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Pécelfeszt
2022. szeptember 3., szombat

800 Főzőverseny kezdete
1000 Dudó Bohóc műsora
1100 Bőrönd mesék a Tatay Színház előadásában
dásában
1300 Főzőverseny eredményhirdetés
1300-tól A Legnagyobb Hős Pécelen

PÉCEL VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ
HAVILAPJA

2022.

Pécel város
hivatalos weboldala közvetlenül
elérhető, ha a QR-kódot
mobiltelefonjával leolvassa.

szeptember

3-4.

Helyszín: Pécel,, Rét utca,

TOPOLYOS
YOS

csapatversenyek kezdete
1600 Melodica Acoustic
1700 Legenda Együttes
1815 Rico x Miss Mood
1900 Red River
2100 A 40 éves ELSŐ EMELET

TÉRPROGRAMOK:
Szombaton 10 órától motorozás a Péceli
Sörsámánokkal, arcfestés, íjászat, nunchaku,
kispaplan ernyőzés, nyílpuska és légpuska
lövészet, valamint sámándobolás, montenboard és karikás ostor bemutató.
A délután folyamán az időjárás függvényében térítés
ellenében HŐLÉGBALLONOZÁSRA is lesz lehetőség.

2022. szeptember 4., vasárnap
1000 Rendvédelmi bemutató
1500 Nemzetközi Tiszta Erős emberek
versenye I j. Fekete László 9x-es
Világbajnok szervezésével
1900 Retro Party Berecz Gáborral
Mind a két napon Burián-kalandpark
várja a kicsiket és nagyokat.

TÁMOGATÓK: Pécel Város Önkormányzata, Lázár Ervin Városi Könyvtár
és Szemere Pál Művelődési Ház, a Közösség Pécelért Egyesület, Burián-kalandpark,
Játék & Ajándék Bolt, Péceli Sörsámánok Motoros Baráti Kör, Il Buono Caffé
Mindenkit szeretettel várunk! • További információk a facebookon! • A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Kis lépés az embernek,
de nagy lépés Pécelnek

Az emberek szerettek volna zebrákat
a város legforgalmasabb pontjaira. Ebben a témában korábban még aláírásgyűjtés is volt, és egy zebrát szerződésbe is foglaltak a legfontosabb műszaki
megfelelőség érdekében szükséges dolgokkal. Sajnos teljesen feleslegesen, mivel az előző városvezetés – mindezek figyelembevétele nélkül – terveztetett egy
sárga fényjelző berendezéssel ellátott
gyalogátkelőt a Pesti útra, amely sajnos
közel sem olyan biztonságos, mint egy
jelzőlámpás átkelőhely. Ezt a projektet
is átvettük, de itt is a szabályszerűség
érdekében, az újraterveztetés következett, majd az engedélyeztetési eljárás
zakodunk és folyamatosan érdeklődünk és a többletköltségeket bizony ehhez is
és dolgozunk dr. Szűcs Lajos országgyű- biztosítanunk kellett. Minden nehézség
lési képviselővel, nem hagyjuk feledésbe ellenére ezt is sikeresen BEFEJEZTÜK,
merülni a dolgot, mert Pécelnek szüksé- MEGCSINÁLTUK!
ge van egy új óvodára.
Sikerült készítenünk egy áttekinthető,
jól használható informatív weboldalt, ez
a www.pecel.hu, mely mindenki számára elérhető tájékozódási felület. Ezúton
kérem Önöket, hogy használják az oldalt,
többek között az ügyintézési folyamatok
felgyorsítására is, hisz minden kitöltendő nyomtatvány elérhető a honlapon.
2019-ben úgy vettem át a várost, hogy
csak az étkezési díjak vonatkozásában
29.000.000 forint hátraléka volt. Ezt egy
egyszerű informatikai beruházással sikerült megoldani. Amióta működik a www.
menza.hu oldal, azóta nincsenek újabb tar- Piac a felújítás előtt…
tozások. Bár az előző vezetés alatt volt egy
informatikával foglalkozó alpolgármester,
mégis nekünk sikerült rendbe tenni ezt is,
holott nálunk „csak a józan paraszti ész”
van, ami úgy tűnik, hatékonyabbnak bizonyult.
A piactér felújítása egy 2018-as pályázat volt. Pénz volt, idő volt, csak a pályázati anyag volt teljesen összecsapva, de
elhittük, hogy a tervek jók, ezért kiírtuk
a közbeszerzést és a nyertes vállalkozó
– a kisebb nagyobb problémák ellenére –
megépítette, elkészítette Pécel új piacterét.
2020. szeptember 14. napján ezt is BEFEJEZTÜK, MEGCSINÁLTUK!
Megújult piac

– SIKEREK AZ ELMÚLT
MAJDNEM HÁROM ÉVBEN
Kedves Péceliek!
Néha már-már kampányhangulat van
a facebook-on. Vannak, akik csoportokban egymással beszélgetnek, írogatnak
egymásnak. Van már városunknak egy
új egyesülete is, mely azon munkálkodik,
hogy jó színben tűntesse fel tagjait, ami
teljesen érthető, hisz minden új szerveződésnek ez az érdeke. És vannak az előző vezetés érája alatt túlfizetett volt dolgozók, akik előszeretettel írogatják le a
csakis negatív jellegű véleményüket. Néhol már mesébe illő történeteiknek se eleje, se vége, de mindig azt közvetítik Önök
felé, hogy mi ügyetlenek vagyunk és nem
értünk semmihez. Tisztelem mindenki
véleményét és elfogadom az építő jellegű
negatív kritikát is, de azért felsorolnék
néhány dolgot, ami mindenféle nehezítő
körülmény ellenére, a korábbi korszakok
kudarcait legyőzve, szerintem sikeres volt
az elmúlt majdnem három évben.
Minden ránk rótt feladatot teljesítettünk
az új nyolccsoportos óvodával kapcsolatban. Nagyjából másfél év alatt megterveztük, engedélyeztettük olyan helyszínre,
ahova már 1997-ben készültek látványtervek. A további feladat már az államé, náluk van a labda. Mi minden feltételt megteremtettünk, fizikai és anyagi értelemben
is, amit tőlünk elvártak ezzel a projekttel kapcsolatban. Ezen a ponton már mi
sem tehetünk többet, mint várunk és bi-

2016-ban volt egy csapadékvíz pályázat, melyet úgy vettünk át 2019-ben, hogy
a közbeszerzési eljárásnak volt egy győztese, csak elődeink a projekt mellé elfelejtették betervezni a szükséges 47.000.000
forintot, ezért a közbeszerzést érvényteleníttetni kellett. Az esőkertnek nevezett
részt át kellett terveznünk, hogy költséget
spóroljunk. Utána vízjogi létesítési engedélyre kellett várni több mint fél évet, és
közben a pályázat érvényességi idejét is
szükségessé vált kitolni, amiről miniszté- A félbehagyott orvosi rendelő
riumokkal és a Magyar Államkincstárral kellett tárgyalni. Elérkeztünk 2021. év
márciusához, mikor újra ki kellett írni a
közbeszerzést, viszont az építőanyag árak
eközben elszálltak, így még mindig hiányzott a megvalósításhoz 43.000.000 forint.
Többlettámogatási igényt fogalmaztunk
meg és elkezdtük a költségvetésünket is
átdolgozni, hogy kiszorítsuk a drasztikusan megnövekedett önerőt. A májusban
elnyert feltételes közbeszerzést októberben tudta elkezdeni a győztes vállalko-

A most átadott új rendelő épülete

Ilyen volt a munkák kezdetén
Álmos Vezér utca

Az új nyolccsoportos
óvoda terve
Ilyen lett az Álmos Vezér utca
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zó. Vagyis mire 2022. év júniusára befejezte a csapadékvíz elvezetési munkákat
még egy év telt el, így óriási áremelkedés és infláció mellett kellett kihoznia a
szerződésben vállalt feltételeket. Az áremelkedések és a covid járvány minden
negatív gazdasági hatása ellenére ezt is
BEFEJEZTÜK, MEGCSINÁLTUK!
2016-ban, szintén pályázat úján, elindult az új orvosi rendelő története, amely
a kivitelező cég, az Eridánusz Kft. megszűnése miatt és az előző városvezetés
asszisztálása mellett, 2018. év decemberében félbe is szakadt. Ezt a félbehagyott
szellemházat kaptuk meg 2019. év novemberében. Megörököltük ezt a problémát is, holott ennek az épületnek már
évek óta egy, a funkcióját betöltő gyöngyszemnek kellett volna lennie itt Pécelen.
Fél évig tárgyalásokat folytattunk a régi
tervezővel, de kiderült, másik tervezővel
kell tovább mennünk. Fél év újratervezés következett, gyakorlatilag a nulláról.
Engedélyek beszerzése, indikatív árajánlatok kérése, feltételes közbeszerzés elindítása, többlettámogatási igény kérése.
A szokásos időigényes, bürokratikus folyamatok a terhelt államigazgatási szférában és már megint ott tartottunk, hogy
rengeteg pénzt kell előteremtenünk az
évek alatt elszállt költségek biztosítására.
Ennek ellenére 2021. december 22. nap-

ján átadtuk az építési területet a nyertes
cégnek és 2022. év augusztusában BEFEJEZTÜK, MEGCSINÁLTUK.
Mondhatnám, hogy ha mindez ilyen
„egyszerű” volt, akkor elődeinknek miért
nem sikerült? Mert nincs mögöttük egy
ilyen jól felkészült szakmai csapat és nem
hajtotta őket ennyire a városérdek, mint
engem. Köszönöm Alpolgármester Úrnak,
a képviselőknek, az önkormányzat dolgozóinak, a vállalkozóknak és mindenkinek,
aki hozzá tett valamit, akármilyen kicsit
is, ezekhez a sikerekhez. Köszönöm a bizalmat és köszönöm azoknak, akik látják,
az igyekezetet és a haladást, amit úgy értünk el, hogy folyamatosan vissza kellett
lépnünk kettőt, és rendet kellett tennünk a
múltban ahhoz, hogy egyet előre léphessünk.
Van még egy ember, akivel osztozhatunk a sikereinkben, akinek nagyon sokat köszönhet a város, ő pedig dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő. Mindig
segített nekem kitaposni a Pécel érdekeit szolgáló utat, korábbi pályázatoknál is
habozás nélkül a segítségünkre volt és bízom benne, hogy a jövőben is számíthatunk rá. Hálával tartozom, hogy független polgármesterként is zökkenőmentes
a szakmai együttműködésünk és együtt
haladunk tovább Pécel fejlődésének útján.
Köszönettel, Horváth Tibor polgármester
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ÜNNEPSÉG

