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Kedves Péceliek!

A

veszélyhelyzet vége felé
járunk, életünk lassan viszszatér a megszokott kerékvágásba.
Az elmúlt hetek valamilyen módon
mindenkit próbára
tettek, a bezártság,
az élmények hiánya
sokakban ébresztett
feszültséget. Vannak,
akikre az átlagosnál
több feladat hárult az utóbbi időszakban, az ő
munkájukat szeretném kiemelni ezúton is. Egészségügyi dolgozóinknak köszönhetően városunkban zavartalanul működik a betegellátás, ezúton
is köszönöm helytállásukat. Külön köszönet illeti azokat a háziorvosokat, akik a saját körzetük
mellett helyettesítést is elláttak. Köszönöm a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Pécel
Üzemeltető Kft. munkatársainak áldozatos munkáját. A Polgármesteri Hivatalban lényegesen
megnövekedett a szociális támogatások iránti kérelmek száma, ezért köszönetemet fejezem
ki az e területen dolgozó munkatársaimnak is.
Nekünk, városvezetőknek is bőven volt feladatunk, még ha nem is adtuk folyamatosan
hírül ezt, naponta tárgyaltunk, intézkedtünk a
járvány elleni védekezés ügyében. Elsődleges
célunk volt, hogy megóvjuk a lakosságot a fertőzéstől.
A veszélyhelyzet jelentős kihatással van a város pénzügyi helyzetére is. A márciusban elfogadott költségvetést módosítanunk kellett, mivel a járványhelyzettel kapcsolatos kiadások
százmillió forint hiányt eredményeztek. Ebből
a legnagyobb tétel az a 60 millió forint, amit a
rendkívüli helyzetre hivatkozva az állam elvett
az önkormányzattól. Egészségügyi eszközök
beszerzésére, a rendszeres fertőtlenítésre több
mint 10 millió forintot költöttünk, továbbá hiányt eredményezett az önkormányzati intézmények részleges vagy teljes leállása is.

A mindennapok
továbbra is munkával telnek. Dióhéjban – a teljesség
igénye nélkül –
egy kis ízelítő, hogy
mi mindennel foglalkozunk jelenleg:
Az orvosi rendelő ügyében részben
a sok szakértői vélemény beszerzése,
részben a tervezővel folytatott sikertelen tárgyalások vittek el rengeteg időt. Új tervezőhöz fordultunk, remélhetőleg ez lendületet
ad a munkálatoknak. A Csatári–Levendula csapadékvízelvezetés is újratervezésre
szorult, ezért csúszik. A Pesti úton készülő gyalogátkelőhely új tervei elkészültek, kivitelezőre várunk. Az óvoda építésével kapcsolatosan
az elmúlt időszak a telekvásárlási ügyintézéssel telt. Ezen már túl vagyunk, jelenleg a tervek készülnek. Közben kisajátítási eljárást kell
folytatnunk az Újtelep útjával kapcsolatban,
mivel az út egy része magántulajdonban van,
ráadásul több száz tulajdonos érdekelt az ügyben. Másik sürgető ügy az Enmech Hungary Kft.-vel kötött megállapodás végrehajtása. Mint azt már többször elmondtuk, az előző
városvezetés vállalta, hogy közel kétszázmillió forint értékű fejlesztést hajt végre a vállalat
körüli infrastruktúrában (járda, út, közvilágítás, zebra). Ebből eddig semmi nem valósult
meg, pedig a határidő 2019. augusztus 31. volt.
Mindezekből az látszik, hogy a fejlesztési projektek még mindig a papírmunkáknál tartanak,
de remélem, hamarosan elérnek a konkrét, látványos szakaszhoz. Higgyék el, én is csak akkor leszek elégedett, ha mindaz, amin dolgozunk, meg is fog valósulni.
Vigyázzanak magukra, és legyenek tekintettel embertársaikra, hiszen a vírus még bárhol
jelen lehet.
Tisztelettel: Horváth Tibor polgármester

IGAZGATÁSI SZÜNET
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ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI IRODA:
1-es mellék
• magánszemély kommunális
adója
1-es gomb
• helyi iparűzési adó,
talajterhelési díj
2-es gomb
• gépjárműadó,
építményadó
3-as gomb
• adó- és értékbizonyítvánnyal,
méltányossággal, végrehajtással, túlfizetéssel kapcsolatos
ügyek
4-es gomb
• telekadó
5-ös gomb
• pénztár
6-os gomb
• étkezési térítési díjak 7-es gomb
• könyvelés
8-as gomb
• számlázás
9-es gomb
• irodavezető
0-ás gomb
MŰSZAKI
ÉS BERUHÁZÁSI IRODA:
2-es mellék
• infrastrukturális ügyek:
utak, árkok, közművek,
behajtás
1-es gomb
• hatósági ügyek: házszám,
telekalakítás, kutak,
hulladék szállítás 2-es gomb
• lakásügyek,
bérlemények
3-as gomb
• pályázatok
4-es gomb
• irodavezető
5-ös gomb
IGAZGATÁSI IRODA:
3-as mellék
• anyakönyvi ügyek 1-es gomb
• hagyatéki ügyek
2-es gomb
• szociális ügyek,
bölcsődei ellátás 3-as gomb
• környezetvédelmi
ügyek: állattartás,
növényvédelem
4-es gomb
• ipari és kereskedelmi
ügyek
5-ös gomb
• lakcímrendezés
6-os gomb
• birtokvédelem, közösségi
együttélés
7-es gomb
• irodavezető
8-as gomb
ÖNKORMÁNYZATI IRODA:
4-es mellék
• köznevelés,
civil támogatások 1-es gomb
• választási ügyek
2-es gomb
• személyzeti ügyek 3-as gomb
• közfoglalkoztatás 4-es gomb
• irodavezető
5-ös gomb

Pécel Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. július 27. napjától 2020.
augusztus 7. napjáig és a 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet
rendelt el Péceli Polgármesteri Hivatalban.

2020. június 30.

A Péceli Polgármesteri
Hivatal központi telefonszáma:
06-28/452-751
ÉS AZ ELÉRHETŐ MELLÉKEK:

JEGYZŐI TITKÁRSÁG
5-ös mellék
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POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG
6-os mellék

INTERJÚ

BIZAKODÁSRA
mindig van ok

Ez alkalommal Karsai Andrással a 4. körzet képviselőjével beszélgettünk. Interjúnkban többek között a
4. körzet megoldásra váró problémáira is kitérünk.

M

it jelent
önnek Pécel?
– Eg y kérdés, amit sokszor, sokan teszünk fel magunknak mindannyian, akik Pécelen
élünk. Én ide születtem, itt is
élek, immáron 42 éve. Itt öltöttem emberformát a bölcsődétől
az érettségiig, és itt találtam meg
a munkámat és a hivatásomat is,
a családommal egyetemben. Szüleim és nagyszüleim ugyanígy
voltak. Szóval múltat és jelent is
jelent számomra a város, és remélem, hogy jövőt is, de azt is remélem, hogy az másmilyen lesz.
Ehhez persze sok mindent meg
kellene változtatni itt, Pécelen.

– Ezek szerint van Pécelen olyan dolog, amit, ha
tehetne, azonnal megváltoztatna?
– Nos, leginkább az alapokat.
Három évtizede Pécel is óriási
lehetőséget kapott, amikor megalakíthatta önkormányzatát, és
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adni, legalább azonos értékben.
28 éves koromban választottak
először képviselővé, addig tehát
csak én kaptam a várostól minden jót, amit adhatott. Azóta, immáron 14 éve pedig az a feladatom, hogy ezt rendezzem. Ezért
fordítom az összes tiszteletdíjamat a városra. Én úgy gondolom,
hogy aki képviselőségre adja a fejét, annak rendelkeznie kell egy
önkormányzattól független megélhetési formával, ami egyúttal a
valódi függetlenséget is lehetővé
teszi. Így válhat a helyi politika hivatássá, a szó nemes értelmében.
Ezért van az, hogy nem csak a „Te
szedd” akciók alkalmával szedek
– Mi az, ami motiválja a szemetet, nem csak válság idején
képviselői munkájában? viszek enni a rászorulóknak, és
– Ami engem motivál, az a nem csak választási évben tisztítartozás. Pécel és az összes pé- tom az árkot vagy nyírom a füvet
celi közösség, ahová valaha is az idős lakótársak portái előtt.
bekerültem, mindig jól bánt velem, óvott és támogatott. Ez egy – Ön szerint hogyan lehet
nagy ajándék, ugyanakkor ko- valakiből jó képviselő?
moly adósság is az én felfogá– Úgy, hogy életformaként
som szerint. Azt pedig meg kell „képvisel”. Valaha, még a rendlegalább részben saját belátása szerint gazdálkodhatott. Ha
változtathatnék, egyetlen dolgot változtatnék, de azt visszamenőleg: elegendő bölcsességet
kérnék a hajdani vezetőknek,
amivel talán a jövőre is tudtak
volna koncentrálni az akkori jelen helyett. Magunknak, jelenbeli politikusoknak, és különösen a közvetlen döntéshozóknak
pedig azt kívánnám, hogy meg
tudjunk felelni egy ellentmondásos elvnek. Vissza kell tudni
mutatni az elrontott múltra, de
csak annyira, hogy az motiválja az egykori hibák kijavítását.

