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MEGHÍVÓ
Pécel Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja önt és kedves
m
családját az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére
rendezendő ünnepi megemlékezésre.
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Időpont:

2020. március 15. 10 óra
Helyszín:
PIOK Szemere Pál Általános Iskola aulája
(Pécel, Kossuth tér 7.)
Köszöntőt mond
Horváth Tibor polgármester.
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Petőfi Sándor Férfikórus,
a PIOK Szemere Pál Általános
Iskola 5. évfolyamos tanulói,
az Ossó János Fúvószenekar.

A megemlékezést követően koszorúzásra
kerül sor a Kossuth téren.
A Pekáry-kastélyban 16 órától zenés, dalos emlékműsor

A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak évente
egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves életkor alatt, továbbá a munkahelyi alkalmassághoz
szükséges vizsgálat díja 1 700 Ft, mely a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábban: Országos Egészségbiztosítási Pénztár) által – országosan – meghatározott térítési díj. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14 és 18 év közötti fiatalok szűrése ingyenes, de orvosi beutaló és szülői/gondviselői írásbeli beleegyező nyilatkozat szükséges. A jogszabályok által szűrővizsgálatra kötelezettek számára, továbbá a 18 évnél idősebb tanulók esetében – amennyiben a nemzeti köznevelésről
szóló törvény előírja – a vizsgálat szintén ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, továbbá több más tüdőbetegség
időben történő felismerésére.
Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TB kártyáját, illetve (ha van) az előző évi tüdőszűrésről szóló igazolását.
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Karsai Zsigmond, a népművészet mestere, Pécel Város díszpolgára tiszteletére.

Karsai
Zsigmond
-emlékév
2020. Pécel
Száz éve, 1920. október 4-én született Karsai Zsigmond festőművész,
a népművészet mestere, a Magyar Kultúra Lovagja, Pécel Város díszpolgára.
A nevét viselő Baráti Társaság, a Lázár Ervin Városi Könyvtár
és Szemere Pál Művelődési Ház és a Péceli Települési Értéktár Bizottság
emlékévvel tiszteleg életműve előtt.
Rendezvényeinken élőszóban, dallal, tánccal idézik fel
Zsiga bácsi emlékét tisztelői, barátai, művésztársai.
Szeretettel meghívjuk Önöket első megemlékezésünkre

2020. március 15-én, vasárnap 16 órára
a Pekáry-kastélyba (Pécel, Maglódi út 12.).
EMLÉKEZNEK:
• Faragó Laura Kossuth-díjas és Magyar Örökség díjas énekművész
• Petrás Mária Magyar Örökség díjas népdalénekes
• Teszáry Miklós a Bartók Táncegyüttes vezetője és a Bartók Táncegyüttes táncosai,
• Kis István, a Bem Folklór Egyesület művészeti vezetője
• a Ritka Zenekar népzenei együttes
(Brassai Ábel, Szilágyi Boglárka, Teszáry Borbála)
• a péceli Petőfi Sándor Férfikórus
• Pertis Szabolcs furulya, Pertis Katica-Pertis Virág-Heltai Zita
népdalénekes trió

Házigazdák: Heltai Miklós, a Karsai Zsigmond Baráti Társaság
elnöke és Nagy Annamária, a Művelődési Ház igazgatója.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Az emlékév támogatói: Pécel Város Önkormányzata, Kővári Imre
TOVÁBBI PROGRAMOK: • SZEPTEMBER 26-án: a Zsiga bácsi festményeiből álló kiállítás megnyitója
• OKTÓBER 4-én: emlékműsor Karsai Zsigmond születésének századik évfordulóján
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2020. MÁRCIUS 31. - 19.00
Hámori Ház · Pécel, Ráday u. 25.
Hám
H
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
TOVÁB

Facebook
Facebook.com/hamorihaz
x www.hamorihaz.hu/esemenynaptar
A helyszín korlátozott befogadóképessége miatt a koncertre előzetes
bejelentkezés szükséges a Hámori Ház honlapjának ESEMÉNYNAPTÁR oldalán
keresztül. JEGYÁRAK: elővételben 2000 Ft, helyszínen 2500 Ft.
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KÖZPONTI
TELEFONSZÁMOK
ÉS MELLÉKEK
A Péceli Polgármesteri
Hivatal központi telefonszáma:
06-28/452-751
ÉS AZ ELÉRHETŐ MELLÉKEK:

TÁJÉKOZTATÓ
A februárban két helyszínen, két alkalommal megtartott polgármesteri tájékoztatón több mint kétszáz
érdeklődő vett részt. Az eseményen jelen volt a
képviselő-testület többsége, és Oláh János jegyző.

H

orváth Tibor polgármester és Sarlós
Imre alpolgármester röviden vázolták
a főbb területeket, amelyek megoldásra várnak. Szó esett a csapadékvíz és a VEKOP
(Újtelep) pályázatokról, valamint az orvosi rendelő félbehagyott épületéről, ahol a kivitelezésben történt eltérések miatt a tervrajzokat módosítani kell – jelenleg itt tart az ügy. Gőzerővel
folyik a munka az óvoda megvalósítása érdekében, hogy az évek óta rendelkezésre álló 680
millió forint ne vesszen el. Leghamarabb a piactér felújítása kezdődhet meg, amint lezárul a
közbeszerzési eljárás.
Korábban azt a hírt adtuk, hogy 2 gyalogátkelőhelyre megvannak az engedélyes tervek, tavasszal kezdődhet a kivitelezés. Kiderült azonban, hogy a Pesti úti (Határ út) zebra meglévő
tervei nem megfelelőek, mivel nem nyomógombbal ellátott jelzőlámpás átkelőhely megépítésére készültek. Amikor a tervmódosítás elkészül,
együtt kerül megépítésre a két átkelőhely. (A másik az Isaszegi úton lesz, a Bem utcánál.)
A jelenlévők megtudhatták, hogy a költségvetés nagyon szűkös, fejlesztésekre az idén sem fog
jutni. Több oka is van ennek, az egyik a megörökölt adósságok. Egyik példa: az előző városvezetés az Enmech Hungary Kft. kötött szerződésben
vállalta, hogy közel 200 millió forint értékű fejlesztést hajt végre az új beruházás körüli infrastruktúrában (járda, út, közvilágítás…). Ezek a
munkálatok még megvalósulásra várnak, pedig
a határidő 2019. augusztus 31. volt. Másik példa:
a DPMV Zrt. (vízmű) közel 100 millió forintot fizet évente a városnak a víziközmű vagyon használatáért, de ez sem fog szerepelni az idei bevételek között, mert ezt az összeget már 2 évre előre
elköltötték több száz tolózár cseréjére és az a fölötti útburkolat helyreállítására (például: Jókai
és Felsősor utcák).
Szó esett a vasútfelújítással és a helyi buszjárattal kapcsolatos problémákról is.
Megtudhattuk, hogy 2020. január 1-i hatálylyal eltörölték a telekadót, az iparűzési adót pedig 1,9-ről 2 %-ra emelték.
2020. MÁRCIUS | PÉCELI HÍREK

Bemutatkozott a Pécel Üzemeltető Kft. új ügyvezetője, Koricsánszki Tamás, aki röviden beszélt
terveiről, és arra kérte a lakosságot, hogy a városban kihelyezett kis méretű szemetes edényeket
ne használják a kommunális hulladék leadására.
A külterületen előforduló szemétlerakás ügyében
optimisták lehetünk, mert ismét két mezőőr dolgozik, és több vadkamera is kihelyezésre került.
Mindezek után a megjelent polgárok vették át
a szót, kérdeztek, vagy megosztották észrevételeiket. Elmondható, hogy a kérdések széles területet érintő problémákat vetettek fel: óvodai,
bölcsődei férőhelyek, az utak, járdák állapota, a
közlekedés, a vízelvezetés, még a régi Járó vendéglő épülete is szóba került…
A két est folyamán sok kérdés felmerült. Bízunk abban, hogy a következő lakossági tájékoztatón már több előrelépésről hallhatunk.

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

A tájékoztató kapcsán felmerült egy lakossági igény, miszerint legyen élő közvetítés
az esemény alatt. Erre szeretnék reagálni.
A kommunikációt nagyon fontosnak tartom, és vezető társaimmal együtt igyekszem
azon folyamatosan javítani. A lényeges információkat az internetes oldalainkon és az újságban közöljük. A lakossági tájékoztatókat
pluszként szerveztük – és fogjuk tenni a jövőben is – éppen azok számára, akik igénylik a személyes találkozást. A továbbiakban
sem tervezzük az élő közvetítés bevezetését,
egyrészt, mert abban az esetben egyre kevesebben jönnének el, és így a valódi célját elveszítené. Másrészt, egy 2-3 órás beszélgetést
otthon ülve nem biztos, hogy mindenki végig
hallgatna, egy-egy részlet kiragadásával pedig fennáll a fals információ szerzés veszélye.
Kérem megértésüket. Továbbra is állunk a
lakosság rendelkezésére, akár személyesen,
akár telefonon, és szívesen látunk mindenkit
a nyilvános képviselő-estületi üléseken.

