy 

hasznos, jövőnket befolyásoló 
ügyön dolgoztunk azon a 

napsütéses szép őszi 
napon!
 A következő hó-
napokban és év-
ben kiemelkedő-
en fontos ezeknek 

a fáknak a megma-
radása érdekében 

a rendszeres öntözés. 
Nem akarjuk, hogy ezentúl 

akár egyetlen fa kiszáradjon, ezért 
örökbefogadási programot hirde-
tünk. Jelentkezz örökbefogadónak, 
és segíts a fáknak megmaradni! 
Az örökbefogadással járó feladat 
az örökbefogadott fa heti locsolá-
sa, ápolása. Egy fát több család is 
örökbe fogadhat, így a feladat több 
család között megosztható. (Kérjük, 
örökbefogadási szándékukat jelez-
zék facebook oldalunkon.)
 Ne feledjük, hogy a fák nem 
csak árnyékot adnak, szép lát-
ványt nyújtanak, de gyerekeink-
nek a tiszta levegőt is biztosítani 
fogják.
 Fontosnak tartjuk megemlíteni, 
hogy ne csak várjuk, hogy meg-
változzon körülöttünk a világ, ha-
nem tegyünk mi is érte! Ha min-
denki másra vár, a végén elszalad 
az idő anélkül, hogy cselekedtünk 
volna! 10 millió fa Pécel 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

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

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

CEGLÉDEN: DTkH Nonprofi t Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
 hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig
 Tel.: 53/500-152, 53/500-153
 E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu • Web: www.dtkh.hu

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szál-
lítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulla-
dék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
 Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, 
az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlá-
tozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illet-
ve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől 
eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tete-
jű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
 Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulla-
dékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkent-
ve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezé-
sükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, bo-
ros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőponton 
történik! (Kossuth Lajos utca 18.)

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

2021. DECEMBER HÓNAPBAN ingatlanonként 
4 db ingyenes lebomló DTkH-s zöld zsák, valamint to-
vábbi korlátlan mennyiségű megvásárolt, kék színű DTkH 
emblémás lebomló zsák, illetve a  max. 70 cm hosszú kö-
tegekben összekötött 0,5 m3 mennyiségű ágnyesedék he-
lyezhető ki.

 A begyűjtés alkalmával 2 db zöld színű DTKH-s zsákot biz-
tosítunk csereként.
 Ennek megfelelően a 2022-es évben, áprilisban és júliusban 
egy-egy alkalommal történik majd a zöldhulladék gyűjtése.

FIGYELEM! 2021. JÚLIUS 5-TŐL A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
AZ EGÉSZ TELEPÜLÉSEN HÉTFŐI NAPOKON TÖRTÉNIK! 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2021.

DECEMBER
13.; 27.

A kommunális 
hull. szállítás 

napja

HÁZHOZ MENŐ ZÖLD-
HULLADÉK GYŰJTÉS 2021.

DECEMBER

Hétfő 6.

Habár az elmúlt időszakban csapatunk, 
a 10 millió fa Pécel nem volt hangos, azért 
aktivitásunk nem maradt abba! Kisebb 
hallgatás után szeretnénk egy kis helyzet-
jelentést adni utóbbi tevékenységeinkről.2021. október 16-án került sor a Péceli Parnasz-

szus Alapítvány által a III. KÓRUSBIENNÁLÉ ke-
retében megrendezett kórustalálkozóra Péce-
len, a zsúfolásig megtelt Ráday-kastélyban.
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A Kórusbiennálé elindításával az 
Alapítvány célul tűzte ki a Ko-
dály-módszeren alapuló zenei ne-

velésnek, nevelésügynek, iskolaügynek a 
segítését, támogatását. A hazai és a nem-
zetközi téren a módszer alkalmazásával 
eredményesen dolgozó kórusműhelyek 
munkáján keresztül a találkozók kóru-
sai, vezetői és a közönség tanulnak egy-
mástól, a zene erejével a teljes szemé-
lyiségre ható lélekfejlesztő élményben 
vehetnek részt.
 Az idén a Kossuth-díjas Sapszon Fe-
renc, és az általa alapított  budapes-
ti Kodály Zoltán Magyar Kórusisko-
la Lau date Gyermekkara látogatott el 
hozzánk, Sap szon Borbála karigazga-
tó vezetésével. A KÓRUSBIENNÁLÉ ál-
landó meghívottja a Péceli Gyermek-és 
Ifjúsági Kórus, vezetőjével, Szilágyiné 
Szalai Zsuzsával. Köszönjük a közremű-
ködők és segítőink munkáját, támoga-
tását, melyek nélkül ezek a közhasznú 
kulturális események nem valósulhat-
tak volna meg. 

Kapronczai Zoltánné 
a Péceli Parnasszus Alapítvány elnöke

TUDÓSÍTÁSOK SZÜLŐK TOLLÁBÓL:
A Péceli Parnasszus Alapítvány rendezé-
sében, a Ráday-kastélyban, a III. Kórus-
biennálé alkalmából lépett fel a budapesti 
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate 
Leánykara és péceli Rutafa Gyermek- és 
Ifjúsági kórusa.
 Fantasztikus érzés volt a covid-időszak 
után végre élőben hallgatni a gyönyörű 
éneklést. 
 A magyar kórusmuzsikát, ami egyedül-
álló a világon, teltházas előadásként élvez-
hette a közönség. 
 Közös éneklésre is sor került a hallgató-
sággal.
 Barátságos, kedves, színvonalas találko-
zó volt, többen azt jelezték vissza, hogy a 
sok ember nem is tűnt tömegnek, hanem 
végül egy közösséggé kovácsolódott.
 A covid időszakában igazán nem volt 
könnyű egyetlen kórusnak sem létezni.
 A Laudate kórusa ráadásul újonnan ala-
kult ősszel, hiszen bekerültek az ötödikesek, 
és kiléptek a nyolcadikosok. Nagy reper-
toárral, bátran és örömmel álltak ki még-
is a színpadra, gyönyörű szólókat is hall-

hattunk, a tiszta hangok 
szépen zengtek, kihasz-
nálva a terem adottságait.
 A hatalmas érdeklődés 
nagyon motiváló volt. 
A bezártság után mint kö-
zösség nyilvánulhattak 
meg a gyermekek mind-
két kórus részéről.
 Szép, érzékeny, lélek-
emelő és megható mu-
zsikálás volt minden da-

rab előadása, a közönséget is megérintette, 
vastapssal jutalmazták a  gyermekeket és a 
kórusvezetőket, Sapszon Borbála karigaz-
gatót, valamint Szilágyiné Szalai Zsuzsan-
na karnagyot.
 A gyermekek elismeréssel hallgatták 
egymást, a fellépést követően pedig vígan 
beszélgettek és falatoztak a meghívó Péce-
li Parnasszus Alapítvány és a gyermekek 
szülei által hozott bőséges, soha ki nem fo-
gyó fi nomságokból.
 Jó és fontos ötlet volt a vendéglátó Ala-
pítvány és a Rutafa kórus részéről ez a szép 
alkalom, a két kórus tervezi a jövőben is a 
közös éneklést.

Tőzsér-Csanádi Gabriella, 
Laudáte Gyermekkar

A Ráday Kastély ilyen nagy közön-
séget még nem látott” – Biennálé a 
Ráday Kastélyban
 2021. október 16-án a III. Kórusbiennálén 
vehettünk részt Pécelen. A Ráday Kastély 
adott otthont ennek a rangos eseménynek, 
mely kétévente kerül megvalósításra a Pé-
celi Parnasszus Alapítvány rendezésében. 
Így 2019 után ismét megtarthattuk a kó-
rustalálkozót.
 A Péceli Parnasszus Alapítvány és a 
Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus meg-
hívására a Kodály Zoltán Magyar Kó-
rusiskola Laudate Gyermekkara adott 
hangversenyt Sapszon Borbála vezetésével. 
A program a Kórusiskola darabjaival kez-
dődött, majd a műsor második felében 
a péceli kórus három formációja énekelt.
 Felemelő volt hallgatni a színvonalas elő-
adásokat, sokféle kórusmű elhangzott az 
egyházi és reneszánsz daraboktól a népdal-
feldolgozásokon át a spirituáléig. A kastély 
dísztermét és a lépcsőházat nézők sokasá-
ga töltötte meg. Annyira sokan gyűltünk 
össze, hogy talán ennyi embert egyszerre 
a kastély falai nem is láttak még. 
 A műsor után a péceli kórus és a Péceli 
Parnasszus Alapítvány egy kis harapniva-
lóval kedveskede   a vendégeknek és a közön-
ségnek, ahol kötetlen társalgással zárult az est.

