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Tisztelt Péceliek!
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Szervező: Pécel Város Önkormányzata
Támogatók: Ráday-kastély, Kővári Imre, Burián-kalandpark

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK HAMAROSAN A FACEBOOKON!
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Crazy Little QUEEN  

Tribute Band
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MARÓT VIKI   
és a Nova Kultúr Zenekar

Kulturális kavalkád kicsiknek és nagyoknak           A RÁDAY-KASTÉLY KERTJÉBEN

Péceli 

lkád kicsiknek és nagyoknak 
l

         A RÁDAY-KASTÉLY KERTJÉBEN

Péceli P

Kastély-feszt

 Fodor Eliza, Fodor Erik, Kardos Norbert

•  GYEREKSAROK 
•  TÉRPROGRAMOK 
•  KONCERTEK 
•  VETERÁN AUTÓ BEMUTATÓ 
•  FŐZŐVERSENY  
•  KIÁLLÍTÁS, SPORT-  

ÉS TÁNCBEMUTATÓK 
• KASTÉLYTÚRA  
… és sok minden más

ALMA együttes

2020. szeptember 6. vasárnap:  
VI. VELOCIPÉD  KASTÉLY TÚRA (Vajdahunyad Vár – Pécel – Gödöllő)

A veterán kerékpárosok előre láthatólag  
11 órakor érkeznek meg Pécelre a Ráday-
kastély melletti Márvány Istálló parkolójába.

PETRICOR
Vitéz László

Rémálomból 
  - Rézálomba

avagy vírusírtás másképp

Hangulatos RÉZFÚVÓS MUZSIKÁT szolgáltat  
a PÉCEL BRASS kvintett

Szeretettel várunk  

Szeptember 13-án vasárnap
a Kossuth téren

ÓRAI TÉRZENE5
Pécel Város Önkormányzata a háziorvo-

si ügyeleti feladatok ellátására közbe-

szerzési eljárást folytatott le, melynek 

eredményeként 2020. október 1. nap-

jától az ügyeletet a Rescue Med Egész-

ségügyi Szolgáltató Kft. fogja ellátni Pé-

celen.

 A HÁZIORVOSI ÜGYELET 

 ELÉRHETŐSÉGE OKTÓBER 1-TŐL:

 Dr. Varga László Egészségház, 

 Pécel, Pesti út 6.

 Hétköznap 18.00-8.00-ig, hétvégén 

 és ünnepnapokon a nap 24 órájában.

 Telefon: +36-28/662-104

VÁLTOZÁS A HÁZIORVOSI ÜGYELETBEN

  
2020. szeptember 11. napján (péntek) 18 órai  
kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST TART.
A közmeghallgatás helye: PIOK Szemere Pál Általános  
Iskola aula (2119 Pécel, Kossuth tér 7.)

Közmeghallgatás

Pécel, 2020. augusztus 14.
Horváth Tibor polgármester

A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI:
 a)
 b)  

 c)
 d)
 e)

  polgármesteri zárszó.

Évek óta húzódik egy új óvodának a létesítése, pedig rég-
óta nagyon-nagy szükség van rá. Az elmúlt évek alatt 
láttunk látványterveket, és hallottunk olyan monda-
tokat, amelyek azt sugallták, hamarosan elkészül az 
új óvoda. Hivatalba lépésünk óta számunkra is ez az 
egyik legfontosabb a megoldásra váró ügyek közül.

A zt már eddig is többször hírül adtuk, 
hogy teljes bedobással dolgozunk 
az óvoda megvalósításán, de az ez-

zel kapcsolatos kommunikációval óvatosak 
voltunk. Úgy érzem, most már örömmel ad-
hatok tájékoztatást az elmúlt hónapok alatt 
elért eredményeinkről, bízva abban, hogy 
a folytatás is sikeres lesz. 
 Először is, helyet kellett találnunk a leen-
dő óvodának. Mondhatják a kedves olvasók, 
hogy az már megvolt. Részben igaz, hiszen 
az előző városvezetés megjelölt 3 helyszínt 
is, de sehol sem kezdődtek meg a munkála-
tok. Viszont tervek készültek, melyek igen 
sokba kerültek a városnak, ráadásul hiá-
ba. Mi rábukkantunk olyan önkormányza-
ti telkekre, amelyek a Lélek-patak mentén, 
a Maglódi út elejével párhuzamosan he-
lyezkednek el. Ez a terület 1993 óta önkor-
mányzati tulajdon, és intézményi területté 
lett nyilvánítva. Úgy véljük, ez ideális hely 
egy óvodának, mert központban van, közel 
a buszmegállókhoz, de mégis védett a for-

galom zajától, a közvetlen 
légszennyezéstől. Ez ed-
dig túl szépen hangzik, 
de itt is adódtak prob-
lémák, ugyanis ez a te-
lek közterületről nem 
megközelíthető. Tehát 
bejárást kellett biztosí-
tani a Maglódi útról, és 
ezzel együtt parkoló helyet. 
A Maglódi út 3. és 5. számú 
ingatlanok tulajdonosaival kellett 
tárgyalásokat folytatnunk, és megvásárolni 
a telkeket, illetve azok egy részét. Mostan-
ra az adásvételi szerződések aláírásra ke-
rültek, és az engedélyes tervek elkészültek. 
Ezeket örömmel tárjuk a nyilvánosság elé. 
Az évek óta az önkormányzat rendelkezé-
sére álló 680 millió forint a (Pénzügymi-
nisztériumtól 400 millió, a Belügyminisz-
tériumtól 250 millió, + 30 millió önrész) 
ügyében többször tárgyaltunk az illetékes 
minisztériumokkal, joggal hisszük, hogy 

erre az összegre továbbra is számíthatunk. 
A Belügyminisztériumtól ígért 250 millió 
forint határidejének halasztásán közösen 
dolgozunk Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselővel. 
 Azok kedvéért, akik régebben nem kö-
vették a történéseket, tekintsünk vissza 
egy kicsit:
 Az évtizedeken át a Szent Imre körúton 
működő Gesztenyés Óvoda épületét 2014-
ben életveszélyessé nyilvánították, és átköl-
töztették az Isaszegi út 3. alá. Ekkor még 
úgy volt, hogy a régi óvoda helyére épül az 

új. Készültek is tervek, de az építkezés 
nem kezdődött el.  Majd, 2016-

ban elcserélték ezt a telket 
egy, az Ibolya utcában lé-

vőre úgy, hogy az önkor-
mányzat még pluszban 
fizetett 20 millió fo-
rintot a tulajdonosnak. 
Az indokok közt töb-
bek közt az is szerepelt, 
hogy a Szent Imre kör-

úton lévő telek nem elég 
nagy egy óvodához (érde-

kes, mert most egy negyven 
lakásos emeletes épület áll ott!), 

és az is, hogy jobb helye van az óvodának 
a domboldalon, mint a forgalmas város-
központban. Erre a helyszínre is készültek 
tervek, de itt sem kezdődött el az építkezés. 
A választások előtt, 2019-ben az a hír röp-
pent fel, hogy mégsem az Ibolya utcában 
lesz az óvoda, hanem a Topolyosban. Lát-
ványtervek erre a helyszínre is készültek.
 Szerintem sem a telekcsere, sem a terv-
rajzokra kiadott pénz nem szolgálta a vá-
ros érdekeit. Horváth Tibor polgármester

en 
d-

s 
yet. 
zámú
valkellett

j
nem kez

ban e
eg

v

ú
nag

kes, m
lakásos em

2020. SZEPTEMBER 18. 17-23 óra
Hámori Ház – Pécel, Ráday u. 25. 
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ÖNKORMÁNYZAT

HOGY ELŐRE HALADJON A VÁROS
Én is azt szeretném, 

Kővári Imre képviselővel folytatott 
beszélgetésünk során – sok egyéb 

mellett – szóba került a VEKOP 
pályázat és a Pekáry-kastély is.

A z előző ciklusban a 
3-as számú válasz-
tókerület képvise-

lője volt. Mennyiben más 
a mostani helyzet az Ön 
számára?
 – Először is azt szeretném 
leszögezni, hogy bár az Össze-
fogás-2119 Egyesület listájáról 
jutottam be a képviselő-testület-
be, de már nem vagyok az egye-
sület tagja. Attól, hogy hivata-
losan nem én vagyok a terület 
egyéni képviselője, még mindig 
szívügyem a 3-as körzet, ezen 
belül egy kicsit jobban az Újte-
lep, hiszen a gyerekkoromat ott 
töltöttem. Eddig is sokat segí-
tettem az ott élőknek, és ez ez-
után is így lesz, ha igényt tarta-
nak rá.  Sokaknak napi szinten 
segítettem élelemmel a megél-
hetésüket, és gyakran előfordult, 

hogy saját autómmal hozattam 
be az ott lakó embereket, hogy el 
tudjanak jutni a munkahelyük-
re vagy iskolába. Több család-
nak segítettem önzetlenül akár 
a beiskolázások során, akár te-
metéssel kapcsolatban.
 Nem vitatom a jelenlegi kép-
viselő asszony munkáját, és 
természetesen, amennyiben 
szükségét látja segítségemnek, 
állok rendelkezésére. Szeretnék 
azonban a képviselő asszony 
az előző számban tett nyilat-
kozatával kapcsolatosan pár 
dologra reagálni. Úgy érzem, 
meg kell jegyeznem, hogy nem 
csak 2019 telén történt síkos-
ságmentesítés az Újtelepen. Azt 
gondolom, nem lehet semmi-
be venni a Pécel Üzemeltető 
Kft. korábbi vezetői és mun-
katársai lelkiismeretes mun-

káját, mivel nagyon sokat tet-
tek azért, hogy Pécel város és 
az Újtelep útjai is biztonsággal 
járhatóak legyenek. Bontott fa-
anyaggal tüzelni szerintem sem 
környezettudatos magatartás, 
de sajnos, sokan vannak olyan 
helyzetben, hogy bármilyen le-
hetőséget megragadnak, csak 
hogy a családjuk ne fagyjon 
meg. Meggyőződésem, hogy 
azok az emberek is szeretik a 
természetet, akik kénytelenek 
voltak a „veszélyes hulladék-
kal” fűteni. A 16 teherautónyi 
fa, amit egy barátom segítsé-
gével sikerült szereznem, sok 
családnak oldotta meg a téli 
tüzelőhiányát. 