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
JEGYZŐI TITKÁRSÁG
5-ös mellék

Horváth Tibor polgármester
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POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG
6-os mellék

INTERJÚ

Pécel fejlődése

lájára növekedett. Sajnos úgy
néz ki, hogy már ezt a kapacitást
is sürgősen bővítenünk kell, hiszen a megnövekedett beruházások miatt a szennyvíztisztító
most 90 %-on üzemel. A péceli
szennyvíztisztítónak 2019 novemberében lejárt az 5 évre szóló garanciális bejárása, azonban
az egyik medencéje szinte használhatatlan, elődeink nem kérték még a garanciális időszakban a javítását. Így a kivitelező
jában. Majd 2019 őszén újabb ezt a javítást már nem hajlanlehetőséget kaptam, és élni fo- dó garanciálisan javítani, így ez
is egy többletköltséget jelent az
gok ezzel a lehetőséggel!
új testületnek.
– Alpolgármesterként mi
az elsődleges célja?
– Beszéljünk a pályáza– Azzal már mindenki tisztá- tokról
ban van, hogy Pécelen jelentős
– A 2016–2019-ig terjedő időipari területeket nem tudunk ki- szakban megnyert és meg nem
alakítani. Persze erőfeszítéseket valósított pályázatok hátránya
teszünk az ügyben. Ezért az a sajnos az, hogy az építőiparban
véleményem, hogy ennek a vá- jelentősen emelkedtek a munrosnak a kitörési pontja, hogy- kadíjak, illetve az építőanyagha a kulturális élet, illetve az árak is. Ennek eredményeképidegenforgalom fejlődik.
pen ezeknek a beruházásoknak
a megvalósítása jelentős többlet
– Hogyan értékelné az el- költséget igényel. Persze jó hír,
múlt négy hónap törtéhogy nem engedjük
néseit?
el a lehetőséget,
– Az elmúlt négy
és folyamatos
hónapban fel kellett
tárgyalásokat
tárnunk azt, hogy mit
folytatunk a
hagytak ránk elődepályázatok
ink. Miként léphemegvalósutünk úgy tovább, hogy
lása éra város fejlődése ne álljon meg. Megemlítenék
egy konkrét példát: A
szennyvíztisztító telep kapacitása pár
éve a
dup -

A FŐ CÉLUNK!
„Ennek a városnak az lehet a kitörési pontja, hogyha a kulturális
élet, illetve az idegenforgalom jó
irányba fejlődik.”

S

okan ismerhetik már
Sarlós Imrét, aki főállású alpolgármesterként
városunk jövőjéért munkálkodik mindennap. A beszélgetésben a pályázatok alakulására is
kitértünk.

merem, a szüleim barátai, vagy
az én iskolatársaim, és pajtásaim voltak. A város és környéke
számomra élmények, emlékek
sokaságát jelenti. Az elmúlt 18
évben másféle kapcsolataim
is alakultak az emberekkel, a
várossal. Visszavezethető arra,
hogy a sokadik ciklusomat töltöm a képviselő-testületben.
Az más dolog, de ennek a következménye, hogy az embert
a rendkívüli időjárás, egy zápor, hóvihar idején információkért, segítségért vagy esetleg
panasszal is hívják, s nem csak
azért, hogy megkérdezzék, hogy
ogy
s mint van.

– Ön szerint miben egyedi a mi városunk?
– Azt gondolom, hogy régen
Pécel egy igazán pezsgő kisvároska volt. Persze tudjuk, hogy
a Kúria Rendezvényház, a Szemere Pál Művelődési ház, illetve
a Hámori Ház különféle programokkal próbálja életben tartani városunkban a kulturális
életet, de ezt kevésnek gondolom. Hiszen a főváros közelsége igazán jó lehetőségeket kínál számunkra. Fontos lenne,
hogy növeljük a Ráday-kastély,
a Pekáry-kastély, illetve a Fáykastély kihasználtságát. Városunk elhelyezkedését tekintve
rengeteg lehetőség adódhat,
hogyha a természeti adottságokat nézzük, és ezeket az évek
során fejlesztjük. A környéken
egy városnak sincsenek hasonló természeti adottságai, mint
Pécelnek.

– Az Ön életében mikortól
tól
és miért vált céllá a politilitikai pálya?
– 2002 óta veszek részt aktívan a politikai életben. 2006
006
és 2010 között alpolgármesterterként dolgozhattam Pécel Város
ros
Önkormányzatában, így számomra nem teljesen új ez a feladatkör. Ebben az időszakban
ban
azért több beruházás is elkélkészült, amelyre a mai napig büszüszkék lehetünk. Gondolok például
ául
az Ekler Dezső által megtervervezett Szemere Pál Általánoss Iskola átadására, aminek köszönzönhetően egy modern iskolába
ába
járhatnak ma a péceli gyereerekek. Ennek az időszaknak köszönhető a városközpont rehahabilitáció és a Márványistálló
ó
teljes felújítása. Felújítottuk
k
a bölcsődét és a Nyitnikék
óvodát. Majd 2010-ben úgy
döntöttek a választók, hogy
leváltják az akkori vezetést.
– Milyen helyet foglal el A választók akaratából két
cikluson át továbbra is képaz életében Pécel?
– Itt születtem. Az őslakoso- viselőként vettem részt a
kat szinte mind név szerint is- képviselő-testület munká4
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dekében. Négy olyan pályázatról beszélhetünk, amit ebben az
évben mindenképpen el kell indítanunk. Első az orvosi rendelőnek a befejezése, a második a
Csatáriban a csapadékvíz elvezetés, harmadik az új óvoda építése és negyedik a piactér felújítása.
A piactér pályázatának részletei
rendben vannak, így ennél a kivitelező kiválasztása már folyamatban van. Ha ez megtörténik,
akkor reményeink szerint megkezdődhet a munka.
– Az új óvodával kapcsolatban milyen fejlemények
vannak?
– Az előző testület döntött
arról, hogy a Topolyos területén
építené meg az új óvoda épületét, azonban mi azt gondoljuk,
hogy ennek az intézménynek
jobb helye lenne a régen tervezett területen, vagyis a Maglódi
út 3. alatt. Úgy vélem, hogy ezen
a területen egy szép és központi
helyen lenne az új óvoda. A Topolyost meg szeretnénk hagyni rendezvényterületnek, illetve sportcentrumnak.
– Van Pécelen olyan dolog,
amin ha azonnal változtathatna, akkor megtenné?
– A város képén azonnal változtatnék, hiszen éveken keresztül nem fordítottak figyelmet
például a virágosításra, a közparkok szebbé tételére. A Pécel
Üzemeltető Kft.-nél vezető váltás történt, Koricsánszki Tamás
vette át a kft. vezetését, aki már
most belevetette magát a virágosítással, illetve a rendrakással
kapcsolatos feladatok megszervezésébe. Bízom benne, hogy rövid idő alatt látható eredménye
lesz ennek a munkának is.
– Amikor nem a városunk
ügyes bajos dolgait intézi,
akkor mivel töltődik fel?
– Szép és színes a családi
életünk. Van két felnőtt gyermekem, a szabad időmet a feleségemmel és velük töltöm
elsősorban. Szeretünk utazni, barátokkal időt tölteni, de
a ház, a telek és a hobbiállataink is adnak szabadidős elfoglaltságot számomra.
CS.K.

HÍREK A VASÚTVONALAT
ÉRINTŐ ÁTÉPÍTÉSI MUNKÁKRÓL
VASÚTÁLLOMÁS
• Állomás épülete: Az épület felújítása a vasútvonal biztosítóberendezés-építési tenderének keretein belül történik meg. Tervezetten 2020. 06.
30-ig átadásra kerül az utazóközönség számára.
• Perontetők: 2020. 07. 15-ig elkészülnek.
• Peronok: A peronok burkolatjavítása tervezetten 2020. 04. 06. – 2020. 06. 06. között valósul meg.
• Gyalogos aluljáró – Liftek: 2021 októberében átadásra kerülnek az Üzemeltető MÁV Zrt.
az önkormányzaton keresztül, illetve a helyszínen
részére.
tájékoztató táblák kihelyezésével előre értesítjük.

PARKOLÓK

A vasútállomáson 3 új P+R parkoló létesül.
1. Az Állomás utcában, a felvételi épület Budapest felőli oldalán épülő 16 helyes parkoló (ebből
2 hely mozgáskorlátozottak számára kiépített)
2021 szeptember végén kerül átadásra. Ennek oka,
hogy a jelenlegi vasúti biztosítóberendezés épülete itt található, és ennek elbontása és a P+R parkoló megépítése, csak az új biztosítóberendezés telepítését követően valósítható meg, ami 2021. év
első felében várható.
2. Az Erzsébet sétányon létesítendő 56 férőhelyes parkoló (ebből 3 hely mozgáskorlátozottak
számára kiépített) 2020. október végén kerül átadásra.
3. Az Állomás utcában, a felvételi épület Isaszeg
felőli oldalán épülő 22 helyes (ebből 2 hely mozgáskorlátozottak számára kiépített) parkoló 2020.
október végén kerül átadásra.

VASÚTVONAL ÉS RÁKOS-PATAK
FELETTI KÖZÚTI FELÜLJÁRÓ
Tervezetten 2020. szeptember 15-től megtörténik
a forgalomba helyezés.

GYALOGOS ÁTJÁRÓ
Damjanich utcai gyalogos átjáró az állomás Budapest felőli végén: Az átjáróban a gyalogos forgalom átvezetése az új vasúti biztosítóberendezés
kiépítését követően valósulhat meg tervezetten
2021. április 30-tól.