Erdős Csilla,  Péceli Gyermek-
és Ifjúsági Kórus                                  

III. Kórusbiennálé
Péceli Gyermek-és Ifjúsági Kórus

Lau date Gyermekkar
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KULTÚRA

EGY ÉV KIHAGYÁS 
UTÁN ismét nagysza-
bású koncerttel várta a 
nagyérdeműt az Ossó 
János Fúvószenekar a 
PIOK Szemere Pál Ál-
talános Iskola aulájában 
2021. november 6-án 18 
órától. Kovács Ernőné, a 
Péceli Alapfokú Művé-
szeti Iskola intézmény-
vezetője nyitó beszédében ünnepnek ne-
vezte a városunkban már hagyománnyá 
vált hangversenyt. Hiszen ez az esemény 
egy kivételes őszi szívet-lelket melenge-
tő este. Majd bevezetőjét egy rövid tör-
ténelmi áttekintéssel folytatta.
 Az Ossó János Fúvószenekar pa-
lettája igen színes, így ez alkalommal 
hallhattunk katonazenekari műveket, 
egy opera nyitányt, 3 táncot, polkát és 
üvegestáncot, melyből a keringő tulaj-
donképpen fi lmzene volt. Azután mu-
sicalt, fi lmzenét, illetve ABBA sláger-
ből összeállított egyveleget is.

IDÉN MÁR 7. ALKALOMMAL ren-
dezték meg a Színek, Hangulatok kiállí-
tást, melyen helyi és környékbeli alkotók 
műveit tekinthetik meg az érdeklődők. Tö-
retlen sikerről beszélhetünk, mivel évről 
évre nő a kiállítók száma, és ez-
zel együtt a látogatottság mér-
téke is emelkedik. 
 Az ötletgazda Kiss Fe-
renc, akinek szintén egyik 
kedvenc időtöltése a festés. 
A „kul túr misszió” – ahogyan 
Ferenc nevezi a kiállítással járó 
szervezési munkát – célja az, 
hogy lehetőséget biztosítson 
az alkotóknak a bemutatkozás-

OSSÓ JÁNOS Fúvószenekar koncertje

Egyre népszerűbb 
A SZÍNEK, HANGULATOK KIÁLLÍTÁS

ra, és nem utolsó sorban a kultúra, ezen 
belül is a festészet minél szélesebb körű 
terjesztése. 
 Kellemes programban volt része annak, 
aki ellátogatott a Ráday-kastélyba novem-

ber 6-án a kiállítás ünnepélyes megnyitó-
jára november 6-án. Horváth Tibor pol-
gármester köszöntője után Schéff er Anna 
keramikus értékelte a kiállított műveket, 
majd hivatalosan megnyitotta a tárlatot. 
A vizualitás mellett zenei élményt is tar-
togatott az esemény, a Past Present Cover 
duó  (Kiss Ferenc-gitár, Szabó Attila-
fuvola) új felállásban mutatkozott be és 
adott elő népszerű dalokat. A jó hangu-
latú ünnepséget egy kedves gesztus zár-

ta, a szervezők egy-egy szál 
virággal köszönték meg a 31 
alkotónak a részvételt.
 A kiállítás két hétig tartott 
nyitva, a péceliek kedvezmé-
nyes belépővel látogathatták.
 A Színek, Hangulatok kiállí-
tás Pécel Város Önkormányza-
ta és a Fészer Alkotó Egyesület 
támogatásával valósult meg. 

L.Á.

Past Present Cover duó
Kiállított képek 

a Ráday-kastély folyosóján

 A közönség nagy örömére minden kon-
certen felcsendül az Ossó János által a 
zenekar számára írt Péceli Ifjúsági In-
duló. 
 A zenekar tagjainak nagy része dol-
gozó diplomás felnőtt, akik a zeneiskola 
valamennyi lehetséges évfolyamát elvé-
gezve maradtak hűséges „öregei” a zene-
karnak. A csapatban többen felsőokta-
tásban vesznek részt, és természetesen 
vannak szép számmal jelenlegi zeneis-
kolások is.
 Lelkesedésük töretlen, és már most 
készülnek a jövő évi koncertekre.

Részletek Jó-
kai Mór humo-
ros írásaiból.
 Válogatta, 
sajtó alá ren-
dezte, az elő-
szót, a jegy-
zeteket és az 
összekötő szö-
vegeket írta: 
Heltai Miklós

A könyv megrendelhető:  
https://www.lira.hu › quotfeltamad-e-
a-medvecukorquot
 

„FELTÁMAD-E 
A MEDVECUKOR?”
Figyelmükbe ajánljuk 
Heltai Miklós, Pécel Város 
Díszpolgára nemrégiben 
megjelent munkáját:

Kiss Ferenc virággal köszöni meg az alkotók munkáját

A fúvószenekar közös produkciója a Petőfi  Sándor Férfi -
kórussal valamint a Zeneiskola tanáraival és növendékeivel
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Hogyan éld túl a karácsonyt, 
ÉS LEGYÉL MOTIVÁLT 2022-BEN? 

Neked mi jut eszedbe a karácsonyról? A szeretet 
ünnepe, amikor a szeretteinkkel vagyunk együtt? 

Vagy a kereszténység ünnepe; Jézus Krisztus 
születése? Esetleg a nagy kajálások, ajándé-
kok, otthon melege, fenyőfa, díszek, tél, hó?

K arácsonykor kiengedhetjük ma-
gunkból a hétköznapok feszültsé-
gét azok körében, akiknek igazán 

számítunk. Ilyenkor mindenki szeretné jól 
érezni magát, azonban ez nagy terhet ró a 
családokra, mert a karácsony előtti nagy-
takarítás, bevásárlás, ajándékok beszerzé-
se, mind olyan feladat, melyet szentestéig 
teljesíteni kell.

A stressz és az idegeskedés elkerü-
lése végett szeretnék néhány jó ta-
nácsot adni a karácsonyi előkészü-
letekkel kapcsolatban:
   •      A legfontosabb az idő, hogy kezdj el min-

dent időben beszerezni, megvásárolni és 
az ajándékokat se hagyd az utolsó hétre.

   •      Írd össze előre, hogy mit szeretnél el-
intézni az ünnepekig, mert a listánk-
kal nem felejtünk el semmit.

   •      Azért, hogy ne ess túlzásba a költekezés 
terén, találj ki egy limitet, amit a vásár-
lások során ne lépj túl.

   •      Engedd el az idegeskedést, a gör-
csös megfelelni akarást. A stressz 
megkeseríti a saját, és a környeze-
ted életét is. A lényeg úgyis a kö-
zös együttlét!

 
Nézzük meg, hogy a csillogáson túl, 
hogy telik általában a karácsony. Mert 
sajnos a karácsony megmutatja a 
NEM annyira harmonikus kapcso-
latokat is, és sok családban pont az 
ellenkezője történik, mint amire ere-
detileg vágynak. Nem ritka a veszeke-
dés, kiabálás, sértődés, melyet nyil-
ván nem posztol ki senki a közösségi 
médiára, hanem mindezek elrejtve a 
színfalak mögött történnek.

De van egy jó hírem, mindig van 
kiút! Lássuk, mit lehet tenni:
 Először is vedd észre, azaz tuda-
tosítsd, hogy mit történik benned. 

