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Pécel Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját
Államalapító Szent István Ünnepén 
tartandó egész napos programraIdőpont: 2021. augusztus 20., péntek 9.30 Helyszín: a Ráday-kastély kertje 

(rossz idő esetén a PIOK-Szemere Pál Általános Iskola aulája)•   Városi kitüntetések átadása•   Egyházi vezetők ünnepi köszöntője•   Kenyérszentelés, kenyéráldás, kenyérszegés Közreműködik: Tarlós Ferenc színész, énekes 
 Ossó János Fúvószenekar Ünnepi köszöntőt mond: Horváth Tibor polgármester

• térprogramok
•  népi fa 

játszóház 
•  arcfestés, 

csillámtetoválás
•  kézműves 

foglalkozás

Szervező: Pécel Város Önkormányzata és a Lázár 
Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
A változtatás jogát fenntartjuk.

Belépés a hatályos jogszabályok értelmében.
További információk hamarosan a facebookon, 
és Pécel Város weboldalán (www.pecel.hu)
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NYÁRI MUNKÁK 
a Pécel Üzemeltető Kft.-nél

Az Év Szociális Dolgozója Díj alapításával 

Pécel Város Önkormányzata kifejezi elis-

merését azon szociális munkások – szo-

ciális gondozók, ápolók, asszisztensek és 

segítők, családgondozók – iránt, akik mun-

kájukkal jelentős mértékben hozzájárultak 

ahhoz, hogy Pécel Város polgárainak szo-

ciális ellátása magasabb színvonalú legyen. 

A kitüntető cím annak a személynek ado-

mányozható, aki Pécel Városában a szoci-

ális ellátás területén magas színvonalon 

végzi szakmai tevékenységét. 

A DÍJAZOTT SZEMÉLYRE 
JAVASLATOT TEHETNEK:
a)  legalább 50 péceli választópolgár, 

közös akarattal,
b)  bármelyik helyi civil szervezet,
c)  a szociális intézmények vezetői, 

munkahelyi közösségei,
d)  a polgármester,
e)  a képviselő-testület tagjai.

A kitüntető címre vonatkozó javaslatok 

2021. augusztus 31. napjáig nyújthatók 

be a Képviselő-testület Szociális Bizottsá-

ga részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

 A részletes pályázati feltételek Pécel 

Város Önkormányzatának honlapján 

(www.pecel.hu) érhetőek el.

KI LEGYEN 
AZ ÉV SZOCIÁLIS 
DOLGOZÓJA?

ÖNKOMRÁNYZAT

A Pécel Üzemeltető Kft. munkatársai a nyári idő-
szakban sem pihennek, mindig akad sürgős ten-
ni való, jelenleg az óvodákban és a bölcsődében 

dolgoznak azért, hogy a gyermekek minél komfor-
tosabban érezzék magukat az intézményekben.

A polgármesteri 
tájékoztató KAPCSÁN

Ornyas Rozália péceli otthonában, család-

jával együtt fogadta Horváth Tibor polgár-

mestert, aki 95 éves születésnapján kö-

szöntötte Rózsika nénit. Imádja a virágokat, 

sokat üldögél a kertben, a jó levegőn. Sze-

ret olvasni, főleg a magazinokat, újságokat, 

de gyakran forgatja a Bibliát is. Megnyug-

tató érzés számára, hogy egész család-

ja Pécelen lakik, így köny-

nyű a találkozás velük. 

A legnagyobb örö-

möt az jelenti, 

hogy népes csa-

ládja gyakran 

látogatják őt. 

ÖNKORMÁNYZAT

K oricsánszki Tamás, a Pécel Üze-
meltető Kft. vezetője lapunknak 
beszámolt arról, hogy nyáriszünet 

adta zárva tartás alatt a Pécel Üzemeltető 
Kft. munkatársai most az intézményeink-
ben serénykednek, hogy a kötelező felújítási 
munkákkal még azelőtt végezni tudjanak, 
mielőtt a gyerekek visszatérnek a szünet-
ről. A Gesztenyés és Nyitnikék Óvodákban 
termeket festenek, a Szivárvány Óvodában 
pedig a festés mellett pvc padlót cserélnek. 
A Napsugár Bölcsődében felújításra ke-
rül a vizesblokk, valamint tetőfelújításra 
van szükség beázás miatt, melynek meg-
valósítására Pécel Város Önkormányzata 
a költségvetésből külön fedezetet biztosí-
tott a legutóbbi testületi ülés alkalmával.

ELKÉSZÜLT A TEMETŐ UTCA 
A Pécel Üzemeltető Kft. ez évi feladat-
ellátási tervében szerepelt a Temető utca 
és a Csatári utca 125 méteres összekötő út-
szakasz burkolatának, és az érintett sza-
kaszon a vízelvezető árok felújítása, ami 
június közepén meg is megtörtént. Erre a 
felújításra azért volt szükség, mert ez az út 
az esőzések miatt az elmúlt években na-
gyon megrongálódott.

TEREPRENDEZÉS AZ IBOLYA UTCÁBAN
Pécel Város Önkormányzatának külön 
megrendelésére elkészült az Ibolya utca 
tereprendezése, amire azért volt szükség, 
hogy a területet az önkormányzat értékesí-

teni tudja a jövőben. Az ingatlanon a terü-
let adottságai miatt elrendezték a szintkü-
lönbségeket, annak érdekében, hogy négy 
telket ki tudjanak alakítani ezen a terüle-
ten, valamint az évek alatt felhalmozódott 
szemetet is elszállították.

TART MÉG A SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ
Folyamatosan számolják fel Pécelen és kör-
nyékén az illegális szemétlerakókat, mert 
a lakosok sajnos még mindig fi gyelmen kí-
vül hagyva a kérésünket, kihordják a sze-
metet a zöldterületekre.

MEGTÖRTÉNT A SZENT IMRE KÖRÚT 
VÍZELVEZETŐ ÁROK JAVÍTÁSA
A Szent Imre körúton a MOL kúttal szem-
ben a vízelvezető árok körüli területen be-
szakadt az út, amelynek a javítása is meg-
történt. Sajnos itt is a lezúduló víz miatt 
szakadt be a vízelvezető árok. 

FOLYTATÓDIK VÁROSUNKBAN 
A VIRÁGOSÍTÁS
A péceli Jókai kertészet több száz gyönyö-
rű egynyári virágot ajánlott fel városunk-
nak, melyet ezúton is köszönünk szépen! 
A virágos területeket Sztranyan Zsófi , vá-
rosunk kertésze gondozza.
 A locsoláshoz pedig a vízhiány miatt a 
Rákos-patakból hordják a vizet.

A PIHENŐ UTCÁBAN 
IS LENNE MÉG MUNKA
Mint ismeretes, a Pihenő utca és a Hő-
sök útja mellett található vízszikkasztó 
árok rendbetétele is folytatódhat a közel-
jövőben. Ezen a területen egy gátat kelle-
ne még építeni, valamint fákat telepíteni 
a kivágottak helyére.
 A Pécel Üzemeltető Kft. munkatársai ott 
vannak, ha a városunkban történik vala-
mi. Mikor vízhiány volt, vizet hordtak az 
érintett területen lakóknak, valamint a na-
pokban a város szélén történt buszbaleset 
után helyreállították a helyszínt. Kivonul-
tak, amikor a Temető utcában beszorult 
egy mobil házat szállító kamion, továbbá 
a heves zivatarok okozta károk enyhítésé-
ben is részt vesznek. Köszönjük a munká-
jukat! Cs.K.

Ibolya utca tereprendezés – előtte és utána

Frissen ültetett virágágyás a körforgalomnál

Temető utca aszfaltozása

A buszvégállomásnál 
is szépül a kiskert
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SZÉPKORÚ 
KÖSZÖNTÉSE

Kedves Péceliek!
Július 8-án tartottunk egy lakossági tá-
jékoztatót. Egyszerűen azért, mert jó ide-
je nem volt mód a személyes találkozás-
ra. Voltak, akik ebben is a negatívumot 
látták: Miért ilyen melegben van, miért 
nem később, miért nem lehet online néz-
ni… stb. Szeretném leszögezni, hogy ez 
nem a közmeghallgatás helyett történt, 
csupán egy plusz lehetőséget akartunk 
biztosítani egy párbeszédre, egy kötetlen 
beszélgetésre. Mi történt ezen a fórumon? 
Tájékoztatást adtam a folyamatban lévő 
ügyeinkről (amelyekről egyébként ez új-
ság lapjain is informálódhatnak minden 
hónapban), és kérdések feltevésére is volt 
idő. A vízmű munkatársai jelen voltak, 
de egyetlen kérdést sem kaptak. A piac 
felújításával kapcsolatosan elhangzott 
kérdéseket Sarlós Imre alpolgármester 
és Burián Gyula kivitelező válaszolták 
meg. A lakosságtól érkezett egyéb felve-
tések a saját közvetlen környezetükre vo-
natkoztak. Bár nem sokan jöttek el, én si-
keresnek ítélem ezt az estét, azért is, mert 
a hivatalos rész után még sokáig beszél-
gettek velem, jegyző úrral és a képvise-
lőkkel a lakosok. 
 Utóbbi időben terjedni kezdtek a vá-
rosvezetést becsmérlő megjegyzések az 
internetes oldalakon. A kritikával nincs 
bajom, ha az építő jellegű, és valós ténye-
ken alapul. Viszont egyesek pontatlan in-
formációkat terjesztenek, ráadásul olyan 
magabiztossággal, hogy aki nem kellően 
tájékozott, el is hiszi azokat.
 Újfent kérem a tisztelt lakosságot, hogy 
mielőtt véleményt formálnak, tájékozód-
janak, ha kell, több forrásból is. A képvi-
selők, a hivatal dolgozói és én is készség-
gel válaszolunk a kérdéseikre. Továbbra 
sem a közösségi oldalakon fogom meg-
vitatni a problémákat, annál is inkább, 
mert aki használja ezt az online felüle-
tet, nagyon jól tudja, hogy aki nem folya-
matosan fi gyeli (márpedig velem együtt 
sokan mások sem a gép előtt töltik nap-
jukat), az nem mindent vesz észre. Pont 
ezek a hiányos információk okozzák a fél-
reértéseket. 
 A kommunikációnk is egyike a kritikus 
megjegyzések céltáblájának. Mi úgy gon-
doljuk, ha nincs új hír, nem írunk csupán 