UTAK, JÁRDÁK JAVÍTÁSA
A nagy tömegű anyagszállítást igénylő munkák
befejezését követően, tervezetten a 2020. őszi időszakban elkészülnek.

VÁGÁNYZÁRAK

Teljes kizárásos vágányzárra már nem kell számíÚTÁTJÁRÓK
taniuk a lakosoknak.
Az éjszakai vágányzárak alkalmanként 2-4 éjszaBaross utcai útátjáró az állomás Isaszeg felőli
végén: Az átjáróban a gyalogosok átvezetése az kán keresztül tartanak, előreláthatólag a május- júúj vasúti biztosítóberendezés kiépítését követő- nius- július időszakban.
en valósulhat meg tervezetten 2021. április 30-án.
Az átjárót 2020-ban is szükséges vasútépítési ÁLLOMÁS KÖRÜLI UTAK
munkálatok (síncsiszolás, vágányszabályozás) mi- FORGALMÁNAK KORLÁTOZÁSA
att időlegesen lezárni. A lezárások terv szerint csak Az állomási előtér és P+R parkolók (kivétel az Álloaz éjszakai órákat érintik, és alkalmanként 2-4 éj- más utcai) építése az év végéig megvalósul, ez az
szakán keresztül tartanak. A lezárásokat megelő- Állomás utca forgalmának alkalmankénti zavarázően a lakosságot az önkormányzaton keresztül, sával, áteresztő képességének korlátozásával jár.
illetve a helyszínen tájékoztató táblák kihelyezé2020. szeptember 15-ig zajvédő falak és árkok
sével előre értesítjük.
épülnek az állomás körül, ez a környék forgalmáRét utcai útátjáró az állomás Budapest fe- nak alkalmankénti zavarásával, helyi forgalomkorlőli végén: Az átjáró a Rákóczi és Pesti út között látozással jár.
épülő felüljáró forgalomba helyezését követően
megszűnik, tervezetten 2020. szeptember 15-től.
STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT.
Ezt követően az átjáró teljes egészében elbontásRÁKOS-GÖDÖLLŐ PROJEKT
ra kerül, gyalogosan nem lehet átmenni, zajvédő
PANASZIRODÁJÁNAK
fal és vízelvezető árok is épül a helyén. (Gyalogos
ELÉRHETŐSÉGE:
átvezetés a Damjanich utcai gyalogos átjáróban
lesz lehetséges, amely később kerül átadásra.)
E-mail: office.sbrakos2017@strabag.com
Az átjárót 2020. évben is szükséges vasútépítési
Mobil: +36-30/320-5085
munkálatok (síncsiszolás, vágányszabályozás) miatt
A panasziroda telefonon hétfőtől csülezárni. A lezárások terv szerint csak az éjszakai órátörtökig 8-16, illetve pénteken 8-13 órákat érintik és alkalmanként 2-4 éjszakán keresztül
ig érhető el.
tartanak. A lezárásokat megelőzően a lakosságot

AZ AVAR ÉS A KERTI
HULLADÉKOK SZABADTÉRI
ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI
A település
telep
rendjéről szóló 19/2016. (X.
10.) önkormányzati rendelete értelmében
m
településünkön az avart és a
kerti
k
hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani.
Amennyiben a komposztálás
nem megoldható, úgy lehetőség
van
v arra is, hogy a hulladékgazdálkodási
ko
feladatokat ellátó közszolgált
gáltató az általa biztosított zsákban
elszáll
elszállítja a megadott szállítási napokon
az ingatlanok elé kihelyezett kerti hulladékot.
Az avar és a kerti hulladék szabadtéri égetése városunk belterületén szigorúan tilos.
A rendeletben foglaltak megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályait be nem tartó személlyel szemben 200 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
A rendelet megtekinthető a www.pecel.hu honlapon.

FAKITERMELÉSI
ÉS ERDŐ FELÚJÍTÁSI
MUNKÁLATOK
A PILISI PARKERDŐ ZRT. a kezelésébe
tartozó erdőtagokban 2020-ban is tervez fakitermelési és erdő felújítási munkálatokat. Pécelt
érintően 2020 harmadik negyedévében várhatóak ezek a munkálatok.
A növedékfokozó gyérítés az erdő egészséges
fejlődése érdekében történik. A gyérítésekkel
az egészséges, életerős egyedek, értékes elegyfajok fejlődését segítik azzal, hogy a növekedésüket akadályozó faegyedeket eltávolítják.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pécel Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet a
• Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői (kisgyermeknevelő magasabb
vezetői megbízással) beosztásának ellátására.
• Pécel Város Óvodái intézményvezetői
(óvodapedagógus, magasabb vezetői
megbízással) beosztásának ellátására.
A részletes pályázati felhívás a www.
kozigallas.gov.hu internetes oldalon, Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtábláján és Pécel Város Önkormányzatának
www.pecel.hu honlapján érhetők el.

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

ADÓBEFIZETÉSEKKEL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
TISZTELT ADÓZÓK!

A közlekedésre alkalmatlan
gépjárművek közterületen
való tárolásának

HELYI SZABÁLYAIRÓL

A

közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) szerint a közlekedésben csak olyan járművel szabad részt
venni, amely rendelkezik a jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedéllyel, és műszaki engedélylyel, a gépjármű a közlekedésben való
részvétel műszaki feltételeinek megfelel, és forgalomba van helyezve, hatósági jelzéssel (rendszámtáblával)
felszerelt, továbbá az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi.
Gépjármű közterületen történő jogszerű tárolása is csak az előző feltételek egyidejű megvalósulása esetén
lehetséges.
A KRESZ alapján a hatósági jelzéssel nem rendelkező gépjárművet,
amely a közúti forgalomban csak ilyen
jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterülethasználati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy Pécel város közigazgatási területén egyre növekszik a parkoló
gépjárművek száma, ugyanakkor nagyon kevés a szabályosan kialakított
parkolóhely. Visszatérő problémát jelent a jogellenesen tárolt gépjárművek
(például az út szélén hagyott, hatósági
jelzés nélküli működésképtelen gépjárművek) léte, melyek tovább nehezítik településünkön a szabályos közlekedést és a jogszerű parkolást is.
Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
6

önkormányzati rendelet) tartalmazza a közterületek használatának és a
település rendjének biztosítása érdekében szükséges közösségi együttélési szabályokat és az azok megsértése
esetén alkalmazandó szankciókat. A
Képviselő-testület 2020. április 1. napjától az önkormányzati rendeletét úgy
módosította, hogy közterület-használati hozzájárulást kell beszereznie és
közterület-használati díjat kell fizetnie annak, aki a közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel nem
rendelkező gépjárművet mellékútvonalon 10 napot meghaladó, de legfeljebb 60 napig tartó időtartamra
kíván elhelyezni. A közterület-használat iránti kérelmet az önkormányzati rendeletben meghatározott formanyomtatványon lehet benyújtani.
A közterület fenti célú használatáért
a kérelmezőnek 3.000 Ft összegű illetéket és közterület-használati díjat
(11-30. napig 1.000 forint/gépjármű/
nap, 31-60. napig 2.000 forint/gépjármű/nap) kell fizetni. A 60. napot
követően már egyáltalán nem lehet
elhelyezni közterületen a közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel
nem rendelkező gépjárművet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek megsértése a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését eredményezi, melynek elkövetője
kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, illetve
az ilyen személlyel szemben a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Az önkormányzati rendelet megtekinthető a www.pecel.hu honlapon.
PÉCELI HÍREK | 2020. MÁRCIUS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a
helyi adók és a gépjárműadó 2020. I. félévi befizetési határideje 2020. március 16. napja.
Adószámla egyenlegük a https://ohp.asp.
lgov.hu oldalról (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatali Portál) is elérhető ügyfélkapus vagy cégkapus bejelentkezést követően
az ,,adóegyenleg lekérdezés" menüpontban.
Két örömteli újdonságra hívjuk fel a figyelmüket a befizetésekkel kapcsolatban.
Egyrészt az idei évtől kezdődően a tisztelt
adózók az Önkormányzati Hivatali Portálon elektronikusan, bankkártyájuk segítségével is eleget tehetnek az I. fokú adóhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségeiknek
az ,,Adók, díjak, illetékek befizetése” menüpont kiválasztásával. Másrészt már az
Adócsoporton személyesen – ügyfélfogadási időben – is tudnak bankkártyájuk segítségével (POS terminállal) adót, díjat, illetéket befizetni. A fizetési módokról szóló
részletes tájékoztató az önkormányzati adóhatóság honlapján érhető el.
Gépjárműadó adónemben kész pénzutalási megbízást (a továbbiakban: csekket)
az év elején kiküldött határozatokhoz mellékeltünk azon gépjárművek tekintetében,
amelyek a tavalyi évhez képest változással
érintettek (új gépjármű vagy változott adómérték). A változással nem érintett gépjárművek adóösszegére vonatkozó csekket az
adószámla kivonathoz mellékeltünk.
Természetesen a gazdálkodó szervezetek a tavalyi évhez hasonlóan idén is csak
elektronikusan intézhetnek ügyeket, ők
a tárhelyükre kapnak az I. fokú adóhatóságtól adószámla kivonatot. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett egyéni
vállalkozók csekket csak személyesen kaphatnak vagy meghatalmazottjuk útján.