Például észrevetted már, hogy néha úgy 
reagálsz egy dologra, ahogy azt anno édes-
anyád tette, vagy, ahogy apukád? Pedig 
nem is akartál így reagálni, csak kicsú-
szott a szádon. Nos, ezek azok a pillana-
tok, amikor a tudatalattid mintái alap-
ján viselkedsz. Ha észre veszed, az már 
jó, mert utána tudsz rá odafi gyelni, és vál-
toztatni rajta.
 Ez persze időbe telik, légy türelmes ma-
gaddal, és ne vedd túl komolyan a dolgokat, 
vigyél egy kis humort a nehezebb élethely-
zetekbe, és törekedj a tudatosságra. Min-
den konfl iktus valójában egy lehetőség a 
fejlődésre, hogy másképp reagáljunk.
 Egy másik ok lehet az egyedüllét, a ma-
gány, ami bármelyik korosztályt érintheti. 
De van, aki elveszítette a szeretteit, vagy 
épp távol él tőlük. Ez az időszak többszö-
rösen nehéz az ő számukra. És olyan is 
akad, aki egyszerűen nem szereti a kará-
csonyt, mert rossz emlék társul hozzá. Az 
ok sokféle lehet, de hidd el; mindig van 

döntési lehetőséged, hogy hogy töltöd az 
ünnepeket! 
 Próbálj meg időt tölteni a hobbiddal; ol-
vass egész nap vagy sétálj. A lényeg, hogy 
csinálj olyan tevékenységeket, melyek fel-
töltenek és megnyugtatnak.
 Szóval akárhol vagy, együtt a családdal, 
vagy távol tőlük, hidd el, hogy CSAK RAJ-
TAD MÚLIK, hogy hogy érzed magadat!
 Valamint ha te nyugodt, kiegyensúlyo-
zott vagy, a környezeted is könnyebben 
alkalmazkodik ehhez az állapothoz. Ké-
szüljünk hát közösen, békében, szeretet-
ben erre a csodálatos ünnepre!
 És, hogy hogyan készülj fel 2022-re? 
Nos, a sikerhez mindig kellenek célok, ami 
visz előre. Sokan megfogalmazzák, és le 
is írják, de valahogy mégsem érik el azo-
kat. A szilveszteri fogadalmak után pár 
héttel pedig gyorsan elfogy a motiváció, 
nem igaz? 

TE PÉLDÁUL TUDOD, HOGY MIÉRT 
NEM ÉRED EL A CÉLJAIDAT?
Ha szeretnéd megérteni, és mo-
tivált lenni 2022-ben, akkor 
töltsd le a 16 oldalas tanul-
mányt, melyet az alábbi QR 
kód segítségével érsz el a fel-
ugró oldalon (csak vidd a te-

lefonod fényképezőgép fókuszát a 
QR kód fölé).
 
„Kívánom, hogy mindaz, amit 
ma éjjel gondoltál, ugyan-
úgy igaz legyen holnap s 
holnapután,k ívánok igazi ün-
nepet, kívánok igazabb életet, 
békés karácsonyt kívánok min-
denkinek!”

Mundrucz Leonóra
 – transzformációs mentor és coach

AJÁNLÓ

Keress bátran, ha
elakadtál, és szeretnél 
valódi változást 
az életedben! 
www.motivlea.hu 
Kövess be 
#Motivlea néven:    



LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,  

keretszerződéssel és számlával segítjük megrendelőinket.Ú Í ÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,
EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE

keretszerződéssel és számlá g j

PÉCELEN ÉS A KÖRNYÉKEN   

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!
S HELYSZÍNI FEL

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

 Tel.: 36-30/233-0802
Nyitva: H-P: 1000-1700, Szo: 900-1200

www.gyermekruhashop.hu

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT  
NŐI RUHÁZATTAL, 

kiegészítőkkel! 

MINDEN, AMIRE  
A GYERMEKEKNEK 
SZÜKSÉGE VAN …

Csapok, szifonok, mosdók,  
WC-k, WC tartályok stb. cseréje. 

Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

VÍZSZERELÉS

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS
  zsindelyezés
  széldeszkázás
  szegőelemek cseréje
  beázások javítása
  ereszcsatorna javítása, 
cseréje, takarítása
  tetőszerkezet teljes  
cseréje és fedése

06-30/919-4694

a, 

Alpin-
technikával. 

Kedvező 
árak!

SZAKKÉPZETT 

MESTEREK

Tel.:
HÍVJON MOST!  

 
VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL  

AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  

 1. Szo Újév, Fruzsina
 2. V Ábel, Alpár
 3. H Genovéva, Benjámin
 4. K Titusz, Leona
 5. Sz Simon, Emília
 6. Cs Boldizsár, Menyhért
 7. P Attila, Ramóna
 8. Szo Gyöngyvér, Szörény
 9. V Marcell, Jusztiánusz
 10. H Melánia, Vilmos
 11. K Ágota, Honoráta
 12. Sz Ernő, Tatjána
 13. Cs Veronika, Csongor
 14. P Bódog, Félix
 15. Szo Lóránt, Lóránd
 16. V Gusztáv, Marcell
 17. H Antal, Antónia
 18. K Piroska, Margit
 19. Sz Sára, Márió
 20. Cs Fábián, Sebestyén
 21. P Ágnes, Agnéta
 22. Szo Vince, Artúr
 23. V Zelma, Rajmund
 24. H Timót, Ferenc
 25. K Pál, Henrik
 26. Sz Vanda, Paula
 27. Cs Angéla, Angelika
 28. P Károly, Karola
 29. Szo Adél, Valér
 30. V Martina, Gerda
 31. H Marcella, János

 1. K Albin, Csepke
 2. Sz Lujza, Axel
 3. Cs Kornélia, Frigyes
 4. P Kázmér, Adrienn
 5. Szo Adorján, Adrián
 6. V Leonóra, Inez
 7. H Tamás, Perpétua
 8. K Zoltán, Julián
 9. Sz Franciska, Fanni
 10. Cs Ildikó, Emil
 11. P Szilárd, Borostyán
 12. Szo Gergely, Maximilián
 13. V Krisztián, Ajtony
 14. H Matild, Tilla
 15. K Nemzeti ü., Kristóf
 16. Sz Henrietta, Herbert
 17. Cs Gertrúd, Patrik
 18. P Sándor, Ede
 19. Szo József, Bánk
 20. V Klaudia, Alexandra
 21. H Benedek, Bence
 22. K Beáta, Izolda
 23. Sz Emőke, Botond
 24. Cs Gábor, Karina
 25. P Irén, Írisz
 26. Szo Emánuel, Larissza
 27. V Hajnalka, Lídia
 28. H Gedeon, Johanna
 29. K Auguszta, Bertold
 30. Sz Zalán, Izidor
 31. Cs Árpád, Benő

 1. K Ignác, Brigitta
 2. Sz Karolina, Aida
 3. Cs Balázs, Oszkár
 4. P Ráhel, Csenge
 5. Szo Ágota, Ingrid
 6. V Dorottya, Dóra
 7. H Tódor, Rómeó
 8. K Aranka, Jeromos
 9. Sz Abigél, Alex
 10. Cs Elvira
 11. P Bertold, Marietta
 12. Szo Lívia, Lídia
 13. V Ella, Linda
 14. H Bálint, Valentin
 15. K Kolos, Georgina
 16. Sz Julianna, Lilla
 17. Cs Donát
 18. P Bernadett, Simon
 19. Szo Zsuzsanna, Eliza
 20. V Aladár, Álmos
 21. H Eleonóra, Zelmira
 22. K Gerzson, Margit
 23. Sz Alfréd, Mirtill
 24. Cs Mátyás, Darinka
 25. P Géza, Vanda
 26. Szo Edina, Alexander
 27. V Ákos, Bátor
 28. H Elemér

 1. P Hugó
 2. Szo Áron, Tünde
 3. V Buda, Richárd
 4. H Izidor, Kerény
 5. K Vince, Juliána
 6. Sz Vilmos
 7. Cs Herman, Armand
 8. P Dénes, Valter
 9. Szo Erhard, Csoma
 10. V Zsolt, Ezékiel
 11. H Leó, Szaniszló
 12. K Gyula, Sebő
 13. Sz Ida, Márton
 14. Cs Tibor, Bende
 15. P Nagypéntek, 
   Anasztázia, Tas
 16. Szo Csongor
 17. V Húsvét, Rudolf
 18. H Húsvét, Andrea, Ilma
 19. K Emma, Malvin
 20. Sz Tivadar, Tihamér
 21. Cs Konrád
 22. P Csilla, Noémi
 23. Szo Béla, Hella
 24. V György, Bojána
 25. H Márk, Ányos
 26. K Ervin, Ervina
 27. Sz Zita, Mariann
 28. Cs Valéria, Fedóra
 29. P Péter, Katerina
 30. Szo Katalin, Kitti