VISSZAÁLL
A SZEMÉLYES
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

ÖNKORMÁNYZAT
szerváltás idején az akkori szabadelvű gondolkodók kedvelt
mondása volt, hogy „csak a
küldetéstudatos politikusoktól mentsen meg minket az ég”.
Én pedig azt gondolom, hogy ezt
ugyan lehet küldetéstudat nélkül csinálni, csak minek. Annak itt Pécelen ismerjük, éljük
az eredményeit. Bizakodásra
azonban mindig van ok. Annak
ellenére, hogy Pécel egy rendkívül nehéz helyzetben lévő város, él itt egy higgadt, összetartó többség, akiknek fontos, hogy
a várost segítse. Ez látványosan
mutatkozott meg a járvány hónapjai alatt, amikor sokan segítettünk idős embereknek a
bevásárlásban, az ügyeik intézésében, vagy diákoknak számítógéphez jutni. Valójában
ugyanazt tettük, mint a vírusmentes hétköznapokon, csak
most maszkban és kesztyűt
húzva.
– Jól ismeri körzetét. Milyen problémák várnak
megoldásra itt?
– A 4. számú körzet hasonló
problémákkal küzd, mint egész
Pécel. A környező dombok gyönyörűek, de a róluk lefutó víz elvezetése elégtelen. Több utcában az úttest állapota és a járda
hiánya folyamatosan megkeseríti a lakók életét, az Isaszegi út
pedig annak ellenére túlterhelt,
hogy ez Pécel bevezető útjai közül a legkevésbé forgalmas. Ráadásul a közlekedési morál sokunk számára bicskanyitogató.
Ezek megoldása alapfeladatunk lenne, de közben nem maradhatnak el az apróbb fejlesztések és figyelmességek, amelyeket
eddig a saját tiszteletdíjamból
végeztem, és azt hiszem, ezután
sem lesz másképpen.
Szeretném továbbra is karban tartani, és így megközelíthetővé tenni a Felső-Hosszúrét
patakparti szakaszát. Folytatni szeretném az irányítóutcanévtáblák kihelyezését az
utcasarkokon. Tanösvény kialakítása közös álmunk a mostani vezetéssel, törekednünk kell
arra, hogy a nagy megoldandó
feladatok mellett ez ne merüljön feledésbe.
CS.K.
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DÖNTÉSEK

A koronavírus-járvány miatt a Kormány 2020. március
11-én 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki. A vonatkozó
jogszabály értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület nem ülésezhet, nem hozhat döntéseket.

A

veszélyhelyzet idején a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a
polgármester hozza meg a döntéseket.
Íme néhány, a 2020 áprilisában és májusában született polgármesteri döntések közül:
• Elfogadásra került Pécel Város Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó
gazdasági programja.
• Visszavonásra került a 100/2014. (III. 27.) Kt.
számú határozat, mely szerint a képviselő-testület kéri, hogy a Rákóczi ú–Pesti út összekötését szolgáló közút (felüljáró) üzemeltetője,
karbantartója Pécel Város Önkormányzata legyen. Az újabb határozat – 118/2020. (IV.30.) –
azért született, mert az önkormányzat nem
kívánja magára vállalni a felüljáró karbantartásával, üzemeltetésével járó feladatokat,
mivel nem rendelkezik az ehhez szükséges
tárgyi és anyagi erőforrásokkal.
• A városban kihelyezett térfigyelő kamerarendszer jelenleg nem tudja kellő mértékben

betölteni az elvárt funkcióját, fejlesztésre szorul. Ezért a kamerarendszer felülvizsgálatára,
cselekvési terv készítésére beszerzési eljárás
indításáról született döntés.
• A Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás
rendjéről szóló 20/2016. (X.10.) önkormányzati rendelet kiegészítésre került, melynek értelmében természetes személyek építkezése
esetén 2020. július 1-től lehetőség nyílik napi
behajtási engedély kiváltására is. Ennek díja:
50 000 forint + ÁFA/nap.
• Pécel Város honlapjának megújítása céljából
az önkormányzat megbízta Szabó Gábor egyéni vállalkozót a „pecel.hu” elnevezésű önkormányzati portál elkészítésével.
• A 11/2007. (VI.8.) számú rendeletet módosításra került, miszerint az önkormányzati
bérlakások lakásbérleti díja 2020. július 1-től
25 %-kal emelkedik.
A polgármesteri döntésekről bővebben Pécel
Város honlapján (www.pecel.hu) olvashatnak.

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A TELEPÜLÉS
RENDJÉRŐL
R
sszóló 19/2016. (X.
10.) önkormányza10
ti rendelet
értelmében
ren
településünkön
a köztetelepülé
rület-használatra
a következő
l h
ál
szabályok vonatkoznak:
Az építési területen és az építkezés közvetlen
környékén az építést végző kivitelezőnek vagy a
tulajdonosnak kell biztosítania a tisztaságot. Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és
egyéb szennyeződés ne keletkezzen.
Az építési anyagok szétszóródását, környezetének szennyeződését védőburkolattal vagy más
arra alkalmas eszközzel meg kell akadályozni.
Az építési anyagok, eszközök közterületen való
elhelyezéséhez, tárolásához közterület-használati hozzájárulást kell kérelmezni.
2020. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK

Közterületen építési, bontási anyagot a közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni.
Közterületen bármilyen burkolat felbontása
csak az illetékes hatóság engedélyével lehetséges.
TILOS TOVÁBBÁ:
• engedély nélkül utat elzárni, az úton, az alatt
vagy felett építményt vagy más létesítményt,
vagy ezekhez csatlakozást létesíteni,
• utat engedély nélkül felbontani vagy elfoglalni,
• az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajtani vagy azt szétszórni,
• az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett
munka jelzésére vonatkozó kötelezettséget
megszegni,
• az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálni.
Aki a fenti rendelkezéseket nem tartja be, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.
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Tájékoztatom Pécel Város lakosságát, hogy a Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. június 2.
(kedd) napjától visszaállítja a
személyes ügyfélfogadást, így
az ügyintézés – az anyakönyvi ügyek kivételével – időpontfoglalás nélkül lehetséges.
Anyakönyvi ügyekben időpontfoglalás a +36-28/662-027
telefonszámon, valamint
a lehoczky.agnes@pecel.hu
elektronikus levelezési címen
lehetséges.

A HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI
IDEJE VÁLTOZATLAN:
Hétfő: 8.30 órától 12.00 óráig
és 13.00 órától 17.30 óráig
Szerda: 8.30-12.00 óráig
és 13.00-15.30 óráig
A maszk használata nem kötelező, de kérem a tisztelt ügyfeleket és a hivatal ügyintézőit a
személyes ügyfélfogadás időtartama alatti maszk használatára.
A hivatal elektronikus ügyfélfogadási kapcsolatai az
alábbiak szerint változatlanul
biztosítottak az ügyfelek számára és javasoljuk ezek igénybevételét.
A kérelemnyomtatványok
a www.pecel.hu honlap
nyitólapjáról letölthetőek a
https://ohp.asp.lgov.hu linkről (E-önkormányzat Portál)
Telefonon a www.pecel.hu
honlapon megadott, az egyes
hivatali szervezeti egységeknél
szereplő elérhetőségeken.
Kérem, hogy mindannyiunk
egészsége érdekében szíveskedjenek betartani a megelőző
egészségügyi intézkedéseket
(maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások). A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedésekkel
szemben eddig tanúsított türelmüket, megértésüket, fegyelmezett hozzáállásukat
megköszönöm.
Pécel, 2020. május 25.
Tisztelettel:
Oláh János jegyző

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI

ÖNKORMÁNYZAT

KÖZÖSSÉG

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

TISZTA UDVAR,
RENDES HÁZ

VARMUZSA
PÉTER alpolgármester
VA
(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
Id
telefonszámon.
t l

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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
0 telefonszál f
á
mon.

Pécel Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a „Tiszta udvar, rendes ház”
elismerő cím adományozására
A „Tiszta udvar, rendes ház" elismerő cím adományozására vonatkozó pályázatok 2020. június
30. napjáig nyújthatók be Pécel

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

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága részére (2119 Pécel,
Kossuth tér 1.).
A javaslattételre vonatkozó
részletes felhívás megtekinthető
a www.pecel.hu honlapon, valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Sári Anita boltvezető
és Kristóf Péter képviselő

PANKUCSI EDINA (Közösség Pécelért Egyesület) 3. körzet képviselője.
Telefon: 06/20-349-0415
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu
KARSAI ANDRÁS (Független)
KA
4.
4 körzet képviselője.
Telefon:
06-30/773-1100.
T
E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadóóra:
ó Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általános
no Iskola emeleti 8-as termében.
KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért
Egyesület) 6. körzet képviselője
Telefon: 06-20/349-0147
E-mail: kristof.peter@pecel.hu
PAPP LÁSZLÓ (Független) 8. körzet
képviselője. E-mail: papp.laszlo@pecel.hu

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy
az óvodákban a pandémiás időszak és az
automatikus beiratkozás miatt elmaradt
nyílt napokat és az első szülői értekezleteket az alábbi időpontokban tervezzük
megtartani:

Pécel Város Óvodái
Gesztenyés Tagóvoda
ISASZEGI ÚT 3.
2020. június 8-án (hétfőn) 17 órakor
szülői értekezlet

Pécel Város Óvodái
Székhelyóvoda (Nyitnikék)
PETŐFI U. 1/B:
2020. július 17-én (pénteken)
17 órakor szülői értekezlet
2020. július 24-én (pénteken)
16-18 óráig játszódélután

Pécel Város Óvodái
Szivárvány Tagóvoda
SZENT IMRE KRT. 13.
2020. augusztus 26-án (szerdán)
16:30-kor szülői értekezlet
2020. augusztus 27-én (csütörtökön)
16-18 óráig játszódélután
celen a Kun József utcai buszvégállomásnál nyitotta meg kapuit a
vásárlók előtt.
Az önkormányzat részéről Kristóf
A NAPOKBAN a magyar kis- Péter, a 6. körzet képviselője látogatkereskedelmi üzletlánc egyike Pé- ta meg az új üzletet.

CBA PÉCELEN

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

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

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

KŐVÁRI IMRE
(Összefogás 2119 Egyesület)
Telefon: 06-70/602-1549
E-mail: kovari.imre@pecel.hu

ISMERKEDÉS
AZ ÓVODÁVAL

a Péceli Polgármesteri Hivatal a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályáza-
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tot hirdet a következő munkakörök betöltésére:
• KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ,
• MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ.
A részletes pályázati feltételek
a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon és Pécel Város
Önkormányzatának honlapján
(www.pecel.hu) érhetők el.
PÉCELI HÍREK | 2020. JÚNIUS

A szülői értekezleten tájékoztatást adunk
az óvodakezdés, a beszoktatás időpontjáról, az óvodai életről, minden fontos részletről. Kérjük, ezekre az alkalmakra gyermek nélkül érkezzenek, mert hosszabb
lélegzetvételű esemény.
A játszódélutánokon lehetőség nyílik
megismerkedni az óvodapedagógusokkal,
az óvoda épületekkel, csoportszobákkal, játékokkal. Ezekre az alkalmakra a gyermekeket, és lehetőség szerint egy szülőt várunk.
A csoportszobába való belépéshez váltócipő használata kötelező, gyermeknek,
szülőnek egyaránt.
Mindenkinek sikeres óvodakezdést kívánok!
Vigyázzanak magukra!
Hőgerlné Bozsik Julianna
mb. intézményvezető
2020. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK

MOST TE LEGYÉL
A MESEMONDÓ!