Államalapító Szent István
Király és az új kenyér ünnepe
Az Államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett városi ünnepségre érkezőket az
Ossó János Fúvószenekar ünnepre hangoló zenéje fogadta. A PIOK Szemere Pál Általános Iskola aulájában megtartott ünnepségen beszédet mondott Horváth Tibor polgármester, majd
a városi kitüntető díjak átadása következett.

A

z eseményen közreműködött
Oszvald Marika Kossuth- és
Jászai Mari-díjas színésznő,
operetténekes, aki előadásával felpezsdítette a hangulatot. A program végén a
hagyományoknak megfelelően megkóstolhatták Berta László Péceli Katolikus
Egyházközség plébánosa által megáldott
friss új kenyeret, melyet idén is a Péceli
Kenyérgyár ajánlott fel.

A díjazottak
Wamser János tiszteletére
kiállított Dutra UE 28-as
Pályafutása alatt létrehozta az óvoda
alapítványát: Kincskereső néven, hogy
azon keresztül némi anyagi támogatáshoz jusson az amúgy igen szűkös költségvetésű intézmény.

Posztumusz díjazott:

A DÍJAK ÉS DÍJAZOTTAK:
Pécel Város Díszpolgára

Az új kenyér szelése

Vezsenyi Emma Hajdú-Bihar megyei
kis faluban született, Szerepen.
Családja az 1956-os forradalom után
elhagyta a falut a biztosabb megélhetés
érdekében, így költöztek Pécelre. Emma
viszont csak 1958-ban költözött a család
után, addig nagymamájával maradt Szerepen.
Tanulmányait a Ráday Pál Gimnáziumban folytatta, majd családjában elsőgenerációs értelmiségiként, a Kecskeméti Óvónőképzőben végzett óvodapedagógusként
1969-ben.
Ugyanebben az évben kötött házasságot
a szintén péceli Vezsenyi Bélával, akivel
51 évig, férje sajnálatos haláláig, boldogan

élt. Két gyermeke szintén a pedagóguspályát választotta.
Szakmai pályafutását a XVII. kerületben kezdte, majd igen hamar a II. számú
Napköziotthonos Óvodában (Szivárvány)
helyezkedett el, Pécelen. Innen csábították át vezetőhelyettesnek az I. számú Napköziotthonos Óvodába (Gesztenyés), ahol aztán a vezető nyugdíjazása
után átvette az óvodavezetői pozíciót, és
több mint 30 évig töltötte be ezt a szerepet, számos generációt szeretve, okítva,
nevelve. Nem csak kollégáival, de a szülőkkel, más intézményekkel és a városvezetéssel is mindig megtalálta a közös
hangot.

xxx

Wamser János
Szerencsés az az ember, aki szívvel-lélekkel végzi a munkáját, mert ilyenkor nem
kötelességből teszi a dolgát, hanem azért,
mert örömét leli benne.
Ilyen volt Wamser János is, akinek
egész életét a veterán autók iránti szeretet kísérte végig.
Nemcsak szerette, hanem gyűjtötte, építette és ki is állította őket.
Sosem torpant meg, ha valami probléma adódott, hanem a megoldást kereste.
Sosem a kényelmet nézte, hiszen az úttest szélén is nekiállt megszerelni annak
az autóját, aki hozzá fordult segítségért.
Sokszor éjszaka közepén ment (akár
külföldre is), hogy segítsen.
Különleges gépparkkal rendelkezett,
melynek nagy része egyedi, sokukból ezek
az utolsó üzemképes darabok.
Ilyen pl. a B350-es Csepel teherautó,
melyből nincs több az országban.
Vagy a Dutra Dumper DR50C, mellyel
az 1992-es péceli árvíz utáni munkálatokban vett tevékenyen részt.
Említhetnénk a Csepel D344-est is, mely
többek között a „Szabadság szerelem” című
filmben is szerepelt, vagy a Fakaruszt,
melynek felújítását saját maga végezte.
Olyan büszke volt ezekre a járművekre,
mint egy szülő a gyermekére. Rendszeresen járt velük találkozókra, kiállításokra.
A hétköznapi életben is használta őket.
Pl. mikor egy fúvószenekart vagy egy csapat gyermeket szállított velük.

Zsadányi Jánosné, Ica mama
Mai napig, 76 éves kora ellenére is, részt
vesz a péceli közösség építésesében.
A Péceli Piactér aktív résztvevője, számos ötlettel próbálja szebbék tenni a környezetet.
Rendszeresen szervez és bonyolít le virágültetést. Az adventi és húsvéti díszítéseken is szívesen segít.
Immár hatodik alkalommal veszi ki részét a Piactéri Puttonyparty szervezésében és lebonyolításában. Lelkesen gyűjti
az adományokat a gyerekeknek.
A Péceli Női Kar alapító tagja, mely
Egyesületben 2007-óta aktívan részt vesz,
jelenleg az elnöki pozícióját is betölti.
Gyermekei révén a péceli általános iskolákban végig SZMK tag volt, a jótékonysági bálok megrendezésében, és szervezé- Pro Talentum Díj:
sében is segítette az iskolákat.
Bozóki Tamara VASAS SC Pro síszakHarmadik alkalommal segíti a Péceli osztály versenyzője.

4 PÉCELI HÍREK | 2022. SZEPTEMBER

2022. SZEPTEMBER | PÉCELI HÍREK

Ossó János Fúvószenekar
Halálával nemcsak a veterános társadalom vesztett sokat, hanem sok péceli
is, aki mindig számíthatott a szaktudására és a tanácsaira. Vagy éppen, a sokszor kora hajnalban felhangzó, Csepelek
berregésére.

Pécelért Díj:

Spartacus Sport Egyesület jótékonysági bálját.
Kiss Ferenc 2021 novemberében
már 7. alkalommal szervezte meg a Színek Hangulatok kiállítást, így elmondható, hogy hagyományt teremtett, mely
gazdagítja Pécel város kulturális életét.
A kiállítás célja a képzőművészet, ezen
belül is a festészet népszerűsítése.
A Színek, Hangulatok kiállítás a helyi és
környékbeli alkotóknak nyújt lehetőséget
a bemutatkozásra, egyúttal a művészetkedvelő közönségnek egy jó alkalom arra,
hogy helyben részt vehessen egy kulturális közösségi programon.
A kiállítás egyre népszerűbb, egyre
több alkotó jelentkezik, hogy bemutathassa művét. Ennek oka lehet az is, hogy
Ferenc igényesen szervezi meg a tárlatot, méltó helyszínt keres (Ráday-kastély,
Márványistálló) az alkotások bemutatására, és ügyel arra is, hogy a megnyitó
ünnepség egy színvonalas műsorral egybekötött esemény legyen, melyen szívesen vesznek részt az emberek.

A kitüntetésre az elért sporteredményei
alapján javasolja edzője, Holló Miklós.
Tamara a közelmúltban sífutásban és biatlonban is nyert Országos Bajnoki címeket. A sífutás nyári változatában, a síroller
versenyeken is sikeresen szerepelt.
A 2021–2022. tanévben kiírt Sífutó Diákolimpia döntőben 1. helyezést ért el.
A 2022. március 09-én megtartott Országos Sífutó Diákolimpia döntőn, ahol
1. helyezést ért el, a PIOK (Szemere Pál)
Általános iskolát és gimnáziumot képviselte.
Ezzel az eredményével az egyesület mellett lakóhelyének és iskolájának is “szállította” a sikert.
Nagy Máté immáron hatodik esztendeje tanul trombitálni. Kezdettől feltűnt,
hogy Máté nem csupán kiváló adottságokkal rendelkező, tehetséges zenész, de rendkívül érdeklődő, nyitott, lelkes, szorgalmas
és hosszú távon is kitartó, a kihívásokat
kifejezetten kereső növendék. Felkészítő
tanára, Szilágyi Levente szerint hozzáállása jól tükrözi Máté cél orientált, színpadra termett, elszánt lelki beállítottságát. A
színpadon, a versenyeken – gyakran nemzetközileg is elismert szakemberek előtt –
történő megmérettetés, lázba hozza Mátét, az ilyen időszakokat roppantul élvezi,
és nagyon komolyan veszi, ilyenkor feltűnően terhelhetővé válik, és ez nagyszerűen tükröződik az elért eredményein is.
A 2021-22-es esztendők a korábbiaknál
is kiemelkedőbb sikereket hoztak Máté
számára.
Lubik Imre Országos Trombitaverseny
– III. hely
Gyermek- és Ifjúsági Kamarazenei Fesztivál – I. hely
Megyei Trombitaverseny – I. hely
Megyei Trombitaverseny – Fődíj
Országos Ráday Gedeon Fúvós Kamarazenei Fesztivál és Verseny – Arany minősítés (I.hely).
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ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK
FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PEST MEGYÉBEN (PM_EUALAPELLATAS_2017/64)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Elkészült az új orvosi rendelő Pécelen
a Petőfi Sándor utca 1. szám alatt.