ADÓSZÁMLASZÁMOK:
Építményadó:
10400494-50505156-57531051
Telekadó:
10400494-50505156-57531336
Gépjárműadó:
10400494-50505156-57531147
Helyi iparűzési adó:
10400494-50505156-57531082
Magánszemélyek
kommunális adója:
10400494-50505156-57531068
Talajterhelési díj:
10400494-50505156-57531116
Késedelmi pótlék:
10400494-50505156-57531109
Bírság:
10400494-50505156-57531099
Idegen bevételek:
10400494-50505156-57531123

Amennyiben a fenti adószámlaszámok
valamelyikére utalnak, úgy kérjük, hogy
az esetleges félreértések elkerülése érdekében legyenek kedvesek egyértelműen
hivatkozni az utalás közleményében arra,
hogy mely Adózónk adókötelezettségét kívánják rendezni.
Köszönjük együttműködésüket a fizetési határidők betartására vonatkozóan.
Az Adócsoport munkatársaival az önkormányzat hivatalos honlapján az Adóés Pénzügyi Iroda/Adócsoport ügyintézőinek neve melletti telefonos és e-mail
elérhetőségeken vehetik fel a közvetlen
kapcsolatot.
Az Adócsoport ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 08.3012.00 és 13.0017.30, szerda:
08.30-12.00 és
13.00-15.30
Az Adócsoport
ügyfélfogadásának
helyszíne: 2119 Pécel, Petőfi u. 1. (a
levelezési cím továbbra is: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.)
Oláh János jegyző

ÓVODAI BEÍRATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy
PÉCEL VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYEGYSÉGEIBE a beíratás időpontja a
2020/2021-es nevelési évre
2020. április 20-tól április 24-ig
7.30 és 17 óra között lesz.

A BEÍRATÁS HELYE:
PVO Gesztenyés Tagóvodája:
Isaszegi út 3. (Tel.: 662-083)
NYÍLTNAP: március 20. 16 órától
PVO Székhelyóvoda (Nyitnikék):
NYÍLTNAP: április 9. 9-12 óráig
Petőfi u. 1/b (Tel.: 662-035)
PVO Szivárvány Tagóvodája:
Szent Imre krt. 13. (Tel.: 662-082)
NYÍLTNAP: április 18. 9-12 óráig
Váltócipő használata kötelező!

KÖTELEZŐ BEÍRATNI
a 3. életévüket 2020. augusztus 31. napjáig betöltő kisgyermekeket, továbbá
jegyzői felmentéssel (határozattal) rendelkező azon kisgyermekeket, akik 2020.
augusztus 31-ig betöltik a 4. életévüket.
További információ Pécel Város
Önkormányzatának honlapján
(www.pecel.hu) érhető el.

KORMÁNYABLAK NYITVA
TARTÁSA PÉCELEN
Pécel Kossuth tér 1.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7-17 óra
8-16 óra
12-20 óra
8-16 óra
8-14 óra

ELÉRHETŐSÉGEINK: Telefon: 1818
E-mail: 1818@1818.hu
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
a sorszámkiadás a nyitvatartási idő
vége előtt 30 perccel befejeződik.
Megértésüket köszönjük!

PÉCELI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA:
Hétfő 8.30 -12 óra és 13-17.30 óra
Szerda: 8.30 -12 óra és 13-15.30 óra
A többi napon
az ügyfélfogadás szünetel.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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.
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
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.
TORMA
T
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
Telefon:
T
06-20/924-6244
E-mail:
E
torma.gabor@pecel.hu
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.
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KI LEGYEN AZ ÉV
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓJA?
PÉCEL VÁROS Önkormányzat Képviselő-testületének a városi
kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete szerint az Év
Egészségügyi Dolgozója Díj alapításával Pécel Város Önkormányzata kifejezi elismerését azon egészségügyi dolgozók – asszisztensek,
nővérek, védőnők, orvosok – iránt,
akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Pécel
Város polgárainak egészségügyi ellátása magasabb
bb színvonalú legyen. A kitüntető
tüntető
cím annak a személynek adoományozható, aki Pécel
Vá r o s á b a n
az egészségügyi ellátás
területén ma-gas színvonalon
on
végzi szakmaii tevékenységét.

A díjazott személyre javaslatot
tehetnek:
a) legalább 50 péceli választópolgár,
b) bármelyik helyi civil szervezet,
c) a polgármester,
d) a képviselő-testület tagjai.
A javaslatnak tartalmazni a kell:
a) a javaslattevő nevét, elérhetőségét,
b) a javasolt személyre vonatkozó
szakmai indokolást.
A kitünt
kitüntető címre vonatkozó javaslatok
2020. március 31.
vasla
napjáig
nyújthatók be a
na
Képviselő-testület
SzoK
ciális Bizottsága részére. (2119 Pécel, Kossuth
tér 1.)
További Információ
c Pécel Város Önkormányzatának
honko
lapján
lapjá (www.pecel.hu)
érhető el.

Kérje a házi segítségnyújtást, amely
MEGOLDÁST NYÚJTHAT
A szociálisan rászorult személyekről történő gondoskodás
elsősorban a család feladata. Az állam, az önkormányzatok kötelező feladata abban az esetben, amennyiben
a család már nem tudja ellátni idős, beteg hozzátartozóját.

V

KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért
Egyesület) 6. körzet képviselője
Telefon: 06-20/349-0147
E-mail: kristof.peter@pecel.hu

TISZTA UDVAR,
RENDES HÁZ

PAPP LÁSZLÓ (Független) 8. körzet
képviselője. E-mail: papp.laszlo@pecel.hu
TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA
A
(Összefogás 2119 Egyesület).
Telefon: 06-20/465-0440. E-mail:
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu
u
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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

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

ÖNKORMÁNYZAT
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Város Ö
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.
PÉCELI HÍREK | 2020. MÁRCIUS

árosunkban, a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat gondozónői végzik ezt a feladatot. A házi segítségnyújtás keretében
azon személyekről kell gondoskodni – az igénybevevő saját lakókörnyezetében – ,akik önmagukat képtelenek ellátni, más segítségére pedig
nem számíthatnak.

A házi segítségnyújtás célja biztosítani
az önálló életvitel fenntartását előmozdító szociális segítést, a háztartás vezetésében való közreműködést:
• takarítás – lakókörnyezeti higiénia megtartása
• mosás, vasalás, ruhajavítás
• étkezés előkészítése, étkezés, mosogatás
• bevásárlás – személyes szükséglet mértékében
• tüzelő behordása, befűtés
• hó eltakarítása, sikosságmentesítés
• orvoshoz kísérés – szükség esetén
Személyes gondoskodás
tekintetében:
• mentális segítés
• ügyintézésekben történő közreműködés
2020. MÁRCIUS | PÉCELI HÍREK

„Szeretettel ajánlom mindenkinek, akinek szüksége van segítségre, vagy nincs
olyan családtagja, aki segíteni tud a mindennapi teendőkben. A segítségnyújtók nagyon kedvesek és készségesek.
Nagyon nagy szükségem volt a szaktudásukra és kedvességükre, amikor eltört
a lábam, mert hat héten keresztül feküdtem gipszben, és csak rájuk számíthattam. Ezúton is nagyon köszönöm a munkájukat.” – Ica néni
• gondozás, ápolásban történő közreműködés:
mosdatás, öltöztetés, ágyazás, ágyban történő mozgatás, felületi sebkezelés, inkontinens
betegállátás
• haj-, szörzetápolás, körömápolás
• gyógyszer kiváltás, gyógyszeradagolás, vérnyomás és vércukormérés, a háziorvos által
felírt terápia követése
• hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson
belül és kívül
• kényelmi- és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, karbantartásukban való segítségnyújtás
Az ellátás igénybevétele önkéntes, melynek kérelmezését az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője kezdeményezheti az intézmény
vezetőjénél.
A házi segítségnyújtás térítési díj ellenében
vehető igénybe, mely összeg mértékét Pécel Város Képviselő-testülete határozza meg.
Az árakat tekintve, 2020-ban a szociális segítés 200 Ft/óra, a személyes gondozás
800 Ft/óra.

Péceli Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat elérhetőségei:
Cím: Pécel, Isaszegi út 3, akadálymentesített bejárat az Iskola utca vége felöl.
Telefonszám: 06-28/662-036,
06-20/801-2399, 06-20/474-8328,
E-mail: csalsegpecel@gmail.com

TALAJTERHELÉSI DÍJJAL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK
TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 31/2019. (XII.5.)
önkormányzati rendelete jelentősen módosította Pécel
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 23/2017. (XI.2.)
önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet).
A módosítás 2021. január 1.
napjától hatályon kívül helyezi a Rendeletnek azt a részét,
amely eddig a talajterhelési díj megfizetése alól mentességet biztosított azoknak
a kibocsátóknak, akiknek az
ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került ugyan, de
arra rákötni azért nem tudtak,
mert a gravitációs csatornánál
jelentkező szintkülönbség miatt házi átemelőt kellett volna
kiépíteniük.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett kibocsátóknak idén gondoskodniuk kell
a közcsatornára való rákötésről, akár átemelő szivattyúval
is, ellenkező esetben már nem
élveznek mentességet a talajterhelési díj megfizetése alól.
Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a talajterhelési díjat (a locsolásra használt vízmennyiséggel és az elszállított
szennyvízmennyiséggel csökkentve) az előző évben használt vízmennyiség után kell
megfizetni, a talajterhelési díjnak pedig a területérzékenységi szorzóval növelt mértéke
1 800 Ft elhasznált m3-enként.
Kérjük a tisztelt adózókat,
hogy az átemelő szivattyúval
való rákötés módjáról, kivitelezéséről, esetleges költségeiről érdeklődjenek a Dél-Pest
Megyei Viziközmű Szolgáltató
Zrt-nél.
Oláh János jegyző
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KÖZÖSSÉG

KÖZÖSSÉG

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDkommunális
hull. szállítás HULLADÉK GYŰJTÉS 2020.
napja
MÁRCIUS ÁPRILIS
Hétfő
2., 16., 30. 13., 27.
Kedd
3., 17., 31. 14., 28.
Péntek
6., 20.
3., 17.
HÁZHOZ MENŐ
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.
MÁRCIUS

ÁPRILIS

2., 16., 30.