 1. V A munka ünnepe, 
   Fülöp, Jakab
 2. H Zsigmond, Minerva
 3. K Tímea, Irma
 4. Sz Mónika, Flórián
 5. Cs Györgyi, Adrián
 6. P Ivett, Frida
 7. Szo Gizella, Bendegúz
 8. V Mihály, Stella
 9. H Gergely, Gergő
 10. K Ármin, Pálma
 11. Sz Ferenc, Fabríciusz
 12. Cs Pongrác, Gyöngy
 13. P Szervác, Imola
 14. Szo Bonifác, Gyöngyi
 15. V Zsófi a, Szonja
 16. H Botond, Mózes
 17. K Paszkál, Ditmár
 18. Sz Erik, Alexandra
 19. Cs Ivó, Milán
 20. P Bernát, Felícia
 21. Szo Konstantin
 22. V Júlia, Rita
 23. H Dezső, Dés
 24. K Eszter, Eliza
 25. Sz Orbán
 26. Cs Fülöp, Evelin
 27. P Hella, Agrippa
 28. Szo Emil, Csanád
 29. V Magdolna, Almira
 30. H Janka, Zsanett
 31. K Angéla, Petronella

 1. Sz Tünde, Jusztin
 2. Cs Kármen, Anita
 3. P Klotild, Bercel
 4. Szo Bulcsú
 5. V Pünkösd, Fatime
 6. H Pünkösd, Norbert, 
   Cintia
 7. K Róbert, Robertina
 8. Sz Medárd, Helga
 9. Cs Félix, Előd
 10. P Margit, Gréta
 11. Szo Barnabás, Rozalinda
 12. V Villő, Cinella
 13. H Antal, Anett
 14. K Vazul, Herta
 15. Sz Jolán, Vid
 16. Cs Jusztin, Ajtony
 17. P Laura, Aida
 18. Szo Arnold, Levente
 19. V Gyárfás, Zorka
 20. H Rafael, Özséb
 21. K Alajos, Leila
 22. Sz Paulina, Albin
 23. Cs Zoltán, Szultána
 24. P Iván, Bajnok
 25. Szo Vilmos, Viola
 26. V János, Pál
 27. H László, Sámson
 28. K Levente, Irén
 29. Sz Péter, Pál
 30. Cs Pál, Bese

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

2022
Pécel

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3-eskonténerekkel

Szabó 
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

Tel.: 06-30-911-8246
PÉCEL, 

Zsigmondi u. elején

Női-, Férfi-,
 Gyerek Fodrászat

MAYER SÁNDOR

+36 30 314 0309+33333366666666 333300000 314 0+

AUTÓMENTÉS 
BALESETI MENTÉS

FURGONMENTÉS
GÉPSZÁLLÍTÁS 

0-24

TRX
Pilates
Konditerem  

TRX
Pilates
Konditerem

MEGNYÍLT PÉCEL ÚJ
FITNESS STÚDIÓJA,

TELEFON: +36 30 334 9072

 
 

PÉCEL,  
Rét utca 6/A.P

www.neptunautokozmetika.hu
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-

 
SZÁLLÍTÁS PÉCELEN!

NAPI  
AJÁNLATOK!

Baross Street 
Food #Pécel

P

TEL.: 06-30-851-99-55TE

.

Cím: 2119 Pécel,  
Rákos utca 2.  

(Számítástechnikai üzlet mellett)

Zsidi Tímea 

Szabóné Kárpáti Szilvia 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ KKKKÉZ ÉS KÉZ ÉS
SZALON

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!



 Tel.: 36-30/233-0802
Nyitva: H-P: 1000-1700, Szo: 900-1200

www.gyermekruhashop.hu

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT  
NŐI RUHÁZATTAL, 

kiegészítőkkel! 

MINDEN, AMIRE  
A GYERMEKEKNEK 
SZÜKSÉGE VAN …

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS
  zsindelyezés
  széldeszkázás
  szegőelemek cseréje
  beázások javítása
  ereszcsatorna javítása, 
cseréje, takarítása
  tetőszerkezet teljes  
cseréje és fedése

06-30/919-4694

a, 

Alpin-
technikával. 

Kedvező 
árak!

SZAKKÉPZETT 

MESTEREK

Tel.:
HÍVJON MOST!  

 
VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL  

AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  

 1. P Tihamér, Annamária
 2. Szo Ottó, Sarolt
 3. V Kornél, Soma
 4. H Ulrik, Berta
 5. K Emese, Sarolta
 6. Sz Csaba, Dominika
 7. Cs Apollónia, Bódog
 8. P Ellák, Eperke
 9. Szo Lukrécia, Veronika
 10. V Amália, Ulrika
 11. H Nóra, Lili
 12. K Izabella, Dalma
 13. Sz Jenő, Indra
 14. Cs Örs, Stella
 15. P Henrik, Roland
 16. Szo Valter, Irma
 17. V Endre, Elek
 18. H Frigyes, Kámea
 19. K Emília, Varsány
 20. Sz Illés, Margaréta
 21. Cs Dániel, Daniella
 22. P Magdolna, Léna
 23. Szo Lenke, Laborc
 24. V Kinga, Kincső
 25. H Kristóf, Jakab
 26. K Anna, Anikó
 27. Sz Olga, Liliána
 28. Cs Szabolcs, Szeréna
 29. P Márta, Flóra
 30. Szo Judit, Xénia
 31. V Oszkár, Ignác

 1. Cs Egyed, Egon
 2. P Rebeka, Dorina
 3. Szo Hilda, Csobán
 4. V Rozália, Mór
 5. H Viktor, Lőrinc
 6. K Zakariás, Csanád
 7. Sz Regina, Dusán
 8. Cs Mária, Adrienn
 9. P Ádám, Pető
 10. Szo Nikolett, Hunor
 11. V Teodóra, Jácint
 12. H Mária, Irma
 13. K Kornél, Móric
 14. Sz Szeréna, Roxána
 15. Cs Enikő, Melitta
 16. P Edit, Ciprián
 17. Szo Zsófi a, Robin
 18. V Diána, Metód
 19. H Vilhelmina, Dorián
 20. K Friderika, Frida
 21. Sz Máté, Mirella
 22. Cs Móric, Írisz
 23. P Tekla
 24. Szo Gellért, Mercédesz
 25. V Eufrozina, Kende
 26. H Jusztina, Pál
 27. K Adalbert, Döme
 28. Sz Vencel, Bernát
 29. Cs Mihály, Mikes
 30. P Jeromos

 1. H Boglárka, Nimród
 2. K Lehel, Alfonz
 3. Sz Hermina, Lídia
 4. Cs Domonkos, Dominika
 5. P Krisztina, Abelina
 6. Szo Berta, Bettina
 7. V Ibolya, Cseperke
 8. H László, Domonkos
 9. K Emőd, Román
 10. Sz Lőrinc, Blanka
 11. Cs Zsuzsanna, Tiborc
 12. P Klára, Dina
 13. Szo Ipoly, Ince
 14. V Marcell,Celesztina
 15. H Mária, Alfréd
 16. K Ábrahám, Rókus
 17. Sz Jácint, Réka
 18. Cs Ilona, Elena
 19. P Huba, Bernát
 20. Szo Államalapítás ünnepe
   István, Vajk
 21. V Sámuel, Hajnalka
 22. H Menyhért, Mirjam
 23. K Bence, Minerva
 24. Sz Bertalan, Detre
 25. Cs Lajos, Patrícia
 26. P Izsó, Natália
 27. Szo Gáspár, Gazsó 
 28. V Ágoston, Mózes
 29. H Beatrix, Erna
 30. K Rózsa, Félix
 31. Sz Erika, Bella