– Ellenzéki képviselőnek 
tartja magát?
 – Mivel az előző városveze-
tést adó egyesületből kerültem 
be, elméletileg ellenzéki a stá-
tuszom, jóllehet én nem érzem 
magam annak. Szívesen mű-
ködök együtt a jelenlegi város-
vezetéssel is, nem szavazok a 
fejlődés ellen, én is azt szeret-
ném, hogy előrehaladjon a vá-
ros, fejlődjön, szépüljön, és az 
itt élő emberek életkörülményei 
javuljanak. Hiszen az én célom 
is az, mint nagyon sok városla-
kónak, hogy Pécel élhetőbb le-
gyen. Drukkolok és örülni fo-
gok, ha megtalálják a megfelelő 
szakembereket, akik tovább vi-
szik a megkezdett pályázatokat. 
Ha bármikor igényt tartanak a 
segítségemre, rajtam nem fog 
múlni.

– Mi az oka, hogy a VEKOP 
pályázatot nem sikerült 
befejezni 2019-ben?
 – Sokat tettünk a VEKOP pá-
lyázat ügyében, de sajnos, nem 
jól gazdálkodtunk az idővel. Le-
het, hogy sokan nem tudják, de 
a VEKOP pályázat két részből 
áll. A nem beruházási elemek jól 

INTERJÚ

haladtak, nem elhanyagolható 
eredmény az a munka, amit a 
Kontakt Alapítvány végzett az 
Újtelepen élők felzárkóztatásá-
val kapcsolatosan. Sok fi atal sze-
rezte meg a bizonyítványát, így 
nagyobb eséllyel állnak a mun-
kakeresés előtt.
 A beruházási elemek, mint a 
lakásépítések, felújítások, kö-
zösségi ház, valamint út és jár-
da építése megakadt. Nagyon 
szerettük volna, ha a helyi já-
rat a kettes völgy bejáratáig tu-
dott volna közlekedni, de saj-
nos, csak a négy új lakás és a 
közösségi ház tervezéséig ju-
tottunk el. 
 Az út nyomvonalának terve-
zése is elkészült, és elkezdtük 
felderíteni annak a közel 250 fő-
nek a kilétét, akiknek a tulajdo-
nában van az útszakasznak egy 
része. A tárgyalások elkezdőd-
tek, de sajnos nem tudtuk be-
fejezni.  Viszont örülök annak, 
hogy az először híres, aztán hír-
hedt sárga ház lebontásra került, 
és az ott élő embereket sikerült 
elszállásolnunk önkormányza-
ti lakásokban.
 Én nagyon szeretném, ha to-
vább folytatnánk, és sikerül-
ne megvalósítani a pályázatot, 
mert ha nem, félő, hogy nagyon 
sokáig nem lesz út és járda az 
Újtelepen. 

– Beszéljünk a Pekáry-
kastélyról. Sokan nincse-
nek tisztában a tulajdon-
viszonyokkal.
 – Igen, sajnos én is sokszor 
találkozom téves informáci-
ókkal. Szeretném eloszlatni a 
tévhiteket. Szeretném kihang-
súlyozni, hogy a kastély egyik 
része sem a Kővári család tulaj-
dona! Az önkormányzattal meg-
kötött bérleti szerződés alapján 
hasznosítás céljából bérlem az 
egész épületet. A hosszútávú 
(az önkormányzat weboldalán 

elérhető, és mindenki számára 
nyilvános) bérleti szerződés azt 
is tartalmazza, hogy a megkö-
téstől számított 5 éven belül 150 
millió forint értékű felújítási, be-
ruházási munkálatokat kell vé-
geznem az ingatlanon. Emellett 
természetesen havonta bérleti 
díjat fi zetek az önkormányzat-
nak. Igyekszem jó gazdája len-
ni az épületnek és környéké-
nek. Folyamatosan szépítjük, és 
örömmel tölt el, amikor a ven-
dégek és az arra járók gyönyör-
ködnek a virágokban.  Külön 
öröm számomra, hogy a közel-
jövőben a kastélykert egyik jel-
legzetessége, a Paula szobor újra 
a helyére, a szökőkút közepére 
kerül. A szobor pár éve sajnos 
összetört, de a Kővári család ké-
résére az alkotója, Pannonhal-
mi Zsuzsanna keramikus mű-
vész újra elkészíti.  

– Ki használhatja a felső 
szinten lévő nagytermet?
 – Bárki kibérelheti, de rend-
szerint ingyenesen biztosítom, 
ha a közérdek úgy kívánja.  Pél-
dául, a férfi kórus rendszeresen 
itt tartja próbáit, és a város kó-
rusainak hangversenyeit szin-
tén itt szokták megtartani. Szí-
vesen látott vendég nálunk a 
Péceli Női Kar is. Legutóbb a 
Hámori Ház vezetői kérték a 
nagytermet az eredetileg sza-
badba tervezett koncertjükre a 
hirtelen jött eső miatt. Termé-
szetesen ők is térítésmentesen 
kapták meg.

– Sokan ismerik Pécelen, 
édesapja is köztisztelet-
nek örvend, de azért ké-
rem, mondjon pár szót csa-
ládjáról.
 – Édesapám, hála istennek, 
jó egészségnek örvend, aktívan 
tevékenykedik a családi húsbolt-
ban. Feleségemmel, Marcsival 
és három felnőtt gyermekem-
mel élek Pécelen. Szandra lá-
nyom ügyvéd, Imre fi am nem-
zetközi üzleti főiskolát végzett, 
legkisebb gyermekem, Pan-
ka óvodapedagógusnak tanul. 
Mindannyian sokat dolgoznak, 
és aktívan kiveszik a részüket a 
családi vállalkozásokból. Bol-
dog családapa vagyok.  L.Á.

Tájékoztatjuk a Tisztelt 

Adózókat, hogy a helyi 

adók (építményadó, ma-

gánszemélyek kommu-

nális adója, helyi iparűzé-

si adó) és a gépjárműadó 

2020. II. félévi befi zetési ha-

tárideje 2020. szeptember 

15. napja.

 A befi zetéseket a pénz-

forgalmi számla nyitá-

sára kötelezett adóala-

nyok banki átutalással, 

a számlanyitásra nem kötelezettek 

csekken vagy átutalással teljesíthetik 

az alábbiakban részletezett számla-

számokra.

 A korábbi évekhez hasonlóan a II. fél-

éves csekkeket is az év elején kiküldött 

adószámlájukhoz mellékelve kapták 

meg a természetes személyek.

ÉPÍTMÉNYADÓ: 

10400494-50505156-57531051

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

EGYÉB BEVÉTELEK: 

10400494-50505156-57531130

Adószámla egyenlegük a https://ohp.

asp.lgov.hu oldalról (a továbbiakban: 

Önkormányzati Hivatali Portál) is elérhe-

tő ügyfélkapus vagy cégkapus bejelent-

kezést követően az ,,adóegyenleg lekér-

dezés” menüpontban.

 Az idei évtől kezdődően a Tisztelt 

Adózók az Önkormányzati Hivatali Por-

tálon elektronikusan, bankkártyájuk se-

gítségével is eleget tehetnek az I. fokú 

adóhatóság felé fennálló fi zetési kötele-

zettségeiknek az ,,Adók, díjak, illetékek 

befi zetése” menüpont kiválasztásával. 

Az Adócsoporton személyesen - ügyfél-

fogadási időben - is tudnak bankkártyá-

juk segítségével (POS terminállal) adót, 

díjat, illetéket befi zetni. A fi zetési mó-

dokról szóló részletes tájékoztató az ön-

kormányzati adóhatóság honlapján ér-

hető el.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET 

A FIZETÉSI HATÁRIDŐ BETARTÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

Az Adócsoport munkatársaival az Ön-

kormányzat hivatalos honlapján az Adó- 

és Pénzügyi Iroda/Adócsoport ügyinté-

zőinek neve melletti telefonos és e-mail 

elérhetőségeken vehetik fel a közvetlen 

kapcsolatot.

dr. Horváth Anett  csoportvezető

TISZTELT ADÓZÓK!

Az Adócsoport ügyfélfogadásának 

helyszíne: 2119 Pécel, Petőfi  u. 1.

Az Adócsoport ügyfélfogadási ideje:

hétfő: 08.30-12.00 és 13.00-17.30
szerda: 08.30-12.00 és 13.00-15.30

EGRY JÁNOSNÉT, Inci nénit 90. szü-
letésnapja alkalmából a Jézus Szíve Tár-
sasága Idősek Otthonában köszöntötte 
Varmuzsa Péter alpolgármester. 
 Ezen kerek évforduló alkalmából Inci 
néni meghatódva fogadta az alpolgármes-
ter úr jókívánságait, a virágcsokrot, a tor-
tát és az okleveleket.

INCI NÉNI 
KÖSZÖNTÉSE



ÜNNEP

A Ráday-kastély kertjében megtar-
tott ünnepségen beszédet mondott 
Horváth Tibor polgármester, majd 

a városi kitüntető díjak átadása követke-
zett. A hagyományoknak megfelelően az 
egyházak képviselői megáldották az új ke-
nyeret és megosztották ünnepi gondolata-
ikat a hallgatósággal.
 Az eseményen közreműködött Kocsis 
Dénes, az Operettszínház művésze, aki 

előadásával felpezsdítette a hangulatot. A 
program végén minden jelenlévő kapott 
egy szeletet a „város kenyeréből”, melyet 
az idén is a Péceli Kenyérgyár ajánlott fel.

A DÍJAK ÉS DÍJAZOTTAK:

PÉCEL VÁROS DÍSZPOLGÁRA DÍJ: 
Márkus János (Részletesen a cikk allatt).
Posztumusz díjazott: Zsiros István, 
az egykori „Zsiros-bolt” üzletvezetője.
 Igazi kereskedői vénával megáldott 
ember volt, az egyszerűség, a becsüle-
tesség, a tisztesség és a hivatás szerete-
te jellemezte. Emberségét bizonyítja az 
is, hogy a rászoruló családoknak ingyen 
adott élelmiszert. Mindenkihez volt egy 
kedves szava, humorával sok embernek 
csalt mosolyt az arcára a mindennapok-
ban. Kiemelkedő munkásságáért „Kivá-
ló Szövetkezeti Dolgozó” kitüntetésben 
részesült, és boltjának egész kollektívája 
Ezüst koszorús minősítést kapott. Em-
léke a mai napig sok péceli szívében él, 
családja is végtelen szeretetben és büsz-
kén ápolja azt. Egykori boltjának helyén 

a család kezdeményezésére és a város tá-
mogatásával emlékpark létesült.