13.; 27.

JÖJJÖN VELÜNK
KIRÁNDULNI!
Március 15-én gyalogtúra Pécel környékén a Péceli Természetjáró és Futóklub szervezésében.
Találkozó:
a Piactéren 10 órakor

ÉLETRE SZÓLÓ
KÖZÖSSÉG
PÉCELEN a 90-es években élénk cserkész élet folyt Füzy Árpád vezetésével. Ezt
a mozgalmat szeretné újjáéleszteni pár lelkes önkéntes.
A létszámában még nem nagy, de egyre növekvő cserkész őrs jelenleg a Péteriben működő csapathoz tartozik. Parancsnokuk Angyal József, aki a pécelieket is
saját gyermekének tekinti, nekik is szívesen adja át széleskörű ismereteit. Vannak
10

HONVÉD
KADÉT PROGRAM

A RÁDAYBAN

Háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá
ünnepélyes keretek között az MH Altiszti Akadémia, a
Dunakeszi Tankerületi Központ, illetve a PIOK Általános Iskola és Gimnázium február 5-én Szentendrén.

E

z az esemény milyen konkrét váláltozást hoz az is-kola életébe? Kóródi
Mária gimnáziumi intézményegység-vezető
válaszolt kérdésünkre:
Kóródi
Mária
„A gimnázium kifejezzte csatlakozási szándékát
ékát
a Honvéd Kadét Programhoz,
melynek keretén belül 2020 szeptemberétől egy új tantárgy – a honvédelmi alapismeretek – választására nyílik lehetősége
a 14 éves fiataloknak, melyet 4 év elteltével érettségi tárgyként is választhatnak. A
program háttértámogatójaként a Magyar
Honvédség Altiszti Akadémiája lesz jelen.
Az aláírási ceremónián az akadémia dandártábornoka hangsúlyozta, hogy a program keretében megszerzett tudás lehetővé
teszi fiataljaink számára, hogy a honvédelmet ismerő, és hazájukért tenni is hajlandó, felelős állampolgárokká váljanak. Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy a haza
védelme állampolgári kötelezettség, így kiemelt fontossággal bír. A Honvéd Kadét
Programmal megismerkedve a tanulók a

segítői: Böjti Tamás, Pató Tibor, Szöllősi
Éva és Szöllősi Ferenc péceli önkéntesek.
Cél az életre nevelés, a gyakorlati ismeretek, készségek fejlesztése, mint például a
tűzrakás, csomózás, elsősegélynyújtás, de
fontos az erkölcsi nevelés is. A jó cserkész

A JEGES VÍZ
bűvöletében
Hazánkban is egyre többen gyakorolják a külföldön
már régóta népszerű hidegvizes mártózást. Pécelen
is van egy társaság, akik a tél beálltával rendszeresen fürdőznek egy-egy közeli tóban. Bíró Balázs és barátai hisznek a hideg víz, és a merüléssel együtt járó
rituálé testre-lélekre gyakorolt jótékony hatásában.

B
Eszes Katalin a Dunakeszi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, Bozó Tibor MH Altiszti Akadémia
dandártábornoka, Böszörményi Csaba
a PIOK Általános Iskola és Gimnázium
igazgatója
haza szeretetét, a bajtársiasságot erkölcsi
értékrendként sajátíthatják el.
Az 1962 óta fennálló Ráday Pál Gimnázium hagyományait megőrizve, de az újdonságokra nyitottan várja tanulóit abban
a reményben, hogy egyre többen szereznek
– nappali- vagy levelező tagozatos hallgatóként – érettségi bizonyítványt Pécelen a
PIOK Általános Iskola és Gimnázium falai
között.”

önzetlen, segítőkész, fegyelmezett. Miért
jó, ha ide járnak a gyerekek? Egy szülő így
fogalmazott: „Szeretném, ha a gyermekem
közelebb kerülne a természethez, átélné
mindazt, amit én átéltem a gyerekkoromban, amikor még nem a számítógép előtt
ültünk naphosszat.”
Kéthetente szombaton tartanak foglalkozást. A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épülete a bázis, de
gyakran mennek kirándulni, túrázni.
A péceli cserkész őrs szeretettel várja leendő – 7 évesnél idősebb - tagjait minden
korosztályból.
(További információ, jelentkezés a Péceli Cserkész Csapat facebook oldalon) L.Á.
PÉCELI HÍREK | 2020. MÁRCIUS

alázs, mi adta az indíttatást
ehhez a különös tevékenységhez?
– Két évvel ezelőtt találkoztam valakivel, aki akkor már alkalmazta ezt a módszert. Elmondta, hogy ez tartja őt fiatalon
és egészségesen, és valóban, korához képest fitt volt, ezáltal hitelesnek tűnt számomra. Akkor határoztam el, hogy kipróbálom a hidegvizes fürdőzést.

– Nem lehet könnyű belemenni a
nulla fok körüli vízbe, főleg, hogy
a levegő is hideg. Mi az, ami miatt
ezt hetente megteszik?
– Felemelő érzés, amikor elmerülsz a
2 fokos vízben, nem hasonlítható semmihez, meditatív állapotba kerülsz. Van, aki
üvölt, van, aki hangosan kacag, van, aki
csendben van, mindenki a jelen pillanatot éli meg, akkor és ott. Az egó kint marad a parton – szoktuk mondani.
– Milyen konkrét pozitív változások érezhetők a rendszeres merüléseknek köszönhetően?
– Elsőként emelném ki az önuralomra
gyakorolt hatást. Egyben erősíti az immunrendszert és jó hatással van az idegrendszerre is. A hidegtűrésünk is sokkal

nagyobb, mint az átlagembernek, kabátot ezen a télen talán háromszor vettem
fel. A koncentrálóképességem is sokkal
jobb, fókuszáltabb vagyok.
– A vízbe kerülés előtt történik valamiféle szertartás?
– Amikor megérkezünk a helyszínre,
bemelegítünk, mint egy sporttevékenység előtt. Pár perc légzőgyakorlatot is végzünk, majd jön a vetkőzés és a merülés.
Fontos, hogy mindenki csak annyi ideig legyen a vízben, ameddig jólesik neki.
Egyébként a 2 perc az az időmennyiség,
amikor a hideg már az egész testedre gyakorolt pozitív hatását kifejti, többre ebből a szempontból nincs szükség. Amikor
kijövünk, még vizesen gimnasztikázunk,
visszamelegítünk minimum ugyananynyi ideig, amennyit a vízben töltöttünk,
ezután törölközünk és öltözünk. Mindezek után jól tud esni egy meleg tea vagy
kávé.
– Mindenki már első alkalommal
belecsobban a vízbe?
– Nem. Van, aki először csak bokáig vagy
térdig merészkedik a vízbe, de beleszeret
a hangulatba, és jön velünk legközelebb is,
és hozzánk hasonlóan függővé válik.

Ebben a társaságban ismerkedett
meg a hideg vizes fürdőzéssel Karsai András is, aki egyetlen péceliként
a február 23-án lezajlott első Téli Balaton-átúszás 15 indulójának egyike
volt. András váltóban indult, 300 méteres távot tett meg, 9 percet töltött
az 5 fokos vízben. Azt mondta, nagyon félelmetes volt, mivel ő alapvetően fél a víztől. Ezek után adódik a
kérdés, hogy akkor miért vállalta ezt
a kihívást? „Le akarom győzni a félelmet, és ez csak úgy megy, ha szembenézek vele. Szeretek olyasmit csinálni, ami abban a pillanatban nem
kellemes, akár fájdalmas is, mert utána jobban tudom értékelni a hétköznapok egyhangúságát. Új élmény
volt számomra ez a fajta úszás, de a
legjobb érzés az volt, amikor végeztem, és kijöttem a vízből.”
– Hamarosan vége a szezonnak,
nem sokáig lesznek hidegek a tavak.
– Ez igaz, de nem baj, szeretjük a nyarat is. Akkor a hideg zuhanyt alkalmazzuk,
ami ugyan nem hasonlítható a téli merülés élményéhez, de annak is megvannak a
jótékony hatásai.
– Mit üzen azoknak, akik kedvet
kaptak beleugrani egy jeges tóba?
– Semmiképpen se egyedül tegyék!
Csatlakozzanak olyanokhoz, akik már
rendelkeznek tapasztalattal, akár hozzánk.
Ez egy nagyszerű közösségi élmény, önismereti és egészségmegőrző gyakorlat.
L.Á.