Emlékszel, amikor kiskorodban a nagymamád vagy a papád mesélt neked?
Biztosan hallottad már a farkas és a hét kecskegidaa történetét, a kismalac esetét a farkasokkal, vagy a Piroskáról szóló mesét.

Mi a közös ezekben a mesékben?
AZ, HOGY VALAMENNYIBEN
MEGTÉVESZTIK A MESEHŐSÖKET.
A negatív szereplő, valamilyen „legendával” átveri a főszereplőt, és így tesz szert az általa vágyott
nyereségre, a finom, szaftos falatokra.
A ma élő – sajnos nem mesebeli – csalók, anyagi haszonszerzés reményében, a titeket nagyon
szerető nagyszüleitek jó szívét használják ki sok
esetben.
Telefonon felhívják a nagyiékat, előadják azt, hogy
gy
baleset ért benneteket, és azonnal pénzre van szükségetek
kségetek
az egészségügyi ellátáshoz, vagy a kocsi megjavíttatásához.
tatásához.
Szegény nagyszülők kétségbeesésükben odaadják a kis spórolt pénzüket,
miközben ti, erről mit sem sejtve, szerencsére egészségesen élitek a megszokott életeteket.

SEGÍTS A NAGYSZÜLEIDNEK, HOGY
NE VÁLJANAK CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ!
MONDD EL NEKIK, HOGY:
• Ha ismeretlen telefonszámról keresik őket, és rátok, vagy a szüleitekre hivatkoznak, bontsák a vonalat, tegyék le a készüléket!
• Ezután ellenőrizzék le a történetet, hívjanak fel benneteket
a ti saját számaitokon!
• Semmiképp ne adják oda a pénzüket, ékszereiket idegeneknek!

BŰNCSELEKMÉNY GYANÚJA ESETÉN
AZONNAL ÉRTESÍTSÉK A RENDŐRSÉGET
A 107, VAGY 112 SEGÉLYHÍVÓSZÁMON!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési osztály

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Bűnmegelőzési osztály
1145 Budapest, Róna utca 124.
Levelezési cím: 1557 Budapest, Pf. 20.
Tel.: 460-7101; BM: 28-811
E-mail: elbir@pest.police.hu
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• Szeretné bővíteni általános
műveltségét?
• Jobb munkahelyet szeretne magának?
• A szakmunkás bizonyítvány
megszerzése után érettségi
vizsgát szeretne tenni?
• Úgy érzi, eljött az ideje, hogy
valamikor megszakított
tanulmányait végre befejezze?
• Olyan OKJ-s képzésre jelentkezne,
amelynek feltétele az érettségi
bizonyítvány megléte?
• Főiskolán, egyetemen
szeretne továbbtanulni?"
A PIOK Általános Iskola és Gimnázium
gimnáziumi intézményegysége
(2119 Pécel, Kossuth tér 7. sz.) felvételt
hirdet levelező tagozatos évfolyamaira.
A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGESEK:
• A 9. évfolyamba 8 általános
iskolai végzettség.
• A felsőbb évfolyamba jelentkezés
esetén más középfokú intézményben
szerzett előtanulmányokról meglévő
bizonyítvány.
• személyi okmányok (személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
• Tanulmányi napok:
hétfő és szerda: 16-20 óráig
ELŐZETES JELENTKEZÉS:
• e- mailben folyamatosan
(raday@piok.hu)
• 2020. augusztus 26-tól – személyesen
Hallgatóink támogató, barátságos
légkörben tanulhatnak, és közösségi programok is
színesítik az iskolai
életet.
Sok szeretettel
várjuk az érdeklődőket.

Köszöntjük
a pedagógusokat!

OKTATÁS

KÖZÖSSÉG

LEZAJLOTTAK

az írásbeli érettségi vizsgák
Az évtizedek alatt kialakult rendhez képest több változás
is történt az idei érettségi vizsgák lebonyolítását illetően.

M

int ismeretes, a kormány
döntése alapján a járványhelyzet miatt az előrehozott érettségiket elhalasztották, a végzős diákoknak pedig csak
írásbeli vizsgát kellett tenniük, a szóbeli és gyakorlati vizsgarészek elmaradtak.
Kivételt képeznek ez alól azok a diákok,
akik az írásbeli vizsga alól szakértői bizottsági felmentéssel rendelkeznek, valamint a testnevelés tantárgyból érettségizők. Továbbá, javítási célból tehetnek
szóbeli vizsgát azok, akiknek az írásbeli
teljesítménye elérte a tizenkettő, de nem
érte el a huszonöt százalékot.
A rendelet lehetővé tette, hogy aki bármilyen okból nem akar a veszélyhelyzet
alatt érettségizni, következmények nélkül őszre halaszthatja a vizsgáit. Ezzel a
lehetőséggel Pécelen senki nem élt.
A vizsgák szigorú óvintézkedések mellett zajlottak. Egy tanteremben maximum
10 fő tartózkodhatott, a felügyelő tanárok
és a diákok egyaránt maszkot viseltek.
A Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben 35 diák érettségizett, ők szakmai gyakorlati vizsgát is tettek lovász vagy

„Kézen fogott, és megmutatta,
hogy milyen szép a mi világunk.
Az ő szemével kezdtük nézni,
s ma már a magunkéval látunk.
Látjuk hazánkat, életünket,
s hogy mit tud tenni egy-egy ember,
de e tengernyi tarka képet
ő töltötte meg értelemmel.”
B. Radó Lili: Tanítónk – részlet

mezőgazdasági, kertész, vidékfejlesztési
technikus szaktárgyakból. (Egy tanulónak az országos szakmai versenyen elért
kiváló eredménye miatt nem kellett szakmai vizsgát tennie.)
A PIOK Ráday Pál Gimnáziumban 51
diák összesen 11 tantárgyból tett vizsgát.
A feladatok nehézségi foka nem tért el
az elmúlt évekétől, az eseményen nem történt semmi rendkívüli, a diákok a jogos izgalommal, de jó hangulatban, fegyelmezetten vettek részt a vizsgákon.
Az idei érettségi – a lényeges különbségek ellenére – egyenrangúnak minősül az
eddigi érettségikkel, és ez megosztja a véleményeket. Tény, hogy a szóbeli vizsgákra való felkészülés nagy munka, és maga a
vizsga átélése feszültséggel jár. Most a tanulók nagy része már május közepén fellélegezhetett, míg máskor június végéig
tanulhattak, izgulhattak. Ebből kimaradni mindenképpen könnyebbség. De eredményesség szempontjából sokak számára
nem kedvező, hogy az eddigi két esély helyett most csak egy adatott meg. Vannak,
akik ügyesebbek szóban, a tapasztalatok
szerint a vizsga végső eredményét általában pozitívan szokta befolyásolni a szóbelin nyújtott teljesítmény. Megállapítható az
is, hogy a felkészülést illetően hátrányban
voltak a tanulók. A digitális oktatás a legjobb igyekezet mellett sem tudta pótolni a
személyes tanári jelenlétet, melyet március közepe óta nélkülözniük kellett. Mindezeken túl a bizonytalanság lelki hatását is
meg kell említeni, hiszen április közepéig
nem lehetett tudni, hogy megtartják-e májusban az érettségit vagy elhalasztják. L.Á.

Június elején Pécel Város Önkormányzata minden évben ünnepséget rendez
a pedagógusok tiszteletére, melyen sor
kerül a jubilálók, a nyugdíjba vonulók és
a kitüntetettek méltatására, megajándékozására.
Idén a hagyományos pedagógusnapi ünnepség a járványhelyzet miatt
elmaradt. A „Pécel Gyermekeiért és
Ifjúságáért Díj” kitüntető cím átadása
az augusztus 20-i ünnepélyen történik.

KÖZÖSSÉGI
FAÜLTETÉS

Ahogyan azt a tavalyi évben ígértük, idén is folytatjuk a fásítást! Közösségi faültetés esemény sorozatunk idén a második állomásához érkezett.

A

vírushelyzet miatt az elmúlt hónapokban úgy gondoljuk, felértékelődött a természet és a sport szerepe!
Szerencsére, ez a két dolog még élvezetesebb tud lenni, hogy együtt van jelen! A mozgás elengedhetetlen része
az egészséges életnek, a fákkal övezett
környezet pedig elengedhetetlen része
az elviselhető és élhető klímának, környezetünknek és a tiszta levegőnek.
Az egyre nagyobb látogatottságnak örvendő, a Topolyos bejáratánál található felnőtt
sport játszótér, ahol minden lakos kedvére
hódolhat a mozgás szeretetének, az egyik
szempontot teljesíti!
Ha azonban azt akarjuk, hogy a játszótér a nyári napokban is használható legyen,
ne süljön az ember oda a forró eszközökre,
vagy edzés közben ne kapjon napszúrást,
és még több friss levegő kerüljön a környezetbe, színezve egy kis madár csicsergéssel,

akkor bizony további tennivalónk van. FÁKAT KELL ÜLTETNÜNK!!!
MOST, még az ültetés előtt, azonban
közösségi összefogásra, adományra van
szüksége a fáknak, hogy eljuthassanak
végső helyükre.
A fák beszerzését, szállítását, és a faültetéshez szükséges tápanyagot, a törzsvédelem kellékeit (drótháló és facölöpök) kell
tudnunk megfinanszírozni ahhoz, hogy élhetőbb lakóhelyet, sportolási lehetőséget biztosítsunk magunknak. Ezért a sportkedvelő
és környezetükért tenni akaró péceli lakosok anyagi támogatását, adományát kérjük!
Aki tudja támogatni, és úgy érzi, adományával hozzájárulna a felnőtt játszótér fásításához, az három módon
tudja eljuttatni a felajánlott összeget:
• átutalással a Péceli Természetvédők és Állatbarátok Közhasznú
Egyesülete számlaszámára: 6510021111044994, valamint
• személyesen készpénzben a CoSer Számítástechnikai Szaküzlet és Szervizben (a Pennyvel szemben a buszmegállóban)
• személyesen készpénzben a Pipacs Virágboltban (Pécel, Szondy–Fáy utca
sarok) csengetni kell, egész nap van lehetőség az adomány átadására
Minden támogatást elfogadunk és köszönünk a 10 millió fa Pécel és a felnőtt játszóteret használó lakók nevében.
A faültetés további részleteiről egy következő tájékoztatóban adunk hírt.
A 10 millió Fa Pécel csapata

KIRÁNDULÁS A RÁKOS-PATAK
PARTJÁN
Fotó: Hilbert Péter

TANULJON,
HOGY BOLDOGULJON!