PÉCELÉRT DÍJ:
Erdős Szabolcs, Pécel történetének is-
merője, lelkes kutatója és a közélet aktív 
tagja. Több éves kitartó gyűjtő-, kutató-
munkájának eredménye látható a „Pé-
celi szilánkok” elnevezésű weboldalon. 
2018. óta a Péceli Települési Értéktár Bi-
zottság tagja, rengeteg történelmileg ér-
dekes és értékes előterjesztést készített 
már, és többek között az ő ötlete alapján 
valósult meg a 2019-ben nagy sikerrel 

ÜNNEP

Augusztus 20-i városi
 ünnepség Pécelen

Az Államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett megemlékezésre 
érkezőket az Ossó János Fúvószenekar ünnepre hangoló zenéje fogadta. 

lezajlott, „Az érték is lehet menő” című 
pályázat is. Segítőkészségét több civil 
szervezetben végzett önzetlen munká-
ja is bizonyítja, a Ráday Klub Egyesület 
és a Péceli Magyar-Finn Baráti Kör ak-
tív tagja, valamint a Péceli Gyermek- és 
Ifjúsági Kórus lelkes segítője.
 Tasnádi Gergely, a péceli közösségi 
és sportélet meghatározó alakja. A Péceli 
Mozgásműhely megnyitásával nemcsak a 
mozgás örömét hozta elérhető közelségbe a 
lakók számára, de szakmai felkészültségé-
vel folyamatosan támogatja is őket céljaik 
elérésében. Alázatos és jó kedélyű termé-
szetével megteremti azt a békét és har-
móniát a csoportjaiban, amely 
nélkül elképzelhetetlen lenne 
a valódi, sanyargatástól men-
tes egészséges életmód. A ko-
ronavírus okozta veszélyhely-
zet kezdetekor minden hozzá 
edzésre járó péceli számára kü-
lön otthoni edzéstervet készí-
tett, és eszközeit is kölcsönadta 
az otthon sportolni vágyók szá-
mára. A közösségi médiában fo-
lyamatosan buzdítja sportolás-
ra az embereket.

 PÉCEL 
GYERMEKEIÉRT ÉS 
IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ: 
Csala Zoltánné, a 
Péceli Napsugár Böl-
csőde kisgyermekne-
velője, az intézmény 
egyik legrégebbi dolgo-
zója. Szeretettel és nagy 
odafi gyeléssel fordult 

mindig a kisgyermekek felé. Pályája során 
képezte magát, fejlesztette tudását. Nem 
csupán a gyermekek gondozása és nevelé-
se tölti ki napjait, hanem a felnőtt közös-
ség aktív tagja is. Jókedve, humora min-
dig átsegíti őt, a gyermekeket és a kollégáit 
is a mindennapi élet problémáin. Nevelt-
jeinek családja is tisztelettel, odafi gyelés-
sel tekint tanácsaira, munkájára.
 Vanyekné Holló Csilla, a PIOK Sze-
mere Pál Általános Iskola tanítója. Folya-
matosan megújuló szakmai felkészültség, 
egyéni bánásmód, az iskola iránti elhiva-
tottság jellemzi őt. Tanár kollégáit nem 
csak szakmailag támogatja, de az iskolai 

programok főszervezőjeként az intézmény 
mozgatórugója is. Igazgatóhelyettesként is 
kimagasló munkát végzett, most, alsós-
munkaközösség-vezetőként segíti vezetőit, 
munkatársait. Segítőkész vezető, ösztönzi 
és támogatja a kollégák szakmai megúju-
lását. Kapcsolata a szülőkkel, diákokkal 
közvetlen és barátságos. 
 Fuchs Péter László, a Fáy András 
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium pedagógusa. 
Szakmai, elméleti és gyakorlati tanárként, 
osztályfőnökként, munkaközösség-veze-
tőként és a tanüzem vezetőjeként nagyon 
sokat tett és tesz a mezőgazdasági szak-
mák megismertetéséért és megszerette-
téséért. A már végzett tanulók is számos 
esetben kérik ki véleményét, és a péceli 
gazdálkodókkal szintén jó kapcsolatban 
van, segíti őket szakmai tanácsaival. Rend-
szeresen készíti fel az intézmény tanulóit 
országos és regionális szakmai versenyek-
re. Minden évben megszervezi a diákok-
nak a „Szakmák éjszakája” című progra-
mot, valamint a tanulók szabadidejének 
hasznos eltöltése és a sport megszerette-

tése céljából rendszeresen íjász edzé-
seket, bemutatókat tart.

PRO TALENTUM DÍJ:
Bozóki Laura, tehetséges és sok-
oldalú ifjú sportoló, a Vasas SC ver-
senyzője, számos kimagasló ered-
mény, köztük magyar bajnoki cím, 
birtokosa. A sífutás, paralel lesiklás, 
sportlövészet, biatlon mellett 2019-
ben elnyerte a Crokinole Szövetség 

„Az év felfedezettje” díját. Edzője Hol-
ló Miklós.

MÁRKUS JÁNOS – PÉCEL VÁROS DÍSZPOLGÁRA
A Pécel Város Díszpolgára kitüntető cím 

idei díjazottja Márkus János, tősgyökeres 

péceli lakos. Először önkormányzati kép-

viselőként, majd az 1998–2002. közöt-

ti választási ciklusban polgármesterként 

elidegeníthetetlen érdemeket szerzett vá-

rosunk fejlődésének előmozdításában.

Nevéhez fűződik, többek között:

 • Az örökölt vízhiány megszüntetése ér-

dekében 1 db ivókút fúrása, valamint a Jó-

zsef Attila utca feletti víztározó medence 

megépítése. 

 A bővítést megelőzően Pécel magasab-

ban fekvő területein péntek délutántól 

hétfő reggelig vízhiány volt tapasztalható 

városunkban. Abban az időben volt, hogy 

lajtos kocsival hordták a lakosság részére 

az ivóvizet.

  • Megszervezte a Dr. Varga László 

Egészségházban az ortopédiai és reu-

matológiai szakrendelés beindítását, va-

lamint a ma is működő mindennapos 

helyben történő vér- és vizeletvizsgálat 

bevezetését. Előtte ezekre a vizsgálatok-

ra, illetve a leletekért is a Kistarcsai Flór Fe-

renc kórházba kellett minden pécelinek 

átutaznia. 

 • Sikerült kiharcolni Aba Botondnál, a 

BKV akkori vezérigazgatójánál, hogy Pé-

celre csuklós busz járjon ki annak érdeké-

ben, hogy minden utazó felférjen a jára-

tokra. Abban az időben nem közlekedtek 

a buszok ilyen rendszerességgel, mint ma, 

sőt nem volt ritka, hogy félórát is várni kel-

lett egy-egy járatra.

 • Polgármesteri regnálása alatt 47 utca 

kapott szilárd burkolatot, és kiépítettek 2 

db lámpás közúti átkelőhelyet a Kossuth 

téren és az orvosi rendelő előtt. Városunk 

akkori területén korszerűsítésre került a 

közvilágítás, új lámpabúrák és világító tes-

tek kerültek felhelyezése.

 • A péceliek nagy megelégedésére a pi-

actér szilárd burkolatot kapott, illetve az 

árusító asztalok lemezzel történő burko-

lása is megtörtént. Előtte ugyanis a piac-

téren sártenger és hiányos fa lécekkel le-

fedett asztalok fogadták az árusokat és a 

vásárlókat.

 • Ma is értékelhető eredményként köny-

velhető el a régi Tanácsház elbontása és 

a jelenlegi Önkormányzat épületének és 

környezetének kialakítása.

 • Továbbá Márkus János nevéhez fű-

ződik a Milleneumi Történelmi Emlék-

park létrehozása, melynek felavatása 

katonai tiszteletadással ágyúlövések-

kel történt. 

 Az emlékpark létesítéséért és mél-

tó megünneplésért 2001 márciusában 

a Stefánia-Palota ovális termében Mádl 

Ferenc köztársasági elnök úrtól átve-

hette a Magyar Köztársaság Középke-

reszt kitüntetést.

 • Nevéhez fűződik a Zeneiskola megala-

pítása.

 A zeneoktatás ebben az időben 3 hely-

színen folyt Pécelen. Az ezzel járó kelle-

metlenségek megszüntetése végett kez-

dett egyeztetést a Pest Megyei Tanács 

VB titkárával, a helyi tanács vezetőségé-

vel, akiktől kedvező válasz következtében 

megalakulhatott a jelenlegi helyén a Vá-

rosi Zeneiskola. 

 A Zeneiskola Pécelen mai napig a kul-

túra értékes színfoltja. Színvonalas ze-

nei előadásokkal gazdagítja városunk 

életét.

 • Márkus János számos támogatóval 

karöltve létrehozták a Harmónia Alapít-

ványt, melynek elnöki tisztét a mai na-

pig betölti.

 • Lakosságunk biztonsága érdekében 

megtörtént a Rákos-patak medrének ki-

szélesítése és mélyítése, továbbá a 4 db 

víztározó medence kitisztítása, mellyel el-

kerülhető a nagy esőzések idején a város-

ra zúduló víz megfogása, és a Rákospatak 

kiömlése.

 • Ma már kevesen emlékeznek rá, miu-

tán a péceli telefonvonal kiépítése meg-

történt, az Invitellel külön megállapodást 

kötött a városi kábeltelevízió létrehozásá-

ra.  Kiépítésre került négy helyszíni adást 

közvetítő csatlakozási hely a városunkban. 

Ezzel egyidőben a kulturális műsorokat és 

a testületi üléseket is láthatták a péceliek.