P

écel, 2022. augusztus 17. – Elkészült az
Orvosi rendelő épülete az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejle sz té sének t á mogat ása Pest megyében című, PM_
EUALAPELLATAS_2017/64
azonosítószámú projekt keretében.
2018. április 16-án írta alá az
előző városvezetés a támogatási
szerződést az új orvosi rendelő
ügyében, amely 198 018 978 Ft
vissza nem térítendő támogatást tartalmazott.
Az első közbeszerzésen nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződés 2018. július 31. napján került aláírásra, azonban a
kivitelező 2018. december hónapban félbehagyta a munkát
és az építési területről levonult.

Az új városvezetés átvette a
2019-es választások után az önkormányzatot, és a 10 hónapja
félbemaradt beruházás befejezésére minden követ megmozgatott, hogy ez a pályázati forrás ne vesszen el.
Az Önkormányzat 2021. május 10-én új közbeszerzési eljárást indított el, hogy a félbemaradt beruházás befejezése
megvalósuljon. Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő közbenjárásával a befejezési munkálatok határidejének módosítása és
az épület maradéktalan kivitelezése sikerrel járt.
2022. augusztus 16-án – ünnepélyes keretek között – átadásra került az épület, a berendezések és eszközök beszerzése
folyamatban van. Ezt követően
fogja az Orvosi Rendelő megnyitni kapuit.

Szükséges megemlíteni,
hogy a munkálatok véghezviteléhez plusz forrást is kellett biztosítani, amelyet Pécel
Város Önkormányzata finanszírozott.
Az előző városvezetés által 2019. 10. 13-ig kifizetésre került 80 077 628 Ft,
2019. 10. 14-tól az összes ki-

fizetés 282 244 200 Ft volt,
még várható 35 000 000 Ft kifizetés és ezen felül már megfizetésre került 45 816 854 Ft
áfa és még további 16 405 000
Ft áfa költségét kell megtérítenünk, melyek együttes összege
62 221 854 Ft.
A teljes projekt összköltsége
eléri a 380 000 000 Ft-ot.

SZÉPKORÚ PÉCELI POLGÁROKAT KÖSZÖNTÖTTÜNK
Két fiú gyermekük született, János és Benjámin. Hat unokája
és öt dédunokája született. Icike
mélyen vallásos, a Református
Egyház elkötelezett tagja.

Minkó Benőné Icike 1932.
június 27. napján született Pécelen és egész életében városunkban élt és dolgozott, varrónőként. Édesapja, Bajkai Imre,
1945-ben elesett a világháborúban, így édesanyja egyedül nevelte őt és lánytestvérét. Icike
szeretetteljes házasságban élt
Minkó Benő, péceli focistával,
akivel bejárták egész Európát.
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Kasza Józsefné, Anikó
nénit, aki az ESE Baczoni István Rehabilitációs és Ápoló Otthonában él, 95. születésnapja
alkalmából köszöntöttük. Aktív
éveiben gyártás ellenőrként dol-

gozott a pamut termelés területén. Nyugdíjba vonulása után
ruházati boltban, illetve könyvesboltban is dolgozott. Legkedvesebb elfoglaltsága az volt
mikor a lakóházban Pestszentlőrincen kinevezték lakóbizottsági elnöknek, ezt a feladatot
társadalmi munkában nagy
örömmel végezte. 2021. szeptemberétől él az ESE Baczoni
István Rehabilitációs és Ápoló Otthonában, ahol nagyon
jól érzi magát.
Greskó Józsefné Anna nénit, 90 éves születésnapja alkalmából, a Szíve Társasága Idősek
Otthonában köszöntöttük.
Anna néni Nagytarcsán született, ott élte aktív éveit. Szüle-

ivel, később férjével gazdálkodtak, lovakat, tehenet tartottak,
földet műveltek.
Egy leány gyermekük született. Lakó társaihoz kedves és
nagyon türelmes, bár nem beszélgetős típus. Minden programon szívesen vesz részt, Élet
felfogása elfogadó, mindig derűs, ahogy szokta mondogatni
„csak egészség legyen”.
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Megállás nélkül
PÉCELÉRT!

Már több ízben beszámoltunk róla, hogy Pécel Város
Képviselő-testülete átcsoportosított egy bizonyos öszszeget arra, hogy Pécel Város Óvodáinak, a Szivárvány a Gesztenyés, valamint a Nyitnikék Óvodának a
játszóudvarai teljesen megújulhassanak. Ezen felül
a nyár folyamán zajlottak a benti felújítási munkálatok is. Ezekből a munkákból 100 %-ban kivették a részüket a Pécel Üzemeltető Kft. munkatársai.
ben, hogy több parkoló autó férjen el és
ezzel egyidejűleg a
bevezető csatornahálózat és az óvoda
bejárata is teljesen
megújult. A szakember javaslatára kivágott fák, melyek veszélyt jelentettek a
gyermekekre, pótlásra kerülnek.
A G esz tenyés
Szivárvány Óvoda udvara
Óvodában szintén
Nyitnikék Óvoda játszóudvar felújí- megtörtént az elektromos hálózat felújításának utolsó lépései zajlanak. To- tása, a mennyezeti almatúrák cseréje. Két
vábbá megújult belső terekkel várták csoportszobában kicserélték a linóleu– a nyári ütemezett zárva tartás után – mot, kifestették az irodát, illetve három
a gyermekeket az intézményben, ahol a nyári csoportszobát. Megtörtént a csoportszoszünet alatt megtörtént az óvoda közlekedő bák ajtajainak javítása, újra mázolása is,
folyosóján a régi lambéria lecserélése, va- továbbá bővítésre került a fűtés. Az udlamint két csoportszoba, a bejárati helység, vari játékok megújulnak, ezzel együtt az
az aula, és a közlekedőfolyosók kifestése is. udvar elrendezése optimálisabbá válik a
Elkészült a csoportszobák ajtajainak javí- gyerekek számára. A tönkrement kerítés
tása, újra mázolása. Megújult a tálalókony- részeket is kicserélték 3D-s kerítésre, vaha, új bútorok kerültek beszerzésre. Az új lamint az udvaron javításra került a csaberendezés által sokkal jobb lett a konyha torna bevezetés is.
helykihasználása.
A Napsugár Bölcsödében javították a moA Szivárvány Óvoda játszóudvarának sodai helység feletti lapostető szigetelését,
felújítása során teljesen új, a szabványok- ami az évek alatt nagyon csúnyán beázott,
nak megfelelő játékok kerülnek kihelyezés- és a helyiség kifestése is megtörtént. Két
re. A nyári szünetben megtörtént a belső- csoportszoba teljesen megújult, sajnos viterekben az elektromos hálózat felújítása, zesedtek a falak, ezért egy vastagabb rételámpák, kapcsolók, konnektorok cseréje, a
csoport szobák kifestése. Kicserélésre ke- Aszfaltozás a Városház utcában
rültek a belső ablakpárkányok, könyöklők.
Megújult a tornaterem, az öltöző helység,
és kialakításra került egy új váróhelység
is a szülők számára. Tereprendezés történt az óvoda előtti részen, annak érdeké-

Kolozsvári utca

Nyitnikék Óvoda
megújult belső tere

A
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Rét utca
get le kellett szedni,
ide lambéria került.
Az aljzat vinyl padlóburkolatot kapott.
A fűtési rendszert
is korszerűsítették.
Az udvarra – az árnyékolás megoldására – egy napvitorlát is kihelyeztek, és
a homokozó cseréje Fűkaszálás az Újtelepen
is megtörtént.
Mindig akad fűkaszálási, gallyazási sövénynyírási munka a városunkban, és a
vízelvezető árkokat is folyamatosan karbantartják.
Elkezdődött az Újtelepi út felújítása, mart
aszfalt felhasználásával javították az út minőségét, valamint fűkaszálást végeztek ezen
a városrészen. Külön köszönjük Molnár
Sándornak a segítséget, aki szabadidejében, a saját gépét és munkáját ajánlotta fel
az út javításához.
Folyamatosak az útjavítási, aszfaltozási
munkák a Damjanich utcában, Somogyi B.
utcában, Honvéd utcában, Kökény utcában.
Nagyobb aszfaltozási munkálatok voltak a
Városház utcában, az Asztalos utcában, és
a Levendula utcában. A lakók kérésére a
Kolozsvári utcában megtörtént a csatorna
fedlapok szintre emelése és az aszfaltjavítási munkákat is befejezték.
A vízelvezető árkok tisztítására is sor került a Maglódi úton, a József A. utcában és
az Erzsébet sétányon.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

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.

2022-ben tizenhatodik alkalommal kerül sor
népszámlálásra hazánkban. A népszámlálás
helyi szintű megvalósítását, annak irányítását a települési jegyzők, mint helyi népszámlálási felelősök látják el, a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai
irányítása, felügyelete mellett. A jegyzők munkáját népszámlálási koordinátorok segítik.