 1. Szo Malvin, Teréz
 2. V Petra, Örs
 3. H Helga, Ilián
 4. K Ferenc, Auróra
 5. Sz Aurél, Galina
 6. Cs Brúnó, Renáta
 7. P Amália, Bekény
 8. Szo Koppány, Bettina
 9. V Dénes, Ábris
 10. H Gedeon, Hajna
 11. K Brigitta, Gitta
 12. Sz Miksa, Szerafi na
 13. Cs Kálmán, Ede
 14. P Helén, Domokos
 15. Szo Teréz, Tekla
 16. V Gál, Lehel
 17. H Hedvig, Mályva
 18. K Lukács, Ambrus
 19. Sz Nándor, Lora
 20. Cs Vendel, Iringó
 21. P Orsolya, Zselyke
 22. Szo Előd, Korinna
 23. V Nemzeti ü., Gyöngyi
 24. H Salamon, Gilberta
 25. K Blanka, Bianka
 26. Sz Dömötör, Armand
 27. Cs Szabina, Bese
 28. P Simon, Szimonetta
 29. Szo Nárcisz, Zénó
 30. V Alfonz, Kolos
 31. H Farkas, Cseke

 1. K Mindensz., Marianna
 2. Sz Achilles, Aténa
 3. Cs Győző, Márton
 4. P Károly, Karola
 5. Szo Imre, Zakariás
 6. V Lénárd, Leonárd
 7. H Rezső, Szulamit
 8. K Zsombor, Kolos
 9. Sz Tivadar, Ugocsa
 10. Cs Réka, Leó
 11. P Márton, Tódor
 12. Szo Jónás, Tihamér
 13. V Szilvia, Szaniszló
 14. H Aliz, Vanda
 15. K Albert, Lipót
 16. Sz Ödön, Margit
 17. Cs Hortenzia, Gergő
 18. P Jenő, Pető
 19. Szo Erzsébet, Zsóka
 20. V Jolán, Zolta
 21. H Olivér, Iliász
 22. K Cecília, Filemon
 23. Sz Kelemen, 
   Klementina
 24. Cs Emma, Flóra
 25. P Katalin, Katinka
 26. Szo Virág, Konrád
 27. V Virgil, Virgínia
 28. H Stefánia, Jakab
 29. K Taksony, Ilma
 30. Sz András, Andor

 1. Cs Elza, Blanka
 2. P Melinda, Vivien
 3. Szo Ferenc, Olívia
 4. V Borbála, Barbara
 5. H Vilma, Bacsó
 6. K Miklós, Miksa
 7. Sz Ambrus, Ambrózia
 8. Cs Mária, Emőke
 9. P Natália, Gina
 10. Szo Judit, Loretta
 11. V Árpád, Daniló
 12. H Gabriella, Johanna
 13. K Luca, Otília
 14. Sz Szilárda, Konrád
 15. Cs Valér, Detre
 16. P Etelka, Aletta
 17. Szo Lázár, Olimpia
 18. V Auguszta, Gracián
 19. H Viola, Dárió
 20. K Teofi l, Ignác
 21. Sz Tamás, Izidor
 22. Cs Zénó, Nina
 23. P Viktória
 24. Szo Szenteste, 
   Ádám, Éva
 25. V Karácsony, Eugénia
 26. H Karácsony, István
 27. K János, Lázár
 28. Sz Kamilla, Tódor
 29. Cs Tamás, Tamara
 30. P Dávid
 31. Szo Szilveszter

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

2022
Pécel

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3-eskonténerekkel

Szabó 
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

Tel.: 06-30-911-8246
PÉCEL, 

Zsigmondi u. elején

Női-, Férfi-,
 Gyerek Fodrászat

MAYER SÁNDOR

+36 30 314 0309+33333366666666 333300000 314 0+

AUTÓMENTÉS 
BALESETI MENTÉS

FURGONMENTÉS
GÉPSZÁLLÍTÁS 

0-24

TRX
Pilates
Konditerem  

TRX
Pilates
Konditerem

MEGNYÍLT PÉCEL ÚJ
FITNESS STÚDIÓJA,
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LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,  

keretszerződéssel és számlával segítjük megrendelőinket.Ú Í ÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,
EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE

keretszerződéssel és számlá g j

PÉCELEN ÉS A KÖRNYÉKEN   

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!
S HELYSZÍNI FEL

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

Csapok, szifonok, mosdók,  
WC-k, WC tartályok stb. cseréje. 

Új vezetékek kiépítése.
(06-20) 412-0524

VÍZSZERELÉS
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MÚLTIDÉZŐ

D udás Rozália 1945-ben volt a Há-
ziasszonyképző Iskola tanulója. 
Úgy érkezett Pécelre, hogy már 

tagja volt a Jézus Szíve Társaságnak. El-
mondása szerint az egy év háziasszony-
képzőt minden tanuló elvégezte, aki be-
iratkozott, mindenki tanulta közben a 
négy „szak” legáltalánosabb ismereteit. 
A szaktanfolyamokat a növendékek a követ-
kezőképpen hívták: „főző”, „barmos”, „ker-
tész”, „varrodás”. Mindegyik szak gyakor-
lati oktatásának felelőse a telepvezető volt. 
A társaság több holdas területtel rendelke-
zett, a nagy kiterjedésű angolpark mögött 
meghúzódó Völgy utcában volt az állattar-
tó telep baromfi kkal, ludakkal, kacsákkal, 
angóra nyulakkal, mangalica 
disznókkal, szarvasmarhák-
kal. A kertészet a park terüle-
tén volt a lelkigyakorlatos ház 
(az új épület) mögött, itt volt a 
minta-veteményes, és a három 
üvegház. Rozika néni elmondá-
sa szerint a háziasszonynak úgy 
kellett beállítania a vetésforgót, 
hogy tavasztól őszig mindig le-
gyen a kertben termés: gyü-
mölcs, zöldség, és mindig le-
gyenek virágok is. 

 A varrodában az angóra nyulak szőré-
ből fonalat fontak. Itt tanulták meg a kü-
lönböző tájegységek hímzéseit, valamint a 
praktikus ismereteket is itt szerezték, meg-
tanultak szabásmintát készíteni, ruhane-
műt varrni. 
 A „főző szakon” elleshették a lányok a 
nyersanyagok gazdaságos felhasználá-
sát – az egyszerű, de ízletes ételek elké-
szítését. Semmi sem ment veszendőbe, 
hiszen a hulladékot, esetleges maradé-
kot az állattenyésztésben hasznosítot-
ták.
 Négy polgári után vették fel ide a lányo-
kat, az iskolaidő 10 hónapig tartott, az in-
tézmény bentlakásos volt. A lányok csak 

karácsonykor, húsvétkor látogathatták 
meg a családjukat a tanév során.
 A napirend a következő volt: felkelés, tor-
na, szent mise, reggeli elméleti óra (magyar, 
számtan, közhasznú ismeretek – vidék fl ó-
rája, csecsemőápolás), telephelyi gyakorla-
ti óra, ebéd, pihenő, elméleti óra, vacsora, 

„úri-muri”- ének és zene a zongora körül, 
esti ima, pihenő. Vasárnap reggel hittan-
óra és szent mise volt, utána mehettek a 
lányok moziba, sétálni.
 A növendékek általában katolikus vallá-
súak voltak, de más vallásúakat is felvet-
tek. Lakóhelyüket tekintve az ország kü-
lönböző helyeiről érkeztek, a tanításért 
fi zetni kellett. Ezek a növendékek, akik itt 
végeztek, hazatérve taníthatták a környe-
zetükben élő embereket. A Társaság isko-
lája állami támogatást is kapott. Pécelen 
lelki gyakorlatokat tartottak a hívők szá-
mára, kapcsolatuk a lakossággal és a ka-
tolikus egyházzal rendkívül jó volt. 
 1945-ben mezőgazdasági középiskolát in-
dított a képzés folytatásaként a Jézus Szí-
ve Népleányainak Társasága. Az iskolát 
négy évre tervezték, azonban az első cso-
port érettségije előtt elvették, feloszlatták 

az iskolát.
 A II. világháború alatt, 1944-ben 
a házat a svéd Vöröskereszt céljaira 
ajánlották fel. Itt találtak menedé-
ket Pécel asszonyai és lányai a há-
ború borzalmai elől.  
 Hálásan gondolok Rozika nénire, 
akivel akkor beszélgettem, amikor 
visszatért szép diákéveinek helyszí-
nére, a Jézus Szíve Társasága Idősek 
Otthonába. Itt töltötte utolsó éveit, és 
itt hunyt el 2019-ben.