 Márkus János munkája során folyama-

tosan az itt élő lakosság érdekeit, életkö-

rülményeinek javítását tartotta szem előtt, 

a város értékeinek, hírnevének gyarapítá-

sa érdekében széleskörű tevékenységet 

folytatott, és folytat a mai napig.
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HORVÁTH TIBOR polgármester (Közösség Pécelért 

Egyesület) 5. körzet képviselője. 

Telefon: 06-20/411-7856 

E-mail: polgarmester@pecel.hu

Fogadóóra: Minden hétfőn 

14 órától 17 óráig. Időpont egyeztetés 

a 06-28/662-007-es telefonszámon.

VARMUZSA PÉTER alpolgármester 

(Közösség Pécelért Egyesület) 1. körzet 

képviselője. Telefon: 06-20/349-1305, 

E-mail: varmuzsa.peter@pecel.hu

Időpont egyeztetés a 06-20/349-1305-ös 

telefonszámon.

SARLÓS IMRE alpolgármester (Kö-

zösség Pécelért Egyesület)  7. körzet 

képviselője. Telefon: 06-20/410-0000 

E-mail: sarlos.imre@pecel.hu. 

Időpont egyeztetés a 06-20/410-0000-as telefonszá-

mon.

TORMA GÁBOR (Közösség Pécelért 

Egyesület) 2. körzet képviselője. 

Telefon: 06-20/924-6244 

E-mail: torma.gabor@pecel.hu

PANKUCSI EDINA (Közösség Péce-

lért Egyesület) 3. körzet képviselője. 

Telefon: 06/20-349-0415 

E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu

KARSAI ANDRÁS (Független) 

4. körzet képviselője. 

Telefon: 06-30/773-1100. 

E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadó-

óra: Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általá-

nos Iskola emeleti 8-as termében.

KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért 

Egyesület)  6. körzet képviselője

Telefon: 06-20/349-0147 

E-mail: kristof.peter@pecel.hu

PAPP LÁSZLÓ (Független) 8. körzet 

képviselője. E-mail: papp.laszlo@pecel.hu

TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA 

(Összefogás 2119 Egyesület). 

Telefon: 06-20/465-0440. E-mail: 

tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu

GARAMSZEGI ZSOLT 
(Közösség Pécelért Egyesület) 

Telefon: 06-20/541-6195 

E-mail: garamszegi.zsolt@pecel.hu

KŐVÁRI IMRE 
Telefon: 06-70/602-1549 

E-mail: kovari.imre@pecel.hu

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI

ÖNKORMÁNYZAT
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EGYESÜLETEK ÉS CIVIL 
SZERVEZETEK FIGYELEM!

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉG 
Pécelen működő egyesületek és civil 
szervezetek számára. 
 A megújult önkormányzati web-
oldalon bemutatkozási lehetőséget 
szeretnénk biztosítani a Pécelen mű-
ködő egyesületek és civil szervezetek 
számára. Ezért kérjük az egyesüle-

V ezetősége alatt a Gesztenyés Óvoda 
az ideiglenes épület meglehetősen 
szerény fi zikai körülményei ellenére 

egy nagyon szerethető, családias hangula-
tú óvodává alakult. Elhivatottságát, óvónői 
képességeit jól tükrözi, hogy a 11 év alatt a 
csoportjába járó gyermekek és családjaik a 
mai napig összetartó közösséget alkotnak. 
 A legutóbbi Pillangós találkozóra 2020 
júliusában került sor, ahol a ma már 14 éves 
gyerekek csakúgy, mint a legkisebbek, test-
véreikkel és szüleikkel együtt, család-
jaikkal vettek részt.
 Az évek során megszervezett sok 
családi program – amelyeken gyak-
ran a régi és az új Pillangósok is részt 
vettek –, és a Tündi nénivel közösen 
végzett óvodaszebbítési munkák is 

MINT ISMERETES, Pécel Vá-
ros Önkormányzata kihasználatlan-
ság miatt nyilvánosan értékesítette a 

LEZÁRULT AZ ÁRVERÉS

tek, illetve a civil szervezetek képvi-
selőit, hogy rövid – körülbelül 500 
karakteres – bemutatkozó írásukat 
egy képpel küldjék el a weboldal@
pecel.hu email címre, és mi ezt a 
www.pecel.hu-n megjelentetjük.

Cseri Katalin 
kommunikációs referens

Pécel Város közigazgatási terüle-

tén – 2020. szeptember 1-től – je-

lentősen változnak a közútkezelői-, 

illetve a munkakezdési hozzájáru-

lás megadásának fel tételei. Az új 

formanyomtatványok megtalál-

hatók a https://pecel.hu/hivatal/

nyomtatvanyok oldalon.

 Az önkormányzat tulajdoná-

ban és kezelésében lévő helyi köz-

utak nem közlekedési célú igénybe-

vételének rendjéről szóló 24/2020. 

(VII.17.) önkormányzati rendelet – 

amely az új eljárás alapja – a https://

pecel.hu/onkormanyzat/hatalyos-

rendeletek oldalon érhető el.

VÁLTOZÁS – Közútkezelői-, valamint 
munkakezdési hozzájárulás iránti kérelem

Dr. Nagy Lajosné Tündi néni 25 éve van az óvo-
dapedagógusi pályán, ebből 11 évet töltött a péce-
li Gesztenyés Óvoda Pillangó csoportjának óvónője-
ként. 5 évig ugyanitt tagintézmény-vezető is volt. 

EGY SZÜLETETT ÓVODAPEDAGÓGUS

FELÚJÍTÁSOK PÉCEL 
VÁROS ÓVODÁIBAN

összekovácsolták a csapatot. Abból az erő-
ből, amit ez a közösség ad, a gyerekek (és a 
felnőttek is) hosszú távon táplálkozhatnak.
 Ez egy olyan összetartó közösség – egy 
tágabb család, ha úgy tetszik –, ami egy 
életre megmarad.
 Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, szükség 
volt Tündi néni elhivatottságára, ráter-
mettségére, szakmai tudására, gyermek-
szeretetére, illetve arra a képességére, hogy 
sikerrel tudja mozgósítani a gyerekeken 

A 11 év során kialakult összetar-

tó közösség nevében itt szeretnénk 

megköszönni mindent, amit a gyer-

mekeinkért, ezért a közösségért 

és értünk tettél, Tündi, hálásak va-

gyunk, hogy vagy nekünk! Nagyon 

szeretünk!

H őgerlné Bozsik Julianna intézmény 
vezető elmondta, hogy az év ele-
jén a Gesztenyés Óvodában a 

Hősök útja felöli oldalon a régi rossz fa ab-
lakok lettek kicserélve műanyag nyílászá-
rókra. A fő cél a hő- és hangszigetelés volt.

OKTATÁS

túl a szülőket is egy adott cél érdekében.
 A foglalkozások, programok kialakí-
tása az óvodában töltött évek során min-
dig a gyerekekkel közösen, az ő igényeik 
és vágyaik fi gyelembevételével zajlott. A 
szülők mindig biztonságban, jó kezekben 
és szeretve tudhatták gyermekeiket Tün-

di nénivel.
 Arra a tudásra és szociális 
készségre, amit a Pillangó cso-
portban megszereztek, a gye-
rekek egy életen át biztonság-
gal támaszkodhatnak. 

A Pillangós közösség

 A tetőt kijavították, ugyan-
is évek óta beázott az egyik cso-
portszoba. Ez év márciusában az önkor-
mányzat kibővítette a Gesztenyés Óvoda, 
a könyvtár-művelődési ház, a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat közös parkolóját, 
az eddig viszonylag kis kihasz-
náltsággal működő kosárlab-
da pálya felét elérhetővé tették 
a gépkocsival érkezők számára. 
A nyári zárva tartás alatt pedig 
a szülők által vásárolt műfüvet 
rakták le, illetve dolgozták ösz-
sze a csúszdák alatt lévő új gu-
miburkolattal a szakemberek. 
 A Szivárvány Óvodában 
egy csoportszobában linóleum és 

lámpatestek cseréje történt, valamint tiszta-
sági festés történt több csoportszobában. Az 
úgynevezett újrészben le lettek mázolva az 
ajtók, valamint az öltöző folyosók festése is 
megtörtént, illetve az itt található, két óvo-

dai csoport által használt, elavult 
vizesblokk is teljesen megújult 

a gyermekek és az ott dolgo-
zó kollégák örömére.
 A Nyitnikék Óvodá-
ban volt egy szintén el-
avult mosdó rész, amit 
naponta 60 gyermek 

használ, itt két piszoár 
eleve nem működött. Na-

gyon régi álmuk valósult meg, 
hogy kiépítésre kerültek újabb 

gyermek WC-k a piszoárok helyett, va-
lamint a játszóudvaron a homokozók újul-
hattak meg idén nyáron.
 Hőgerlné Bozsik Julianna intézmény veze-

tő kiemelte továbbá, hogy  
Pécel Város Önkormányza-
tával és a Pécel Üzemelte-
tő Kft. dolgozóival közösen 
együttműködve valósul-
hattak meg az idei évre be-
tervezett felújítások, me-
lyek az oda járó gyermekek 
körülményeit teszik hasz-
nálhatóbbá, szebbé, kor-
szerűbbé. Cs.K.

gyan-
yik cso-

g ,
dai csopo

vizesb
a g

z

n
h

ele
gyon

hogy ki
Az elmúlt időszakban a 
péceli óvodákban több 
olyan felújítás valósul-
hatott meg, amely jelen-
tősen hozzájárul a tele-
pülésen lakó gyermekek 
jobb életminőségéhez. 

A GÖDÖLLŐI RENDŐRKA-
PITÁNYSÁG a Péceli Rendőrőrs 
élére, 2020. augusztus 1-jétől őrs-
parancsnoki beosztásba Kovács 
Márton rendőrszázadost nevez-
te ki. Az új őrsparancsnok kine-
vezését megelőzően a BRFK-nál 
volt osztályvezető. Kovács Márton 
rendőrszázadosról bővebben a Pé-
celi Hírek októberi számában ol-
vashatnak.

Kovács Márton rendőrszázados 
az augusztusi rendkívüli képviselő-
testületi ülésen mutatkozott be 
a jelenlévőknek.