PÉCELI RÉSZTVEVŐ
A BUDAPEST-BAMAKO
RALLYN
BALÁZS OTTÓ, Magyar Zoltán és Bús
István sikeresen teljesítette a Budapest-Bamako Rally távját, és szerencsésen hazaérkezett. A nagy kalandról részletesen a következő számunkban olvashatnak.
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KULTÚRA

A KÖNYVTÁR
- MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
KARSAI ZSIGMOND EMLÉKÉV 2020.
2020. március 15-én, vasárnap 16 órától a Pekáry-kastélyban
Halálának évfordulóján Zsiga bácsira egykori népzenész és népdalos barátai emlékeznek szóban, dallal és tánccal. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt! Részletek a 2. oldalon.

PROGRAMOK
Cím: Pécel, Ráday u. 25. • Tel.: 06-30-975/5683
Facebook: Facebook.com/hamorihaz.hu
E-mail: info@hamorihaz.hu
Web: www.hamorihaz.hu
Programokról további információ,
bejelentkezési lehetőség itt található:
www.hamorihaz.hu/esemenynaptar

TAVASZI KÖNYVBÖRZE
2020. március 16-28-ig,
hétköznap 13-18 óráig, szombaton 9-13 óráig
Immár hagyományosnak számító tavaszi könyvbörzénken
az olvasóktól kapott ajándékok mellett most sok gyermek- és
ifjúsági könyv között is lehet böngészni. Várunk mindenkit,
aki szívesen támogatja vásárlásával intézményünket!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY ÚJABB KÖNYVADOMÁNYOKAT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI, ÍGY,
KÉRJÜK, A BÖRZÉRE SE HOZZANAK KÖNYVEKET!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Március 9. (hétfő), 18-20 óra

AZ ÉRINTÉS FONTOSSÁGA I. RÉSZ
(előadás) Magzati lét, szülés-születés, kisgyerekkor
2020. március 14. szombat 9 óra

MEGTANULNI TANULNI! Tanulás módszertani
tréning 5-10. évfolyamra járó gyerekeknek
Március 16. (hétfő), 18-20 óra

AZ ÉRINTÉS FONTOSSÁGA II. RÉSZ
(előadás) Serdülőkor, fiatal házasok
Március 19. (csütörtök), 19-21 óra

LAKÁSKONCERT – COUNTRY BLUES EST
Ferenczi György és Pintér Zsolt koncertje
Március 21. (szombat), 10-14 óra

HAGYOMÁNYOS SZAPPAN-KÉSZÍTŐ WORKSHOP
Március 22. (vasárnap), 10-14 óra

HAGYOMÁNYOS SZAPPAN-KÉSZÍTŐ WORKSHOP
Március 23. (hétfő), 18-20 óra

AZ ÉRINTÉS FONTOSSÁGA III. RÉSZ
(előadás) Változókor, időskor
Március 28. (szombat), 10-11 óra

FARSANGI MULATSÁG
A KÚRIA RENDEZVÉNYHÁZBAN
Kúria Rendezvényházba meghirdetett farsangi mulatságra. A Mesekocsi
Színház Az állatok nyelvén tudó juhász című interaktív műsorával indult
a délután, majd ezt követően kézműves foglalkozáson vehettek részt a kicsik és nagyok. A jelmezversenyre 19
bátor kisgyermek öltözött be. A zsűri
által kiválasztott első négy helyezett, és
a nézők által kiválasztott közönségdíjas nyereményben részesült, de senki
nem távozott üres kézzel, hiszen egy
IGAZÁN jó hangulatú rendezvé- Happy Cup desszertet minden résztnyen vehetett részt, aki ellátogatott a vevő gyermek kapott ajándékba. Cs.K.

VÁROSI RAJZVERSENY

MESESZÍNHÁZ – BABOS BÁBOS TÁRSULAT:
Cirkuszi mulatságok, interaktív meseelőadás

Április 2. (csütörtök), 20-23 óra

GORDON TRÉNING SZÜLŐKNEK
Április 20. (hétfő), 8-16 óra

GORDON TRÉNING KISGYERMEKNEVELŐKNEK I.
Április 23-25.
(csütörtök-péntek-szombat), 9.-17 óra

GORDON TRÉNING PEDAGÓGUSOKNAK
Április 27. (hétfő), 8-16 óra

GORDON TRÉNING KISGYERMEKNEVELŐKNEK II.

MÁRCIUS 12. 18 ÓRA
Tájékoztató a leendő óvodások szüleinek.
Jelen lesznek az önkormányzat által fenntartott óvodák vezetői, akik tájékoztatást adnak az óvodájuk programjáról.

MÁRCIUS 27. 18 ÓRA Alzheimer café
Téma: Előadás a combnyak törés utáni rehabilitációról
valamint a a fekvő betegek mozgatásáról. Előadó Mokány Anita gyógytornász

IRODALMI EST – Szabó Lőrinc Est, a költő
születésének 120. évfordulója alkalmából

Április 3-5. (péntek-szombat-vasárnap), 9-17 óra

KÚRIA PROGRAMOK MÁRCIUS

MÁRCIUS 24. 10 ÓRA Senior akadémia
Előadó: Kerényi Péter- Öreg a nénikéd!

Március 31. (kedd), 19-21 óra

KVÍZ NIGHT

TAVASZKÖSZÖNTŐ HÚSVÉTI
CSALÁDI KÉZMŰVES DÉLELŐTT

MÁSODIK alkalommal szervezett
a PIOK Általános Iskola és Gimnázium rajzversenyt 1-12. évfolyamos péceli iskolások számára. A pályaművek
a helyszínen készültek, az életkornak
megfelelő kategóriákban. A kisebbek az
ott hallott meséhez rajzoltak, festettek
illusztrációt, a nagyobbak csendéletet
örökítettek meg vagy épületrajzot készítettek. A versenyre 142 tanuló érkezett. A zsűri elégedett volt az elkészült
12

FELHÍVÁS!

munkákkal, és elismerését fejezte ki a
városban folyó képzőművészeti nevelés színvonalát illetően. Dicséretet érdemel a gyerekek tudása, rajzolási és
festési technikája.
L.Á.
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nélkül, a csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő
előadások nevezhetők.
Az előadások ajánlott ideje
A 2020. MÁJUS 23-ÁN
megrendezésre kerülő Négyszög- (maximum) 20 perc.
A jelentkezéseket az alábbi
letű Kerek Erdő Fesztivál keretein
belül meghirdetjük Amatőr Gyer- e-mail címek egyikére várjuk:
mekszínjátszó Találkozónkat. berzekyaniko95@gmail.com,
A találkozóra tartalmi megkötés kuriarendezvenyhaz@pecel.hu
2020. MÁRCIUS | PÉCELI HÍREK

2020. március 21-én,
szombaton 10-12 óráig
Itt a tavasz, és hamarosan ünnepeljük a húsvétot is. Ismét várjuk a család apraját és nagyját egy
vidám alkotó délelőttre.
A foglalkozást a Dominika Kreatív Hobby csapata
tartja. A részvétel díjtalan, de a helyek korlátozottsága miatt előzetes jelentkezést kérünk március 18-ig!

„GYERE BE A KÖNYVTÁRBA
ÉS OLVASS EL EGY MAGYAR VERSET!”
2020. április 9-én, csütörtökön 13-18 óráig
A magyar költészet napja alkalmából versolvasó délutánra várunk
mindenkit. Gyere és ismerj meg olyan magyar költőket, akiktől
eddig még nem olvastál verset! Miközben böngészel a verseskötetek között, mi megvendégelünk egy pohár teával.

NYÁRI ELŐZETES!
Napközis mesetábor a könyvtárban
– sok mesével, játékkal, kézműveskedéssel
2020. július 13-17-ig
A táborba 2-5. osztályos, már olvasni tudó gyerekeket várunk.
További részletek hamarosan!
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!
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Célunk Wass Albert
életútjának és műveinek

„A varázslat mindenütt
körülvesz minket.
Csupán keresnünk kell,
fürkészni figyelmesen.”

MEGISMERTETÉSE
Wass Albert munkásságával tíz évvel ezelőtt
találkoztunk egy Erdélyi látogatás során. Ekkor ismerkedtünk meg Bartha József református lelkésszel, aki a holtmarosi Czegei Wass
Alapítvány elnöke. Ő vitt el minket először a
Marosvécsi Kastély kertbe, ahol az író hamvainak egy része nyugszik egy kőtömbbe zárva.

A tavalyi Országos Duatlon Diákolimpián
Kovács Miléna ezüstérmet szerzett. A kimagasló eredmény kapcsán nemcsak Miléna, de a családja is fókuszba került. Átlagosnak nem mondható életvitelük igencsak figyelemreméltó.