KIALAKÍTÁSRA került a Topolyos terület mögött, a Rákos-patak partján egy útszakasz, ahol sétálni, futni, esetleg kerékpározni lehet. Akik ezt a helyet választják
kikapcsolódásra, kérjük, ügyeljenek az ott
lakók nyugalmára. Ha autóval érkeznek ide,
használják a kijelölt parkolóhelyet.

2020. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK

VÁLTOZÁS A HÁZHOZ
MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
RENDJÉBEN
A DTKH NONPROFIT KFT.:
Tájékoztatójuk ügyfeleinket, hogy 2020.
június 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének
gyakorisága havi 1 alkalomra módosul.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDkommunális
hull. szállítás HULLADÉK GYŰJTÉS 2020.
napja
JÚNIUS
JÚLIUS
Hétfő
22.
20.
Kedd 24. szerda 22. szerda
Péntek
26.
24.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg
munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.
A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken szerezhetőek be.

HÁZHOZ MENŐ
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.
JÚNIUS
15.

JÚLIUS
13.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg
munkatársaink szállítási alkalmanként
2 db cserezsákot (csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a
megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó
zsákban, illetve a kommunális hulladék
gyűjtésére használt edényzettől eltérő,
jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Ezáltal havi egyszeri gyűjtési alkalommal is megvalósul az összegyűjtött
csomagolási hulladékok elszállítása.
Fentiek miatt is, kérjük, fokozott
gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz
szükséges zsákok mennyiségét!
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KÖZÖSSÉG

KÖZÖSSÉG

SZÉPÜL

Első lépésként tavaly ősszel a közösségi
oldalon városunk lakossága felé felhívással
éltünk három galagonyafa örökbefogadására vonatkozóan. Pár órán belül örökbefogadókra találtunk, így családunk mellett
a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és a Pécel Dojo Sportegyesület vásárolta
meg és fogadta örökbe a fákat.
Felhívásunkra ezzel egy időben 50 ezer forint felajánlás is érkezett magánszemélyektől és cégektől, továbbá virágokat is kaptunk.
Az ültetés előtt a parkban lévő kiszáradt
juharfákat kellett kivágatnunk, elszállíttatnunk, majd terepet rendeznünk.
Tavaly novemberben „Az élet napja – Közösségi fa – és virágültetés”, 10 millió fa
Pécel akciójának keretein belül három galagonyafát ültettünk el parkba. A szakmai
iránymutatást Posnyák Klára Klaudiának
köszönhetjük. A fák körüli területre cserjéket, krizantémokat, árvácskákat ültettünk.
A körforgalom virágosításához hasonlóan
– újfent – lélekemelő érzés volt megtapasztalni a közösség erejét. Mint említettem,
sokan anyagilag támogatták a kezdeményezést, de még többen a kétkezi munkájukkal.
Célunk eléréséhez nagymértékben hozzájárult az emberek felől érkező lelki támogatás is, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Idén tavasszal a Pécel Üzemeltető Kft. új
ügyvezetőjével, Koricsánszki Tamással beszéltem az elképzeléseinkről, aki lelkesen
és készségesen állt a segítségünkre.
Az elavult hirdetőtáblákat kiszedték, két
pad és egy kültéri szemetes is elhelyezésre került a parkban. A Pécel Kft. rendelkezésünkre bocsátott ágyásszegélyeket, amit családi
csapatmunkában elhelyeztünk a fák, cserjék,
virágok köré. Családunk jóvoltából további
virágokat ültettünk az ágyásokba, amit 1 m3
(10 zsák) borovi fenyő mulccsal fedtünk be.
A Zsiros-bolt épületének a földben lévő
építési törmelékei igen megnehezítették a

dolgunkat, csakúgy, mint az őszi faültetésnél, így lehet, hogy nem lett annyira tökéletes, mint ahogy szerettük volna. A szívünket, lelkünket beletettük.
Az emléktábla kapcsán nagyszüleink és a Zsiros-bolt után kezdtem
„kutatni”.
Ezúton is köszönöm mindenkinek,
aki bármilyen módon – képekkel, történetekkel – segített bennünket.
Még ősszel egy régi hirdetőtáblát
kaptunk használatra. Lecsiszoltuk, lefestettük, a műanyagplexit megtisztítottuk és belehelyeztünk számunkra
igen kedves képeket nagyszüleinkről,
és a Zsiros-boltról. A táblát ideiglenesen elhelyeztük a parkban, amit most
új köntösbe álmodott a Márkus Reklám – M.art Kft. ügyvezetője, Márkus
Luca, amit ezúton is köszönünk neki.
Az emlékezés jegyében Pécel adakozó polgárai és Márkus Luca jóvoltából nagypapánk születésének 100.
évfordulójára egy emléktáblát helyeztünk el a Galagonya-parkban.
Terveink között szerepel a Galagonya-park további parkosítása.
Köszönjük Pécel Város Önkormányzatának és a Pécel Kft. munkatársainak
a készséges segítségnyújtását. Hálával
tartozunk városunk adakozó polgárságának, intézményeinek, cégeinek,
hogy támogatták a kezdeményezést.
El sem hiszem, hogy az álmunk valóra válhatott!
Jómagam csupán a kezdeményezés szóvivője voltam. Ez igazi csapatmunka volt!
Mindvégig mögöttem állt a családom,
hiszen anyagi segítségük, kétkezi munkájuk és lelki támogatásuk nélkül ma
nem lenne ez a park ilyen gyönyörű.
Boldogsággal tölt el bennünket,
hogy a park betölti funkcióját: látjuk,
hogy akik ismerték nagyszüleinket és
a Zsiros-boltot, azokban kedves emlékeket ébreszt a hely.
Van, akiknek a Galagonya-park
puszta látványával adunk örömöt. Látunk a parkban fagylaltozó családokat, vagy a padon megpihenő, hűsölő idős embereket.
Nagyon köszönjük a felénk áradó
pozitív energiákat.
Végezetül engedjék meg, hogy egy
igen kedves ismerősöm nekünk szánt
gondolatát megosszam Önökkel:
„Ugye tudod, hogy a nagypapátok egy fodros felhőszélről büszkén figyeli a munkátokat, elégedetten mondja a nagymamának, hogy
megérte élnünk!”
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A VÁROSKÖZPONT
A terület, amely eddig szinte észrevétlen volt, most vonzza a tekintetet, az arra haladóknak kedvük támad üldögélni a nemrégiben odahelyezett padokon, gyönyörködve a színes virágokban. Lakossági kezdeményezés eredményeként vált tágasabbá,
hangulatosabbá a Ráday tér. Az ötletgazdákat nem csupán
esztétikai okok motiválták, a helyhez személyes érzelmek kötik őket, melyek a múltba nyúlnak vissza. Hogy milyen indíttatásból, és hogyan jött létre ez a kis park, Rost Anikó meséli el:

S

okak szívében szép emlékeket ébreszt
nagyszüleink, Zsiros István és Zsiros
Istvánné emléke, akik városunkban
évtizedeken át kereskedőként dolgoztak, és
nevük szorosan összeforrt a hajdanán Gagarin tér (ma Ráday tér), Hősök útja sarkán

A Zsiros-bolt

lévő élelmiszerüzlettel, hiszen a boltot, melyben nagypapánk üzletvezetőként is dolgozott, a köztudatban a mai napig Zsiros-boltként tartják számon. Nagymamánk, Ilonka
néni üzletvezető helyettesként és pénztárosként is segítette a munkáját.
A Zsiros-bolt épületét 1980-81 körül bontották le. Érdekesség, hogy a mai napig is
látható az épület alapzata.
Nagyszüleink emléke előtt tisztelegve,
és a Zsiros-boltra emlékezve tavaly nyáron megálmodtunk egy rendezett, fásított,
virágos parkot hangulatos padokkal és egy
emléktáblával, melyen a képek mellett ez a
Grecsó Krisztián idézet is szerepel: „A múlt
tovább él bennünk…”

A Galagonya-park létrehozásában anyagai/fizikai/eszmei támogatást nyújtottak:
Pécel Város
Önkormányzata
Pécel Üzemeltető Kft.
Koricsánszki Tamás
Márkus Reklám
– M.art Kft. – Márkus Luca
Pipacs virágbolt
Növényvilág
Magyarország Kft.
Posnyák Klára Klaudia
Borgula család
Zsiros István és családja
Zsiros László és családja
Sztranyan Zsófia
és családja
The Club Fitness&Gym
Millisitsné Balogh Pálma
Barabás Annamária
Medveczky Lilla
Kovács Judith
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Soós Marika
Karsai András
10 millió fa Pécel
Nagy Róbert és családja
Takács Péter
Hardy Viktor
Zenovitz Zénó
Takács Csaba
Kovács Anita
Medveczky Lilla
Szilágyi család
Bánfalvi Árpád
Kun Ferkó
Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskola
Almási Zsuzsa
Bezák Tibor
Fejes Zsombor
Pécel Dojo Sport Egyesület
Kalmárné Molnár Katalin

Gudman Fruzsina
Nagyné Dócs Emese
Kelemen Roland
Horváth Bálint
Antal Szabolcs
Nagy Károly
Sikoráné Lipták Irén
Atlantisz Virágbolt
Péceli Családsegítő
Mészáros Éva
Oláh Árpád
Tóth János
Teleki János
Barna Dániel
Becs József, Becsné Csilla
Horváth család
A „Retro Pécel” nevű
Facebook oldal lelkes
felhasználói
és még sokan mások

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM
A BEPORZÓK VÉDELMÉBEN
A beporzó rovarok túlélési esélyének növelése a 21. században csak szemléletváltással és emberi cselekvéssorozattal lehetséges.