ÚJ VEZETŐ A PÉCELI 
RENDŐRŐRS ÉLÉN

volt polgármester által használt, ön-
kormányzati tulajdonú, fekete színű, 
benzinüzemű Skoda SUPERB 3T
típusú 3597 cm3-es gépjárművet. 
A meghirdetett határidőig – 2020. 
augusztus 10-ig – hat ajánlat érke-
zett, melyek közül a legmagasabb 
2  550  000 forint volt, így ennyiért ke-
rült értékesítésre a személygépjármű.
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PÉCELI NYÁRI 
NAPKÖZIS TÁBOR 2020. 

ÉPÜL AZ ÚJ 
JÁTSZÓTÉR!

A MAGYAR CUKRÁSZ IPARO-
SOK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 
idén tizennegyedik alkalommal hirdette 
meg a „Magyarország Tortája” versenyt. 
A kitüntető címet egy Pécelhez is kötődő 
cukrászmester alkotása nyerte el.
 Füredi Krisztián szívéhez igen közel áll 
Pécel, és ha teheti, itt tölti szabad idejét. Sok 
ismerőse, barátja van itt, hiszen húsz éven 
át ő is péceli lakos volt, és 4 évig a munkája 
is idekötötte. Krisztián 27 éve űzi a cukrász 
mesterséget, nem is akárhogyan. Kreativitá-
sa, az újításokra való nyitottsága, törekvése 
mindig is megmutatkozott munkája során. 
Többször vett részt különféle szakmai verse-
nyeken, mert ezeken az eseményeken sokat 
lehet tanulni, és a megmérettetés is fontos 
szempont. Hatalmas szakmai elismerés szá-
mára, hogy a zsűri az ő művét tartotta az idei 
év legjobbjának, főleg, hogy egészen nagy 

A CSILLAGFÜRT UTCA 
végén, a Páskomliget tetején 
elkezdődött a játszótér építé-
se, melyet a Kármel Gyüleke-
zet ajánlott fel a város számá-
ra. Az építkezés a tervek szerint 
halad, így minden bizonnyal ez 
év őszén már birtokba is vehetik 
majd a péceli gyerekek.

JÚLIUSBAN a péceli cserkészőrs a 
Péteriben működő csapattal három napos 
táborozáson vett részt. A tanyasi körül-
mények között zajló sátorozás, és az ez-
zel járó „romantika” a legtöbb gyermek 
számára új élményt jelentett. A változa-
tos program zászlófelvonással kezdődött. 
A közös játékok, a lövészet, számháború-
zás mellett az elméleti oktatás sem maradt 
el, térképészettel ismerkedtek a résztve-
vők, este pedig a tábortűz mellett a kö-
zös éneklés szépségét is megtapasztalhat-
ták. Éjszakai őrséget is biztosítottak, ez 
volt a legizgalmasabb. A rövid, de tartal-
mas együttlét, mely összekovácsolta az 
őrs tagjait, egy ünnepélyes eseménynek 
is helyet adott, itt került sor az új cserké-
szek avatására. L.Á.

A tábor jelentkezési felhí-
vása március elején jutott 
el az iskolákba, azonban 

a rendkívüli helyzet miatt ápri-
lis végén több módosítást kellett 
végrehajtani a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ előírásait szigo-
rúan betartva. Az indítást ezért 3 
héttel későbbre csúsztattuk, így 
a tábor 5 hetes időtartama 2020. 
07. 13.–2020. 08. 14-re módosult. 
 Az elképzelés az volt, hogy 
az idei táborban változatos 

fölénnyel 
előzte meg 
a 2. helyezet-
tet. Sok munka 
és hosszú gondolko-
dás előzte meg ezt a győzelmet. Már kora 
ősszel elkezdődött a tervezgetés, mivel a ne-
vezés határideje január 31 volt. A 3 fordu-
lós verseny során folyamatosan alakítgatni 
kellett a recepten, ezek a fi nomítások rész-
ben a zsűri javaslatai alapján történtek.
 Krisztián elmondása szerint nagy fej-
törést okozott a tortához felhasználandó 
gyümölcs kiválasztása, hiszen már majd-
nem minden fajta szerepelt az évek során. 
Végül a birsalmára esett a választása, és ez 
jó ötletnek bizonyult, mivel a zsűri éppen 
a birszselé réteg miatt minősítette külön-
legesnek a tortát. Az értékelésben kihang-
súlyozták, hogy a fantázia mellett nagy 
szakmai tudást feltételez a nyersen szin-
te élvezhetetlen gyümölcsből a többi ösz-
szetevővel tökéletesen harmonizáló kelle-
mes ízhatás előállítása.
 A cukrászmester a tortának a Curiositas 
vagyis Kíváncsiság fantázianevet adta. Re-
méljük, a kedves olvasókban felébredt a kí-

váncsiság, és minél többen megkóstolják 
Füredi Krisztián díjnyertes tortáját. L.Á.

KÖZÖSSÉG VÁLTOZÁS A HÁZHOZ
MENŐ SZELEKTÍV HULLA-
DÉKSZÁLLÍTÁS RENDJÉBEN

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.

SZEPTEMBER

7.

kommunális 
hull. szállítás

 napja

HÁZHOZ MENŐ ZÖLD-
HULLADÉK GYŰJTÉS 2020.

SZEPTEMBER

Hétfő 14.

Kedd 15.

Péntek 18.

A MINDENKORI BEGYŰJTÉSSEL 

egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalman-

ként 2 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűj-

tésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.

 Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a meg-

adott napon, az összegyűjtött csomagolási hul-

ladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető 

bármely átlátszó zsákban, illetve a kommuná-

lis hulladék gyűjtésére használt edényzettől 

eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga szí-

nű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 

edényzetben is.

 Ezáltal havi egyszeri gyűjtési alkalommal is 

megvalósul az összegyűjtött csomagolási hul-

ladékok elszállítása.

 Fentiek miatt is, kérjük, fokozott gondos-

sággal járjanak el a hulladékok tömörítésével 

kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tárolás-

hoz szükséges hely, valamint a kihelyezésük-

höz szükséges zsákok mennyiségét!

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg mun-

katársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emb-

lémás) biztosítanak. Szükség esetén további 

zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet 

beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása 

ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatal-

mazottja, a közszolgáltatás számlafi zetője ne-

vére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 

szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenérté-

ke (kommunális többlethulladékos zsák árával 

megegyező: 206 Ft   +   ÁFA/db), utólag a Nemze-

ti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-

kezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

 Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 

2 db ingyenes zsák, valamint további „kor-

látlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, 

DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

 Megértésüket és segítő közreműködésüket 

köszönjük!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS 

 PÉCELEN: Lázár Ervin Városi Könyvtár 

 és Szemere Pál Művelődési Ház 

 Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.

 Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. 

 Páros hét: csütörtök 8-12-ig. 

programokat biztosítsunk 
a részt vevő gyerekeknek. A 
turnusokat vezető kollegák-
kal konkretizálásra kerültek 
a tervezett heti tevékenysé-
gek, azok anyagszükséglete. 
Ennek tükrében került ösz-
szeállításra a szükséges anya-
gok, valamint a szabadidő tar-
talmas eltöltéséhez a sport- és 
játékeszközök beszerzési listá-
ja, melyek megvásárlásához az 
önkormányzat biztosította az 

anyagi fedezetet.
 A tábor 5 héten 
keresztül, maxi-
mális feltöltöttség-
gel, 30-30 fővel mű-
ködött. A gyerekek 
zöme két turnusban 
is részt vett. A részt-
vevő gyerekek a tele-

Pécel Város Önkormányzatának jóvoltából az idén is bizto-
sított volt az arra igényt tartó péceli kisiskolások számára a 
nyári napközis tábor. A tábor szervezése Varmuzsa Péter al-
polgármester úr irányításával már februárban elkezdődött.

CSERKÉSZÉLET 
NYÁRON

l
eg 
ezet-
munka 

MESTERMŰ, AVAGY 
AZ ORSZÁG TORTÁJA

pülés minden általános iskolá-
jából érkeztek. 
 A napi egyszeri meleg étke-
zést a TS-GASTRO biztosította.
 A tábor ideje alatt nagy hang-
súlyt fektettünk arra, hogy a gye-
rekeknek többféle tevékenységet 
kínáljunk fel a szabad játék biz-
tosítása mellett. Minden nap leg-
alább 2-3 tematikus foglalkozás-
sal készültek a kollegák, melybe 
önkéntesen kapcsolódhattak be 
a gyerekek. Egy-egy turnus alatt 
több alkalommal is szerveztünk 
kézműves foglalkozásokat, mint 
pl: hajtogatás, gyöngyfűzés, illat-
zsák készítés, agyagozás/gyur-
mázás, gyöngyvasalás, barká-
csolás, kavicsfestés. Az elkészült 
gyönyörű munkákat a gyerekek 
örömmel vitték haza. Emellett 
különféle sport- és ügyességi ver-
senyeket, túrákat, sétákat rendez-
tünk. Szívesen részt vettek a kvíz, 
bingó, rejtvényfejtő csapatverse-
nyekben is. Igény szerint fi lmklu-
bot, valamint gyermekjóga fog-
lalkozásokat is szerveztünk.
 A gyerekek és a szülők visz-
szajelzései alapján kijelenthető, 
hogy a tábor tartalmas és hasz-
nos időtöltést nyújtott a részt-
vevők számára. Köszönjük Pé-
cel Város Önkormányzatának, 
hogy biztosította a lehetőséget, 
így idén is megvalósulhatott a 
péceli nyári tábor. 