E

zután kezdtünk el komolyabban foglalkozni Wass
Albert életútjával, és műveinek megismerésével. Azóta is évente többször ellátogatunk Marosvécsre.
A Társaság kettő évvel ezelőtt alakult meg annak kapcsán,
hogy 2018 áprilisában ünnepélyes keretek között felavattuk
a Wass Albert emlékhelyet, itt, Pécelen a Kálvin téren. Ez
a plakett, ami a Kálvin téren található, évekig őrizte az író
hamvait Marosvécsen a várkertben. Három évvel ezelőtt ezt
a plakettet kicserélték Marosvécsen, így kaptuk meg Bartha József lelkész úrtól.
A Wass Albert Társaság megálmodója és alapítója jó magam, feleségem, Csilla és egy nagyon kedves régi barátom,
Dobre Ferenc, aki ugyan nem péceli lakos, de mivel bármilyen rendezvényt csinálunk Pécelen, Ferenc maximálisan segít ebben, aktívan részt vesz mindenben, így már tiszteletbeli pécelinek tartjuk
őt
párjával, ZsuzsáA Kálvin téren találhaval együtt.
tó emlékhelyet, és a körüTehát a Társaság
mozgatórugói
mi valötte lévő parkot karbantartjuk,
gyunk Fecóval, de a
szépítjük, takarítjuk. Valamint,
rendezvények leboterveink között szerepel, hogy ké- nyolításában, közreműködésében szerrelmezzük a Kórház köz átnevevesen részt vesz a
zését Wass Albert közre, így is em- Nemzeti Érzelmű
Péceliek Baráti köre,
léket állítva munkásságának.
a péceli Robur Expedíció, és mivel nagyon jó a kapcsolatunk a Szkíta Motoros
Egyesülettel, így ők is segítik munkánkat.
A társaság facebookos oldala is egyre népszerűbb, naponta bővül tagsága.
Célunk elsősorban Wass Albert emlékének megőrzése, hagyatékának ápolása, így minden évben megemlékezünk születésének és halálának évfordulóján. Ennek kapcsán szerveztünk 2020. február 23-án délutánra egy közös
koszorúzást, majd egy rövid verses, zenés megemlékezést.
Hála istennek, eddig mindig kaptunk a város vezetőitől lehetőséget, helyet, ahol méltón megtarthattuk megemlékezésünket.
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A
Nagyon sok kedves zenész barátunk van, akik első hívó
szavunkra vállalják a rendezvényeken való fellépést, és jönnek önzetlenül. Igyekszünk bevonni péceli diákokat is, most,
a február 23-ai megemlékezésen is így történt. Sőt, nem csak
hogy diákok vállalták azt, hogy Wass Albert verset szavalnak
el, hanem a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatónője felajánlotta, hogy felolvas az író művéből egy rövid
részletet. Ez nagy örömmel tölt el minket, mert szeretnénk,
ha minél több péceli megismerné társaságunkat és kezdeményezéseinket. Szeretnénk, hogy évről-évre minél többen
eljönnének a koszorúzásokra, megemlékezésekre.
A Kálvin téren található emlékhelyet, és a körülötte lévő
parkot karbantartjuk, szépítjük, takarítjuk. Valamint, terveink között szerepel, hogy kérelmezzük a Kórház köz átnevezését Wass Albert közre, így is emléket állítva munkásságának.
Mivel a Nemzeti Érzelmű Péceli Barátaimmal már tíz éve
támogatjuk az Erdélyben található Holtmarosi Czegei Wass
Alapítvány által létrehozott gyermekotthont, így természetesen a Wass Albert Társaság Pécel is folytatja ezt tovább velük.
De ha éppen a Nemzeti Érzelmű Péceliek készülnek egy megemlékezésre, jótékonysági rendezvényre, gyűjtésre, akkor mi
segítjük a munkájukat és részt veszünk a szervezésben.
Ugyanez történik a korábban említett park gondozásában, takarításában – együtt közösen csinálunk mindent.
Ahogy az emlékművön is áll: „Állították nemzetben gondolkodó Péceliek”, így vagyunk együtt egy lelkes csapat.
Becs József
PÉCELI HÍREK | 2020. MÁRCIUS

legidősebb gyermek, Patrik igazi
sakktehetség, pár évvel ezelőtt a sikereiről szólt egy írás újságunkban.
A most 14 éves fiú jelenleg is két egyesület
színeiben versenyez, de azt mondja, nem
akarja minden idejét a sakkra szánni, sok
egyéb mást is ki akar próbálni. Még keresi a számára tökéletes sportágat, mert úgy
érzi, hogy a triatlon, amit testvéreivel együtt
2 éve űz, nem igazán az ő sportja. Lili 13
éves, az edzéseken ő az úszást, a versenyeken pedig a kerékpározást élvezi a legjobban. A versenyeken érzékelhető izgalmas,
jó hangulat nagyban hozzájárul sportszeretetéhez. Imádja a versenyeket, az ott érzékelhető izgalmat, és nem zavarja, ha nem
áll dobogóra, azzal is elégedett, hogy folyamatosan fejlődik. Legjobban a 10 éves
Miléna teljesedik ki a triatlonban, ő kezdte a legfiatalabban, neki van a legnagyobb

esélye jó eredményeket elérni. Ő a futást
szereti legjobban. Miléna nagyon sokoldalú, kreatív. Szeret rajzolni, kézműveskedni,
és szeret a hörcsögével foglalkozni. Patriknak köszönhetően jól sakkozik, e téren is
jegyzik eredményeit.
A gyerekeknek volt honnan örökölniük
a mozgásszeretetet. Édesanyjuk, Szandra
velük együtt túrázik, fut, nemrégiben átúszta a Balatont. Gyermekkori hatások alakították nevelési szemléletét, melynek fontos eleme az élményszerzés. Szülei sokszor
vitték őt kirándulni, kenuzni, korcsolyázni…, rengeteg szép emléke van. Mindent
megtesz azért, hogy gyermekei is minél
több élményt élhessenek át. A természet
adta lehetőségek kihasználására a Pécelt
körülvevő erdők is alkalmasak, de bejárták már az ország más részeit is kerékpárral vagy vonattal.

VÁROSI SPORTVERESENYEK
A FEBRUÁRI HÓNAP sem múlt el
városi sportversenyek nélkül. Cseuz László
az általános iskolák felső tagozatos diákjai
részére magasugró versenyt és terematlétikai bajnokságot szervezett. Az utóbbin 3

A magasugró verseny résztvevői
2020. MÁRCIUS | PÉCELI HÍREK

versenyszámban – rajtverseny, helyből távolugrás, tömöttlabda dobás – mérték öszsze a gyerekek ügyességüket.
A középiskolások a „legerősebb-legügyesebb” vetélkedőn küzdöttek a cím elnye-

A terematlétikai bajnokság résztvevői

Fotó: Sitkei Adrienn

KULTÚRA

Kevés szabadidejüket hasznosan töltik.
Társasjátékoznak, gombát szednek, lekvárt főznek, a házi munkából is kiveszik a
részüket, mindent közösen csinálnak. Szinte minden hétvégén kirándulnak, túráznak, futóversenyeken vesznek részt. Még
a szilveszter éjszakát is áttúrázták. A mozgás mellett a kultúra is szerepet kap életükben, ha tehetik, színházba mennek.
Anyuka figyel minden lehetőséget, ami
könnyíthet szűkös anyagi helyzetükön.
Nagy segítséget jelent, hogy Patrik már
ötödször, Miléna harmadszor nyerte el a
Nemzet Fiatal Tehetsége ösztöndíjat. Ebből tudták megvenni Milénának a versenyzéshez nélkülözhetetlen kerékpárt.
Édesanyjuk nagyon büszke rájuk, nemcsak a tehetségük miatt, hanem mert alkalmazkodó, elfogadó és megbízható gyerekek. Évek óta egyedül járnak iskolába,
edzésre. Szandra önállóságra nevelte őket,
részben, mert a helyzetük erre kényszerítette őt. A helyzet, amit röviden így ír le:
„Mivel leginkább csak egymásra számíthatunk évek óta – szüleimet már elvesztettem, apai oldalról pedig semmiféle kapcsolatunk nincs, – így mi négyen egy nagyon
erős szövetséget alkotunk.”
L.Á.

A legerősebb
-legügyesebb
középiskolások:
1. Koch Szilárd
(Ráday),
2. Haller Péter (Fáy),
3. Kővágó Péter (Ráday), Budaházi Attila testnevelő tanár
réséért. Az alábbi 10 féle gyakorlatban elért eredmények alapján alakult ki a végső
sorrend: hasizom gyakorlat, büntetődobás,
karhajlítás fekvőtámaszban, fejelgetés, húzódzkodás gyűrűn, célba rúgás, tömöttlabda
hajítás, szlalom labdavezetés, kötélmászás,
röplabda alapérintés.
L.Á.
15

SPORT
KEDVES PÉCELIEK!
Megalakult
g
a Péceli Asztalitenisz Klub!
Érdeklődni személyesen minden hétfőn és szerdán
a művelődési házban 17 és 20 óra között lehet, illetve
telefonon: Szabó Sándornál: +36-70/581-4417
vagy e-mailben: sandorsai@gmail.com
Mindenkit szeretettel várunk!

LABDARÚGÁS
PÉCELI SPARTACUS SE
FELNŐTT BAJNOKI LABDARÚGÓ
MÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJAI

Irodaszer

Iskolaszerek

cégellátás

egész
évben

Esküvõi meghívók Bélyegzõ
készítés

Péceli SSE–Perbál SC
2020. március 14. 15 óra – Péceli Sportpálya
Kistarcsa VSC–Péceli SSE
2020. március 21. 15 óra
– Pecsenyiczki Mihály Sporttelep (Kistarcsa)
Péceli SSE–Mogyoród FC II.
2020. március 28. 15.30 – Péceli Sportpálya

/PJ 'ÊSGJ (ZFSFL'PESÂT[BU

Dunavarsányi TE II.–Péceli SSE
2020. április 5. 16 óra – Dunavarsányi TE Sporttelep
Péceli SSE–Dömsödi SE
2020. április 11. 16 óra – Péceli Sportpálya



névjegyek
reklámtáblák
szóróanyagok
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tervezése,
kivitelezése...