SARLÓS
IMRE alpolgármester (Közösség
SA
Pécelért
Egyesület) 7. körzet képviselője.
P
Telefon: 06-20/410-0000
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu
Időpont
egyeztetés a 06-20/410-0000-as
Id
telefonszámon.
VARMUZSA PÉTER (Közösség Pécelért Egyesület)
gy
)
1. körzet képviselője. Telefon:
06-20/349-1305, E-mail: varmuzsa.
peter@pecel.hu • Időpont egyeztetés
a 06-20/349-1305-ös telefonszámon.
T
TORMA
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
T
Telefon: 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
KA
KARSAI ANDRÁS (Független)
4.
4 körzet képviselője.
T
Telefon: 06-30/773-1100
E-mail: karsai.andras@pecel.hu
Fogadóóra:
F
Minden hétfőn 16 órától a
PIOK
PIO Általános Iskola emeleti 8-as termében.
KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért
Egyesület) 6. körzet képviselője
Telefon: 06-20/349-0147
E-mail: kristof.peter@pecel.hu

2022-BEN IS SEGÍTÜNK
A TANÉVKEZDÉSBEN
AZ ELMÚLT KÉT ÉVET folytatva, a Közösség Pécelért Egyesület
képviselői és tagjai idén is felajánljuk tiszteletdíjunk egy részét, a nehezebb helyzetbe került gyermekes
családok megsegítésére. Ezért idén
is, folytatva a hagyományt, tanszerek
vásárlására felhasználható vásárlási utalványt juttattunk el az érintett
családokhoz, ezzel segítve a tanévkezdés nehézségeit.
Az egyesület tagjaival, a támogatókkal együtt – ilyen formában – idén
több mint 50 családot tudtunk támogatni, köztük a Varázskulcs Közösségbe járó gyerekeket és a Péceli Roma
Önkormányzat által javasolt családokat is. A szervezésben és lebonyolítás-

ban nagy segítségünkre van a Péceli
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
a Reklám & Irodatechnika üzlet (Pécel, Szemere Pál utca 23). Ezt hálásan
köszönjük, és a háttérből a Közösség
Pécelért Egyesületet támogatóknak is
köszönjük, hogy mellettünk állnak
– mondta el lapunknak Garamszegi
Zsolt helyi önkormányzati képviselő, a
Közösség Pécelért Egyesület alelnöke.
Aki a továbbiakban segítene, a Közösség Pécelért Egyesület bankszámlájára tud utalni, amelyből a jövőben
újra tudjuk segíteni a családokat.
Számlaszám:
65100211-11049951
A közlemény rovatba kérjük írják
be: „Segítsünk együtt”.

PAPP LÁSZLÓ (Független) 8. körzet
képviselője. E-mail: papp.laszlo@pecel.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a

Péceli Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetői

GARAMSZEGI
G
ZSOLT
(Közösség Pécelért Egyesület)
T
Telefon:
06-20/541-6195
E
E-mail:
garamszegi.zsolt@pecel.hu
PASZTEROVICS JÁNOS
(Összefogás 2119 Egyesület)
Telefon: 06-20/340-8355
8
E-mail: paszterovics@gmail.com

(családsegítő vagy szociális munkás
magasabb vezetői megbízással)
beosztásának ellátására.
Megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás
kezdete: 2023. január 1.
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A magasabb
vezetői megbízás megszűnésének időpontja:
2027. december 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.
Részletes pályázati feltételek elérhetők a www.kozigallas.gov.
hu portálon, Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtábláján,
Pécel Város Önkormányzatának
honlapján (www.pecel.hu).
PÉCELI HÍREK | 2022. SZEPTEMBER

A

népszá m lá lá ssal kapcsolatos
terepmunkát, a
helyszíni adatfelvételt
számlálóbiztosok fogják végezni.
A számlálóbiztosok munkáját a felülvizsgálók fogják ellenőrizni, felügyelni.
A népszámlálás (az összeírás)
2022. október 1. és 2022. november 28. napja között fog megtörténni, a következők szerint:
a) 2022. október 1. és 2022. október
16. napja között az internetes önkitöltés időszakában az adatszolgáltatók kizárólag az interneten
keresztül, önállóan tölthetik ki a
népszámlálási kérdőíveket;
b) 2022. október 17. és 2022. november 20. napja között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, mely időszakban az adatszolgáltatás már
csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által,
helyszíni adatfelvétellel teljesíthető;
c) 2022. november 21. és 2022. november 28. napja között kerül sor
a pótösszeírásra a polgármesteri
hivatalban, azon személyek esetében, akik az a) és b) pont szerinti időszakban és módon nem
tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
A számlálóbiztosok a feladataikat a
KSH által létrehozott és a helyi népszámlálási felelős által a számlálóbiztosokhoz rendelt körzetekben fogják
ellátni, a részükre a KSH által rendelkezésre bocsátott tablet útján.
A KSH fogja 2022. szeptember utolsó hetében írásban, felkérőlevélben
tájékoztatni a lakosságot a népszámlálással kapcsolatos feladatokról, teendőkről, a válaszadási módozatokról, az
adat-szolgáltatásról. A felkérőleveleket
a Magyar Posta kézbesíti.

A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése, illetve a számlálóbiztosok helyszíni adatfelvételének elősegítése érdekében is kérem, hogy a
lakosság az ingatlanokon a házszámokat jól látható módon feltüntetni
szíveskedjen.
A házszámok, házszámtáblák kihelyezését Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a földrajzi
nevek megállapításának és az ingatlanok házszámozásának rendjéről szóló 11/2010. (IV.1.) számú önkormányzati rendelete, valamint a település
rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A fenti rendeletek értelmében a
házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésre vagy házfalra, közterületről jól
látható módon kell elhelyezni. Kerítés nélküli beépítetlen telek esetén
a házszámtáblát az ingatlanon (telken) felállított külön tartószerkezeten, közterületről jól látható módon
kell kitenni.
Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő
házszámtáblával ellátni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén
pótlásáról és karbantartásáról
a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
A népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében is kérem, hogy a
fenti jogszabályi előírásokban foglaltak betartásáról gondoskodni szíveskedjenek.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pécel Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet

HÁZIORVOSI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
Ellátandó
feladatok:
Pécel Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási
területén lévő
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
1. melléklete szerinti 6. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetben
• határozott időtartamra szóló feladat-ellátási
szerződés keretében vállalkozási formában
vagy
• határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony keretében heti 40 órában háziorvosi feladatok ellátása.
A 6. számú felnőtt háziorvosi körzet 2022.
szeptember 1. napjától jön létre.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a
www.okfo.gov.hu oldalon, illetve Pécel Város
Önkormányzatának honlapján (www.pecel.hu).

Pécel, 2022. augusztus 17.
Oláh János, jegyző,
helyi népszámlálási felelős
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KÖZÖSSÉG

Bemutatkozik

A PÉCELI SÖRSÁMÁNOK
MOTOROS BARÁTI KÖR
„Kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a
magyar motoros élet résztvevői, klubok, motoros
baráti körök megismerjenek minket, ezért igyekszünk minél inkább bekerülni a motoros szervezetek vérkeringésébe, részt venni munkájukban, próbáljuk minél több klub rendezvényen, motoros
találkozón megmutatni magunkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az utóbbi idők változásai ellenére is, a mai napig összetartozásunk legfőbb pillére a minket összekötő barátság.”

– Igen, egy hideg téli estén összeültünk, egy hosszú,
és komoly beszélgetésre, és
lassan kezdett formálódni
az elképzelésünk. Megszületett a nevünk, és megterveztük a felvarrónk körvonalait is.
Nagyjából innen számítjuk a Sörsámánok Motoros Baráti Körünk eredetét.
Alapításkor 8 főt számláltunk, jelenleg
20-an vagyunk, ebből 5 fő péceli. Az elsődleges célunk az volt, hogy minél több
időt tölthessünk együtt az utakat róva, élvezve a szabadság korlátlan érzését. Az
együtt eltöltött idő, és a megtett kilométerek komoly barátságot kovácsoltak a tagok között.