A

méhek és a többi
öbbi beporzó rovar túlélésének
ésének
hatékony támomogatása olyan
n
közös, globális feladat,,
amit lokálisan minden
település csak a lakossággal szorosan együttműködve tud megoldani.
Az emberiség szempont-jából hatalmas a jelentősésége a méhek és más beporzó
orzó
rovarok túlélésének.
A beporzásban nagy szerepet játszó házi méheknek 700 fajtája megtalálható Magyarországon, mellettük jelentős
szerepet játszanak a vadméhek, amiknek
több mint 20 000 fajtája ismert a világon.
A méhek és a többi beporzó rovar, lepke,
madár szolgáltatása az emberi társadalom
élelmiszerellátásának az alapját képezi. Az
emberiség élelmének 30-35 %-nak, a zárvatermő növények 87,5 %-nak végzik el a
beporzását rovarok, köztük a házi méh is,
ezért eltűnésük jelentős gazdasági hatásokkal járna. (Kovács-Hostyánszki,2018.)
A biodiverzitás szempontjából tehát kulcsfontosságú szerepük van a beporzást végző élőlényeknek.
Az ENSZ május 20-át a méhek világnapjává nyilvánította, ezzel szeretnék felhívni a
figyelmet a beporzók fontosságára, az őket
fenyegető veszélyekre és a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásukra. Az urbanizáció rombolja a biodiverzitást, az ökoszisztéma rendszer elemeit az ember saját
kénye-kedvére módosította a XIX. századot
követő években. Elmondható, hogy a múltbeli társadalmak nem vettek tudomást az
ökoszisztéma fontosságáról, rombolásának
következményeit már csak napjaink társadalmai szenvedik el.

ITT és MOST
MO kell cselekedni, példát mutatni
a gyerekeinknek,
mu
szomszédainknak,
barátaszom
inknak,
ismerőseinknek.
in
Mit
M tehetünk a méhek védelmében?
A kiskerti növényvédelemben használjunk
bio
b vagy méhkímélő
sszereket, ezek kijuttatása lehetőleg kora regtá
gel, vagy naplemente körül
legyen, mert ilyenkor a méhek
még/már a kaptárakban pihennek.
Rovarok ellen alkalmazható vegyszerek:
Neem-Azal, Perv-B2, Wetcit, Biola, de
akár a vízben áztatott csalánlevél is jó választás. A vegyszerek mellett pedig ne feledkezzünk meg a rovacsapdákról, amik,
ha megfelelő számban vannak kihelyezve, jelentősen gyérítik a rovarállományt,
megakadályozzák a szaporodást. A talajlakó kártevők ellen használható biológiai
növényvédőszerek a Nemastar , Nematop
és Artis Pro. Gomba betegségek ellen a
Trifender Pro, és a Prosilicon használható a biológiai növényvédelemben, de az
ökológiai gazdálkodásban még elfogadott a Cuproxat is, az egyetlen réztartalmú szer, ami virágzásban is használható.
Lisztharmat és peronoszpóra kezelésére,
megfékezésére a teljes tehéntej és víz 5-1
arányú keveréke régóta bevált módszer.
A felsorolt növényvédőszerek gazdaboltban beszerezhetőek, ahol szaktanácsadás
is kérhető az alkalmazásukhoz.
Végezetül, de nem utolsó sorban: ültessünk méhlegelőnek alkalmas fákat, cserjéket, évelőket.
Mindannyiunk érdeke a beporzók védelme, tegyünk értük együtt!
Posnyák Klára Klaudia

A KÖNYVTÁR-MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

MÚLTIDÉZŐ

A PÉCELI ARANYIFJÚ,
aki majdnem aláírója lett a
trianoni békeszerződésnek
„…az országon elkövetett legnagyobb igazságtalanságot éppen az igazságügyminiszter írja alá?!” – a kormányülés jegyzőkönyve szerint így hárította el a trianoni békeszerződés aláírására szólító, Horthytól érkező felkérést
Ferdinándy Gyula igazságügyi miniszter 1920 májusában.
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Forrás: História és Hagyomány, 2012

még ifjú jogász nem
büntetési módot
egyszer magát tukaz „elszaporodott
málta rá a vendég
lopások és… más
társulatra és járt ki
súlyosabb bűncsemagának és „barátlekmények” miatt
nőjének” rögtön egy
vezette be.
címszerepet vagy
Életének tafőszerepet, amivel
lán legnehezebb
aztán széles baráti
helyzetébe azontársaságát szórakoz- A későbbi igazságban 1920 mátatta a Rákos patak ügyi miniszter fiatajusában került.
mentén ácsolt szín- lon, Ferdinándy Gyula A miniszterek terpadon.
mészetesen nem
Gyulából később politikus lett. akartak „politikai hullává” vál1920-ban a péceli ifjúkori bará- ni, mint a forró krumplit, dobáltot, Bárczy Istvánt – korábban ták egymáshoz a trianoni békefőpolgármestert, majd rövid ide- szerződés aláírásának terhét.
ig minisztert – váltja az igazság- A minisztertanács május 28-ai
ügyi miniszteri poszton, majd jegyzőkönyvének érdekessége,
Teleki Pál kormányában lesz bel- – ahol első körben döntöttek a
ügyminiszter. Miniszterségéhez kiutazó és aláíró személyekről
kötődik az Európában egyébként – hogy ott három olyan „péceakkor már meglehetősen szo- li” is részt vett, akik a fent hikatlan „botütés” intézményé- vatkozott aranyifjak köréhez
nek újbóli bevezetése is. Az 1871- tartoztak. Az ifjabbik Korányi
ben Magyarországon is eltörölt Frigyes pénzügyminiszter és

Forrás: História, 1993/11

A

z a Ferdinándy Gyula, aki pár évtizeddel
korábban még különböző színpadi szerepekben brillírozott a péceli nyaralóközönség előtt. A Ferdinándy
család az egyik első „nagy” család,
amelyik Pécelen választott nyaralót és később házat az 1880-as
években. A Ferdinándy fiúk háza
volt az akkori legnagyobb „bulik”
helyszíne.
A Ferdinándy család az 1880as évek elején szerzett házat a
mai a Pesti úton. Az idősebb
Ferdinándy Bertalan négy fia
hamar a péceli társasági élet
középpontjába került. Melichár
Kálmán az egykori Pécel folyóiratban így ír az 1880-as évek
„aranyifjairól”: „Találkozási helyük a Pesti-utcában levő
Ferdinandy-udvar volt, melynek tágas térségein úgyszólva
naponta folytak a vívómérkőzések…”. Persze a sport mellett jókat szórakozott is a „pesti intelligencia”. A Ferdinándy udvarból
egyenes út vezetett a szintén
Pesti úton fekvő Járdek kertbe,
ahol – továbbra is a Pécel folyóirat cikkét idézve – „az ifjúságnak mindent átfogó örömvágya
s mulatozási gerjedelme kielégülést nyerhetett”.
A kert szabadtéri színpadán
rendezett színházi előadásokon
a Ferdinándy gyerekek – főleg a
későbbi miniszter, Gyula – többször is feltűntek, mint „előadóművészek”. A Pécel újság egykori
számából tudjuk, hogy az akkor

Két „péceli” a Simonyi-Semadam kormányban:
az ülő sorban balról a második Ferdinándy Gyula,
az ülő sor jobb szélén Korányi Frigyes

Ferdinándy Gyula akkori igazságügyi miniszter mellett jelen volt a korábbi főpolgármester, Bárczy István miniszteri
tanácsos is.
Simonyi-Semadan Sándor
miniszterelnök felvetése az volt
ekkor, hogy Párizsba Benárd
Ágost népjóléti és Ferdinándy
Gyula igazságügyi miniszterek
utazzanak. A jegyzőkönyv szövege szerint Ferdinándy „felemlíti, hogy ő franciául egyáltalán
nem tud, azonkívül megszállott
területről való, és kassai születésű, ... ő sem hajlandó aláírni”.
Ekkor úgy döntöttek, hogy Soós
Károly hadügyminiszter és Pekár Gyula államtitkár fognak
utazni.
Május 31-én, amikor már csak
pár óra volt hátra a párizsi vonat indulásáig, ismét változott
a helyzet. Soós és Pekár „viszszaléptek”, ismét felbukkant
Ferdinándy neve. Most Horthy vetette fel, hogy „legalkalmasabbnak tartaná, ha vagy
Benárd Ágost munkaügyi és
népjóléti miniszter úr, vagy
pedig Ferdinándy Gyula igazságügyi miniszter úr menne ki
Párizsba a békeszerződés aláírására.”– ahogy az Vizi László Tamás: Ki legyen az aláíró? című
cikkében olvasható. Ferdinándy
itt a cikk elején hivatkozott felszólalással védekezett („helytelennek tartaná... hogy az országon elkövetett legnagyobb
igazságtalanságot éppen az
igazságügyminiszter írja alá”).
A jegyzőkönyv szerint ekkor lépett be az ülésre késve érkező
Benárd Ágost, aki így „későként”
megkapta a súlyos feladatot.
Ferdinándy politikai karrierje nem emelkedett tovább. Később belügyminiszteri posztot
kapott, de 1921-ben lemondott
és visszavonult gazdálkodni, de
tudományos cikkei is jelentek
meg még az 1930-as és 1940es években. 1960. január 16-án
halt meg Szikszón.
(Az írás teljes terjedelmében
elolvasható a peceliszilankok.
hu oldalon. További érdekességek találhatók Pécel múltjáról,
kultúrájáról a peceliertektar.hu
oldalon is.)