azért, hogy minden nap legyen egy új be-
jegyzés. Ha közölnivalónk van, akkor az 
önkormányzat hivatalos oldalán tesszük 
közzé, legyenek szívesek időnként oda-
kattintani. A vízhiány kapcsán említenék 
egy példát: Addig nem tettük közzé, hogy 
megjavultak a kutak, amíg a DPMV Zrt. 
nem küldte meg az erről szóló hivatalos 
közleményét. Mi így tartottuk helyesnek. 
Igenis, ügyelünk a korrekt tájékoztatás-
ra, hiszen – az előző példánál maradva –
közzétettük a DPMV Zrt. levelét, mely-
ben mindenki olvashatta, hogy a becs-
lésük szerint mennyibe kerülne a víz- és 
csatornarendszer korszerűsítése. Ennek 
ellenére, van, aki ezt jobban véli tudni, 
nem átallva hazugnak nevezni minket. 
 Még egy témát érintenék, amiről szintén 
téves információkat terjesztenek, ez pe-
dig a vállalkozói park. Több mint három 
éve nyert az önkormányzat 250 millió fo-
rintot a vállalkozói park megvalósításá-
ra, amelyhez még közel 28 millió forint 
saját erőt is kellett biztosítani. Akkor ta-
lán elég lett volna ez az összeg a telken 
belüli infrastruktúra kiépítésére, azon-
ban ma ugyanaz a munka 750 millióba 
kerülne (mérnöki tervek, becslések sze-
rint), ennyi pénze nincs az önkormány-
zatnak, ezért adtuk vissza a pályázatot. 
Természetesen fájó, hogy 250 millió fo-
rintot nem tudunk felhasználni, de ezt 
az összeget nem lehetett másra fordíta-
ni. A szóban forgó 5,5 hektárnyi terüle-
tet nyilvános árverés során értékesíteni 
kívánjuk. 
 Bízunk benne, hogy találunk egy olyan 
befektetőt, aki olyan létesítményt álmodik 
oda, amelyből a péceli lakosok is profi tál-
hatnak. Mindenesetre, annyit kijelenthe-
tek, hogy nem lesz ott lakópark. 

Tisztelettel: Horváth Tibor polgármester
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Kátyúk a Zsigmondi utcában

SIKERESEN 
PÁLYÁZOTT 

az önkormányzatunk!
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott 
be és nyert el a Zsigmondi utca (Magló-

di úttól a Sárközi utcáig tartó útszakaszá-
nak) felújítására vonatkozóan.  A Belügy-

minisztériumtól elnyert támogatás összege 
31  386  019  Ft, melyhez 10  462  007  Ft önerőt 

biztosít Pécel Város Önkormányzata.

M int ismeretes, a Zsigmondi 
utca Pécel egyik leginkább 
járhatatlan, 3 lakóparkot 

is összekötő utcája. Jelen állapotá-
ban erősen kátyús, nem megoldott 
a csapadékvízelvezetése, nincs sze-
gélykő az útburkolat széleinél, és az 
utca felső részén nincs szilárd út-
burkolat. A felújításnak köszönhe-
tően ez a probléma megoldódhat a 
közeljövőben.
 A helyi önkormányzatok, így Pé-
cel Város Önkormányzata is támo-
gatást igényelhetett a központi költ-
ségvetésből, ha előre nem látható 
természeti, vagy más eredetű ve-
szély miatt a városban (pl. árvíz, 
belvíz, földrengés, vihar) kár kelet-

kezik, vagy védekezés válik szüksé-
gessé. Így a 2020. június 14-ei nagy 
esőzések helyreállítási munkálata-
ira 1 905  000  Ft vis maior támoga-
tást kapott Pécel. Ezt az összeget a 
Pécel Kft. útburkolat javításra hasz-
nálhatja majd fel.
 Továbbá örömhír az is, hogy Ön-
kormányzatunk 15  000  000  Ft for-
rásban részesült Magyarország Kor-
mányának 1879/2020. (XII.4.) számú, 
a koronavírus-világjárvány által oko-
zott kulturális károk enyhítéséről szó-
ló határozata alapján. Ennek nagyobb 
részét a Lázár Ervin Városi Könyvtár 
és Szemere Pál Művelődési Ház fel-
újítására, kisebb részét rendezvény 
fi nanszírozására fordítjuk.

A Péceli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tiszt-

viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet 

 ••  ANYAKÖNYVVEZETŐ,

 ••  ÖNKORMÁNYZATI REFERENS

 ••  PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

munkakörök betöltésére. A részletes pályázati feltételek a 

www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon és Pécel Város 

Önkormányzatának honlapján (www.pecel.hu) érhetők el. 

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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MINT ISMERETES, a Petőfi  ut-
cai ruhagyűjtő konténerek egy ide-
je már nem azt a feladatot látták el, 
amire eredetileg szánták őket. Ko-
moly problémát okozott a ruhagyűj-
tő konténerek körül spontán kiala-
kuló hulladéklerakat főleg úgy, hogy 
az iskolába tartó gyerekek ott halad-
tak el mellette. Mivel a konténere-
ket üzemeltető cég többszöri felszó-
lításunkra sem tudta garantálni a 
környék tisztaságát, így megkértük, 
hogy inkább szállítsa el ezeket a ru-

VÉGRE ELSZÁLLÍTOTTÁK A 
RUHAGYŰJTŐ KONTÉNEREKET!

hagyűjtőket, így megszüntetve a sze-
métlerakatot. 
 A segélyezésre szánt használt és jó 
minőségű ruhákat a Péceli Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat nagy öröm-
mel befogadja. 

 Valamint külön köszönet azoknak, 
akik elgereblyézték és rendbe rakták 
az üresen maradt területet!
Torma Gábor, a 2. körzet képviselője

Péceli Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat
Pécel, Isaszegi út 3.

Telefon: 06-28-662-036

mobil: 06-20-801-2399

e-mail: info@csaladsegitopecel.hu 

A ruhagyűjtő konténerek 
elszállítás előtt

Torma Gábor és Garamszegi Zsolt 
képviselők ruhaadományt visznek 
a Péceli Család- és Gyermekjóléti 
SzolgálathozElszállítás után

Pécel Város Önkor-

mányzata meghitt ün-

nepségen köszöntötte 

városunk egészségügyi 

dolgozóit a Semmel-

weis-nap alkalmából. 

 Horváth Tibor pol-

gármester ünnepi be-

szédében hangsúlyoz-

ta, hogy ezt a hivatást 

csak az tudja igazán jól végezni, akiben a szakmai 

tudás mellett a segíteni akarás is jelen van, aki nem-

csak a beteg testével, de a lelkével is tud bánni. Utalt 

arra is, hogy az egészségügyi dolgozókat az elmúlt 

időszak új kihívás elé állította, mely egyúttal többlet 

terhet jelentett a mindennapi munkában. 

 A hagyománynak megfelelően ez alkalommal ke-

rült sor „Az Év Egészségügyi Dolgozója” kitüntető 

cím átadására is, melyet a képviselő-testület ez év-

ben Árva Ferencnének adományozott. Icuka – aho-

gyan a péceliek körében ismert – közel 29 évig dol-

gozott asszisztensként dr. Benkő Julianna mellett. 

A betegek szeretetét empatikus készségével, meg-

bízhatóságával, szakmai tudásával vívta ki. 2017-

ben nyugdíjba vonult, azonban az 

önkormányzat megkeresésé-

re 2021 januárjában újra 

munkába állt, továbbra 

is az 5-ös számú házi-

orvosi körzet feladat-

ellátását segíti. 

 A járványhelyzet-

ben végzett áldo-

zatos munkájukat 

megköszönve, az ön-

kormányzat nevében 

Kristóf Péter, a szociális bi-

zottság elnöke és Varmuzsa 
Péter képviselő egy-egy aján-

dékcsomagot nyújtott át az egészség-

ügyi dolgozóknak.

 Az ünnepség hangulatát zenei előadás színesí-

tette, dr. Fábián Tímea és tanítványa, Petró Bernadett 
muzsikáltak. L.Á.

KÖSZÖNET 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓKNAK!

ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT

t, azonban az 

eresésé-

újra 

ra 

-

s bi-

muzsa 
gy aján-

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
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Tudja, hogy mivel foglalkozik 
A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG?

Következő sorozatunk-
ban olvasóinknak sze-
retnénk bemutatni azt, 
hogy a képviselő-testü-
let munkáját segítő bi-
zottságok mivel foglal-

koznak. Az első részben 
a Városfejlesztési Bi-

zottság feladat-és hatás-
köreit vesszük sorra:

Pécel Város Önkor-
mányzatának Kép-

viselő-testülete 2021. 
július 21-én reg-

gel 8 órakor rendkí-
vüli ülést tartott.