Nagy-Baranyi Katalin

Háziasszonyképző 
ISKOLA PÉCELEN 2. rész

Az előző számunkban megjelent cikkből meg-
tudhatták, milyen körülmények között és mi-

lyen céllal jött létre 1927-ben a háziasszonyképző 
iskola Pécelen. Ezúttal Dudás Rozália iskolá-
val kapcsolatos emlékeit osztjuk meg önökkel. 

Hirdetés

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

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

HAJFESTÉS ESETÉN  
A VÁGÁS AJÁNDÉK!

DECEMBERI 
AKCIÓ:  
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SEGÍTSÜNK KUPAKOKKAL!

Kedves Látogatóink!
Mint önök is már tudják és tapasztalják, 
november 22-től az intézményünkben száj-
maszk használata kötelező. Szeretnénk kér-
ni önöket, hogy a foglalkozásokra csak tel-
jesen egészségesen hozzák a gyerekeket, 
illetve egy gyermeket egy felnőtt kísérjen. 
Kézfertőtlenítésre az épületbe belépve van 
lehetőségük.
 December 1-től ismét lehetőséget bizto-
sítunk Ablak Kölcsönzésre azoknak, akik 
nem szeretnének bejönni az épületbe.

EGY KIS ÉV VÉGI SZÖSSZENET 
A KÖNYVTÁR ÉLETÉBŐL:
600 beiratkozott olvasónk 9952 db dokumen-
tumot kölcsönzött, amely 3 km hosszú len-
ne, ha egymás mellé tennénk a könyveket, és 
a könyvtárosaink 5 tonna könyvet mozgat-
tak meg, ami egy tehén afrikai elefánt súlya.

ADVENTI PROGRAMJAINK:
December 1-vel meghirdetjük a Leg-
szebb adventi koszorú pályázatun-
kat. Nem kell mást tenni, mint szárnyakat 
adni kreativitásuknak, és elkészíteni ott-
honuk melegében a családi koszorújukat, 
az elkészült koszorúkról egy fotót kérünk 
a muvhaz@pecelmuvhaz.hu e-mail 
címre. Az oldal látogatói fogják megszavaz-
ni a legszebb alkotást. Eredményhirdetés 
december 19-én 18 órakor lesz a Kossuth 
téren, a városi gyertyagyújtó ünnepségen.
 December 15-én a Csillag Musical 
szervezésében kerül megszervezésre 
a Hókirálynő produkció. Várjuk óvo-
dai csoportok és iskolai osztályok jelent-
kezését 4. osztályig. 

HÉTFŐ:
9:30-tól Hölgytorna
18:00-tól Ping-pong
18:30-tól Zumba
19:00  Jamland Hiphop Szaszával

KEDD:
9:00-tól Ping-pong
10:00-tól kéthetente Őszi Napfény 
nyugdíjasklub összejövetelei 
(Kúria Rendezvényház)
16:30-tól  Tánc és mozgásfejlesztés 

ovisoknak 5-6 éveseknek 
17:30-tól  Dinamikus Pilates
18:00-tól Gerincjóga

SZERDA:
9:00-tól Ping-pong
16:30-tól  Tánc és mozgásfejlesztés 

ovisoknak 
18:00-tól Ping-pong
18:30-tól Zumba
19:00-tól  Jamland Hiphop Szaszával

CSÜTÖRTÖK:
9:00-tól  Ping-pong
10:00-tól  Zenekuckó
15:30-tól  Tini Aerobik 
16:30-tól  Akrobatikus Rock and Roll Tini
17:00-tól  Tánc és mozgásfejlesztés 

ovisoknak 3-4 éveseknek 
18:00-tól  Akrobatikus Rock and Roll Mini 
18:00-tól Hölgytorna
18:00-tól Gerincjóga
18:30-tól Step Aerobic
19:00-tól  Dinamikus Pilates 

A programváltozás jogát fenntartjuk.

A művelődési  ház 
állandó programjai:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

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

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
 Horváth Tibor polgármester úr egy is-
kolai osztály, a Lázár Ervin Városi Könyv-
tár és Szemere Pál Művelődési Ház pedig 
egy óvodai csoport részvételét támogatja 
az előadáson.
 Ehhez a pedagógusok segítségét kérjük! 
Pályázatot hirdetünk november 28. és dec-
ember 10-e között.  A/3-as méretben sze-
retnénk kérni egy alkotást, a csoport/osz-
tály karácsonyfájáról. Bármilyen kreatív 
ötletet elfogadunk. A műveket kérjük, sze-
mélyesen adják le december 10-ig a Láz-
ár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál 
Művelődési Házban 16 óráig. Minden al-
kotáson szerepeljen az osztályfőnök vagy 
az óvónéni neve, telefonszáma. Eredmény-
hirdetés december 13-án 12 órakor lesz.  
Az elkészült alkotásokat december 14-től 
kiállítjuk a Kúria Rendezvényházban.

A könyvtár és művelődési ház 2021. 
december 22-től 2022. január 2-ig 
zárva tart. Első nyitvatartási nap 
2022. január 3. hétfő.

2022-ben rengeteg programot tartogatunk 
majd önöknek. Az első ilyen lesz 2022. 
január 22-e, A magyar kultúra nap-
ja. Ez alkalommal szavalóversenyt hirde-
tünk minden péceli lakos részére, kortól, 
nemtől, életkortól függetlenül. A szava-
lóverseny 2022. január 21-én, pén-
teken kerül majd megrendezésre. 
Jelentkezni e-mailben tudnak, 2022. ja-
nuár 10. éjfélig, a muvhaz@pecelmuvhaz.
hu e-mail címen. 
 
Áldott, békés ünnepeket kívánunk 
Önöknek! Találkozzunk 2022-ben is!

SZÁMTALAN PÉLDA van arra, 
hogy több kilónyi műanyag kupak ne-
héz élethelyzetek megoldásában segí-
tett. A kupakgyűjtés eredményességét 
segítik a közterekre kihelyezett szív ala-
kú szerkezetek, melyek szimbolikus for-
mája kellőképpen fi gyelemfelkeltő. Álta-
lában hamar megtelnek a gyűjtők, és ez 
jó, egyrészt azért, mert nemes célt szol-
gálnak, másrészt, ezek a kupakok ilyen-
formán már nem növelik az ökológiailag 

problémát jelentő 
műanyaghulladék 
mennyiségét.
 Örömmel jelent-
jük, hogy novem-
ber 22-én a péceli 
piactéren is kihe-
lyezésre került egy 
kupakgyűjtő szí-
vecske Zsadányi Jánosné (Ica néni), 
Kuszák Kriszta és Zsadányi Tünde jó-

voltából.  Az adományozók el-
mondták, hogy felajánlásuk-
kal szeretnének lehetőséget 
biztosítani arra, hogy minél 
többen, minél több embernek 
tudjanak segíteni. Várják azok 
jelentkezését, akiknek szük-
ségük van a kupakokra. Ter-
mészetesen várják a kupa-
kokat is, remélik, rövid idő 
alatt tele lesz a kedves szín-
foltot adó gyűjtő, melyet Ne-

mes Ferenc helyezett el szakszerűen a 
piactéren. L.Á.