– Milyen előnye van a baráti kör
megalakításának?
– Sok előnye van, például nagyon sok
motorossal megismerkedünk, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi. Havonta
szervezünk találkozókat, ahol szóba kerülnek az egyes baráti kluboknak az eseményei, megélt élethelyzeteik, a problémáik
és ezt megosztjuk egymással. Nem utolsó
li rendezvény elengedhetetlen sorban, ha gondba kerülünk az úton, már
az ismeretségek révén tudunk bárhonnan
programja.
Békési Tiborral, a Sörsámá- segítséget kérni. Ez egy ilyen szervezetnok Motoros Baráti Kör alapító tebb egység.
tagjával beszélgettünk a csapat
mindennapjairól.
– Mit tartanak fontosnak?
– Fontosnak tartjuk, hogy megismer– Mikor alakult meg a csa- jenek, és elismerjenek minket a közvetlen
környezetünkben, lakhelyünkön, ezért cépat?
– Több, mint 10 éve páran új- lul tűztük ki magunknak, hogy a helyi szerrakezdő motorosként élveztük a vezetekkel, egyesületekkel együttműködve
Gödöllői dombság lankáit, egyre részt vegyünk olyan programok szervezésénagyobb motoros túrákkal szó- ben, lebonyolításában, ahol népszerűsíteni
okan ismerik már őket, különle- rakoztattuk magunkat terepen és közúton tudjuk a kulturált, és biztonságos motoroges motorjaikkal felhívják maguk- egyaránt. Hamar ráéreztünk a csapatban zást. Határozottan tartjuk magunkat ahhoz
ra a figyelmet. Aktívan részt vesz- motorozás páratlan érzésére. Aztán ahogy az irányelvhez, hogy csapatunk sem pártnek Pécel életében, a motoroztatás – a ez lenni szokott, egyre többen lettünk, egy- nak, sem politikai szervezetnek nem lehet
gyerekek nagy örömére – minden péce- re komolyabb túrákkal és tervekkel. Majd tagja, sem támogatója. Jelenleg „önsegélye2014-ben testet kez- ző egylet” vagyunk, de szeretnénk egyesüHirdetés
dett ölteni egy gon- leti formát ölteni, ez kidolgozás alatt van.
dolat, hogy rendeződjünk valamilyen – A péceli rendezvények elengedformába, találjunk hetetlen programja a motorozás a
magunknak egy Sörsámánokkal. Honnan az ötlet?
nevet,
tervezzünk
– Több rendezvényen voltunk már gyeIngyenes
gy
kiszállás,, munkavégzés esetén. NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
egy
jelképet,
amerekeket
motoroztatni, ami egy nagyon jó
Mosdók, mosogatók, WC-k,
lyet
majd
büszkén
program,
és feldobja a város rendezvényét is.
WC-tartályok javítása, cseréje,
viselhetünk
a
melEgy
pár
évvel
ezelőtt ezzel az ötlettel megkemosógépek bekötése, kádak cseréje,
lényünkön.
restük
az
akkori
Városi Gyermeknap szerƝƁǕŊĝΈŅùƱúƝŊĝƍǕĤš̻ΈľùƝùŬĖŊúǕùš
vezőit, akik örömmel fogadták ezt a plusz
IÎ«(³ñ
k
– Tehát akkor programot. Most már minden péceli rendezFELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA
2014-ben alakult vényen ott vagyunk. A szeptember 3-án a
meg a Sörsámá- Topolyosban megrendezendő PécelFeszten
KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALOK!
«ĤĕƍŞΈ£ŊĖŅúƝĝΈegyéni vállalkozó 06-30-353-99-03 nok Motoros Ba- is ott leszünk és várjuk a motorozni vágyó
kicsiket és nagyokat.
ráti Kör…
CS.K.

S
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Pécel Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet

A PÉCELI NAPSUGÁR BÖLCSŐDE
INTÉZMÉNYVEZETŐI
(kisgyermeknevelő magasabb vezetői megbízással)
beosztásának ellátására
A magasabb vezetői megbízás kezdete:
2023. január 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2027. december 31.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. szeptember 30.
Részletes pályázati feltételek elérhetők a –
www.kozigallas.gov.hu portálon, Pécel Város
Önkormányzatának hirdetőtábláján, Pécel Város
Önkormányzatának honlapján (www.pecel.hu).
Hirdetés

xxx

NYÍLÁSZÁRÓ
BEÉPÍTÉS
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HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
FIGYELEM! A zöldhulladék, valamint a csomagolási hulladék gyűjtésének napja
2022. JÚNIUS 1-TŐL HÉTFŐRŐL PÉNTEKI NAPRA VÁLTOZOTT!
A kommunális hulladék gyűjtésének napja változatlanul hétfői nap maradt.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022.
SZEPTEMBER
9., 23.

OKTÓBER
7.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket,
illetve a lehullott falevelet a DTkH
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld
színű lebomló műanyag zsákban,
illetve az ágnyesedéket max. 70 cm
hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 menynyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet
nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további
zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvé-

NOVEMBER
-

teli jegyzőkönyv aláírása ellenében
az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez
személyes okmányok szükségesek,
mivel a közszolgáltatás ellenértéke
(kommunális többlethulladékos zsák
árával megegyező: 206 Ft + ÁFA/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” menynyiségű megvásárolt, kék színű,
DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2022.
SZEPTEMBER
2.; 16.; 30.

OKTÓBER
14.; 28.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási
hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi
korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható
módon megjelölt (sárga színű, vagy
tetejű, felirattal ellátott) szabványos
edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal
járjanak el a hulladékok tömöríté-

NOVEMBER
11.; 25.

sével 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 kiöblítve, az üveg gyűjtőponton
történik! (Kossuth Lajos utca 18.)

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

ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS
KISS Festék Szaküzlet: Pécel, Rákos utca 3.
Nyitva: Hétfő–péntek: 7.00-17.30, szombat: 7.00 – 13.00

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Péceli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ munkakör betöltésére. A részletes pályázati feltétel megtekinthető
Pécel Város Önkormányzatának honlapján
(www.pecel. hu) érhető el.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS
PÉCELEN: LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
Pécel, Isaszegi út 3.
Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. Páros hét: csütörtök 8-12-ig.
CEGLÉDEN: DTKH NONPROFIT 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

OKTATÁS

OKTATÁS

Számomra tanítványaim, lelki egyensúlya,
irántam való bizalma a legfontosabb

- INTERJÚ BUDAHÁZI ATTILÁVAL

K

edves Attila, az idei
tanévben nyugdíjba
ment, két miniszteri kitüntetést is kapott ebből az alkalomból, amihez
gratulálunk. Kérem, oszszon meg velünk néhány
gondolatot, amely e sikerekben gazdag testnevelő
tanári pályafutás alatt fogalmazódott meg Önben!
Először mondjon néhány
szót a családjáról!
– Szüleimnek és egész családomnak nagyon sokat köszönhetek. Szüleim emberi tartásukkal,
tisztességükkel, mindenki iránt
segítőkész jóindulatukkal olyan
példaként álltak előttem, amely
mind a mai napig meghatározza értékrendemet.
Édesanyám volt az első számú példaképem, 74 éves koráig tanított. Pedagógus-hitvallásában – melyet én magam is
igyekeztem legjobb szándékom
szerint megvalósítani – a legfontosabb az volt, hogy nagyon kell
tisztelni és szeretni a gyerekeket.
Ő július 20-ától már a mennyországból drukkol nekem. Halála
nagyon megviselt, s a fájdalmat
nem csökkenti, hogy szép kort ért
meg – 94 évet –, de a nagy családnak: csodálatos feleségemnek,
akivel már 42 éve élünk együtt, a
négy gyereknek, kilenc unokámnak, az egymás iránti szeretetnek, összetartásnak hála, azért
könnyebb a gyász feldolgozása.

– Ahogy már említettük,
idén ment nyugdíjba, ezt
hogyan élte meg?
– Nagyon nehezen, igazából
még felfogni sem tudtam, nemhogy elfogadni a tényt, mert bár
nagyon sokféle munkát végeztem
korábban, profi bokszedzőként,
TV-producerként, bűnmegelőzési területen, és nagy sikereket
is értem el, számos kitüntetésben
12

részesültem, az igazi nagy szerelem a tanítás lett számomra. Minden évkezdés előtt, s utána nap
mint nap már alig vártam, hogy
bemehessek az iskolába, hogy találkozhassam a diákjaimmal.
– Címszavakban megfogalmazva, milyen értékek felmutatását tartotta
a legfontosabbnak pedagógusként?
– Tisztelet, fegyelem, szeretet, egymás segítése, hazaszeretet, istenhit, egészséges életmód.
Hogy mindegyikről mondjak is
pár szót, a tisztelet kapcsán anynyit, hogy a nyegleség az egyetlen
dolog, amit nem vagyok hajlandó elviselni, még felnőttől sem.
A fegyelem kapcsán az jut
eszembe, hogy testnevelőként
néha lelkiismeret-furdalásom
volt, hogy túl szigorú vagyok,
de a fiúk meg szoktak nyugtatni,
hogy lehetek még keményebb is,
tudták, hogy ez őértük van, ne-

kem pedig mindig nagy örömet
szerzett, ha láttam testi-lelki fejlődésüket.
A szeretet kapcsán csak azt említem meg, hogy mivel számomra az édesanyák szentek, a jó tanulásra leginkább azzal szoktam
ösztönözni diákjaimat, hogy mindig mondom nekik, hogy nagy
kosárral vigyék az örömöt haza
annak, akit a legjobban kell szeretniük, az édesanyjuknak.
Az egymás segítése egészen
különleges helyet foglal el értékrendemben. Ha a tisztelet
kapcsán megjegyeztem, hogy a
nyegleség az egyetlen, amit nem
tudok eltűrni, itt a diákok részéről bármelyik társukkal szemben,
annak gyengébb képességei, fizikuma, rosszabb anyagi helyzete, származása, vagy bármilyen
egyéb indok alapján tanúsított
lenézése, gőgje az, amivel szemben mindig zéró toleranciát tanúsítottam, és mindent elkövettem,
hogy az ilyen diák mentalitását