Kedves látogatóink!
ink!
legyen majd.
zése biztonságos
biztons
is
A lapzárta időpontjában
an még
Új dokumentumokat
doku
vásároltunk, azokat
nem jelent meg a kormánymányvásá
kölcsönzésre előrendelet intézményünk
nk
kö
készítettük. Szoújra nyitásának lehetőőké
kásunkhoz híven,
ségéről és időpontjáról,,
k
rendbe raktuk a
így sem a júniusi terk i sker t ü n ke t ,
vezett programjainkat,
megcsináltuk a
sem a nyári nyitva tartást nem tudjuk még is-ttavaszi virágosítást. A tavaly őszi
mertetni önökkel.
tá
könyvbörze bevéteReményeink szerint,
nt,
kö
léből vásároltunk új
mire kézhez kapják a júniuúniulébő
sötétítőfüggönynek való
si Péceli Híreket, már több
öbb insötétítő
anyagokat, végre ezeket is
formációval rendelkezünk
nk majd, így,
anyagokat
volt idő megvarrni.
kérjük, hogy a friss információkért keressék fel honlapunkat vagy facebook oldalunMájusban minden mosdóban elvégeztük
kat, illetve hívjanak bennünket telefonon! a tisztasági festést. A termekben található,
még a gimnáziumból örökölt, öltözőpadoMegértésüket köszönjük!
kat lecsiszoltuk, újrafestettük. A kiskertünket is folyamatosan rendben tartjuk,
hogy minél szebb környezetben várhassuk majd önöket.
Elkezdtük a távkölcsönzést, ami nagy
Bár látogatók nélkül nagyon üres volt a
könyvtár-művelődési ház, azért áprilisban sikert aratott az olvasók körében, sokan
és májusban sem tétlenkedtünk. Április- kerestek meg bennünket és szereztek be
ban befejeztük a tavalyi leltár és selejtezés új olvasni-, nézni-, hallgatni valókat. Ez a
adminisztrációját. A számítógépes rend- szolgáltatásunk az újra nyitásig folyamaszerből, a katalógusokból és a leltárköny- tosan elérhető.
A kölcsönzéshez szükséges maszkokat
vekből is ki kellett ütni a selejteket, ami
több, mint 2 000 dokumentumot jelentett. textilből varrtuk, nem használunk eldobMinden, a könyvtárban lévő dokumentu- ható maszkokat. A textilmaszkok a környemot fertőtlenítettünk, hogy azok kölcsön- zetet és a költségvetésünket is kímélik.
Mindezek mellett a facebookon és
honlapunkon folyamatosan új információkkal láttuk el Látogatóinkat, legalább így tudtuk tartani a kapcsolatot Önökkel.

HOGYAN TELTEK NAPJAINK A
RENDKÍVÜLI SZÜNET ALATT?

TÁVKÖLCSÖNZÉS
Kedves Olvasóink!
Az újra nyitásig vegyék igénybe távkölcsönző szolgáltatásunkat!

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
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

TV
SZERVIZ
PÉCEL

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

Összeállította: Erdős Szabolcs
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• Kérjük, kizárólag telefonon vagy e-mailen keressenek meg bennünket (facebook
üzenetben nem tudjuk fogadni a kéréseket), így a könyvtáros kollégákkal egyeztetni tudják, hogy milyen könyvre, DVDre, CD-re, hangoskönyvre vagy diafilmre
van szükségük, azok bent vannak-e a
könyvtárban. Az online katalógusunkban a www.pecelkonyvtar.hu honlapunkon a könyvtár/katalógus oldalon tudnak
böngészni. Munkanapokon 9-15 óráig vagyunk elérhetők telefonon!
• A leegyeztetett dokumentumokat a
könyvtárosok összekészítik önöknek,
és egy előre megbeszélt időpontban át
tudják venni azokat az intézményben.
• A kölcsönzés folyamán minden járványügyi előírást betartunk, csak lefertőtlenített dokumentumot adunk ki kölcsönzésre. Az összekészített csomagokat a
bejáratnál adjuk át az olvasóknak, az
intézményben ők nem tartózkodhatnak.
Kollégáink maszkot és kesztyűt viselnek
és kérjük, hogy önök is tegyék ugyanezt!
• 65 év feletti olvasóinkat kérjük, ne személyesen jöjjenek el a könyvekért, ha
nincs, aki elvigye azokat, mi házhoz szállítjuk Önöknek!
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HAJDÚSZOBOSZLÓN A FÜRDŐKOMPLEXUM MELLETT
IGÉNYES, ERKÉLYES, LIFTES

APARTMANOK

Az apartmanok nagysága
különböző, 2-6 fő
elhelyezésére alkalmasak.
Parkolás igény szerint zárt parkolóban.

KIADÓK!

Farsangi és tavaszi
kedvezményes ár:

4000 Ft-tól/fő/éj
+ IFA (500Ft/fő/éj

0n1«R0Á³1Jבٳהيٜזבוٳבזד
0ٳxXnيȵǣȇƬɿƺɀƏ۬הדǕȅƏǣǼِƬȒȅ
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KULTÚRA

HITÉLET

„RAJONGVA SZERETJÜK
a rézfúvós kamarazenét!”

Fotó: Tesch Ferenc

Május első szombatján a piacra látogatók a vásárlás mellett zenei élményben is részesülhettek. Rézfúvós muzsika zengte be a piacteret, melyet - az
előírt távolságot betartva – a Pécel Brass nevű zenekar szolgáltatott.

A Pécel Brass a piactéren: Tesch Ferenc Lehel – trombita, Nagy Zsolt – kürt,
Battyányi István – tuba, Szilágyi Benjámin –harsona, Szilágyi Levente – trombita

A

Pécel Brass rézfúvós kvintett tagjai
nem ismeretlenek
a péceliek számára, mivel mind az öten évek
óta aktív résztvevői Pécel város kulturális életének, illetve
az Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus és az
Alkat-RÉZ Műhely rézfúvós
kamaraegyüttes rendezvényeinek. Ebben a formációban egy
éve színesítik városunk művészeti palettáját.
Tavaly tavasszal a Zeneiskola hagyományos tanári hangversenyére készülve állt össze
az 5 zenész. Annyira megtetszett nekik az együtt muzsikálás, hogy a koncert után is folytatták a rendszeres próbákat.

Mind az öten hivatásos zenészek (a legifjabb is jó úton
van efelé), többen nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhetnek. Az 5 személy 5 különféle korosztályt képvisel, a
tizenévestől az ötvenesig, de
ez nem okoz problémát, mert
a zene, azon belül is a rézfúvós zene iránti elkötelezettségük mindent felülír. Mindnyájan folyamatosan kapcsolatban
vannak nagyobb létszámú fúvószenekarokkal is (közülük
ketten a Magyar Honvédség
két fővárosi zenekarának vezető zenészei), és természetesen szívesen játszanak az Ossó
János Fúvószenekarban is, de
azt mondják, számukra az igazi feltöltődést és egyben kihívást a kamaramuzsikálás adja.

A heti rendszerességű próbák, a kisebb-nagyobb koncertek a járványhelyzet miatt elmaradtak, és ez nagy hiányérzetet
okozott mindegyikőjüknek. Pár
hete, Szilágyi Levente, a csapat vezetője kezdeményezésére elhatározták, hogy egyikőjük udvarában összejönnek, és
élvezve egymás társaságát próbálnak egy kicsit. A zenét hallva a szomszédok, a közelben
lakók kijöttek a házakból, mosolyogtak, megtapsolták őket,
láthatóan örültek a zenének. Az
örömszerzés lehetősége adta a
piactéri szereplés, majd egy héttel később a házhoz menő kerti muzsikálás ötletét is, hogy a
hetek óta tartó egyhangúságba
egy kis vidámságot, élőzenei élményt varázsoljanak.

A zenekar elsődleges célja,
hogy igényes fúvósmuzsika által kellő feltöltődésre, kikapcsolódásra való lehetőséget kínáljon a péceli emberek számára.
Nem utolsó sorban, saját szakmai fejlődésüket is szem előtt
tartva fontosnak tartják, hogy
a „rézfúvós kvintett” műfajának
számukra érdemesnek tartott
kincseit felfedezzék, elsajátítsák, és szűkebb-tágabb környezetben bemutassák. Jelenlegi
műsoruk főként népszerű átiratokból áll. A komoly, klasszikus zene mellett világslágerek,
filmzenék egyaránt szerepelnek repertoárjukon. Szeretnének a hangversenyeiken közvetlen hangulatot teremteni, hogy
a közönség is magáénak érezhesse a hallott zenét. A muzsikálás mellett, főként a fiatalok
számára, fontosnak tartják a
hangszerek megismertetését
is. Eddig főként jótékonysági
rendezvényeken, bálokon mutatkoztak be, valamint egy teljes estét betöltő Újévi hangversenyre kaptak meghívást
Soltvadkertre, ahol nagy sikert
aratott alkalomhoz illő, hangulatos produkciójuk. Pécelen
a Varázskulcs Közösség adott
ősszel otthont hangszerbemutató műsoruknak, 2020 őszén
pedig egy önálló nagykoncerttel szeretnének bemutatkozni a
péceli közönség előtt.
L.Á.

HOVÁ TŰNTEK A HELYI SZAKIK?
VÁRJUK HELYI VÁLLALKOZÓK, SZAKEMBEREK:

HIRDESSEN A PÉCELI -BEN!
víz-, gáz-, fűtésszerelők, festők, burkolók, kőművesek, duguláselhárítók, Akár 4 200 Ft-ért! (1/16-os méretben)
asztalosok, riasztó-, klímaszerelők, stb. JELENTKEZÉSÉT! Tel.: 06-20/5-934-534
HÍREK

Az ötvenedik nap… 2.rész
Az előző lapszámban pünkösd eredetéről, történeti hátteréről írtam, mivel meglátásom szerint keresztény ünnepeinket sok néphagyomány, babona torzítja.
Ezek nem csak a valódi tartalmat takarják el, de idegen szellemiséget kevernek
bele. A keresztény hit értelmében nincs hitelesebb (aktuálisabb) forrás, mint a
Biblia! Előre vetítem, hogy pünkösd, mint ahogyan karácsony és húsvét is határozottan keresztény ünnep, ezért elnézést kérek azoktól, akik ebben járatlanok.