Kuszák Kriszta, Zsadányi 
Jánosné, Zsadányi Tünde 
„felavatják” a kupakgyűjtőt
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SPORT

JELES ESEMÉNYEK 
a Rádayban

SPORT

Hirdetés

HÁROM TÁNCOS 
EGY CSALÁDBAN

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

Zsidi Tímea – 

Szabóné Kárpáti Szilvia – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

CíCCíC
SZALON

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

SZAKKÉPZETT 

  MESTEREK 

  zsindelyezés
  széldeszkázás
  szegőelemek cseréje
  beázások javítása
  ereszcsatorna javítása,  
cseréje, takarítása

  tetőszerkezet teljes  
cseréje és fedése

1956-OS MEGEMLÉKEZÉSEK 
Idén – már lassan rádays hagyománnyá 
váló módon – többször, többféleképpen is 
megemlékeztünk az 1956-os forradalom-
ról és szabadságharcról.
 Az első megemlékezésre október 20-án 
került sor, amikor a Rákóczi Szövetség ál-
tal meghirdetett Október 23-i Diákutazta-
tási Program keretében gimnáziumunk 50 
diákja és 3 tanára ellátogatott Komárom-
ba, ahol a városnézést követően a Jókai 
parkban álló, 1956-os szabadságharcost 
ábrázoló szobornál megemlékeztek a for-
radalomról, miközben 3 diákunk egy tanár 
kíséretében átment Komárnóba, és meg-
koszorúzta a Selye János Gimnáziumban 
található emléktáblát, amely a gimnázium 
tanárai és diákjai hősies kiállásának állít 
emléket, annak tudniillik, hogy a súlyos 
büntetések kilátásba helyezésének ellené-
re 1956. október 25-én egységesen megta-
gadták, hogy a tanfelügyelő felszólítására 
elítéljék az – úgymond – „ellenforradal-

mi bandák garázdálko-
dását” Magyarországon, 
és követeljék azok fegy-
veres megsemmisítését. 
 A második és harma-
dik megemlékezés októ-
ber 22-én volt. 
 Először a gimnázium 
10. évfolyamának diák-
jai és három tanárkol-

léga Petrassevics Béla és Szász Dániel 
kollégám szervezésében a nagy aulában 
nagy sikerű ünnepi műsort adott, mely-
ben a szereplők a forradalom néhány ki-
emelkedő alakját idézték meg.
 Az ünnepi műsort követően pedig a 
Himnusz eléneklése, Fodor István sza-
valata, Hajdu Jázmin szólóéne-
ke, a székely himnusz elhangzása, 
majd a bemelegítés után lezajlott 
a jelképes 1956 méteres emlék-
futás az iskola épülete körül. 
 Az emlékfutást első ízben húsz 
éve, 2001-ben, több iskola részvé-
telével, Isaszegen rendezték meg a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jogi Karának hallgatói által alapí-
tott Magyar Keresztény Szövetség 
kezdeményezésére, melynek elnö-
ke Árpád fi am volt.
 Ezen az eseményen találkoztam régi 
barátommal, Lestyán Péterrel, az isko-
la akkori igazgatójával, aki elkísérte di-
ákjait Isaszegre. Az ő hívására jöttem a 
Rádayba tanítani, és 2002-től már Pé-

celen szervezem meg min-
den évben a megemlékezést 
mint a gimnázium testneve-
lő tanára. 
 A Ráday-jubileumi év kap-
csán is fontos dolognak érzem 
megemlékezni Lestyán Péter-
ről. Ő csupa nagybetűvel EM-
BER és pedagógus volt. Na-
gyon szerette a diákokat és a 
sportot. Sportversenyeink ál-
landó drukkere, résztvevője 
volt. Hazaszeretete példaér-
tékű, korrektsége biztos tá-

masz volt mindannyiunk: tanárok és 
diákok számára egyaránt. Mind máig 
igazi barát maradt számomra.

A RÁDAY-KUPA ESEMÉNYEI
SZKANDERBAJNOKSÁG
Tizenkilencedik éve rendezünk szkander-
baj nokságot a gimnáziumban. Idén ezt az 
eseményt a Rigóavató programjai közé il-
lesztettük, és az eddigi hagyományoknak 
megfelelően idén is nagyon sokan vettek 
részt benne.

EREDMÉNYEK:
Könnyűsúly
 I. Figlár Dominik 9. a
 II. Csővári Gyula 11. b
 III. Papp Alex 10. b

Középsúly
 I. Szemes Ádám 11. a
 II. Krizsai Botond 9. b
 III. Marsl Zoltán 11. b

Nehézsúly
 I. Knausz Mátyás 11. b
 II. Harmat Márk 10. a
 III. Fekete Márk 11. a

FLOORBALLBAJNOKSÁG
A fl oorball rendkívüli népszerűségnek 
örvend diákjaink körében. Nemcsak je-
lenlegi tanítványaink, de a régebbiek is 
gyakran eljönnek a tömegsport-foglal-
kozásokra, amelyekről a késő délutáni 
órákban már valósággal erőszakkal kell 
őket hazaküldeni.  A foglalkozások lebo-
nyolításában nagy segítséget jelent szá-
momra Andris fi am, aki szintén rádays 
öregdiák.
 Az idei bajnokságban nyolc csapat in-
dult. A versenyben a következő eredmé-
nyek születtek:

 I. Ráday öregrókák
 II. Ráday favágók
 III. Ráday szemmel csajozók

Budaházi Attila 
testnevelő tanár

K érem, mutassa be a család-
ját! Kezdjük a gyerekekkel!
 – Nagyobbik lányom, Lili 14 éves 

középiskolás. Kiskora óta szeret a közép-
pontban lenni, szerepelni, ő a család mű-
vésznője. Álma, hogy színésznő legyen, 
ezért is választott dráma tagozatos gim-
náziumot. A kisebbik lányom, Nóri 11 éves, 
ő nagyon szereti az állatokat, két kutyu-
sunkkal is ő foglalkozik a legtöbbet. Bátor, 
magabiztos, egyedül is kiáll a színpadra.

– Mikor kerültek kapcsolatba a 
tánccal?
 – Lili 4 éves korától táncol. Talán a 
Barbie meséktől kapott 
kedvet, mert abban so-
kat táncoltak, és ez tet-
szett neki. Nóri 5 éve-
sen kezdte el, bizonyára 
közrejátszik az is, hogy 
látta nővérét, de vicce-
sen azt szokta mondani, 
azért táncol, mert nincs 
gömbérzéke. Mazsorett 
csoportban is szerepel-
tek, sikereket is értek el, 
de a modern tánc az, ami 
igazán közel áll hozzájuk. 
A Magyar Látványtánc 
Sportszövetség által 

szervezett versenye-
ken sorra szerzik az 
érmeket csapatban 
is, és Nóri szólóban, 
Lili pedig duóban is. 
Már EB aranyérem-
mel is büszkélked-
hetnek.

– A sikeres sporto-
lók élete lemondások-
kal jár. Hogyan élik meg ezt 
a lányok?
 – Valóban sok időt vesz el az edzés és a 
versenyzés. Alig marad szabadidejük a ta-

nulás mellett. Úgy tűnik, 
ez egyelőre nem zavarja 
őket. Folyamatosan sike-
reket érnek el, és a siker-
élmény lelkesíti, motivál-
ja őket. Azt mondják, ha 
rossz kedvük van valami 
miatt, elég csak arra gon-
dolniuk, hogy este tánc 
lesz, és ez boldoggá te-
szi őket. A tánctanáruk-
nak is nagy szerepe van 
ebben, János Rita sze-
mélyisége nagyban hoz-
zájárul a gyerekek kitar-
tásához. 

– Úgy tudom, újabban felesége, Ju-
dit is kiveszi részét az éremgyűj-
tésben. 
 – Pár éve a gyerekeket kísérő anyukák 
is kedvet kaptak a táncoláshoz, és megkér-
ték Ritát, hogy foglalkozzon velük is. A 9-10 
fős csapat azóta lelkesen edz, jó közösség 
alakult ki. A mozgás öröméért kezdték, de 
időközben belejöttek a versenyzésbe is, pe-
dig először igencsak féltek a nyilvánosság-
tól. Meglepetésükre már 2019-ben aranyér-

met szereztek, és egy év kihagyás 
után 2021-ben ugyanezen a 

színvonalon folytatták. Ez 
azért is nagy szó, mert az 
ő csapatuk profi  kategó-
riában versenyez, mivel 
tanáruk, Rita is velük 
táncol, így magasabbak 
az elvárások. 