VÁROSFEJLESZTÉSI 
BIZOTTSÁG TAGJAI:
Elnök: Pankucsi Edina
Képviselő tagok:  
Kristóf Péter, Torma Gábor 
Nem képviselő bizottsági tag: 
Imre István, Kónya József

1.     Véleményt nyilvánít helyi építési szabály-
zatok és szabályozási tervek előkészítése 
során, kezdeményezi meglévő szabályo-
zási tervek szükség szerinti módosítását. 
Részt vesz a szabályozási tervek döntés 
előkészítő munkájában, a tervezési fo-
lyamat közben képviselő-testületi jóvá-
hagyás előtt véleményezi azokat.

2.     Közreműködik a városrendezési prog-
ramok kidolgozásában, megvalósulá-
suk fi gyelemmel kísérésében és előse-
gítésében.

3.     Figyelemmel kíséri a város forgalmi 
rendjét, a helyi közlekedés alakulását. 
Véleményezi a helyi közutak forgalmi 
rendjének alakítását.

4.     Figyelemmel kíséri az ivóvízellátást, a 
szennyvízelvezetést és -tisztítást, ezek-
kel kapcsolatban intézkedést kezdemé-
nyez, javaslatot tesz.

5.     Javaslatot tesz karbantartási, fejlesz-
tési munkákra, közműfejlesztésekre, 
közreműködik azok elkészítésében és 
kimunkálásában, véleményezi a karban-
tartásokra, felújításokra, közműfejlesz-
tésekre irányuló kezdeményezéseket.

6.     Véleményezi az önkormányzat terüle-
tén tervezett terület-felhasználásokat, 
beruházásokat.

7.     Javaslatot tesz területfejlesztési kérdé-
sekben és véleményezi az e körbe tar-
tozó kezdeményezéseket.

8.     Véleményt nyilvánít településfejlesz-
tési és településüzemeltetési műszaki 
kérdésekben.

9.     Területfejlesztési, kistérségi (regioná-
lis) fejlesztésekben képviseli a város és 
a térség ügyeit a pályázatok elbírálásá-
ban és a megvalósítás ellenőrzésében.

10.     Ellenőrzi az Önkormányzat vagyonával 
való gazdálkodást, a vagyon felméré-
sét, fi gyelemmel kíséri a lakás és nem 
lakás céljára szolgáló önkormányza-
ti bérlemények bevételeit és az azok-
ra fordított kiadásokat.

11.     Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
tekintetében véleményezési jogot gya-
korol a hasznosítási céllal és a funk-
ció meghatározásával kapcsolatban, a 
tervszerű városfejlesztés és városter-
vezés szempontjaira tekintettel.

12.     Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az ön-
kormányzati vagyon felmérését, nyil-
vántartásba vételét, a törzsvagyon ki-
mutatását.

13.     Véleményezi az önkormányzati va-
gyon kezelésére, működtetésére, az 
Önkormányzat bérlet útján haszno-
sítható vagyontárgyainak bérleti dí-
jaira irányuló előterjesztéseket.

14.     Közreműködik a vállalkozásbarát kör-
nyezet kialakításában, javaslatot tesz 
az ezt elősegítő és szükséges intézke-
dések megtételére.

15.     Véleményezi az önkormányzati va-
gyon elidegenítését, cseréjét, haszno-
sítását, megterhelését, vállalkozásba 
való bevitelét.

16.     Véleményt nyilvánít a koncesszióba 
adás lehetőségéről.

17.     Véleményt nyilvánít vagy javaslatot 
tesz környezetvédelmi kérdésekben, 
fi gyelemmel kíséri a város külterüle-
tén végzett tevékenységeket.

18.     Véleményezi a környezet elemeit érin-
tő ügyekben (levegőtisztaság, ivóvíz-
ellátás, zöldfelületek védelme, 107 A 
13/2015. (III. 31.) önkormányzati ren-
delet 9. melléklete a 8/2016. (IV. 6.) ön-
kormányzati rendelet 5. §-ának megfe-
lelően megállapított szöveg. Hatályos 
2016. április 7. 108 A 13/2015. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklete 

az 1/2020. (II. 3.) önkormányzati ren-
delet 10. §-ának megfelelően módosí-
tott melléklet. Hatályos 2020. febru-
ár 4. 34épített és természeti környezet 
védelme, zajvédelem) tett javaslatokat, 
előterjesztéseket.

19.     Véleményezi az önkormányzati kör-
nyezetvédelmi alappal való rendel-
kezést. 20. Figyelemmel kíséri a 
közterületek rendjét, a közterület ká-
rosodásával vagy annak veszélyével 
járó tevékenység tapasztalása esetén 
kezdeményezi a szükséges intézkedé-
sek megtételét.

21.     Véleményezi a környezetvédelmi vagy 
mezőgazdasági tárgyú képviselő-tes-
tületi előterjesztéseket.

22.     Véleményezi a település rendjével, a 
közösségi együttélés alapvető szabá-
lyainak megsértésével, a közbizton-
sággal és közlekedésbiztonsággal ösz-
szefüggő feladatok ellátása érdekében 
benyújtott előterjesztéseket.

23.     Együttműködik a közbiztonsággal és 
közlekedésbiztonsággal összefüggő 
feladatok ellátásának segítésére irá-
nyuló civil kezdeményezésekkel.

24.     Javaslatot tesz, előkészíti és ellenőr-
zi a város közbiztonsága érdekében 
történő intézkedéseket.

25.     Véleményezi vagy javaslatot tesz köz-
területek elnevezésére, az elnevezés 
megváltoztatására, emléktáblák el-
helyezésére.

26.     Kapcsolatot tart a falugazdásszal.
27.     A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő 

cím adományozására kiírt pályázatra 
beérkező pályázatokat - a pályázattal 
érintett ingatlanok helyszíni szemléjét 
követően - véleményezi, majd előter-
jesztés benyújtásával javaslatot tesz 
a Képviselő-testületnek az elismerő 
cím adományozására.

Továbbá, a Képviselő-testület 
a következő hatásköreit 
ruházza át bizottságára:
Lakások, helyiségek bérletével, elide-
genítésével kapcsolatban: Dönt önkor-
mányzati tulajdonban álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásá-
ról és a bérleti szerződés felmondásáról a 
75 m2-t meghaladó alapterületű helyisé-
gek tekintetében.

ÖNKOMRÁNYZAT

A RENDKÍVÜLI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

2021. JÚLIUS 21.

ÖNKORMÁNYZAT

Tarján Elvirát 90. születésnapja alkalmá-

ból Sarlós Imre alpolgármester köszön-

tötte a Jézus Szíve Társasága Idősek 

Otthonában. Ezen kerek évforduló alkal-

mából Elvira néni meghatódva fogadta 

az alpolgármester úr jókívánságait, a vi-

rágcsokrot, a tortát és az okleveleket.

 Elvira néni a Jézus Szíve Társaságának 

tagja. A szétszóratás után a Központi 
Statisztikai Hivatalban dolgozott, köny-

velőként. Szüleivel élt, ápolta, gondozta 

őket halálukig.

 Munkájában, de magánéletében is 

nagyon pontos, precíz volt.

 Amikor a Jézus Szíve Társasága vissza-

kapta az épületet, amit csak idősek ott-

honaként lehetett működtetni, a gaz-

dasági ügyeket ő intézte megszokott 

pontosságával, fi gyelmével. A régi gaz-

dasági dokumentumok között még ma 

is találkozhatunk az ő keze írásával.

 A világ dolgai iránt nagy érdeklődést 

tanúsít, különösen az emberiség prob-

lémái foglalkoztatják, a környezetvéde-

lem kérdései, az erkölcs tisztaságának 

megőrzése. 

 Az Új Ember című hetilapot különö-

sen kedveli, de szívesen olvas más lapo-

kat is, mint a Szív újságot, vagy más, val-

lással, hitélettel kapcsolatos műveket. 

Sajnos már a látása megromlott, ezért 

naponta olvasnak fel neki ezekből a ki-

adványokból.

ELVIRA NÉNI 
KÖSZÖNTÉSE

E z alkalommal nyilvános ülés 
keretében elfogadták a ja-
vaslatot a Nyitnikék Óvodá-

ért Közhasznú Alapítvány által fel-
ajánlott 1.240.000 Ft alapítványi 
forrás átvételéről, mely összeg Pé-
cel Város Óvodái székhelyóvodá-
ja (2119 Pécel, Petőfi  utca 1/b) 4 db 
csoportszobájának és 1 db iroda-
helyiségének klimatizálására ke-
rül felhasználásra.
 Jóváhagyták a Presz Kft. „v.a.” be-
számolóját.
 El fogadták a javaslatot a 
486 459 azonosítószámú vis 
maior támogatást és a PM_
EUALAPELLATAS_2017/64. azo-
nosítószámú projektet érintően. 

 Döntöttek a Pécel Város Önkor-
mányzata kizárólagos tulajdonát 
képező, természetben a 2119 Pécel, 
Kossuth Lajos utca 16-1. A épület I. 
emelet 2. ajtó szám alatti, 2309/A/4 
helyrajzi számú, jelenleg üresen álló, 
két egész és egy fél szobás, 64 m2 
alapterületű, komfortos lakás nyil-
vános árverés útján történő elide-
genítéséről.
 Pénzügyi fedezetet biztosítottak 
Pécel Város Óvodái Szivárvány Tag-
óvodájának játszóudvara felújítási 
munkálataihoz, valamint a Péceli 
Napsugár Bölcsőde két új gázkazán-
ja beszerzéséhez és beszereléséhez.
 Elfogadták a Péceli Fáy András 
Alapítvány kérelmét a Pécel Vá-
ros Önkormányzata által koráb-
ban megítélt pénzügyi támogatás 
felhasználási és elszámolási határ-
idejének meghosszabbítására vonat-
kozóan.
 Zárt ülés keretében döntött a kép-
viselő -testület bölcsődéi felvétel el-
utasításával kapcsolatban benyúj-
tott kérelemről.
 A 2021. július 21-ei képviselő-
testületi ülés előterjesztéseit meg-
tekinthetik Pécel Város honlapján, 
a www.pecel.hu-n.