M

ost – pünkösd után – pünkösd üzenetéről (tartalmáról) írok a Biblia alapján, a
teljesség igénye nélkül, néhány elemét röviden kiemelve.

› EGY AKARATTAL
› VELÜNK AZ ISTEN
› AZ AJÁNDÉK
Apostolok cselekedetei 2. rész: „1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan
(egy akarattal) együtt voltak ugyanazon a
helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz
hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek... 4Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…6 és nagy
zavar keletkezett, mert mindenki a maga
nyelvén hallotta őket beszélni…
Amint hallották Péter apostol beszédét,
megdöbbenve kérdezték: „mit tegyünk tehát? 38 Péter így válaszolt: „Térjetek meg,
és keresztelkedjetek meg (merítkezzetek
alá) valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39 Mert tiétek ez
az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív
magának az Úr, a mi Istenünk.”… 41 Akik
pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.

› „Mindnyájan (egy akarattal)

együtt voltak… mindenki
a maga nyelvén hallotta őket…”

Bábellel ellentétes folyamat. Tudjuk, mi történt Bábelnél, ha másból nem, a „bábeli zűrzavar” szólásból. Bábel tornyánál (zikkurat)
történt a nyelvek összezavarása. Mindaddig
„…az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt…” (1. Mózes 11. fejezet) Ám az Isten elleni lázadás megszüntette ezt az egységet, többé nem értették egymás beszédét.
Pünkösdkor érteni kezdték egymás szavát az emberek. Az egyik legjellemzőbb hiányterület a mai társadalomban. Sokszor
beszélünk el egymás mellett. Nem értjük
2020. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK

egymást. Az egy akaratnak gyümölcse az, › Ajándék, vigasztaló
hogy megértjük egymást, megértjük azt is,
A Szentlelket a Biblia gyakran ajándékamit Isten mond.
ként és/vagy vigasztalóként említi. Életünk
során számtalan esetben van szükségünk
› Újra közöttünk van az Isten,
vigasztalásra. Egy elrontott élethelyzet, vaa Szentlélek személyében
lamilyen szükség, valakinek az elvesztése.
Amely állítás ebben a formában nyilván- A Szentlélek vigasztalóként közreműködik
valóan hamis, hiszen az Isten soha nem lelkünk helyreállásában.
A Szentlelket a Biblia gyakran ajándékhagyta el az embert.
Az ember hagyta el Istent. A hiány azon- ként említi. Isten ajándéka, mely által Isten természetfeletti megoldásait ajándéban tapasztalható…
Jézus távozása (mennybemenetele) után kozza. Ahol az ember lehetősége véget ér,
a tanítványokat az Ő (Jézus) hiánya jelle- ott kezdődik Isten hatalma. Meggyógyít,
mezte. A mai modern ember életét az Isten helyreállít, megszabadít, (lelki megkötöhiánya jellemzi. Valaki egyszer azt mondta: zöttségekből) megtérésre vezet.
Mit élnek át azok a hívők, akik bizonyminden ember életében van egy „Isten alakú űr”. Ezt az űrt sokféleképpen próbáljuk ságot tesznek a „pünkösdi élményről”? A
betölteni, de egyedül Isten tudja megtenni! legjellemzőbb kulcsszavak, amelyek elhanIsten minden embert szeret, és meg akar goznak beszámolójukban: öröm, szeretet,
menteni. A „megmentés” a Jézus Krisztus- békesség, erő, reménység, biztonság, hiba vetett hit által lehetséges. Ezen munkál- tükben való megerősödés.
Kedves olvasók! A pünkösd a Szentlélek
kodik ma is a Szentlélek.
János evangéliuma 3,16. Mert úgy sze- eljövetelének ünnepe!
rette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
Prekopa Zoltán lelkipásztor
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,
Kármel Pünkösdi Gyülekezet
hanem örök élete legyen.
karmel.hu/facebook
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a Spartacusnál?
Újraindult az élet a Péceli Spartacus pályán a focisták
nagy örömére. A jelenlegi helyzetről és a tervekről beszélgettünk Gódor Jánossal, a Péceli Spartacus S.E elnökével.

H

ogyan élték meg
a koronavírus
által kialakult
helyzetet?
– Az egyesület már sok mindent látott az elmúlt több mint
100 évben, így ezt a helyzetet is
megoldottuk. A kormány és az
MLSZ utasításait betartva, másfél hónapra bezártuk létesítmé- U11 -es korosztály
nyünket. Három csapatunk is
dobogón állt, így sajnálatos módon ezek az eredmények elvesztek. A tavasz egy fontos időszaka veszett el, de bízunk benne,
hogy azért sikerül pótolni.
A vírus okozta helyzet nagy
nyertese a pályánk, ami így az
extra pihenő és az elmúlt időszak folyamatos ápolása után,
rég látott jó állapotba került.
Az edzések azóta újra indultak, U13 -as korosztály
persze csak a szükséges előírásoknak megfelelően. Készülünk Felújításra váró tető:
a következő szezonra.

– Milyen tervek vannak az
egyesületnél?
– Azt gondolom, hogy a következő szezonban sikerül szintet lépnünk. Közel 120 gyermek
sportol nálunk, és ez a szám folyamatosan növekszik. Két éve
csatlakoztunk az MLSZ intéz-

A korábbi városvezetés nem
volt partner, azonban
a jelenleginek fontos az itt focizó gyerekek körülményeinek
fejlesztése. Így bízunk
abban, hogy új időszámítás kezdődött.
16

ményi Bozsik programjához, ebben hat helyi óvodának szervezünk tornát. Szerettünk volna
lehetőséget adni a nem igazolt
labdarúgóknak is. A tornák jól
sikerültek, sok gyermek azóta
igazolt játékosunk. Idei évtől az
iskolákat is szeretnénk becsatlakoztatni.
Megfordult a korábbi trend,
miszerint az ügyesebb játékosok

a jobb feltételekkel rendelkező
budapesti csapatokhoz igazoltak. Már egyre több olyan játékos jön hozzánk, akik korábban
egy nálunk szakmailag előrébb
lévő egyesületben játszottak. Ez
mindenféleképpen a nálunk folyó szakmai munkát dicséri.
Ősztől minden kisebb korosztályban két csapattal szeretnénk indulni. Az U14-U15-ös

korosztályban MLSZ bajnokságba szeretnénk nevezni, ami
gyakorlatilag NB3-at jelentene.
Az idősebbek is jól szerepeltek a
pest megyei bajnokságban, ezt
szeretnénk 2020/2021-ben is
folytatni. Valamint van egy fiatal, jó szellemű felnőtt csapatunk, akiktől szintén előrelépést
várunk a következő évadban.
– Van-e lehetőség fejlesztésre, van-e valamilyen
konkrétum ezzel kapcsolatban?
– Fejlesztési lehetőség sajnos
bőven akad. Minket még nem
ért el az a nagy fejlesztési hullám, ami az országban jellemző.
A TAO egy jó lehetőség, de sajnos önrész nélkül nem volt lehetőségünk fejlesztésekre pályázni. A korábbi városvezetés
nem volt ebben partner, azonban a jelenleginek fontos az itt
focizó gyerekek körülményeinek
fejlesztése. Így bízunk abban,
hogy új időszámítás kezdődött.
Két konkrét nagyobb fejlesztés
van tervben. Az egyik a tetőnk
lecserélése, amihez már gyűjtöttünk pénzt a februári sportbálon. Ezúton is köszönjük a rengeteg felajánlást, amit kaptunk.
A másik nagy problémánk, hogy
kevés a hely, ahol tudunk edzeni,
valamint egy esős vagy téli időszakban a centerpályánkat nem
tudjuk használni. Ezért a jelenlegi parkolónk helyére egy speciális méretű műfüves edzőpályát szeretnénk kialakítani. Az
önkormányzat elvi támogatása megvan, a pályázatot beadtuk. Már csak az MLSZ döntésén múlik, hogy megépül-e
az edzőpálya, ami sok problémánkra megoldást jelentene.
– Hamarosan itt a nyár.
Erre az időszakra hogyan
terveznek az egyesületnél?
– Igen, épphogy elkezdjük
az edzéseket, már közeleg is a
nyári szünet. A terv az, hogy június végéig edzünk, valamint a
szokásos nyári táborok is zöld
lámpát kaptak, így 3-4 turnust
azokból is tervezünk, valamint
július vége felé kezdődik a következő idény felkészülése.
CS.K.
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FEDEZZÜK FEL
PÉCEL KÖRNYÉKÉNEK

SZÉPSÉGEIT!
A városunkat körülvevő erdők, dombok remek kirándulási lehetőségeket rejtenek magukban. Túraajánló sorozatunk célja, hogy kedvet
csináljunk a környék felfedezéséhez. Az útvonalakat Perényi-Bakó Andrea, a Péceli Természetjáró és Futóklub vezetője mutatja be.

E

lső alkalommal egy kellemes erdei sétát szeretnék bemutatni,
ami kalandokban is bővelkedik.
Az izgalmas kis kirándulás 5,5
kilométer hosszú, van benne némi emelkedő, egy különleges kis erecske, a híres
Kilenc-bokor-völgye és megannyi kis csoda.
Utunkat a Csunya-tó melletti parkolóból
kezdjük (Petőfi utca), és a tóhoz leereszkedve a hatalmas nyárfák alatt elsétálunk a tó
mellett fel a lovardához. Az ösvényre felérve balra tartunk, és egészen addig sétálunk
felfelé, míg a sárga turistajelzést meg nem
találjuk. Ezen folytatjuk utunkat a Csunyaerdő megújuló részei mellett. Hamarosan

egy kereszteződéshez érünk, ahol a zöld
jelzésen haladunk tovább egyenesen. Ez
a jelzés nemsokára egy jobb kanyarral levisz minket egy völgybe, ahol egy kis erecske csordogál. Miután átlépdeltünk rajta,
és megcsodáltuk a kellemesen hűs szurdokot, a zöld jelzésen elkezdünk kiemelkedni a völgyből. Mikor kiérünk, a Kilencbokor-völgyében találjuk magunkat. Ma
már nem csak 9 darab galagonya, hanem
jóval több cserje és fa van ebben a szép kis
völgyben. Innen vagy visszafordulunk, és
azon az úton, amin érkeztünk visszasétálunk a kiinduláshoz, vagy a völgyből jobbra tartva felkaptatunk továbbra is a zöld

jelzésen. Ezt a jelzést követve hamarosan
felérünk a Várhegyre, ahonnan csodás kilátás nyílik a Budai-hegyekre és Pécel völgyére. A kanyargó útvonalon egészen sokáig csodálhatjuk a szántókat, erdőket és a
fel-fel bukkanó kilátást, mígnem a zöld turistajelzés lekanyarodik egy fasorban, és a
Várhegy utcába torkollik. A Várhegy utcán
jobbra tartva az Apaffy és Petőfi utcán kellemesen elfáradva érkezünk vissza kiindulási helyünkre, a Csunya-tó parkolójába.