SIKERES PÉCELI SÍFUTÓK
AZ IDEI SÍFUTÓ DIÁKOLIMPIA döntőjét rendhagyó
módon sötétedés után, kivilágított pályán tartották a mátraszentistváni síparkban. A
versenynek péceli résztvevői
is voltak, a PIOK Szemere Pál
Általános Iskola képviseletében a 3 Bozóki testvér. Edzőjük,
Holló Miklós – egykori olimpi-

kon –méltán lehet büszke rájuk,
mert mindhárman kimagasló eredményt értek el: Laura
(14 éves) és Tamara (11 éves)
aranyérmet szereztek, Barbara (7 éves) pedig az 5. helyen
végzett. Ahogy a mellékelt képen látszik, a küzdelem mellett
a lányok városunk népszerűsítésére is gondoltak.
L.Á.

Hirdetés

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS!
Beretta • Bosch • Fég • Junkers • SaunierDuval
Termomax • Westen SZAKSZERVIZ
Fali- és állókazán, bojler, vízmelegítő, konvektor

BEÜZEMELÉS, ELLENŐRZÉS ÉS TISZTÍTÁS

ZEMEN ÁKOS – 06-70/549-8330
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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!

(1172 Bp., XV. u.. 23)

Szakszerű segítség kedvező áron...

XzJÁnz(³ٳà1Á0n
WHOMHVNµUİOHERQ\RO¬W VDKLWHO»J\LQW¨]¨V
EL]WRV¬W VHQHUJHWLNDLWDQ¹V¬WY Q\
¨UW¨NEHFVO¨VMRJLV]ROJ OWDW VNµ]YHW¬W¨V

HA RUGALMAS, GÖRDÜLÉKENY
ÜGYINTÉZÉSRE VÁGYIK, FORDULJON
HOZZÁNK BIZALOMMAL!

4000 Ft-tól/fő/éj

PÉCEL, Baross utca 5/B piactér
@U¨YLĬUDJE±K±SS
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Spiró György:

Egyedi megbízási díjakon vállaljuk
ügyfeleink ingatlanjainak értékesítését!

0n1«R0Á³1Jבٳהيٜזבוٳבזד
0ٳxXnيȵǣȇƬɿƺɀƏ۬הדǕȅƏǣǼِƬȒȅ

Nyitva hétfõtõl csütörtökig: 10 - 17-ig, pénteken 10 - 14-ig

Gózon Gyula Kamaraszínház

Farsangi és tavaszi
kedvezményes ár:
+ IFA (500Ft/fő/éj

5959
0670 512 006
1
0670 331

Tel.: +36 30 310 6092 • +36 30 780 2277
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CSIRKEFEn J
Tragédia egy részbe

JEGYEK VÁLTHATÓK:
1172 Bp. Ferihegyi út 26,
Tel.: +36 1 247-2882 • www.gozon.hu
u

ra
xƐȸƬǣɖɀږחًِבó
ra
xƐȸƬǣɖɀږזًِהó
ra
ó
ږ
Március 29., 15
DƍĕĕΈƥǦĤƝĤƚĤŞĕĤŬ̼Έ
Artúr,
Horváth Zsuzsa, Kálid
Nagyváradi Erzsébet
£ĤŬĝĤǦƱĤ̼ΈÁrkosi Árpád

1ď,)5),3(',.į5

és lábápolás a szép
és egészséges lábakért.

NYITÁSI AKCIÓ:
0,1'(1SHGLNĲUPHOOª
ajándék spa lábáztatás,
EĒUUDG®UR]¢VªVPDVV]¢]VM¢U
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
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@gmail.com
Ügyvezető: Koricsánszki Tamás
telefon: 06-20/5760-012

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ
Sürgősségi orvosi ügyelet telefonszám: 06-28/662-104
A rendelő telefonszámai:
06-28/547-235, 06-28/547-236,
06-28/662-070, 06-28/662-071,
06-28/662-072

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
(rendelési időben hívhatók):
DR. RAY PÉTER
telefon: 06-28/547-226225
DR. BENKŐ JULIANNA
telefon: 06-28/547-226
DR. GRÓZNER ISTVÁN
telefon: 06-28/547-226
DR. TAKÁCS GYÖRGYI – telefon:
06-28/738-880, 06-20/996-7255
(Kölcsey utca 6. szám alatt rendel).
DR. HERKUTZ ZOLTÁN – telefon:
06-28/547-235/5-ös mellék
Betegjogi képviselő:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA
telefon: 06-20/4899-539
E-mail: marta.szecsine@ijb.emmi.gov.hu

Ügyelet
2234 Maglód, Rákóczi utca 7.
Telefon: +36-28-662-104,
+36-29-526-140, +36-70-410-4012
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; hétvégén és ünnepnap a nap 24 órájában.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Telefon: 06-28/662-072/4-es mellék
vagy 06-28/547-236/4-es mellék
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

PÉCELI CSALÁDÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
Telefon: 06-28/662-036,
mobil: 06-20/801-2399,
e-mail: csalsegpecel@gmail.com

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

DÉL-PEST MEGYEI
VÍZIKÖZMŰ Zrt. PÉCELI
ÜZEMEGYSÉGE

Szeretettel várjuk újonnan nyílt kézműves rétesezőnkben, ahol
kedvenc ízei mellett különleges finomságokkal is találkozhat! Ha
pedig egyedi kérése lenne, ossza meg velünk és elkészítjük!

Rendelésfelvétel:
06 20 215 0286
Nem akar lemaradni az akcióinkról?
Kövessen minket Facebookon:
fb.com/retesmanufaktura
Kézműves sütik szeretettel töltve!

kedd - péntek: 10-17
szombat: 8-12
vasárnap-hétfő: zárva

Telefon: 06-29/340-010, e-mail:
pecel.ugyfelszolgalat@dpmv.hu

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

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

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

PÉCELI RENDŐRŐRS

Hídvéghy

Telefon: 06-27/518-972

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG

½Ɂe¸ÍZJZ++Z+%,

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

ǱǰǰǸ,+\ȦZpu.ǲǶȫ(a MOL kútnál)
Tel.:ǯǵɁǲǯɁǸǲǱɁǸǶǶǷȤTel.: ǯǵɁǱǷɁǳǴǴɁǱǱǯ
gÄJ½ȥEɁȥǶǯǯ ɁǰǵǯǯȦSzoȥǶǯǯ Ɂǰǲǯǯ -ig.

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

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

BETONACÉLOK

Ø 8 690 Ft 6 fm
Ø 10 1090 Ft 6 fm
Ø 12 1550 Ft 6 fm

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

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 • 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 cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó
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nem vállal felelősséget.

MINDEN, AMIRE A GYERMEKEKNEK
SZÜKSÉGE VAN …

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

Mennyiségi árkedvezményekről érdeklődjön!

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

PVC ÉS KG CSÖVEK

ZÁRTSZELVÉNYEK

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

HEGESZTETT HÁLÓK

NŐI RUHÁZATTAL, kiegészítőkkel

40 x 20 x 2 6 fm 3 120 Ft/szál
40 x 40 x 2 6 fm 4 300 Ft/szál
60 x 40 x 2 6 fm 5 500 Ft/szál

2150x5000x4x150x150 4 600 Ft/tábla
Ø 110 2 fm PVC cső 1450 Ft 2150x5000x6x150x150 9 600 Ft/tábla
Ø 110 2 fm KG cső 1790 Ft 2150x5000x8x150x150 16900 Ft/tábla

(harisnya, táska, pénztárca, bizsu)
MÁRKÁINK: BEBE, RENSIX, MYSTIC DAY,
VICTORIA MODA és egyéb olasz női divatáru

100 000 Ft vásárlás felett 10 % KKEDVEZMÉNYT ADUNK!
+ 20 km belül ingyenes házhozszállítás.
há

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

IDÉN A TAVALYINÁL IS KEDVEZŐBB ÁRRAKKAL VÁRJUK ÖNÖKET!
AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! Az árváltozástatás jogát fenntartjuk!

PÉCELI HÍREK | 2020. MÁRCIUS

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT

2020. MÁRCIUS | PÉCELI HÍREK

ÁTVEVŐPONT

Számos AJÁNDÉK
ÖTLETTEL várjuk a
közelgő húsvétra.

2119 Pécel, Rákos u. 28
Tel.: 36-30/233-0802
Nyitva: H-P: 900-1730, Szo: 900-1200
www.gyermekruhashop.hu

10 %

akciós kupon
p

FELHASZNÁLHATÓ:

2020. április 15.
19

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE

«àX(RÁ«X(à0nٍ

BÚTORLAPSZABÁSZAT
GÉPI ÉLZÁRÁS, ÍVES KIALAKÍTÁS

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!
Telefon: 06-70-944-6974

E-mail: zsilkaestarsa@gmail.com
www.facebook.com/zsilkaestarsakft

www.zsilkabutor.hu

SZABÁS, VARRÁS, DÍSZVARRÁS
ÉS HÍMZÉS EGY HELYEN.
Egyedi átalakítások
és kisszériás bedolgozás egyaránt.

ZSILKA

Varroda

Telefon:
06-70/944-6974