A 2021. szeptember 4-ére meghir-

detett II. Péceli Kastély-Feszt ren-

dezvényünk a TOPOLYOSBAN
LESZ MEGRENDEZVE, mert a 

Ráday-kastély kertjét munkate-

rületté nyilvánították, így semmi-

lyen rendezvény nem szervezhe-

tő oda. 

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
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Hámori János, Pécel Város 

Díszpolgára éppen 65 évvel 

ezelőtt kapta meg testnevelő 

tanári diplomáját a Budapes-

ti Testnevelési Főiskolán (ma 

Testnevelési Egyetem). Eb-

ből az alkalomból június vé-

gén ünnepélyes keretek kö-

zött vasdiplomát nyújtottak 

át neki az egyetemen. 

 Hosszú pedagógusi pályája 

alatt több ezer diákkal ismer-

tette meg a különféle sport-

ágakat, tudatosítva bennük a 

mozgás fontosságát. Mindig fi gyelt arra, hogy a kezei közé 

került diákok közt felfedezze a tehetségeket. Több diákja 

ért el szép eredményeket különféle versenyeken. 

 Tanári munkáját Pécelen kezdte (a Szemere Pál Általános 

Iskolában), és Pécelen fejezte be (a Ráday Pál Gimnázium-

ban), de közben voltak kitérők.  Vezető tanár volt az ELTE Apá-

czai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, 

majd felkérték a Budapesti Tanárképző Főiskola Testnevelési 

Tanszékén a módszertani adjunktusi állás betöltésére. 

 János bácsi a 90. évében jár, jó egészségnek örvend. A 

testi-lelki harmónia szempontjából szerinte fontos a rend-

szeresség és a szélsőségektől való tartózkodás. Aktívan töl-

ti napjait, minden nap minimum 4 órát a szabadban tölt, ha 

esik, ha fúj, mert kell a friss levegő. A kertben mindig akad 

tennivaló, szívesen kertészkedik, büszke a saját nevelésű 

paprika, paradicsom palántákra. A szellemi frissességre is 

nagy hangsúlyt fektet, sakkozik, tájékozódik a világ hírei-

ről, tevékenykedik a Ráday gimnázium alapítványának ku-

ratóriumában. Évtizedek óta évente 3-szor jár síelni isme-

rősökkel, barátokkal. Nagy bánata, hogy a sítúra az idén a 

járvány miatt elmaradt. 

 Reméljük, a rubindiplomájához is gratulálhatunk 5 év 

múlva! L.Á.

DÍSZDIPLOMÁS 
TESTNEVELŐ

OKTATÁS

T erveink szerint közö-
sen ünnepeltünk volna 

– ahogy már tavaly is – 
két, határainkon túli, magyar 
tanítási nyelvű oktatási intéz-
ménnyel, a margittai Horváth 
János Elméleti Líceummal, vala-
mint az érsekújvári Pázmány Pé-
ter Gimnáziummal, mivel velük 
már második éve vagyunk kap-
csolatban: a margittaiakkal egy 
közös erasmusos projektnek, az 
érsekújváriakkal pedig egy két 
évvel ezelőtti, a Rákóczi Szövet-
ség jóvoltából megvalósított lá-
togatásnak köszönhetően. Part-
nereink azonban egyéb fontos és 
sürgős feladataik miatt idén saj-
nos nem tudták megoldani, hogy 
velünk legyenek, azért most úgy 
ünnepeltünk együtt, hogy a mi 
megemlékező műsorunkat küld-
tük el nekik.
 A köszöntőbeszédben elhang-
zott, hogy a határainkon túli 
honfi társainkkal való szolidari-
tás természetesen kötelességünk, 
de ahhoz, hogy a cselekvő szoli-
daritásra képesek legyünk, ne-
künk, anyaországbeli magyarok-
nak itt, határainkon belül először 
is a saját magunkért való kiállást 
és az egymás iránt való szolida-
ritást kell megtanulnunk, más-
különben a nemzeti összetarto-
zás eszméje sajnos pusztán üres 

szólam marad. A beszéd másik 
fontos gondolata az volt, hogy 
ami iskolánkat illeti, számunkra 
e tekintetben az egyetlen járha-
tó út a fájdalmas tehetetlenség-
tudaton való felülemelkedés és a 
két partneriskolával való, eddig 
kiépített kapcsolataink erősíté-
sére és továbbfejlesztésére való 
céltudatos törekvés.
 A megemlékező műsor máso-
dik, illetve harmadik számaként 
egy a szeretet mindenek fölött 
való fontosságáról szóló népdalt 
és népballadát hallhattunk.
 Záró akkordként a Szózat 
csendült fel.
 Az iskolai megemlékezésen 
túl még abban a szerencsében 
is részünk volt, hogy a Rákóczi 
Szövetség Rendkívüli diákutaz-
tatási programjának köszönhe-
tően iskolánkból egy 26 fős csa-
pat megismerkedhetett egy az I. 
világháborúhoz és Trianonhoz is 
kapcsolódó rendkívüli történet-
tel: megtekinthette a Balassa-
gyarmaton  a Civitas Fortissima 
Múzeumot, amelyet az 1919. ja-
nuár 29-i események emlékét 
megőrzendő hoztak létre, ami-
kor is Balassagyarmat polgári 
lakossága spontán kezdeménye-
zésre kiverte a városból a meg-
szálló cseh csapatokat.

Petrassevics Béla

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPI MEGEMLÉKEZÉS 
a Rádayban

Megemlékezésünkkel, minden remé-
nyünk ellenére, a járványhelyzet miatt 

sajnos ugyanúgy az online térbe kénysze-
rültünk, mint tavaly. Ráadásul, a tava-

lyival ellentétben, idén felvételről ment a 
műsor, és az osztályok csak külön-külön 

– de azért egy időben – nézhették meg azt.
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Az alábbi riportban bemutatjuk az 5-ös számú felnőtt 
háziorvosi körzet új orvosát. Dr. Herszényi Tamás váro-

sunkban július 1. óta látja el a háziorvosi feladatokat. 

INTERJÚ

M iért éppen Pécel? 
 – Pár éve költöz-
tem családommal 

Gyömrőre. Amikor megláttam 
a péceli önkormányzat pályá-
zati kiírását, úgy éreztem, hogy 
ez nekem szól. Pécel egy von-
zó kisváros, és ráadásul a lakó-
helyemmel szomszédos. Az ön-
kormányzat segítőkész, már az 
első találkozáskor megtaláltuk 
a közös hangot Horváth Tibor 
polgármester úrral.  Így elhatá-
roztam, megpályázom az állást, 
és megtisztelő, hogy én kaptam 
a megbízást. 

– Menjünk vissza az idő-
ben, kérem, beszéljen a 
kezdeti ambíciókról!
 – A középiskolában már tu-
datosan készültem az orvosi pá-
lyára, mondhatom, mindig is 
orvos akartam lenni. Csodál-
tam a mentősök munkáját, ezért 
az egyetemi évek alatt mentő-
tisztként szolgáltam az OMSZ-
nél. Hatodéves egyetemistaként 
önállóan ESET kocsin teljesítet-
tem vonuló szolgálatot. Renge-
teg tapasztalatot szereztem, így 
a diplomám kézhezvétele után 
azonnal önálló belgyógyászati 
ügyeleti szolgálatot vállalhattam. 

– Hogyan alakult a pálya-
futása a diploma megszer-
zése után?
 – Éveken keresztül több 
munkát is vállaltam egyszer-
re, hódmezővásárhelyi praxi-
sokban helyettesítettem rend-
szeresen, a városi ügyeletben is 
dolgoztam, közben pedig men-
tőztem is. Sokat dolgoztam, de 
még így sem tudtam tisztessége-
sen eltartani a családomat. Ki-

zárólag anyagi okai voltak an-
nak, hogy profi lt váltottam, és 
egy gyógyszercégnél vállaltam 
munkát. Eközben közgazdász 
diplomát is szereztem. Sales me-
nedzserként dolgoztam, és bár 
sikeres voltam a munkámban, 
sosem mondtam le arról, hogy 
visszatérjek eredeti hivatásom-
hoz. Tudtam, hogy csak átme-
neti állapot, nem szakadtam el 
az egészségügytől, teljesítettem 
az előírt szakirányú továbbkép-
zéseket, 2003-tól folyamatosan 
aktív háziorvosi működési en-
gedéllyel rendelkezem.  

– Miért döntött úgy, hogy 
háziorvosként folytatja?
 – Az első perctől kezdve szá-
momra kiemelten érdekes szak-
terület a sürgősségi orvostan 
mellett az alapellátás volt. Ez 
olyannyira igaz, hogy a szak-

„Mindig is orvos 
akartam lenni.”

dolgozatom témájaként a házi-
orvosi gyakorlatban előforduló 
orvos-beteg találkozásokat vá-
lasztottam. Az egyetem elvég-
zése után háziorvosi rezidens-
ként kezdtem dolgozni, majd 
háziorvostan szakvizsgát sze-
reztem. Az előző évek alatt hi-
ányzott az, hogy napi szinten 
kapcsolatban legyek a betegek-

kel, segítsem a gyógyulásukat, 
illetve segítsem őket egészsé-
gesnek maradni. 