megváltoztassam, felébresszem
benne jobbik énjét.
A hazaszeretet eszembe juttatja például, hogy kitüntetéseim közül a legbüszkébb arra
vagyok, amelyet Pongrácz Gergelytől vehettem át 2000-ben a
Corvin közben. Megemlíteném,
hogy 1993-ban a Magyar Televízió Nívódíját adományozták részemre a televíziós munkásságomért A 2021/22-es tanév végén.
Dr. Kásler Miklóstól Pedagógus
Szakszolgálati Emlékérmet kaptam, valamint oklevelet a kiemelkedő szakmai tevékenységem elismerésért. 2004 óta a
hazaszeretetet továbbá azzal is
szeretném szimbolizálni az iskolánkban, hogy a legjobban teljesítő osztályt a „Hajrá Magyarok” felkiáltással ünnepeljük.
A hitet illetően is sok mindent
mondhatnék. Először is, hogy
én a feleségemnek köszönhetően tértem meg, és azóta is hitgyakorló katolikus vagyok, de
ugyanezt elmondhatom az öszszes családtagomról. Ez nagyon
nagy erőt ad nekem a legnagyobb
nehézségekben is. Munkám során igyekszem tanítványaimnak
is megmutatni a hit szépségét.
Ami az egészséges életmódot
illeti, elmondhatom, hogy én magam nem hódolok semmilyen
káros szenvedélynek, és eddigi
osztályfőnökségeim során nagyon ritkán fordult elő ilyesmi
az osztályaimban.
A gyerekek nagyon nagy veszélyeknek vannak kitéve ezen a
téren. Értem ez alatt az internet
világát, és a káros tartalmakat,
amiket könnyen elérnek. Ezért
fontos, hogy sportoljanak inkább!
– Végül fogalmazza meg kicsit bővebben pedagógiai
hitvallását, s mondja el a
Rádayban eltöltött húsz év
legfontosabb felismeréseit!
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– Pedagógiai hitvallásom címszavakban: szakmai felkészültség, következetesség, de ami még
ezeknél is fontosabb: gyerekszeretet, tanítványaim partnerként
való kezelése, vagyis a nevelési
szempontoknak a szorosan vett
tanítási célok elébe helyezése.
Számomra tanítványaim lelke,
lelki egyensúlya, irántam való
bizalma, amit egy minden álságosságon, hiteltelen emberi hozzáálláson élesen átlátó kamasztól
nagyon nehéz megszerezni, mindig sokkal fontosabb volt, mint az,
hogy milyen tanulmányi eredményt érnek el. Az, hogy ezt a
bizalmat – legalább is én úgy érzem - sikerült elnyernem, többet
jelent számomra, mint az összes
kitüntetés, amit valaha kaptam.
Sajnos az oktatási rendszert,
amelyben dolgoznunk kell, tradicionálisan alapvetően épp az
ellenkező, a tanulmányi eredményességet sulykoló szemléletmód uralja, s ezt próbálja rákényszeríti a tanárokra is.
Én viszont úgy gondolom,
hogy a gyerekek tanulási és viselkedési problémáival kapcsolatban a határozott fellépés mellett türelemmel, megértéssel a
meggyőzésre, a hiba beláttatására kell törekedni. Kétségtelenül nagyon nehéz megtalálni a
gyerekekre való ráhatás megfelelő módját. Az ő kamasz lelkük
számára ugyanis a szeretettség,
elfogadottság, barátság, a valahová tartozás örömének megélése – még az egyébként rendezett családi hátterű gyerekek
esetében is – első számú prioritás, e mögött a tanulás a legjobb esetben is csak a második
helyre kerülhet, a legrosszabban
esetben pedig, ha ez a szeretetre, odafigyelésre való vágyuk hiányosan vagy szinte egyáltalán
nem elégül ki, ha nincs mögöttük egy felnőtt – ideális estben
két szülő -, aki tud időt szánni
rájuk, akire érzelmileg támaszkodhatnak, könnyen kicsúszhat lábuk alól a talaj, s a tanulás a „jó viselkedéssel” együtt
akár teljesen közömbössé is válhat számukra. Mindig összeszorult a szívem, ha egy megrendítő családi háttérrel találkoztam,
ami sajnos nagyon gyakran elő-

fordul, ezért van az, hogy sokszor a tanulási követelményeket „szakmaiatlanul” háttérbe
tolva nem tudtam nem a szívemre hallgatni.
Eszembe jut, hogy évek hoszszú során át hányszor küzdöttembirkóztam, szinte könyörögtem
egyik-másik kollégámnak, olykor talán gyerekes makacsággal
is, hogy ne buktassanak meg valakit. Hol sikerrel, hol sikertelenül.
A kudarc ilyen esetekben lelkileg
mindig nagyon megviselt. Sokuk
nyilván meg is haragudott rám az ő szempontjukból persze teljesen érthető módon, -, mert úgy
érezhették, hogy ezzel az okvetetlenkedésemmel szakmai kompetenciájukat vonom késégbe - ami
tőlem a legtávolabb állt! Ezzel
kapcsolatban kell megemlítenem
azt is, hogy a roma származású
gyerekekre, az ő beilleszkedésükre való fokozott odafigyelést
szintén mindig is kiemelt fontosságú feladatomnak tekintettem,
s amely iránt - s ez megint csak
családi, édesanyámhoz kapcsolható lelki örökség – talán nem is
elsősorban értelmileg, "kötelességből", hanem elsősorban érzelmileg nagyon erős elköteleződést
éreztem. Meggyőződésem, hogy
a roma származású gyerekek beilleszkedését sokkal hatékonyabban kellene segíteni, a felvételijüknél is pl. sajátos szempontok
figyelembevételével.
– Melyek az elképzelései a
jövőt illetően?
– Ahogy már említettem, nem
tudtam még felfogni sem, nem
hogy elfogadni a tényt, hogy elértem a nyugdíjkorhatárt. Rengeteg tervem van még, úgy érzem
tele vagyok tetterővel, tenni akarással. Jelenleg is van egy osztályom, akiket nagyon szeretek,
akikért és akikkel nagyon sokat
küzdöttem, tűzön-vízen keresztülmentünk, nagyon szívemhez
nőttek, még a legnagyobb csibészek is, ezért minden vágyam,
hogy tovább vihessem őket, ha lehet, egészen az érettségiig. Úgyhogy én mindenesetre beadtam
a kérelmet, hogy szeretném még
folytatni, és úgy néz ki, hogy ez
a vágyam teljesülni fog, ami nagyon nagy örömmel tölt el. CS.K.
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SZERETNE MUNKA
MELLETT ÉRETTSÉGI
BIZONYÍTVÁNYT SZEREZNI?
A PIOK Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi
intézményegysége (2119 Pécel, Kossuth tér 7. sz.)
felvételt hirdet levelező tagozatos évfolyamaira.
A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGESEK:
• a 9. évfolyamba 8 általános iskolai végzettség,
• A felsőbb évfolyamba jelentkezés esetén más középfokú intézményben szerzett előtanulmányokról meglévő
bizonyítvány,
• személyi okmányok (személyi
azonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
Tanulmányi napok: hétfő
és szerda: 16.00-20.00)
TANULMÁNYI NAPOK:
hétfő és szerda: 16.00-20.00
JELENTKEZÉS:
2022. május 25-től – személyesen az iskola titkárságán vagy a raday@piok.hu e-mail címen, illetve a
06-30-710-6636 telefonszámon.
A jelentkezés első fázisa 2022. június 30-ig tart, a
második fázis augusztus 31-ig.
Hallgatóink támogató, barátságos légkörben tanulhatnak és közösségi programok is színesítik az iskolai
életet.
Érettségi bizonyítvány akár 2-3 év alatt! (előtanulmányok beszámítása lehetséges)
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
A PÉCELI KISISKOLÁSOKNAK az idén is
lehetőségük nyílt nyári
napközis táborban részt
venni, melynek helyszíne tradicionálisan a PIOK
Kossuth tér 7. szám alatti
intézményegysége, a „Szemere” volt. A táborozáshoz szükséges eszközök
beszerzését, az étkezés biztosítását Pécel Város Önkormányzata finanszírozta.
Az 5 hét alatt változatos programokkal vártuk a gyereket. A szabad játék lehetősége mellett különféle tematikus
foglalkozásokkal készültünk. A kézműves foglalkozásokon
lehetett origamizni, gyöngyöt fűzni, agyagozni, barkácsolni, rajzolni, festeni, fonni. Az elkészült gyönyörű munkákat a táborozók örömmel vitték haza. Emellett különféle
sport- és ügyességi versenyeket, túrákat, sétákat szerveztünk. Szívesen vettek részt a gyerekek a kvíz, bingó, rejtvényfejtő csapatversenyeken is.
A résztvevők visszajelzései szerint tartalmas időtöltést
nyújtott a tábor a résztvevők számára. A gyerekek jól érezték magukat. Köszönjük Pécel Város Önkormányzatának,
hogy ebben az évben is lehetővé tette a nyári napközis tábor megvalósulását.
Császár Beáta táborvezető
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A KÖNYVTÁR ÉS A
MŰVELŐDÉSI HÁZ

KULTÚRA

SPORT

PÉCEL BRASS

HÉTFŐ:
9:30-10:30 HÖLGYTORNA

19:00-20:00 TÁRSASTÁNC
CSILLÁVAL
KEDD:
20:00-21:00 SALSA
CSILLÁVAL
10:00-11:00 SZENIORTÁNC
16:30-17:15 OVIS TORNA
CSÜTÖRTÖK:
17:30-18:00 PILATES
18:00-19:30 TÁRSASTÁNC 9:30-10:30 HÖLGYTORNA
DÁVIDDAL
15:30-16:30 SZENIORTÁNC
18:00-19:30 GERINCJÓGA 17:00-17:45 OVI TORNA
18:00-19:00 AKROBATIKUS
SZERDA:
ROCKY
18:00-19:00 ZENÉS-TÁNCOS 18:00-19:30 GERINCJÓGA
19:00-20:00 PILATES
NŐI TORNA
RENDEZVÉNYEINK:
2022. október 6. (csütörtök) 17 óra
TÉTOVAÓDA POMÁZI ZOLTÁN
MŰSORA RADNÓTI MIKLÓS VERSEIBŐL
Helyszín: Kúria Rendezvényház (Kossuth tér 5.)
Belépő ára: 800 Ft/fő
2022. október 15-16. (szombat, vasárnap) 10 óra
LEGO KIÁLLÍTÁS
Helyszín: Művelődési ház (Isaszegi út 3.)
Kedves Látogatóink!
A könyvtár és művelődési ház
szeptember 5-én 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