Császár Beáta táborvezető
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E hhez a környezetet én a gödöllői 
dombságban megbújó területen ta-
láltam, itt kipróbálhattam augusz-

tusban, hogy milyen lehetőség rejlik a kör-
nyezeti nevelésben. Csak olyan játékokat 
készítettünk a családommal, barátaimmal 
közösen, amit bárki a saját udvarán is ki-
próbálhat, és saját kezűleg elkészíthet. Ezek 
közül mutatok most be párat.
 Több napos programnak is tökéletes a bo-
gárhotel elkészítése. A közös munka folya-
mán sokat lehet mesélni a beporzó rovarok 
fontosságáról, a természet egyensúlyáról, az 
állatok és növények tiszteletéről. A fúróval 
kilyuggatott fadarabok, bambusz- és nád-
szár darabok, farakás, lyukacsos tégla, szí-
nes virágok, vagy a fűszernövények csaloga-
tóak számtalan rovarnak.  Egy bogár-vagy 
rovarhotel tökéletes hely a méh- és darázs-
fajoknak, sok pillangónak és számos, nem 
talajban telelő bogárfajnak is az áttelelés-
re, ezért érdemes ezt most őszi foglalatos-
ságnak tervezni. Tavasszal pedig meg lehet 
majd fi gyelni , hogy kik költöztek be a ho-
telbe. A bogárhotel alsó sora remek sün bú-
jóhely, töltsük be fadarabokkal, őszi, száraz 
avarral.
 Ha van két nagyobbacska, már erős törzs-
zsel rendelkező fánk a kertben, akkor ér-
demes egyensúly fejlesztésre alkalmas já-
tékokat kitalálni. A legegyszerűbb módja 
ennek 2 vastag párhuzamos kenderkötél 
kifeszítése, egyik lentebb, másik abban 
a magasságban, amit a gyerek még elér 
és meg tud benne kapaszkodni, ezen kell 
egyensúlyozva egyik törzstől a másikig át-
jutni. Ha átért a gyerkőc, érintse meg a fát, 
ilyenkor lehet mesélni nekik arról, hogy a 
fák is élőlények, érdemes egy kis mesével 
is felkészülni esetleg.
 Madáretető készítésére remek alkalom a 
nyár vége és a  kora ősz. Ennek elkészítése 

ÜNNEPÉLYES keretek kö-
zött felavatásra került Pest me-
gye első Gróf Apponyi Albert 
mellszobra 2020. augusztus 20-
án a Kálvin téren. 
 Gróf Apponyi Albert 1920. ja-
nuár 16-i párizsi beszédében elő-
re jelezte a trianoni döntés okoz-
ta későbbi bajokat. Bár magyar 
kultúrfölényről, a Kárpát-me-
dence egységéről szólt, s Európa 
védőbástyájának mondta hazán-
kat, a megszállt területek hely-

AZ ALSÓRÁKOSI Civil 
Egyesület és az Adler Sport Club 
szeptember 6-án újra megren-
dezi az immár hagyományossá 
vált veterán kerékpártúrát Gö-
döllőre, a Királyi Kastélyba. Az 
indulási pont korán reggel a vá-
rosligeti Vajdahunyad vár. A ve-
terán kerékpárokat klasszikus és 
oldtimer autók és magyar gyár-
tású veterán motorkerékpárok 

Kedves látogatóink!
A Könyvtár újra a régi, megszokott nyitva tartás szerint vájra Önö-

ket. Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a járványügyi szabályok tovább-

ra is érvényben vannak! Csak a kölcsönzés működik, a helyben 

használat és a "játszóház" szünetel A maszk viselése a könyvtár-

termekben kötelező! Köszönjük megértésüket!

A MŰVELŐDÉSI HÁZ A PROGRAMOKHOZ 
IGAZODVA TART NYITVA.

SZEPTEMBERTŐL ÚJRA INDULNAK FOGLALKOZÁSAINK IS.

  FELNŐTTEKNEK:
 •  Zumba Fitness: hétfőn és szerdán 18.30-19.30 óráig

 •  Hölgytorna-kortól függetlenül: hétfőn 9.30-10.30, szerdán 

18.00-19.00 óráig

 •  Step Aerobic: csütörtökön 18.30-19.30 óráig

 •  Szenior örömtánc: pénteken 10.30-11.30 óráig

 •  Gerincjóga: kedden 18.00-19.30 óráig

 •  Csoportos hangfürdő: háromhetente kedden 18.00-19.30 

óráig

 •  Stresszoldó kezdő jóga: hétfőn 8:15-9:15 óráig

 •  Baba-mama jóga: hétfőn 9:30-10:30 óráig

 •  Flow jóga: kedden 8:15-9:15 óráig

 •  Kismama jóga: kedden 9:30-10:30 óráig

 •  Dinamikus pilates: csütörtökön 19.00-20.00 óráig

 •  Angol tanfolyamok több szinten, érdeklődéstől függően: 

kezdőtől haladóig, érettségi-előkészítő, nyelvvizsga-előkészí-

tő, angol nyugdíjasoknak. Részletek a jelentkezéstől függően, 

a csoportok kialakulás után!

GYEREKEKNEK:
 •  Balett, korcsoportos bontásban: 

csütörtökön 16.30-18.30 óráig

 •  Jamland hiphop: hétfőn és szerdán 18.00-19.00 óráig

 •  E-Dance alsós színpadi látványtánc: 

pénteken 16.30-17.30 óráig

 •  E-Dance ovis táncelőkészítő: pénteken 17.30-18.15 óráig

 •  E-Dance felsős színpadi látványtánc: 

pénteken 18.30-19.30 óráig

 •  Zenekuckó: csütörtökön 10.00-10.30 óráig 

 •  Tini (felsős) aerobic: csütörtökön 15.30-16.30 óráig

 •  Tini (felsős) akrobatikus rocky: csütörtökön 16.30-17.00 óráig

 •  Mini (alsós) akrobatikus rocky: csütörtökön 18.00-19.00 óráig

 •  Tánc- és mozgásfejlesztés ovisoknak: kedden 16.30-17.15 

óráig, csütörtökön 17.00-17.45 óráig

A FOGLALKOZÁSOK SZÁMA FOLYAMATOSAN BŐVÜL!

A KÖNYVTÁR
- MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PONTOS KEZDÉSEKRŐL 
ÉS A FOGLALKOZÁSOKRÓL KAPHATÓK A TANFO
LYAMVEZETŐKNÉL ÉS 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!

Szeptember 12. 10-14 óra
SZAPPANKÉSZÍTŐ WORKSHOP

Szeptember 13. 10-14 óra
SZAPPANKÉSZÍTŐ WORKSHOP

Szeptember 13. 10-14 óra
TŰZZOMÁNC ÉKSZEREK KÉSZÍTÉSE

Szeptember 18. 17-23 óra  
CSALÁDÁLLÍTÁS

Október 1. 20-23 óra  
KVÍZ EST VARGA BALÁZZSAL

Október 2-3-4.    
GORDON TRÉNING SZÜLŐKNEK

Október 5-12-19. 
GORDON TRÉNING SZOCIÁLIS 
SZAKEMBEREKNEK ÉS KISGYERMEK-
NEVELŐKNEK

Október 15-16-17. 
GORDON TRÉNING PEDAGÓGUSOKNAK
A Gordon-módszer egy tudatos kommuni-
kációs technika, amely a kapcsolatainkban 
felmerülő problémák felismerésére, és a 
konfl iktusok eredményes kezelésére szolgál.

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

KÖZÖSSÉG

sablonnal a legegyszerűbb, ehhez segítsé-
get a péceli madarászoktól és az állatvédő 
egyesület tagjaitól kértem, külön köszönet 
ezért Csörgi Zsoltnak és családjának. 
 A célbadobó táblát közösen el lehet ké-
szíteni. Mi ezt a táblát gyerekek segítségé-
vel festettük meg, az egyik kollégám pedig 
kifúrta rá a lyukakat. A célbadobás fejleszti 
a koncentrálóképességet, türelemre és ki-
tartásra is nevel, és mellette jókat lehet mó-
kázni, nevetni. A lehetőségek tárháza szám-
talan, csak a képzelőerőnk szabhat határt, 
engedjük meg magunknak is a játék örö-
mét! Posnyák Klára Klaudia

Gyerek a kertben 
KÜTYÜ NÉLKÜL

A kertészkedés a testet és a lelket is karban 
tartja, küldetésemnek tartom, hogy ezt népszerű-
sítsem, hogy egészséges környezetben minél több 

gyerek ismerhesse meg a szabad játék örömét. SZOBORAVATÁS PÉCELEN 

ISMÉT HISTORIKUS 
JÁRMŰVEK PÉCELEN

A szobrot leleplezte Dr. Szűcs Lajos, Becs József, 
Megyeri János, Kelemen György

zetére utalva óvott a balkáni za-
varok terjedésétől. 
 Az esemény főszervezője a pé-
celi Wass Albert társaság volt. Az 
ünnepségen tiszteletét tette Dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselő, valamint Horváth Tibor, 
Pécel Város polgármestere is. 
 A szobrot Megyeri János szob-
rászművész, a díszkövet pedig 
Kelemen György műkészítő ké-
szítette és adományozta váro-
sunknak.

is kísérik. A táv 44 km, amely-
nek egyik pihenő megállója, Pé-
cel, ahol a Péceli Önkormány-
zat mellett a péceli veteránjármű 
barátok látják vendégül a túra 
szervezői által 50-100 résztve-
vőre becsült csapatot. A délelőtt 
folyamán megtekinthetőek lesz-
nek a péceliek járműritkaságai 
is a Kúria mellett a Kossuth té-
ren és a Ráday-kastély melletti 
Márvány Istálló parkolójában.  
 Az esemény 9 órától 13 órá-
ig tart, a Velocipéd túra terve-
zett érkezése 11 órától várható. 
Az időjárás és a járványhelyzet 
még közbeszólhat a rendezvény 
sikerre vitelében. 

Ivánkovics Zoltán 

TISZTELT PÉCELIEK!
Egy kéréssel fordulunk Önökhöz!

Keressük azon személyek nevét, akik az 

1956-os forradalom és szabadságharc ál-

dozatai voltak és Pécelen éltek.

 Ha esetleg van valakinek hiteles in-

formációja, kérjük írjon az alábbi e-mail 

címre:

wassalberttarsasagpecel@gmail.com

 Eddig egy családról tudunk – Fekete 

Béla és családja.

 Köszönjük szépen előre is segítségüket!
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Amikor Beer püspök úr Pécelre helyezett 2005-ben, azt mondta nekem: „Adj kul-
csot az embereknek a plébániához.” Ez nekem azt jelentette, hogy nyissam meg 

az Egyházközséget a péceli hívek előtt, és hogy gondoskodjam róluk, éljek ve-
lük együtt, legyek nemcsak a papjuk, hanem az atyjuk is. Igyekeztem megfo-

gadni püspök atya szavait. Ekkor azt mondtam nektek, hogy olyan lesz ez a kö-
zösség, amilyet mi közösen csinálunk belőle. Azt hiszem, hogy ez így is lett.