– Még nem telt el sok idő 
Pécelre érkezése óta, de 
megkérdezem, milyenek 
az első benyomásai új 
munkahelyén.
 – Ez alatt a rövid idő alatt 
már sokan felkerestek, érdek-
lődtek, azt gondolom, kíván-
csiak rám az emberek. Jó ér-
zés, hogy a betegek bizalommal 
fordulnak felém. Nagy segítség 
számomra Árva Ferencné Icu-
ka, aki mindenkit ismer. A kol-
légák is barátsággal fogadtak, 
úgy érzem, nem lesz nehéz be-
illeszkednem. 

– Az olvasókat bizonyá-
ra érdekli a magánélete 
is. Említene pár szót a csa-
ládjáról?
 – 47 éves vagyok, harmoni-
kus családi életet élek. Felesé-
gem, Anett rengeteg tapasztalat-
tal rendelkező diplomás ápoló, a 
jövőben ő fogja asszisztensként 
segíteni a munkámat. Van egy 
19 éves lányunk, Glória, aki az 
idén érettségizett. A családhoz 
tartozik 5 éves kiskutyánk, Kó-
kusz is.

– Van hobbija? Mivel fog-
lalkozik szabadidejében?
 – Az aktív kikapcsolódást 
kedvelem, ha időm engedi, 
sportolok, súlyzózom és foci-
zom. Rendszeresen horgászom, 
és nagyon szeretek dobolni.  

– Mit üzen a pacienseinek?
 – A gördülékeny rendelés 
mindkét fél érdeke, ezért azt 
kérem, hogy aki teheti, hasz-
nálja az internet adta lehető-
séget, gyógyszert, beutalót, 
időpontot e-mailben kérjen. Te-
lefonon is elérhetőek vagyunk, 
de a túlterheltség miatt sok-
szor foglalt a vonal, s van olyan 
helyzet, például vizsgálat köz-
ben, amikor nem tudjuk fel-
venni. Az e-mailekre 24 órán 
belül reagálunk. 

– Hosszútávú sikeres 
munkát kívánok Pécelen!
 L.Á.

A gördülé-
keny rendelés 

mindkét fél érdeke, 
ezért azt kérem, hogy 
aki teheti, használja 
az internet adta le-
hetőséget, gyógyszert, 
beutalót, időpontot 
e-mailben kérjen.

Dr. Herszényi Tamás 
és felesége, Anett
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IISALMI - PÉCEL 15
2021 bővelkedik ünneplésre okot adó, jubileumi számok-

ban, évfordulókban. Pécel 25 éve, fi nn testvérvárosa, 
IIsalmi pedig 130 éve városok, s a két település 15 éve kö-
tött testvérvárosi együttműködési megállapodást. Ezek 
a dátumok számvetésre, visszatekintésre is késztetnek 
minket – nézzük meg, mit takart a múlt, mit ad a jelen 

és mit hozhat a jövő a két város együttműködése terén!

A múlt felidézéséhez a nyolcvanas éve-
kig mindenképpen szükséges vissza-
tekintenünk. A Sebők István nevé-

hez köthető Péceli Magyar-Finn Baráti Kör 
1983-ban alakult meg, és rendkívül gaz-
dag, sokoldalú tevékenységet folytatott.  A 
kezdetekre Lestyán Péterné Kati, a Péce-
li Magyar-Finn Baráti Kör korábbi elnöke 
így emlékszik vissza:
 „Iisalmi és Pécel testvérvárosi kapcsolata 
tulajdonképpen Jelenikné Fülöp Lenke fá-
radhatatlan internetes keresésének és leve-
lezésének köszönhető, és persze segítettek a 
barátok és a véletlenek is. A siófoki magyar-
fi nn baráti kör akkori elnöke, Hortobágyi-
né Ildikó segítségével, Oulu fi nn városon 
keresztül jutottunk el Erkki Laitinenig, az 
Iisalmiban működő baráti kör elnökéig. Ő 
mesélt szándékunkról Iisalmi akkori pol-

gármesterének, Martti Harjunak. Ennek 
eredményeképpen 2005-ben Martti Harju 
és felesége, Aila, valamint az ottani fi nn-
magyar baráti kör későbbi elnöke, Jukka 
Virtanen és felesége, Eija, baráti látogatásra 
Pécelre érkeztek. Megismerkedtek dr. Ben-
kovics Gyulával, Pécel akkori polgármes-

terével, Jelenikné Fülöp Lenkével, a 
baráti kör titkárával és velem, a 

kör elnökével. A látogatás szer-
vezője, tolmácsa, de vendéglá-
tója is Jelenikné Lenke volt. Ezt 
a baráti összejövetelt követte az-

tán a 2006-os hivatalos találko-
zó. Iisalmi nevében Pirjo Rytkönen, 

Pécel nevében dr. Benkovics Gyula írta 
alá a két város együttműködési szerződé-
sét július 2-án, ünnepélyes keretek között.  
A sors iróniája, hogy az alapító, Sebők István 
tanár úr a 80-as években szintén testvér-
várost keresve elhárította Iisalmi jelentke-
zését, mert számunkra túlságosan távoli-
nak tartotta ezt a közép-fi nnországi várost.”
 Az aláírást követően a két város delegá-
ciója hivatalos keretek között többször is 
meglátogatta egymást. A városvezetők és 
baráti körök lelkes és elkötelezett munká-
jának eredménye a számos cserelátogatás 
alkalmával megvalósult tapasztalatcsere, 
zenei, képzőművészeti, sport és egyéb ok-
tatási és kulturális program lett. Ezek kö-
zött megemlíthetjük a péceli ifjú zenészek, 
valamint Pannonhalmi Zsuzsa keramikus-
művész bemutatkozását Iisalmiban, a Város-
ligetben megrendezett fi nn művészeti tárla-
tot, az Iisalmi férfi kórus, valamint az Iisalmi 
Lions Club népes küldöttségének látogatá-

sát, vagy a testvérvárost bemutató fotókiál-
lítást az akkor még létező Pécel Galériában.
 A közös programok felsorolását egészen 
a közelmúltig folytathatjuk: Leena Mulari 
kamarakiállítása a Kúria Rendezvényház-
ban, Joób Árpádné Kalevala-napi előadá-
sa és a nyári napforduló finn ünnepének 
(Juhannus) programjai a Hámori Házban, 
hangversenyek és koncertek színesítették vá-
rosunk kulturális életét. A 2018-ban megújult 
baráti kör nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 
jövő generációját, a fi atalokat is bevonja prog-
ramjaiba. A helyi iskolákban megrendezett I. 
Péceli Finn Hét, illetve a fi nn oktatást elemző 
szakmai nap a diákokat és a pedagógusokat 
célozta meg. Természetesen az események 
között a legnagyobb élményt a testvérvá-
rosok delegációinak találkozása, látogatása 
nyújtja. 2018 nyarán egy népesebb küldött-
ség látogatott el IIsalmiba és vett részt az 
Ylä-Savo-i tartományi ünnepen (Ylä-Savon 
Maakuntajuhlat). Egy évvel később a frissen 
alapított Sebők István-díj ünnepélyes átadá-
sán láthattuk vendégül a kinti baráti kör ve-
zetőségét, 2019 novemberében pedig a péceli 
baráti kör három tagja utazott Iisalmiba, és 
vitte el többek között Urkuti György helsin-
ki magyar nagykövet baráti üzenetét. Aján-
dékként minden alkalommal péceli művészek, 
helyi termelők portékái közül válogatunk.
 Öröm számunkra, hogy a kapcsolatok 
ápolását a péceli önkormányzat minden-
kori vezetése is szívén viseli. A jubileumi év-
fordulót számos közös programmal szeret-
tük volna megünnepelni, de a koronavírus 
által kialakult veszélyhelyzet e tervek meg-
valósítását megakadályozta.  A pandémia el-
múltával azonban szeretnénk újjáéleszteni a 
jelenleg online formában létező együttmű-
ködést, és a tervek között szerepel számos, 
IIsalmival közös program megszervezése és 
lebonyolítása (pl. senior tánccsoportok be-
mutatkozása, képzőművészeti kiállítások, 
zenei programok), melyek megvalósításá-
hoz pályázatokon való részvétellel is igyek-
szünk előteremteni az anyagi feltételeket. 
A nagyszabású tervek között szerepel egy test-
vérvárosi találkozó megszervezése Pécelen, 
melyre Iisalmi mellett másik testvérváros-
unk, Mistelbach delegációját is meghívnánk, 
és változatos programok segítségével lehető-
séget biztosítanánk a három város kapcsola-
tának szorosabbra fűzésére. Reméljük, mi-
hamarabb sor kerülhet rá! Nagy Ildikó

Péceli  Magyar-Finn Baráti Kör

FINN TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATUNK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

teréve
ba

k

a
tá

zó. 
Péceln

teré
b

zó

Az együttműködési szerződés 
aláírói, Pirjo Rytkönen és 
dr. Benkovics Gyula 2006-ban

A baráti körök tagjainak találkozása 
Iisalmiban, 2019 decemberében.

Jelenikné 
Fülöp Lenke 
és Jukka 
Virtanen 
a Sebők 
István-díjjal 
2019-ben

KÖZÖSSÉG
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HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

A SZÁLLÍTÁS HÉTFŐI napra való át-

helyezése érinti a házhoz menő csomago-

lási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek idő-

pontjai az alábbi táblázatokban találhatók.