– Nem érzi magát ki-
rekesztve a táncos csa-

ládtagjai között?
 – Egyáltalán nem, nagy 

az összhang köztünk. Nekem is van fel-
adatom, nem is kevés. Ők táncolnak, én 
meg megteremtem ehhez a feltételeket. A 
heti 3 edzés, a versenyekre való eljutás szer-
vezést, logisztikát igényel. Évek óta úgy ala-
kítom a munkámat, de még a pihenésemet 
is, hogy tudjam őket vinni, hozni. A tánc 
az első, más program csak azután jöhet.  
Minden szereplésen, versenyen ott vagyok, 
semmi pénzért nem hagynék ki egyet sem. 
A versenyek hangulata és a büszkeség, 
amit ott érzek, minden fáradtságért kár-
pótol. Aki volt már ilyen versenyen, tud-
ja, hogy leírhatatlan az a hangulat. Bárki 
számára látványos, szórakoztató, de ha 
érdekeltek vagyunk, akkor az izgalom is 
fokozza az élményt. 

– További sikereket és kitartást kí-
vánok! L.Á.

Az emlékfutás első három helyezettje: Sárosi 
Martin 9. a, Fodor István 11.b, Fercsik Bertalan 9. b 

Az 1956-os emlékműsor

 A Sotonyi család hölgy tagjai a Mirabell Tánc-
egyesület táncosai. Az édesapa, József büszkén me-
sél arról, mit jelent számukra, és hogyan be-
folyásolja a mindennapjaikat a tánc. 
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Szépülj nálam!

Papp Ildikó 
kozmetikus

Idill
kozmetika

2119 Pécel, Baross utca 7. 
Telefon: 06-70/509-7737

Slim @ Beauty 
Szalonban

Monty Állatpanzió  
RÁKOSCSABA
SZOLGÁLTATÁSAINK:  
kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ

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

• NAPKÖZI
• KUTYAOVI
• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA
• BLÖKI-FUVAR

• KUTYAKIKÉPZÉS
• KUTYASÉTÁLTATÁS
• KUTYAFUTI
•  INGYENES  

CHIP OLVASÁS

Ö

TRX
Pilates
Konditerem  

TRX
Pilates
Konditerem 

MEGNYÍLT PÉCEL ÚJ
FITNESS STÚDIÓJA,

online foglalás: https://eromufitness.booked4.us
TELEFON: +36 30 334 9072

 
 

Forduljon hozzám bizalommal amennyiben:

Szabadulna a bőrkeményedéstől, tyúkszemtől vagy benő� 
körömtől.
Bármilyen eltérést tapasztal a körmén vagy bőrén.
Eddig nem mert szakemberhez fordulni.
Lábait nem éri el, vagy nem látja kellően.
Esetleg cukorbetegsége szövődményeként nem érez elváltozást.
Fáradt lábának jól esne egy vitaminos pakolás és krémezés, 
mely beindítja a szervezet öngyógyító folyamatait.
Minden korosztály részére, férfiaknak és nőknek egyaránt.
Levegő fertőtlenítővel elláto� szalon!

Nincs csúnya láb, csak megoldandó probléma! 

Koszora Zita
Gyógyító Pedikűrös

Bejelentkezés: +36 70 60 33 411
Pécel Rákos u.11.

XVII.ker Kaszáló u.47.
Facebook: za�pedi    

Vásároljon AJÁNDÉK  
UTALVÁNYT szeretteinek!

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: 
2021. december 31. 



22 PÉCELI  HÍREK | 2021. DECEMBER 2021. DECEMBER | PÉCELI  HÍREK 2322 
PÉCELI  HÍREK | 2021. JANUÁR

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.

Hirdetés

DR. VARGA LÁSZLÓ 
EGÉSZSÉGHÁZ 
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.
Telefon: 06-70/370-3104, 
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; 
hétvégén és ünnepnap 
a nap 24 órájában.

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

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

DR. RAY PÉTER 
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-225 
9 és 16 óra között rendelési időn 
kívül, kizárólag sürgős esetben
hívható a  06-30/495-4854i

DR. HERSZÉNYI TAMÁS 
5. számú felnőtt háziorvosi körzet 
Telefon: 06-28/547-226
8 és 16 óra között rendelési időn 
kívül, kizárólag sürgős esetben a 
06-30-910-6610
E-mail: herta018@gmail.com

DR. TAKÁCS GYÖRGYI
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/738-880, 
06-20/996-7255
E-mail: info@pecelmed.hu

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA 
DR. PERLAKI MÓNIKA 
Rendelési időben hívható telefon-
szám: 06-28/547-236
További információ: 
https://pecel1gyerek.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.

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

2. védőnői körzet: 
(helyettesített körzet)
TÖRÖK SÁNDORNÉ 
Telefon: 06-20/770-5565
ISTÓK MÁRIA 
Telefon: 06-20/529-8538

3. védőnői körzet: 
ISTÓK MÁRIA
Telefon: 06-20/529-8538

4. védőnői körzet: 
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-30/381-1332

5. védőnői körzet: 
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

Szakképzett, gyakorlattal rendelkező virágkötőt ke-
resek péceli virágboltba. Ürmösi Mária: 06-20/445-7216

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

APRÓHIRDETÉS

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

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

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

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

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

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

PIAC
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 16-18
Balog Zoltán 
rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/314-4914
E-mail cím: balogzo@pest.police.hu
Nováki Attila 
rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/268-7610
E-mail cím: novakia@pest.police.hu
Gödöllő Rendőrkapitányság 
központi száma: 06-28/524-600

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

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

MEZŐŐRÖK
Telefon: 06-20/474-8414, 
e-mail: mezoor@pecel.hu   

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

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

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 
Dr. Szatmári Éva  –Pest megyei refe-
rens. 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 

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

-

 
SZÁLLÍTÁS PÉCELEN!

00 00

Pécel, Baross utca 7.

Hamburgerek 990
Lángosok 590 Gyrosok 790

Hot-dogok 450 Wrapok
Tészták 990 Frissensültek 990

Tálak Desszertek 450

-

-

TEL.: 06-30-851-99-55

NAPI AJÁNLATOK!
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Baross Street 
Food #Pécel

Ham

-
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Karácsonyi meglepetésnek vagy hétvégi,  
baráti, családi összejövetelekhez  

A TÁRSASJÁTÉK MINDIG TÖKÉLETES VÁLASZTÁS.
Gyere be üzletünkbe, nagy választékkal,  

TÁRSASJÁTÉK 
BOLT

TÁRSASJÁTÉK
 Kártyajáték  Klubélet, versenyek  

Szerepjáték 
Társasjáték bérlés  HKK

Tel.: 06 70 221 66 07
E-mail cím: phantomgameshop@gmail.com

Webes rendelés: phantomgames.hu

1163 Budapest, 
Veres Péter út 15/C 
(Lándzsa utca sarok)

NYITVATARTÁS: H-K: 10-18 
 

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,  

keretszerződéssel és számlával segítjük megrendelőinket.Í ÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA, 
EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE  

LAK
keretszerződéssel és számlával segítjük m g

PÉCELEN ÉS A KÖRNYÉKEN  INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

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

BEMUTATÓTERMÜNKBEN 

Várjuk önöket nagytarcsai bemutatótermünkben, ahol személyes konzul- 

Zsilka-Vábel Viktória Tel.: +36-30/551-6788, 
E-mail: zsilkabutortervezes@gmail.com

LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS3D

Kellemes karácsonyi    
ünnepeket kívánunk!

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜLI HAJVÁGÁS  

NEON

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

FODRÁSZAT és 
SZÉPSÉGSZALON

PÉCEL,  
RÁDAY GEDEON TÉR 6-10.  

(A KÖRFORGALOMNÁL)
Nyitva: H-P: 830-1830, Szo.: 800-1500, V: zárva

SZÉPSÉGSZALON

ÉÉÉ
Tel.: 06-20/377-8444

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK A NEONBAN! 
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Mi is tartogatunk egy kis karácsonyi meglepetést! 
Vásárolj szeretteidnek AJÁNDÉKUTALVÁNYT  

és a át MI ÁLLJUK!