15 ÉV UTÁN BÚCSÚZIK 
Péceltől Burger Ferenc atya

A z első hónapokban szinte robbanás-
szerűen indult meg az élet, s tartott 
úgy 6-7 évig. Minden kezdeménye-

zésnek helyt adtam, és támogattam, ami a 
közösség javát szolgálta. Beer püspök atya a 
papi továbbképzésen azt hangsúlyozta, hogy 
az Isten már elhelyezte a munkatársainkat, 
nekünk csak fel kell fedezni és támogatni 
kell őket, és ne akarjunk mindent magunk 
csinálni. Ezen irányelvek mentén kerestem 
az emberek között olyanokat, akik akarnak 
csinálni valamit, igyekeztem lovat adni a vi-
téz alá, és talán nem túlzok, hogy sok eset-
ben sikerült is. Az egyházközségben majd 
harminc ember dolgozik együtt közös éle-
tünk működtetésében. Ez akkor vált előt-
tem világossá, amikor összeírtam az új atyá-
nak, hogy kivel kell megismerkednie, akik 

•   nyelvórák, tanfolyamok 
Pécelen

•   felkészítés nyelv-
vizsgára, érettségire, 
állásinterjúra

•   online  
oktatás is

•   fordítás

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

ANGOL

úra

HITÉLET

valamilyen feladatban fele-
lősséggel dolgoznak. Lász-
ló atya egy fi atal és ener-
gikus fi atalember, akinek 
papi karrierje felfelé ívelő 
szakaszban van.
 Nyilván látni fogja, és 
energikus lelkületével foly-
tatni fogja mindazt, amit 
ez a közösség az elmúlt 15 

évben elért. Én úgy gondolom, hogy azokat a 
területeket is meglátja majd, amit fejleszteni 
kell, és új utakat és lehetőséget is talál majd.
 Az elmúlt évben nagyot lépett előre a kö-
zösség a templom és a plébánia megszépülé-
sének területén, de jelentős fejlesztések még 
hátra vannak. Én úgy látom, hogy ezen a té-
ren mintegy tíz évre való munkát hagyok 
rá. Valamint, bizonyos területei a közössé-
gi életnek hanyatlóban vannak, ezeket újra 
kell gondolni, és még újabb lehetőségeket is 
meg kell nyitni.
 A péceli katolikus közösség jövője tehát a 
saját kezében van, és egy fi atal pap vezeté-
sével tovább fejlődhet. Jók a kilátások pozi-
tív a jövő! Istenünk áldása és Szűzanya ol-
talma legyen a közösséggel! 

Burger Ferenc atya
Hirdetés

2020. július 26-án, vasárnap a katoli-

kus szentmise alkalmával került sor 

Burger Ferenc plébános búcsúztatá-

sára, aki a Katolikus Egyház dönté-

se alapján 15 év péceli szolgálatot 

követően Nagyorosziban folytatja 

pásztori szolgálatait.

 Berta László atya vette át a péce-

li katolikus plébánia vezetését 2020. 

augusztus 1-től.

AZ UTOLSÓ
SZENTMISE

Burger Ferenc 
plébános és Sarlós 
Imre alpolgármester

M ondhatjuk, hogy még nem 
túl ismert a szenior öröm-
tánc fogalma Magyaror-

szágon?
 – Valóban, de szerencsére gyorsan terjed, 
már 150 oktató népszerűsíti ezt a táncformát 
az országban. Nyugat-Európában és Ameri-
kában már több évtizedes hagyománya van. 
Egyébként, Németországból indult körülbe-
lül 45 évvel ezelőtt. Ilse Tutt táncpedagógus 
dolgozta ki anyósa kérésére, aki azt mondta 
neki, hogy minden tánc csak a fi ataloknak 
szól, gondoljanak az idősebbekre is. Hazánk-
ban 4 évvel ezelőtt jelent meg, Csirmaz Szil-
via jóvoltából. Én is akkoriban bukkantam 
egy hirdetésre, és elmentem kipróbálni. Már 
az első óra megfogott, tudtam, ott a helyem. 

– Mitől volt vonzó? 
 – Egyben megvolt minden, amit nagyon 
szeretek: a zene, a mozgás, a tánc. Mindezt 
kellemes társaságban kaptam, úgy, hogy 
észre sem vettem, hogy eltelt egy óra.
 A szenior szó arra utal, hogy időseknek 
szól ez a mozgásforma. Kizárólag nekik 
ajánlott?
 Természetesen bárki kipróbálhatja, nincs 
korhatár. De általánosságban elmondha-
tó, hogy a fi atalok a pörgősebb stílust ked-
velik. A szenior táncnak pont az a lényege, 

hogy nincsenek benne hirtelen mozdula-
tok, ugrások, tehát olyan elemek, amik az 
időseknek problémát okozhatnak. Kíméle-
tesen mozgatja az izmokat, ízületeket. Vi-
szont jótékony hatása van az agyműködés-
re, éppen ezért bizonyítottan hatékony az 
Alzheimer kór megelőzésére is. Fejleszti a 
memóriát, a fi gyelmet, a koncentrálóké-
pességet. A mozdulatok segítik a jobb és 
bal agyfélteke összehangolását is. 

– Hogyan zajlik egy foglalkozás?
 – Egy alkalom 60 perc, és ezalatt 4-5 
különálló koreográfi át tanulunk meg. Ál-
talában elszörnyülködnek, amikor bemu-
tatom a „tananyagot”, mert elsőre bonyo-
lultnak tűnik, de pár perc gyakorlás után 
már mindenki tudja, és élvezettel csinálja. 
Ez is fontos része a szenior táncnak, hogy 
azonnali sikerélményt okoz. Nem történik 
semmi baj, ha téveszt valaki, legfeljebb jót 
nevetünk. A leglényegesebbnek azt tar-
tom, hogy a résztvevők jól érezzék magu-
kat, mert így fog az életük részévé válni a 
szenior tánc, ekkor fognak belső késztetést 
érezni arra, hogy eljöjjenek a foglalkozás-
ra. Az idősebb korosztályra sajnos jellem-
ző a befelé fordulás, nehezen mozdulnak 
ki otthonról. Oktatóként fő feladatomnak 
tartom, hogy megpróbáljam felrázni őket.

– Milyen zenékre táncolnak?
 – Nagyon fülbemászó, dallamos zenék-
re készültek a koreográfi ák, sokakat első-
re ez ragad meg. Igen változatos a reper-
toár. Vannak kevésbé ismert darabok, de 
táncolunk népszerű keringő, polka vagy 
éppen country, rock and roll számokra is. 
Különböző korok, nemzetek, kultúrák ze-
néjét alkalmazzuk.
 Sokan ódzkodnak, ha meghallják a tánc 
szót, mert azt gondolják, hogy ügyetlenek, 
nem tudnak táncolni….
 Bárkit szívesen látunk, lehet csatlakozni. 
Nem kell előzetes tánctudás, bármikor be 
lehet kapcsolódni, partnert sem kell hoz-
ni, nincs kimondottan férfi  és női szerep. 
Csak egy kényelmes cipő szükséges, és ga-
rantált egy olyan óra, mely alatt a minden 
napok problémái eltűnnek az elménkből. 

– Miközben hallgatom, szavaiból 
kicseng a lelkesedés.
 – Én imádom ezt csinálni, mert a csa-
pat is élvezi, látom a szemükön, a moso-
lyukon. Jó hangulatban telnek a foglalko-
zások, sokat nevetünk, és mindemellett az 
egészségünkért teszünk, szóval, minden 
adott ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, 
és energiával feltöltődve menjünk haza.

L.Á.

A szenior örömtánc tavaly szeptember óta sze-
repel a művelődési ház programkínálatában. 
Bozóki Eszter táncoktatóval folytatott beszél-

getésünkből kiderül, miben különbözik ez a tevé-
kenység a klasszikus értelemben vett táncoktól.

Mozgás, öröm, 
AGYTORNA

A FOGLALKOZÁSOK
HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA: 
SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
  Pécel, Isaszegi út 3.

 Péntek 10.30-11.30

SPORT

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

10 % KEDVEZMÉNY 
MINDEN HAJÁPOLÓ KEZELÉSRE

SZEPTEMBER 1-30-ig!

•  SHINE (csillogó haj + hajfeltöltés)
•  BOTOX (hajfeltöltés vékony szálú hajra)
•  HIDRA (száraz hajra)

Hirdetés

beautyProfessional Szépségszalon
Tel.: 06-70/328-7257

Pécel, Baross utca 5. (Piac tér)

és lábápolás a szép  
és egészséges lábakért.

Bizalommal forduljanak  
hozzám problémás lábakkal is! 

g g

is! al i

 

SZEPTEMBERI AKCIÓ:
15 % KEDVEZMÉNY
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Felnőtt csapatunk mérkőzésével 2020. augusz-
tus 22-én megkezdődött a 2020/2021-es szezon. Fi-

atal csapatunk új csoportban szerepel, de eb-
ben az ismeretlen közegben is elérhető a dobogó.

ÚJ LENDÜLETBEN 
A PÉCELI SPARTACUS SE 

SPORT

Ez az ÖN      
hirdetésének a helye!

Közvélemény-kutatási adatok 
szerint a települések lakosságának 80%-a 
az önkormányzat lapjából szerzi információit!
Ha ön a leghatékonyabb módon akarja termékét, 
szolgáltatását hirdetni, akkor forduljon hozzánk!

Telefon: 06-20/5-934-534
E-mail: juhasz76andras@gmail.com

HÍREKHÍÍREK
PÉCELI

A nyitány jól sikerült, idegenben nyer-
tünk 4-2-re az Úri KSK ellen. A Spar-
tacus történelmében még nem volt 

olyan év, hogy ennyi csapattal szerepeltünk 
volna különböző bajnokságokban, hiszen 11 
korosztályban 17 csapattal neveztünk az idei 

HERBÁK ZOLTÁN órás
Pécel, Szemere Pál u. 3. 