SZÉP SIKERREL
zárult a Pécel Brass rézfúvós ötös négy hangversenyből álló sorozata,
melynek utolsó koncertje július 3-án a Hámori ház kertjében került
megrendezésre. A baráti hangulatú rendezvényen népszerű örökzöld
dallamok mellett filmzene részleteket is hallhatott a közönség, többek között Gershwin, Pollack, Rota,
Morricone, Mancini műveiből.
Az együttes számára az alapötletet a járvány első hulláma nyomán kialakult veszélyhelyzetből
való felocsúdás, a normális életbe
történő visszatérés elősegítésének
szándéka adta. Ezért választották
sorozatuk mottójául a „Rémálomból rézálomba” címet, utalva ezzel
is a szabadtéri rézfúvós muzsika lelket erősítő, a kísérteties hetek félelmeit, fájdalmait enyhítő, figyelmünket a reményteljes jövő felé
irányító erejére. A színvonalas, interaktív műsor közlésről is szükséges, hogy szó essék, mely Kovács
Zoltánnak, a Péceli Gyermek-és Ifjúsági Kórus zenekedvelő titkárának volt köszönhető.
Közel két éve, a sorozat beharangozásával egy időben egy nyereményjáték is meghirdetésre került, melynek sorsolására most, a
negyedik fellépés záróaktusaként

Monty Állatpanzió
RÁKOSCSABA
SZOLGÁLTATÁSAINK:

kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ

TEL.: 06-70/595-6931
WEB: www.allatpanzio.com
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t KUTYAFUTI
t FUTÓPADOS EDZÉS
t HOOPERS
OKTATÁS
t NÓZI TANFOLYAM

Monty Állatpanzió

–PÉCEL ZÁSZLÓ, MELY BEJÁRTA A VILÁGOT
Bizonyára sok péceli szurkolónak feltűnt
már a PÉCEL feliratú
magyar nemzeti zászló
(Trikolor), amely rendszeres résztvevője a válogatott és a Ferencváros
foci-, hoki-, kézi-, illetve
vízilabda meccseinek.

került sor. Akik 2020 szeptemberétől – a sorozat első koncertjétől
– nyomon követték az együttes működését, és a négyből legalább három fellépésen ott voltak, a zenei
élményen túl, egy-egy Pécel Brass
feliratú, értékes reklámtollal térhettek haza. A fődíj pedig, ahogy
azt korábban ígérté a csapat, egy
exkluzív családi hangverseny a Pécel Brass kvintett közreműködésével, melynek helyszínét, időpontját
és repertoárját a díjazott határozhatja meg. Ez úton is gratulálunk
a nyertesnek, Ivánkovics Zoltánnak! A jutalom koncerthez pedig
jó szórakozást kívánunk!
Végezetül a Pécel Brass rézfúvós
együttes köszönetét szeretné kifejezni mindazoknak, akik ezekben a
„viharos időkben” e nagyszerű kezdeményezés mellé álltak, és akár
tevőlegesen, akár hallgatólagosan
felvállalták az élő (és éltető!) zene
lélekemelő ügyét! Szilágyi Levente

Hirdetés

t NAPKÖZI
t KUTYAOVI
t PANZIÓ (hosszabb távra is)
t ÁLLATKOZMETIKA
t KUTYAKIKÉPZÉS

STADIONT PÉCELRE III.

„Rémálomból rézálomba”

Szeptembertől folytatódnak
a tanfolyamok a művelődési házban.

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ
SZALON

Cíí 2119 Pécel, Rákos utca 2.
C
Cím:

(Számítástechnikai üzlet mellett)

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is!

(#ċ/.-3$&8$93$3229*2&$2ʖ
3(',.į5Zsidi Tímea – 
.=32/60į.5037ď
Varga T. Zsuzsi – 
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ban lett kész, és akkor derült csak ki, hogy
véletlenül „felcserélték” a színeket és zöldfehér-piros zászlóra lett rávasalva a felirat.
Sikerült még akkor, soron kívül egy rendeset csináltatni, így azzal indulhattunk
útnak. De a „hibás” zászlót eltettem, mivel zászlót, könyvet sohasem dobok ki! Ez
utólag jó döntésnek bizonyult, mert amikor „véletlenül” a pyro kiégette a jót, akkor
elővettem a régit és abból a helyi szabónő
elkészítette a jelenlegi PÉCEL ZÁSZLÓT!
Így lett különleges, ezért „ül” a felirat közvetlenül a zöld színen, nincs alatta hely.
A zászló alapfelszereléssé vált a meccseken!

okan találgatták már, hogy kié lehet
az bizonyos PÉCEL-zászló, cikkünk- – Egy-két érdekes történetet…
ben bemutatjuk Pataki Zoltánt, be– Az átlagosnál jóval több sporteseménycenevén Bokát, a tulajdonosát és a zász- re járok szurkolni, de szerencsére ehhez töló történetét.
kéletesen partner a családom. Talán nem
véletlen, a feleségemnek olyannyira nem
okoz ez nehézséget, hogy őt azon a bizonyos
– Mióta jár meccsekre?
– 1971-ben születtem, mérnökként dol- ’97-es VB-selejtező labdarúgó meccsen isgozom egy üzemeltetéssel foglalkozó tár- mertem meg, ahol Finnországban 1:1-es
saságnál. Sok sportot kipróbáltam, mos- utolsó másodperces góllal jutottunk a póttanság vadvízi túrákat szervezek és vezetek selejtezőbe. Apósom Albertirsán focizott,
Ausztriában. mellette a sétafocit (Walking Kati sportújságírónak készült. A nagyobFootball) kezdtem el a Ferencváros színe- bik fiam, Botond pedig már a pocakjában
iben. A VIII. kerületi Tisztviselőtelepen, a szurkolt, amikor a svájci A-csoportos jégFradi-pálya szomszédságában éltem le a fia- korong VB-n jártunk. Ő egyébként a Péceli
talságomat. Az édesanyám és a nagypapám, SSE U14-es, a kisebbik fiam, Hunor pedig
már nagyon korán kivitt Fradi-meccsekre, az FTC U10-es labdarúgója. Ők talán még
tradicionális Fradista családból származom. nálam is nagyobb szurkolók – már most!
Apukám munkatársaival a magyar válogatott focimeccseire jártunk. Első meghatá- – Felejthetetlen élmények…
rozó emlékeim a Népstadionban rendezett
– Minden meccs, minden szurkolás más
kettős rangadókon és a SZUR-okon kívül: és más. A TOP10 szurkolásaim: ’85 BLaz 1981. őszi magyar-norvég 4:1, a ’82-es csoportkör Grasshoppers-FTC 0:3, Svájc,
FTC-Újpesti Dózsa 5:0, és az 1985-ös Tata- ’86 barátságos meccs Magyarország-Brabánya-Ferencváros meccs, ami bár 0:0-ra zília 3:0, Népstadion, 2016-os EB meccsek
végződött, az volt az első idegenbeli mecs- (Ausztria, Izland, Portugália és Belgium elcsem a „Fradi-vonattal”.
len), Franciaország, idei Magyar Kupa dönCsaládommal tíz éve, 2012 őszén költöz- tő FTC-Paks 3:0, Puskás Aréna, idei némettem Pécelre, a Kelőben egy családi házban magyar 1:1, Nemzetek Ligája Puskás Aréna
lakunk feleségemmel, Katival és Botond, 2009. Magyarország-Kanada 0:9 és Mailletve Hunor fiaimmal.
– Beszélne pár szót a zászló különleges történetéről?
– A 2016-os foci EB-re készültünk, akkoriban már nagy
hagyománya volt a szurkolók körében a magyar zászlóra kiírni a
település nevét, hogy ki honnan
jött, hol lakik. Én is csináltattam
egyet, de az indulás előtti órák2022. SZEPTEMBER

gyarország-Szlovákia 3:4, jégkorong VB
csoportmeccsek, Svájc, 2018. FerencvárosOlympiakosz 7:7 (büntetőkkel a Fradi nyert)
férfi vízilabda Szuperkupa döntő, Komjádi Uszoda, 2022. Magyarország-Portugália 28:31 férfi kézilabda EB csoportmeccs,
MVM Dome, nyitómeccs, 2022. Ferencváros-Győri ETO 29:24 női kézi bajnoki meccs,
Elek Gyula Aréna.
– Milyen szurkolói csoportokkal van
kapcsolatban, barátságban?
– Galgagyörk SE, Carpathian Brigade
’09, Green Monster, és a napokban vettük át
a Green Kids 2020 Fradista gyermek szurkolói csoport vezetését a fiaimmal.
– és Pécelen?
– Lokálpatriótaként idén létrehoztuk
a megye II-es Péceli SSE szurkolói csoportját Kristóf Krisztián (Csipi) és Burián
Ádám barátommal. Megpróbálunk minél
nagyobb létszámot összetoborozni és szervezett szurkolásunkkal segíteni a csapatot.
A nevünk Pcl Boys – Pécel Ultras. Sajnos
idén már kaptunk egy büntetést pyro miatt, amire az összeget sikerült összegyűjtenünk. Ezúton is nagyon köszönjük a támogatásokat! A hetekben indult el a csoport
saját facebook oldala is!
– Melyik meccsekre mennek ki a jövőben?
– Továbbra is szeretnék minél több
meccsre eljutni a családommal. A következő fociidény Fradi-szezonbérletét már
megvettük és a BL-selejtezőkön ott leszünk
az UEFA csoportkör meccseken is. A szeptemberi olasz-magyar EB-selejtezőre is megpróbálok jegyhez jutni, ami nem lesz egyszerű. A jégkorong válogatottunk feljutott
a ’23-as finn-lett rendezésű elit csoportos
világbajnokságra, oda is elkezdtük tervezni az utazást. Természetesen szeretném
tovább bővíteni a helyi Péceli SSE szurkolótáborát is! Sajnos a Magyar Kupa főtáblájától búcsúztunk, de városunkhoz méltó
volt a csapat játéka és a szurkolás! Idén sok
vidéki meccsre elkísértük Őket, sőt volt egy
szervezett vonatos utazásunk is Isaszegre,
ami nagyon jól sikerült, emlékezetes lett!
A meccseken minden alkalommal kifeszítjük majd a PÉCEL zászlót, megpróbáljuk jól látható helyre, szépen, büszkén kitenni!
Cs.K.
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RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS!
Németh Dániel szakbecsüs vásárol bútorokat, festményeket, szőrme bundát, írógépet, varrógépet, bakelit
lemezeket, porcelánokat, dísztárgyakat, kitüntetéseket, órákat, régi pénzt, bizsukat, ezüst tárgyakat,
tört aranyat, teljes hagyatékot, lakás kiürítést,
díjtalan kiszállással a hét minden napján!