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 kommunális 
hull. szállítás napja

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER

Hétfő 2.; 16.; 30. 13.; 27. 11.; 25.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2021.

AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER

9.; 23. 6.; 20. 4.; 18.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 

munkatársaink szállítási alkalmanként 1 

db cserezsákot (csomagolási hulladék 

gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblé-

más) adnak.

 Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a 

megadott napon, az összegyűjtött cso-

magolási hulladék mennyiségi korláto-

zás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó 

zsákban, illetve a kommunális hulladék 

gyűjtésére használt edényzettől eltérő, 

jól látható módon megjelölt (sárga színű, 

vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 

edényzetben is.

 Kérjük, fokozott gondossággal jár-

janak el a hulladékok tömörítésével 

kapcsolatban, ezzel is csökkentve a 

tároláshoz szükséges hely, valamint 

a kihelyezésükhöz szükséges zsákok 

mennyiségét!

 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen 

öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése ki-

öblítve, az üveg gyűjtőponton történik! 

(Kossuth Lajos utca 18.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingat-

lanonként KÉT alkalommal (3m3/ alka-

lom mennyiségben) házhoz menő rend-

szerrel végezzük el, mely az 53/500-152 

(2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfo-

gadási időben) igényelhető.

A kertgondozás során levágott füvet és 

egyéb lágyszárú növényeket, illetve a le-

hullott falevelet a DTkH Nonprofi t Kft. ál-

tal térítésmentesen rendelkezésre bo-

csátott zöld színű lebomló műanyag 

zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 

cm hosszú kötegekben összekötve (alkal-

manként maximum 0,5 m3 mennyiségben), 

a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana 

elé, a közterületet nem szennyező módon.

 A mindenkori begyűjtéssel egyidejű-

leg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld 

színű, emblémás) biztosítanak. Szükség 

esetén további zsákokat az alábbi értékesí-

tési helyeken lehet beszerezni átadás-átvé-

teli jegyzőkönyv aláírása ellenében az in-

gatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, 

a közszolgáltatás számlafi zetője nevére. 

A zsák átvételéhez személyes okmányok 

szükségesek, mivel a közszolgáltatás el-

lenértéke (kommunális többlethulladé-

kos zsák árával megegyező: 206 Ft+ÁFA/

db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálko-

dási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) 

Zrt. által kerül kiszámlázásra.

 Szállítási alkalmanként, ingatlanon-

ként 2 db ingyenes zsák, valamint to-

vábbi „korlátlan” mennyiségű meg-

vásárolt, kék színű, DTkH emblémás 

lebomló zsák helyezhető ki.

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

TÁJÉKOZTATÓ
PARLAGFŰ-
MENTESÍTÉSRŐL
A PARLAGFŰ nagymértékű elszaporodá-
sának a közegészségügyi és gazdasági ká-
rosító hatása számottevő. A parlagfű elleni 
védekezés elsősorban az ingatlan tulajdono-
sának, illetve használójának a kötelezettsége. 
 Amennyiben a parlagfű elleni védeke-
zési kötelezettségének a földhasználó nem 
tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább vi-
rágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel 
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell 
elrendelni. 
 A közérdekű védekezést belterüle-
ten a jegyző, a Fővárosi Önkormány-
zat által közvetlenül igazgatott terület 
esetében a fővárosi főjegyző; külte-
rületen, Pest megye és Budapest te-
rületén; a Pest Megyei Kormány-
hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Állategészségügyi, Növény- és Talaj-
védelmi Főosztály Növény- és Talajvé-
delmi Osztálya (a továbbiakban: nö-
vény- és talajvédelmi hatóság) rendeli 
el. Amennyiben az önkormányzati tu-
lajdonban lévő belterületi ingatlanon 
az önkormányzat nem tesz eleget vé-
dekezési kötelezettségének, akkor a 
növény- és talajvédelmi hatóság ren-
deli el a közérdekű védekezést.
 A jegyző által elrendelt közérdekű védeke-
zést az általa megbízott vállalkozók végzik. 
Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-
mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján idő-
közben maga eleget tesz kötelezettségének. A 
közérdekű védekezéssel kapcsolatban felme-
rült költségeket az ügyfélnek kell megfi zetnie.
 A bírság mértéke belterületen és 
külterületen is egyaránt 15.000 Ft-
tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
 Arra tekintettel, hogy a parlagfű-
mentesítés minden állampolgár közös 
érdeke, és eredményt csak összefo-
gással, illetve közös felelősségválla-
lással érhetünk el, kérem, tegyenek 
eleget e fenti jogszabályi kötelezett-
ségüknek. Ugyanakkor szükséges 
fi gyelemmel lenni arra is, hogy nem 
elegendő az, hogy valaki lekaszálta a 
szennyezett földterületet, azt tiszta, 
parlagfű-mentes állapotban a vege-
tációs időszak végéig meg kell őrizni.
 Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- 
és Talajvédelmi Főosztály
 A cikk teljes terjedelmében a www.pecel.
hu oldalon elolvasható.

KÖZÖSSÉG
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Kedves látogatóink!
A nyár folyamán táboroknak is ott-
hont adott a Lázár Ervin Városi 
Könyvtár és Szemere Pál Művelő-
dési Ház.
 Július 5-e és 9-e között került 
megtartásra Márkus Niki kreatív 
táncos és kézműves tábora. Nagy-
szerű hangulatban telt az első tur-
nus. Délelőtt és délután kézműves 
foglalkozások, torna órák, és zenés 
foglalkozások színesítették a prog-
ramokat. Július 26-tól újabb turnus 
elé nézünk, ami reméljük, ugyan-
ilyen jó hangulatban fog telni. 
 Július 12-től a könyvtár saját nap-
közis tábora is lezajlott, melyet kol-
léganőnk, Csákiné Hutter Heni saját 
ötletei alapján valósított meg.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:
HÉTFŐ:
 9:30-tól Hölgytorna
 18:30-tól Zumba
KEDD:
 9:00-tól Ping-pong
 17:30-tól Pilates
SZERDA:
 kéthetente 16:00-tól 
 Őszi Napfény Nyugdíjasklub
 18:30-tól Zumba
CSÜTÖRTÖK:
 9:00-tól Ping-pong
 18:00-tól Hölgytorna
 18:30-tól Step-aerobic
 19:00-tól Pilates

A programváltozás jogát fenntartjuk. 

A könyvtár és a művelődési 
ház augusztus 16-a és 22-e 
között ZÁRVA TART.

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

A KÖNYVTÁR 
NYITVA TARTÁSA 
AUGUSZTUS 29-IG:
Hétfő, szerda: 9-18 óráig
Kedd, csütörtök, péntek: 9-16 óráig

AUGUSZTUS 30-TÓL:
Hétfő: 13-18 óráig
Kedd: 9-12 óráig és 13-18 óráig
Szerda:  ZÁRVA
Csütörtök: 13-18 óráig
Péntek: 9-12 óráig és 13-18 óráig
Szombat: 9-13 óráig

A KÚRIA RENDEZVÉNY-
HÁZ BÉRLÉSE
Kapcsolattartó: Sarlós Nikolett
Telefonszám: 06-20/445-7196 
 (hétfőtől-péntekig: 
 9 órától 18 óráig hívható)
E-mail: 
kuriarandezvenyhaz@pecel.hu

Mechler Anna: 

KERÉK MESÉK NAGYKÖNYVE
A Kerék mesék-sorozatból már 

megismert és megszeretett hő-

sökhöz csatlakozik egy kábel- és 

egy konténerszállító kocsi, no meg 

a régóta emlegetett és ígért rend-

őrautó. Vajon mi történik, ha elsza-

badul egy fagyiskocsi? Hol bukkan 

ki a föld alól az eltévedt fúrópajzs? Mennyi váratlan izga-

lom! Mire a 21 történet végére érünk, még azt is meg-

tudhatjuk, hogy miről álmodik egy autómentő. Kíván-

csiak vagytok? Akkor mesére fel! Mechler Anna kedves 

történeteihez ezúttal is Hajba László álmodta meg a raj-

zokat, ő adott igazi személyiséget minden járműnek.

Jennifer Chambliss Bertman: 
KÖNYVVADÁSZOK 2. - A FELTÖRHETETLEN KÓD

Emily szülei végül úgy döntöt-

tek, hogy a család San Franciscó-

ban marad, így Emily és új barát-

ja, James tovább folytathatják a 

könyvvadászatot. De minden meg-

változik, miután megszereznek egy 

kódolt üzenetet, amit a tanáruknak, 

Mr. Quislingnek címeztek.  A két 

gyerekben felébred a kíváncsiság, 

és nekilátnak, hogy kiderítsék, mi köze van a Niantic nevű 

hajónak, a rejtélyes tűzeseteknek, a Mark Twain kötetek-

nek és Mr. Quislingnek a titokzatos, feltörhetetlen kódhoz. 

Tim Dedopulos: 

NYOMOZÁS A FOTELBŐL
Felveszi-e a versenyt szupernyo-

mozóinkkal - Parnacki felügyelő-

vel, valamint Mary Miller és Oliver 

James tapasztalt amatőrökkel -, 

megleli-e a kötet komisz, ám szó-

rakoztató bűnügyeinek megfejté-

sét? A több mint 50 élvezetes egy-

perces, illetve néhány hosszabb 

és bonyolultabb rejtély az önben 

szunnyadó detektívet próbálja felébreszteni. Minden 

történethez vonzó illusztráció és segítséget nyújtó tipp 

tartozik, a könyv végén pedig megtalálja a megoldá-

sokat.