Hirdetés
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és lábápolás a szép
és egészséges lábakért.

WESTON

Biztosítjuk
otthonod
energiáját!

VILLANYSZERELÉS

NYITÁSI AKCIÓ:
0,1'(1SHGLNĲUPHOOª
ajándék spa lábáztatás,
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Bizalommal forduljanak hozzám problémás lábakkal is!

,GĒSRQWHJ\H]WHWªVV]½NVªJHVTel.: 06-70/328-7257

Professional beauty Szépségszalon
Pécel, Baross utca 5. (Piac tér)
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PÉCELI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

FŐVÁROSI
GÁZMŰVEK Zrt.

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

Hibabejelentés: 06-1/477-1333

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

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBA BEJELENTÉS
Eurovill Kft.,
Telefon: 06-80/980-030
E-mail: kozvilagítas@kozvilagitas.hu
vagy kozvilagitas@eurovill.hu

DTKH NONPROFIT Kft.
Hulladékszállítás
Telefon: 06-53/500-152

RENDŐRSÉG
2119 Pécel, Kovács u. 1.
Telefon: 06-27/518-972
Fogadóóra ideje: minden hónap
első szerda 16:00-18:00
Balog Zoltán
rendőrzászlós, körzeti megbízott
Mobiltelefon: 06-20/314-4914
E-mail cím: balogzo@pest.police.hu
Nováki Attila
rendőrzászlós, körzeti megbízott
Mobiltelefon: 06-20/268-7610
E-mail cím: novakia@pest.police.hu
Gödöllő Rendőrkapitányság központi
száma: 06-28/524-600

Telefon: 06-28/662-146,
06-28/662-147,
mobil: 06-20/965-1244,
Weblap: www.pecelkonyvtar.hu,
e-mail: muvhaz@pecel.hu

Telefon: 06-30/621-2604,
e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

GYÓGYSZERTÁRAK

Telefon: 06-20/478-6874, e-mail:
kozteruletfelugyelet@pecel.hu

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
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

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

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

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

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ

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

VÉDŐNŐK:

2234 Maglód, Rákóczi utca 7.
Telefon: 06-28/662-104,
06-29/526-140, 06-70/410-4012
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig;
hétvégén és ünnepnap
a nap 24 órájában.

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

HÁZIORVOSOK:
DR. GRÓZNER ISTVÁN
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-226,
06-28/662-072, E-mail:
groznerrendelo@gmail.com
DR. HERKUTZ ZOLTÁN
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-235
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com
DR. RAY PÉTER
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-225
DR. BENKŐ JULIANNA
Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28/547-226
E-mail: drbenko.rendelo
@gmail.com
DR. TAKÁCS GYÖRGYI
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/738-880,
06-20/996-7255
E-mail: info@pecelmed.hu

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

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

½Ɂe¸ÍZJZ++Z+%,
ǱǰǰǸ,+\ȦZpu.ǲǶȫ(a MOL kútnál)
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ȂͻǦͳͶ×
±±±Ý
Ý±Ǥ

INGYENES*
À
± ò±
ȗͺ౮ͲͲͲ౮ felett!

6. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565

VIRÁGKÖTŐT
KERESÜNK
6 órás munkaidőben!
Jelentkezés
a virágüzletben!

ÁRCSÖKKENÉS!

ZÁRTSZELVÉNYEK

BETONACÉLOK

Ø8
720 Ft 680 Ft 6 fm 40 x 20 x 2 6 fm 3 480 Ft 3300 Ft/szál
Ø10 1150 Ft 1090 Ft 6 fm 40 x 40 x 2 6 fm 4 800 Ft 4560 Ft/szál
Ø12 1600 Ft 1520 Ft 6 fm 60 x 40 x 2 6 fm 5 900 Ft 5600 Ft/szál
Mennyiségi árkedvezményekről érdeklődjön!

HEGESZTETT HÁLÓK

PVC ÉS KG CSÖVEK 2150x5000x4x150x150 5230 Ft 4970 Ft/tábla
Ø 110 2 fm PVC cső 1580 Ft 2150x5000x6x150x150 11500 Ft 10900 Ft/tábla
Ø 110 2 fm KG cső 1990 Ft 2150x5000x8x150x15018900 Ft 17900 Ft/tábla
+ 20 km belül ingyenes házhozszállítás.
há

LABORATÓRIUM

50 ÉVE MŰKÖDŐ LAKATOS MŰHELY VÁLLAL:

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

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

100 000 Ft vásárlás felett 10 % KKEDVEZMÉNYT ADUNK!

E-mail: vedonokpecel
@gmail.com

FOGÁSZAT:

Tel.:ǯǵɁǲǯɁǸǲǱɁǸǶǶǷȤTel.: ǯǵɁǱǷɁǳǴǴɁǱǱǯ
gÄJ½ȥEɁȥǶǯǯ ɁǰǵǯǯȦSzoȥǶǯǯ Ɂǰǲǯǯ -ig.

PARTNER

Cím: Pécel, Szondi utca 53. (Szondi–Fáy utca sarok)
06-20/447-4328 • 06-28/740-068 • info@novenyvilag.hu

• ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁKAT (garázsajtó, kerítés, kapu, rács stb.)
• LEME
LEMEZVÁGÁST 12 mm vastagságig, 2500 mm hosszúságig
• ÚJ! LLEMEZHAJLÍTÁST 100 tonnás élhajlító géppel 3 m szélességig.

BETONACÉL KENGYELEK GYÁRTÁSÁRA RENDELÉST FELVESZÜNK!

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

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

MINDEN, AMIRE A GYERMEKEKNEK
SZÜKSÉGE VAN …

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

EGYENLŐ
BÁNÁSMÓD
DR. SZATMÁRI ÉVA
Pest megyei referens
Telefon: 06-30/960-2657,
e-mail: eva.drszatmari@gmail.com

2. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565

Hídvéghy

www.facebook.com/pipacsviragbolt

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

Hirdetés

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT

NŐI RUHÁZATTAL,
kiegészítőkkel
(harisnya, táska, pénztárca, bizsu)

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

ÁTVEVŐPONT

Tel.: 06-30-911-8246

2119 Pécel, Rákos u. 28
Tel.: 36-30/233-0802
00
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Nyitva: H-P: 10 -17 , Szo: 9 -12

Pécel, Zsigmondi u. elején
18

MÁRKÁINK: BEBE,
RENSIX, MYSTIC DAY,
VICTORIA MODA és
egyéb olasz női divatáru

www.gyermekruhashop.hu
2020. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK
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10 éve Pécel Piacterén
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Várjuk szeretettel megrendelését!
6GNGHQPU\ȐO

06-20/433-7720
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06. 08.

Hétfő

Karalábéleves

06. 09.

Kedd

Karfiolleves

06. 10.

Szerda

Zöldségleves

Péntek

Web: pertuetelbar.hu

(/ď=ď1$35,*

Dátum

06. 12.

RGTVWȘVGNDȐT

Jól megszokott
adagokkal és házias
ízekkel várjuk rendelését

IRULQW

06. 11. Csütörtök

LEVES

Tárkonyos
burgonyaleves
Zellerkrémleves
levesgyönggyel

06. 13. Szombat Házi almaleves
06. 14. Vasárnap Húsleves
06. 15.

Hétfő

06. 16.

Kedd

06. 17.

Szerda

Péntek

Vargabéles
Erdélyi rakott
káposzta
Paradicsomos húsgombóc
főtt burgonyával
Sült csirkeszárny párolt
zöldségekkel és bulgurral

Tárkonyos
pulykaraguleves
Brokkolikrémleves
levesgyönggyel

Rántott csirkemell
rizibizivel

BÚTORLAPSZABÁSZAT
GÉPI ÉLZÁRÁS, ÍVES KIALAKÍTÁS

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

Telefon: 06-70-944-6974
4
E-mail: zsilkaestarsa@gmail.com

www.facebook.com/zsilkaestarsakft
kft

www.zsilkabutor.hu
hu

Csülkös tarhonya
Túrógombóc
édestejföllel

Magyaros zöldségleves Vadas tésztával

06. 21. Vasárnap

Magyaros
csirkeraguleves

06. 22.

Hétfő

Lencseleves

06. 23.

Kedd

Olasz paradicsomleves

06. 24.

Szerda

Gulyásleves

06. 25. Csütörtök Zöldbabos betyárleves
Péntek

Stroganoff
pulykatokány rizzsel
Borzas csirke
burgonyapürével
Borsófőzelék
fasírtgolyóval

Bolognai makaróni

06. 20. Szombat Fahéjas szilvaleves

06. 26.

FŐÉTEL

Zöldbableves

06. 18. Csütörtök Babgulyás
06. 19.

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE

Burgonyakrémleves
levesgyönggyel

06. 27. Szombat Tejszínes barackleves
06. 28. Vasárnap Csontleves gazdagon

Stefánia vagdalt
hagymás tört burgonyával
Tökfőzelék
sült virslivel
Borsos tokány
petrezselymes krumplival
Borzas csirkemell
kukoricás rizzsel
Füstölt sajtos
tejfölös tészta
Vaníliás piskóta erdei
gyümölcs öntettel
Rakottkel
Lencsefőzelék
fasírt golyóval
ecomb
Sült csirkecomb
újburgonyával
vajas újbu
urgonyával

Kérjük KESZTYŰBEN
és MASZKBAN keressék
fel a boltot!