TELEFON: 06-20/294-9205

TV
SZERVIZ
PÉCEL

LCD, plazma és hagyományos televíziók,
HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

8!ĝþĝ!Q^>)!ĝþĝUľ=U^>!ĝþĝDQ)D>ĝþĝZ&D=UD>ĝUqľ6UqQi)q

P és P Szerviz Bt.

Tel.: 06-70/406-2020, 06-30/931-0899

KONTÉNERES
HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS

VÉDJE MEG

OTTHONÁT ÉS ÉRTÉKEIT

AZ ILLETÉKTELEN BETOLAKODÓKTÓL!

3–8 m -es
3

konténerekkel

A BIZTONSÁG
5,$6=7ʘ
FOKOZHATÓ 5(1'6=(5(.ʘ

Szabó
Sándor

Tel.: 06 -30/200 -1163

24 órás távfelügyelet
és vonulószolgálat

és KAMERA
RENDSZEREK
TELEPÍTÉSE

Tel.: 06-28/452-079íE-mail: florcontroll@gmail.com

HEKK SZIGET
¸.e-qͤqâ£|q
SI
OTTHONFELÚJÍTÁ
TÁMOGATÁSRA IS!
LÉGKONDICIONÁLÓK

£-q%-e.«q.eΈ10Ίξ kedvezményben részesül, ha bemondja: PAPI HEKKJE!

Pécel, Huszár utca 11. – FOCIPÁLYA
Á
NYITVA: Szerda-Szombat: 1100-2000
Vasárnap:
p 1100-1800

értékesítése, telepítése,
karbantartása, szervizelése

Kiszállítás: 06-70/214-7020

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

MENÜ: facebook.com/hekksziget

Házhoz szállítás Pécelen: 300 Ft

STÚDIÓNKBAN AZ ALÁBBI
SZOLGÁLTATÁSOKAT TUDOD IGÉNYBE VENNI:

MOSÓGÉPEK,
ÉS EGYÉB HÁZTARTÁSI GÉPEK
gyors,
žƳÝŀžƳĈŸƝ

JAVÍTÁSA

garanciával.

NÉMETH LÁSZLÓ
+36-30-905-8092
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M
t cserepes
es lemez fedés
t széldeszkázás
t bádogos munkák
t beázások javítása
t tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréjee

BÉRLET ÁRAKAT A WEBOLDALUNKON TALÁLOD!

PÉCEL, Maglódi út 14. NYITVATARTÁS:
TEL.: 06-30-999-7912 c-%%¸eͤ«ì|o¸QE̼Έ˿˾ͤ˿̆-igg
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!
APJÁN!
WEB: lotuszstudio.hu

BÉRLET

DÓc«ìe«ΈΈ

Û«£e«qeΈ

£ÛQ%ΈL¸£Q%Û-e̿

ALPIN TECHNIKÁVAL Ács Kapocs Építő Kft.

KEDVEZŐ ÁRAK!

DcQÛE«¸̻ΈEeeâì«¸Έ

 ڙڙڙىڙڙڙȒƳɵ³ȵƏƬƺàƏƬɖÁǝƺȸȅIɖɎȓȵƏƳ
٫ڙבFtٖבȵƺȸƬ
 ڙڙڙىڙڙڙȒƳɵ«ȒǼǼ٫ڙאFtٖבȵƺȸƬ
ڙڙڙىڙڙڙXȇǔȸƏɀɿƏɖȇƏ٫חוڙFtٖבȵƺȸƬٖǔȨ
ڙڙڙىڙڙڙ³ɿȒǼƐȸǣɖȅ٫FtٖȵƺȸƬ

+36-30/919-4694

10% KEDVEZMÉNY

HÍVJON MOST!
Tel.:Έ˾̄ͤ́˾ͤ̀˿̆ͤ̅˾̀́
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a hirdetés felmutatása esetén!
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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: info@pecelkft.hu
Ügyvezető: Farkas László

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

Pécel Üzemeltető Kft.
Telefon: 06-20/615-7550

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt.

Hibabejelentés: 06-1/477-1333

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBA BEJELENTÉS
INFOR VILL BT.
Tel.: 06-20-542-6808
pecelkozvilagitasjavitas@gmail.com

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.

Hulladékszállítás
Telefon: 06-53/500-152

Telefon: 06-70/370-3104,
06-28/662-104
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig;
hétvégén és ünnepnap
a nap 24 órájában.

RENDŐRSÉG

HÁZIORVOSOK:

2119 Pécel, Kovács u. 1.
Telefon: 06-27/518-972.
Fogadóóra ideje:
minden hónap első szerda 16-18

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

DTKH NONPROFIT Kft.

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: 06-20-245-8808,
e-mail: mezoor@pecel.hu

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

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

Gyermekjogi képviselő:
Juhász Leventéné
leventene.juhasz@ijb.emmi.gov.hu
+36-20-489-9629

PÉCELI HÍREK

KLÍMA AKCIÓ

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

DR. HERKUTZ ZOLTÁN
Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28/547-236/5-ös mellék,
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com
DR. RAY PÉTER
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-225
9 és 16 óra között rendelési időn
kívül, kizárólag sürgős esetben
hívható a 06-30/495-4854
DR. HERSZÉNYI TAMÁS
5. számú felnőtt háziorvosi körzet
Telefon: 06-28/547-236
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 telefonszám: 06-28/547-236
További információ:
https://pecel1gyerek.hu/

VÉDŐNŐK:
1. védőnői körzet:
KERPEN LÁSZLÓNÉ
Telefon: 06-28/546-236,
06-20/367-4031

OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!
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2. védőnői körzet:
(helyettesített körzet)
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
ISTÓK MÁRIA
Telefon: 06-20/529-8538
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3. védőnői körzet:
ISTÓK MÁRIA
Telefon: 06-20/529-8538
4. védőnői körzet:
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-20-514-5166
5. védőnői körzet:
(helyettesített körzet)
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Telefon: 06-30/568-5668
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-20-514-5166

HÍVJON MOST!
Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,
több típusra és árkategóriában.

6. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

INGYENES FELMÉRÉS
É
Telefon: 06

E-mail: info@x-klima.huىWeb: x-klima.hu

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
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BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA
Telefon: 06-20/4899-539
E-mail: marta.szecsine@
ijb.emmi.gov.hu
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Kérjük a betegeket, hogy személyes beteg vizsgálatra
az orvosi rendelőbe csak telefonos konzultációt követően,
kizárólag egyeztetett időpontban menjenek. Recept felíratására használják a megadott e-mail címeket. Köszönjük.
Hirdetés
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PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Kiadó: Fazekas Team Bt.
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Munkatárs: Szolnoki Zsóka
HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20/5-934-534
Nyomda: PHARMA PRESS K ., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
Felelős vezető: Arany László Tamás ügyvezető igazgató
Megjelenik 6100 példányban.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldö írásokat a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül, szerkeszte formában közölje. A lapban megjelent cikkeket
a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani
los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

30 620 7119ى06 30 333 7598
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APRÓHIRDETÉS
Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, lakáskiürítés pincé18
től-padlásig értékbeszámítással. Tel.: 06-20-931-9793.
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KLÍMAKING

50ۏږ

-os
ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

KLÍMASZERELÉS, -SZERVIZ, -KARBANTARTÁS

+36 20 982 0345

MINDEN, AMI KLÍMA
RƏƺǼƺǕƺɮƏȇƏǸǣƏǼɮƏɎǼƏȇƻǴɀɿƏǸƐǸƫȓǼًɮƏǕɵƏɿƺǕƻɀɿȇƏȵȒɀɮƺȸƺǴɎƻǸǔɜȸƳȨٮ
ƫȨǼًǔȒȸƳɖǼǴȒȇǝȒɿɿƐȇǸƫǣɿƏǼȒȅȅƏǼًƏǸƐȸȒɎɎǝȒȇǣǸƻɀɿɜǼƻǸƺɀƺɎƻȇɮƏǕɵ
ǣȵƏȸǣǸǼǥȅƐȇƐǼǣɀِkǼǥȅƏɀɿƺȸƺǼƻɀȒǼƬɀȓȇًȸȜɮǣƳǝƏɎƐȸǣƳȨɮƺǼ
ȅƺǕƫǥɿǝƏɎȓɀɿƏǸƺȅƫƺȸƺǸɎȨǼٍ

TEL.
TEL.:
-ͤoQe̼ info.klimakiraly@gmail.com
WEB: www.klimaking.hu
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+36-20-937-9522
kriskagep@gmail.com