P. G. Wodehouse: 

FIATALEMBEREK SLAMASZTIKÁBAN
E páratlan kötet főszereplői a Pa-

razita klub ifj ú titánjai, akik egytől 

egyig elátkozottak a szerelemben, 

és szívesen teszik kockára – gyak-

ran nem létező – vagyonukat a 

leglehetetlenebb fogadásokon, 

ha éppen nem balesetből lába-

doznak, mivel keresztülhajtottak 

sportkocsijukkal a Marble Archon 

ahelyett, hogy megkerülték volna.

KÖNYVAJÁNLÓ

A tavalyi táborozás sikerén fel-

buzdulva a Varázskulcs Közös-

ség önkéntesei az idén is lehe-

tővé tették az egyesületükhöz 

tartozó gyermekek számára az 

ottalvós kirándulást, sőt most 

már 1 nappal hosszabb prog-

ramot szerveztek, így 4 napon 

át tartott a tábor. A járvány-

helyzet miatt nagy szükség 

volt erre, hiszen az elmúlt év 

egyfajta bizonytalanságban 

telt, mely érzelmileg megvisel-

te a gyerekeket. A rendszeres 

foglalkozások száma is lecsök-

kent, de a kérdés, hogy „ugye, 

lesz tábor”, szinte minden ta-

lálkozáskor elhangzott.

 A szép emlékek miatt az 

idén is Pusztaberkit választot-

ták helyszínül. A gyerekek úgy 

érkeztek a Nógrád megyei kis 

faluba, mintha hazamentek 

volna, egyből otthon érezték 

magukat. 

 A táborban sok minden tör-

tént, eseménydúsan teltek a 

napok. Kincskereső túra, sor-

verseny, kézműveskedés, kö-

zös főzés és a sok-sok játék 

és beszélgetés mellett a hő-

ség miatt a strandolás volt az 

egyik legörömtelibb prog-

ram. Vendégek is érkeztek a 

táborba, egyik este a Pécel 

Brass fúvószenekar adott mi ni-

koncertet a táborlakóknak.

 A Varázskulcs Közösség 

Egyesület önkéntesei mara-

dandó élményekkel ajándé-

kozták meg a résztvevő 15 

gyermeket, köszönhetően a 

támogatók folyamatos segít-

ségének.  L.Á.

VARÁZSKULCS TÁBOR

VIDÁM KALAN-
DOZÁSRA hívták a tá-
borba jelentkező már ol-
vasni tudó 2-5. osztályos 
gyerekeket a Lázár Ervin 
Városi Könyvtár és Sze-
mere Pál Művelődési Ház 
dolgozói.
 A táborban részvevők 
virtuális kiránduláson ve-

hettek részt, a mesék segítségével Magyarország különböző 
városait ismerhették meg. Jártak Budapesten az Országház-
ban, meglátogatták Pécs, Eger városát, a Balaton-felvidéket, 
valamint Gödöllő és Pécel is szerepelt a palettán. Külön ki-
rándulást szerveztek a péceli Ráday-kastélyba, ahol egy ki-
fejezetten gyerekeknek szóló tárlatvezetésen is részt vettek. 
A programot színesítették kézművesfoglalkozások, valamint 
a városokhoz kapcsolódó ügyességi feladatok is. 
 A gyerekeknek a péceli Ráday-kastélyban tett látogatásunk 
tetszett a legjobban. Továbbá, a kézművesfoglalkozások alkal-
mával voltak a legaktívabbak, ugyanis készítettünk papírból 
Szent Koronát, megalkottuk krepp papírból Sissi kedvenc virá-
gát, az ibolyát. Porcelánt festettünk, elképzelve, mintha a Zsol-
nay porcelángyárba csöppentünk volna. 
A balatoni hangulatot megidézve 
ez egyik napon a gyerekekkel 
lángosoztunk és fagyiztunk is.

– mondta el lapunknak Csá-
kiné Hutter Henriett, a tá-
bor főszervezője.

 A PÉCEL BRASS KVINTETT elsődleges célja, hogy 
igényes fúvósmuzsikával lehetőséget kínáljanak a pécelieknek 
a kikapcsolódásra, feltöltődésre. Ehhez hűen, amint a jár-
ványhelyzet engedte, máris megörvendeztették közönségüket. 
 A „Rémálomból – rézálomba” címmel tavaly nyár végén 
meghirdetett koncertsorozat második alkalmára került sor 
június utolsó vasárnapján.  A jelenlévők a zenekartól meg-
szokott igényességgel összeállított, színvonalas előadást él-
vezhettek a napsütéses nyári délután.
 A koncertsorozattal együtt a zenekar nyereményjátéka is 
folytatódik, érdemes fi gyelni, mikor lesz a következő Pécel 
Brass koncert. L.Á.

Térzene 
A KOSSUTH TÉREN

Mesés kalandok 
napközis tábor 
A KÖNYVTÁRBAN

ünk volna.
dézve 
kel 
s.
-
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Az Európa-bajnok magyar női junior ké-

zilabda válogatott egyik legeredménye-

sebb játékosa a péceli Ferenczy Diána. 
Az Oroszország elleni döntő mérkőzé-

sen Dia 5 gólt szerzett csapatának. 

Fotó: Csezarefoto Cseh Péter Fotóalbuma
(https://www.facebook.com Csezarefoto)

EB GYŐZTES A NŐI 
JUNIOR KÉZILABDA 
VÁLOGATOTT

Egy rendkívül nehéz szezonon vagyunk túl. Zárt ka-
pus mérkőzések/edzések, bezárt termek és elmaradó 
tornák jellemezték az évet. A koronavírus rengeteg új 

megoldandó feladatot jelentett az egyesület számá-
ra, amit a lehetőségekhez képest sikerült megoldani. 

Ezüstös szezon után 
A 120 ÉVES SPARTACUS

SPORT

Hirdetés

Hirdetés

A PÁLYAÍJÁSZAT nem tartozik a 
támogatott és a legnépszerűbb sport-
ágak közé, ezért is nagy szó, hogy Ba-
logh Mátyás László íjásznak sikerült 
kvótát szereznie a Tokió 2020 „halasz-

PÉCEL VÁROS – a korábbi évek-
hez hasonlóan – ez évben is csatlako-
zott a július 18-án megrendezett Csö-
möri Bringafesztivál kistérségi körtúra 
programjához.
 A Csömörről induló kerékpártúra 
résztvevői a Lázár Ervin Városi Könyv-
tár és Szemere Pál Művelődési Ház ud-
varán tartottak egy kis pihenőt, ahol 

F elnőtt csapatunk a Pest megyei III.
osztály Keleti csoportjában sokáig 
versenyben volt a szomszédos Ecser-

rel a bajnoki címért, de végül meg kellett 
elégednünk a második hellyel. Ennek el-
lenére Kristóf Péter fi atal csapata kivívta 
a feljutást, így jövőre újra a megye II. osz-
tályban bizonyíthat.
 U19-csapatunk a 3-dik helyen végzett az 
alapszakaszban a Pest Megyei U19 I. osztály-
ban, azonban a jó hajrának köszönhetően 
itt is a második helyen végzett 
a csapat. Egy mérkőzésen múlt, 
hogy nem sikerült a dobogó leg-
tetejére állni. A fi atalok teljesít-
ményét növeli, hogy sokan a fel-
nőtt csapatban is rendszeresen 
pályára léptek, így kettős terhe-
léssel vitték végig a szezont.
 U17-es csapatunkat is az I. 
osztályba neveztük, az őszi bi-
zonytalankodások után tavasz-
szal már jól nézett ki a csapat já-
téka, ami az eredményekben is 
meglátszódott.
 U14/U15-ös csapatainkkal 
nagy fába vágtuk a fejszénket, 

amikor MLSZ bajnokságba neveztünk, hi-
szen ilyen magas szinten még nem játszott 
utánpótlás csapatunk. Ráadásul mindkét 
korosztályban sok esetben fi atalabbakkal 
játszottuk. Kellett pár mérkőzés, hogy fel-
vegyük a bajnokság ritmusát, de főleg ta-
vasszal már bravúros győzelmekkel jeleztük, 
hogy a péceli utánpótlás is komoly szintet 
képvisel. A kiemelkedő teljesítménye miatt 
a csapatból két játékos Akadémián folytatja 
a pályafutását. Sok sikert kívánunk nekik.

 U13-as csapatunk vegyes szezont zár, de 
például az UTE legyőzése a Megyeri úton 
vagy itthon a bravúros 3:3 jelezte, hogy van 
potenciál a csapatban. A szezont a harma-
dik helyen zárta a csapat, így itt is sikerült 
egy bronzérmet szereznünk.
 A kisebb Bozsik korosztályoknál U7/U9/
U11 korábban probléma volt, hogy nehezen 
találnak az egyesülethez a focizni vágyó fi -
atalok. Ez a trend megfordult, mára közel 
60 gyermek sportol ezekben a korosztá-
lyokban. A szakmai munkát is új alapok-
ra helyeztük, így próbáljuk még vonzóbbá 
tenni az egyesületet.
 Öregfi úk csapatunk egy új kihívást vá-
lasztott tavaly ősszel. A Pest megyei baj-
nokság helyett a Budapesti ligába nevezett. 
Kalandos év után (pálya problémák, eltil-
tások, stb.) sikerült a „szokásos” ezüst ér-

met megszereznie a csapatnak. 
E sorok írása közben még nincs 
végleges döntés, de elképzelhető, 
hogy ez a második hely itt fel-
jutást érhet a második vonalba.
 Idén 120 éves ez egyesü-
letünk, szerettük volna ezt 
méltóképpen ünnepelni, de a 
koronavírus okozta bizonyta-
lanság miatt nagyobb rendez-
vényt nem tudtunk szervezni. 
Elképzelhető, hogy ősszel, ha 
a helyzet engedi, kisebb ren-
dezvénnyel emlékezünk a ke-
rek évfordulóra. Gódor János,  

a Spartacus SE elnöke 

MAGYAR ÍJÁSZ 
AZ OLIMPIÁN!

SPORT

Horváth Tibor polgármester és Oláh Já-
nos jegyző fogadta és köszöntötte őket. 
A túra szervezője, Fábri István csömö-
ri polgármester megköszönte a vendég-
látást, és örömmel vette, hogy városunk 
vezetői is csatlakoztak a bringás csapat-
hoz. Természetesen, Pécel népszerű ke-
rékpárosa, Cseuz László sem hagyta ki 
az eseményt.

KISTÉRSÉGI KERÉKPÁRTÚRA

Ferenczy Dia, Zsigmond Panna, 
Ballai Bori

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

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

• TARTÓS HAJEGYENESÍTÉS
• NŐI HAJVÁGÁS, HAJKEZELÉSEK, FESTÉS

• FÉRFI HAJVÁGÁS, HAJKEZELÉSEK • GYEREK HAJVÁGÁS

 
temetés, családi ünnep, cserepes vagy vágott  

virág, nálunk mindig friss választékot talál.  
Várjuk szeretettel a hét minden napján. 

Református 
Pécel, József Attila utca 6.  

Nyitva: H-V: 9-17-ig 

Ürmösi Mária: +36 20 445 7216

 Ft VÁSÁRLÁS FELETT MEGLEPETÉS AJÁNDÉKKAL LEPJÜK MEG!

Pécel és Bp. 17. kerületében 17-1930 között 
INGYENES KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ELADÓ Malaguti Ciak 
robogó, plexivel. 
Irányár: 95 000 Ft

Tel.: 06-20/5-934-534

tott” Olimpiára. 
A fiatal sportoló 
edzője a Pécelen 
élő Wenger Attila, 
aki jogosan büszke 
tanítványára, an-
nál is inkább, mert 
a legutóbbi öt olim-
pián nem versenyzett magyar íjász. Az 
olimpiai szereplésük után interjút készí-
tünk Attilával, melyet a szeptemberi Pé-

Balogh Mátyás László 
a pótkvalifi kációs 
versenyen Párizsban.

celi Hírekben olvashatnak majd. Addig 
pedig szurkoljunk nekik és minden ma-
gyar olimpikonnak!

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
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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

Készpénzért veszek! Bútorokat, dísztár-
gyakat, órákat, festményeket, porcelánokat, 
könyveket, írógépet, szőrmebundát, csipké-
ket, bakelit-lemezeket, ezüstöt, kristályokat, 
bizsukat, teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal. Tel.: 06-20/294-9205 – Németh Dániel

Fakivágást, gallyazást vállalunk 
alpintechnikával akár elszállítással is. 
Fűkaszálást vállalok rövid határidővel! Hív-
jon most! Tel.: 06-30/218-7023

Eladó Malaguti Ciak 
robogó, plexivel. Irányár: 95 000 Ft
Tel.: 06-20/5-934-534

APRÓHIRDETÉS
•   nyelvórák, tanfolyamok 

Pécelen
•   felkészítés nyelv-

vizsgára, érettségire, 
állásinterjúra

•   online  
oktatás is

•   fordítás

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

ANGOL

úra

TÖRÖK BÜFÉ

PÉCEL, Maglódi út 22.g
NYITVATARTÁS:
H-SZO.: 10-21 óráig

www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996

Pécelen 
A KISZÁLLÍTÁS
INGYENES! 

KÖRETEINK:  Török bulgur rizs  
és hasábburgonya

DESSZERTEK:  diós, csokis-diós, vagy 
pisztáciás BAKLAVA 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS : 06-30/019-47-48

CSIRKE  
BORJÚ

PITÁK, TORTILLÁK, 
 TÁLAK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Kínálatunkért látogassatok el   
FACEBOOK OLDALUNKRA!

ÚJDONSÁG! HAMBURGER  
ÉS HAMBURGER-TÁL

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!

ÁTLAG NETTÓ BÉREK: 220.000 FT – 240.000 FT   
FELADATOK: Termékek minőségügyi végellenőrzése kiszállítás előtt az előírásoknak 
megfelelően, az elvégzett ellenőrzési eredmények dokumentálása számítógépen. 

CÉGES BUSZ: Nagykáta, Tápiószentmárton, Tápióbicske, Tápióság, Tápiógyörgye, Tápiószele, 

Farmos, Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápiószecső, Sülysáp, Mende, Gyömrő, Maglód, Isaszeg. 

PÉCELRE KERESÜNK  

Hétfőtől péntekig tartó 3 műszakos 8 órás munkarendbe

Érd.: 06-70-423-3383

VÉGELLENŐRT ÉS ÖSSZESZERELŐT 
ndbendbe
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Hirdetés

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Kiadó: Juhász András egyéni vállalkozó
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
Hirdetésfelvétel: 06-20/5-934-534 
Nyomda: Pauker-Holding K  . 1047 Budapest, Baross u. 11-15. 
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 6000 példányban.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldö   írásokat a tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül, szerkeszte   formában közölje. A lapban megjelent cikke-
ket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani 
 los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

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 16:00-18:00

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

E-mail cím: balogzo@pest.police.hu

Nováki Attila 

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

E-mail cím: novakia@pest.police.hu

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

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

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

e-mail: kozteruletfelugyelet@pecel.hu

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

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

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

Gyermekjogi képviselő:
Juhász Leventéné 

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

Egyenlőbánásmód-referens: 
dr. Tóth Henriette Enikő 

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

DR. VARGA LÁSZLÓ 
EGÉSZSÉGHÁZ 
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.
Telefon: 06-28/662-104 

Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; 

hétvégén és ünnepnap 

a nap 24 órájában.

HÁZIORVOSOK:
DR. GRÓZNER ISTVÁN

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-226, 

06-28/662-072, 

E-mail: groznerrendelo@gmail.com

DR. HERKUTZ ZOLTÁN

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-235

E-mail: drherkutz.gyogyszer

@gmail.com

DR. RAY PÉTER 

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-225

DR. HERSZÉNYI TAMÁS 

5. számú felnőtt háziorvosi körzet 

(Benkő Julianna volt körzete)

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

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.

További információ: 

https://pecel1gyerek.hu/

VÉDŐNŐK:
1. védőnői körzet: 

KERPEN LÁSZLÓNÉ

Telefon: 06-28/546-236/4

2. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

3. védőnői körzet: 

ISTÓK MÁRIA

Telefon: 06-20/529-8538

4. védőnői körzet: 

CSÉPE KATALIN

Telefon: 06-30/381-1332

5. védőnői körzet: 

SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE

Telefon: 06-30/568-5668

6. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

E-mail: vedonokpecel@gmail.com

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235

FOGÁSZAT:
DR. RÁCZ KATALIN 

felnőtt fogorvos, 

DR. TAMÁS ÁGNES 

felnőtt fogorvos, 

DR. TÖRÖK JOLÁN 

gyermek fogorvos 

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-235

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA

Telefon: 06-20/4899-539

E-mail: marta.szecsine@

ijb.emmi.gov.hu

PÉCEL, Rét utca 6/A.

www.neptunautokozmetika.hu

facebook.com/neptuncarcare
2119 Pécel, Rét utca 6/A. +36-70-733-4313

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

Új szolgáltatás  

a kozmetikában:  

ÓZONOS  

TISZTÍTÁS!

AUGUSZTUSI AKCIÓ  

 Nyitvatartás: 10-20 óráig

Tel.: 06-28-754-771

 

AJÁNDÉK SÜLT KRUMPLIT  
adunk minden Hot-Doghoz,  

hambihoz, tortillához! 

A BAZSALIKOMBAN:

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.
Ingyenes helyszíni felmérésért hívja ügyfélszolgálatunkat!

Telefon: 06 30 620 7119 • 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu • Web: x-klima.hu

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

HÍVJON MOST

 2,6 kW klíma 

AKCIÓS ÁR: 225000

 2,6 kW klíma 

AKCIÓS ÁR: 245000

AKCIÓS SZERELÉSSEL EGYÜTT:

Mayer Sándor
0-24

+36 30 314 0309

AUTÓMENTÉS
MUSZAKI  
MENTÉS

AUT
MUUUSSS



Telefon: 06-70-944-6974

E-mail: zsilkaestarsa@gmail.com

www.facebook.com/zsilkaestarsakft

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,  

keretszerződéssel és számlával segítjük megrendelőinket.

Várjuk önöket nagytarcsai 

bemutatótermünkben is!

YEDI BÚTORRA
EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE

wwwwwww.wwwwwww faaaacebook.c

Web: www.zsilkabutor.hu
t

t csai

keretszerződéssel és szám

PÉCELEN ÉS A KÖRNYÉKEN  

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

 
SZÁLLÍTÁS PÉCELEN!

MINDEN NAP  
NYITVA VAGYUNK!

Pécel, Baross utca 7.

Hamburgerek 990
Lángosok 590 • Gyrosok 790

Hot-dogok 450 • Wrapok
Tészták 990 • Frissensültek 990

Tálak • Desszertek 450

N

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

Baross Street 
Food #Pécel

Ham
5

-

NAPI AJÁNLAT