ELEMCSERE   •   SZÍJCSERE 
ÓRAÜVEGCSERE

POLÍROZÁS

NYITVATARTÁS: 
 

 ZÁRVA

Tel.: 

MÁRKÁS ÓRÁK  
KARBANTARTÁSI MUNKÁI 

KÁRTYÁS FIZETÉSI 

VÍZÁLLÓSÁGI  
VIZSGÁLAT

HAJDÚSZOBOSZLÓN

APARTMANOK KIADÓK!
 

PARKOLÁS IGÉNY SZERINT 

Hirdetés

szezonra. U19 és U17-es csapatunk a megyei 
első osztályban fog szerepelni, az előző évek 
eredményei alapján meghatározó csapatai le-
szünk a bajnokságoknak. U14/U15-ös csapa-
tunk nevezését elfogadták az MLSZ II. osz-
tály Közép "A" csoportjába, itt többek között 

olyan csapa-
tokkal játszunk 
majd, mint a 
Borussia Dort-
mund szakmai 
támogatását 
bíró UDSE, a 
fi atal labdarú-
gók képzésé-
ben meghatá-
rozó Mészöly 
Focisuli, de a 

nemrégiben alakult Barca Academy Hun-
gary komoly kihívás lesz. Az idei szezon biz-
tosan tanuló év lesz, de izgatottan várjuk a 
szezonkezdetet. U13-ban a Bozsik program 
mellett megyei bajnokságban is fogunk sze-
repelni, így szeretnénk fokozatosan a nagy 
pályás bajnoksághoz szoktatni a gyerekeket. 
A Bozsik programban minden korosztály-
ban két csapattal indulunk, kivéve a legki-
sebbeket, ahol 4 csapattal is el tudunk indul-
ni. Nagy öröm, hogy ilyen sokan választanak 
minket egyesületüknek, komoly logisztikát 
igényel az edzések szervezése, hogy elfér-
jünk az egy pályánkon. Öregfi úk csapatunk 
Az idei évtől a Budapest Bajnokságban fog 
szerepelni. A csapat új kihívásokra vágyott, 
ezért nevezett a 16 csapatos bajokságba, ahol 
az elmúlt évek sikerei után a dobogó reális 
elvárás. Aki teheti, jöjjön és drukkoljon vá-
rosunk labdarúgóinak. Gódor János 

Péceli SSE–Tápiógyörgye KSK 2020. 09. 12. 16.30 Péceli sportpálya
Abonyi Kid FC–Péceli SSE 2020. 09. 19. 16.00 Abonyi sportpálya
Péceli SSE–Újszilvás KSE 2020. 09. 26. 16.00 Péceli sportpálya
SK Tóalmás–Péceli SSE 2020. 10. 04. 16.00 Kókai sportpálya
Péceli SSE–Sülysápi SE 2020. 10. 10. 15.00 Péceli sportpálya

PÉCELI SPARTACUS SE felnőtt bajnoki 
labdarúgó mérkőzések időpontjai:

SZEPTEMBERI 
KOROSZTÁLYOS 
MÉRKŐZÉSEK: 
U17-ES KOROSZTÁLY 
2020. 09. 19 10.00 

(Pécel–Százhalombatta),

U14/U15 -ES KOROSZTÁLY 
2020. 09. 26 10.00 (Pécel–RKSK), 

U13-ES KOROSZTÁLY 
2020. 09. 20 10.00 (Pécel–Mogyoród)

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

LCD-, Plazma- és hagyományos televíziók
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL
LG • GRUNDIG • SAMSUNG • ORION • THOMSON SZAKSZERVIZ

P és P Szerviz Bt.
Tel.: 06-70/406-2020, 06-30/931-0899

PÉCELTV SZERVIZ

REGGELIZZ NÁLUNK VAGY VIDD MAGADDAL AZ ÚTRA, SULIBA:
- Panini szendvics, friss helyben sütött péksütik

(avokádó, padlizsán, 
tormáscsülök, tojáskrém, stb).

Címünk: Pécel, Rákos utca 1.
Nyitvatartás: H.-P.: 700-1800-ig
 Szo.: 730-1400 • V.: Zárva
Tel.: 06-70-428-0600 • Web: gourmetshop.hu
Facebook: Bazsalikom Gourmet Shop & Café 

AMIT MÉG NÁLUNK  
MEGTALÁLSZ:
 • 
• 

• 
• 

•  

 

A
M

•
•

ksütik

Hídvéghy
u. (a MOL kútnál)

Tel.: Tel.: 
Szo -ig.

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

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

LEME
•    LLÚJ!

BETONACÉL KENGYELEK GYÁRTÁSÁRA RENDELÉST FELVESZÜNK!

     ,      , HEB, HEA, IPE GERENDA RENDELHETŐ

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

BETONACÉLOK
Ø  8 . . . . . . . . 660 Ft 6 fm
Ø  10 . . . . . . 1030 Ft 6 fm
Ø  12 . . . . . . 1420 Ft 6 fm
Mennyiségi árkedvez- 
ményekről érdeklődjön!

PVC ÉS KG CSÖVEK
Ø 110 2   fm PVC cső 1 580 Ft
Ø 110 2   fm KG cső 2 260 Ft

ZÁRTSZELVÉNYEK
40 x 20 x 2 6 fm  . . . . .  3300 Ft /szál 
40 x 40 x 2 6 fm  . . . . .  4560 Ft/szál  
60 x 40 x 2 6 fm  . . . . .  5600 Ft/szál 

HEGESZTETT HÁLÓK
2150 x 5000 x 4 x 150 x 150 5 230 Ft 4 570 Ft /tábla
2150 x 5000 x 6 x 150 x 150 11  500 Ft  9500 Ft/tábla
2150 x 5000 x 8 x 150 x 150 1 8 900 Ft  16  500 Ft/tábla

ÁRCSÖKKENÉS!

, , , ,

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK  
nettó 100 000 Ft feletti vásárlás esetén                       

UTAT
                                  10 %  KEDVEZMÉNYT ADUNK!
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK DR. VARGA LÁSZLÓ 
EGÉSZSÉGHÁZ 

PÉCELI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1., 

I. emelet – Központi telefonszám:

06-28/452-751, Fax: 06-28/452-755, 

e-mail: hivatal@pecel.hu,  

weblap: www.pecel.hu

Jegyző: OLÁH JÁNOS, 

Telefon: 06-28/452-752, 

e-mail: jegyzo@pecel.hu

Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE

Telefon: 06-28/452-751,

e-mail: aljegyzo@pecel.hu

PÉCEL ÜZEMELTETŐ Kft.
Telefon: 06-20/615-7550, 

06-28/662-089. E-mail: 

varosuzemeltetes.pecel@gmail.com

Ügyvezető: Koricsánszki Tamás

telefon: 06-20/5760-012

PÉCELI CSALÁD- ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Telefon: 06-28/662-036, 

mobil: 06-20/801-2399, 

e-mail: 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

GYÓGYSZERTÁRAK
Péceli Szent Korona Patika Kft.

2119 Pécel, Pes   út 6. 06-28/453-766

Péceli-Gyógyszertár

2119 Pécel, Maglódi út 9. 06-28/792-806

Szemere Patika

2119 Pécel, Városház utca 4. 
06-28/452-851

DÉL-PEST MEGYEI 
VÍZIKÖZMŰ Zrt. PÉCELI 
ÜZEMEGYSÉGE
Telefon: 06-29/340-010, e-mail: 

pecel.ugyfelszolgalat@dpmv.hu

PIAC
BAK LÁSZLÓ piacfelügyelő 
Telefon: 06-30/625-2799 

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

KÖZVILÁGÍTÁS 
HIBA BEJELENTÉS
Eurovill Kft., 

Telefon: 06-80/980-030 

E-mail:  kozvilagítas@kozvilagitas.hu 

vagy kozvilagitas@eurovill.hu

DTKH NONPROFIT Kft. 
Hulladékszállítás 

Telefon: 06-53/500-152

RENDŐRSÉG 
2119 Pécel, Kovács u. 1.

Telefon: 06-27/518-972

Fogadóóra ideje: minden hónap 

első szerda 16:00-18:00

Balog Zoltán 

rendőrzászlós, körzeti megbízott 

Mobiltelefon: 06-20/314-4914

E-mail cím: balogzo@pest.police.hu

Nováki Attila 

rendőrzászlós, körzeti megbízott 

Mobiltelefon: 06-20/268-7610

E-mail cím: novakia@pest.police.hu

Gödöllő Rendőrkapitányság központi 

száma: 06-28/524-600

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
Telefon: 06-30/621-2604, 

e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
e-mail: 

kozteruletfelugyelet@pecel.hu

MEZŐŐRÖK
Telefon: 06-20/474-8414, 

e-mail: kozteruletfelugyelet@pecel.hu

GYEPMESTER
HD-HERCZIG Kft. 

Herczig József:  06-20/964 3025, 

Herczig Zsolt: 06-70/941-4637

EGYENLŐ 
BÁNÁSMÓD 
DR. SZATMÁRI ÉVA 

Pest megyei referens

Telefon: 06-30/960-2657, 

e-mail: eva.drszatmari@gmail.com

ÜGYELET:
2234 Maglód, Rákóczi utca 7. 

Telefon: 06-28/662-104, 

06-29/526-140, 06-70/410-4012  

Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; 

hétvégén és ünnepnap 

a nap 24 órájában.

HÁZIORVOSOK:
DR. GRÓZNER ISTVÁN

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-226, 

06-28/662-072, E-mail: 

groznerrendelo@gmail.com

DR. HERKUTZ ZOLTÁN

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-235

E-mail: drherkutz.gyogyszer

@gmail.com

DR. RAY PÉTER 

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-225

DR. BENKŐ JULIANNA 

Rendelési időben hívható tele-

fonszám: 06-28/547-226

E-mail: drbenko.rendelo

@gmail.com

DR. TAKÁCS GYÖRGYI

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/738-880, 

06-20/996-7255

E-mail: info@pecelmed.hu

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA 

DR. PERLAKI MÓNIKA 

Rendelési időben hívható tele-

fonszám: 06-28/547-236

További információ: 

https://pecel1gyerek.hu/

VÉDŐNŐK:
1. védőnői körzet: 

KERPEN LÁSZLÓNÉ

Telefon: 06-28/546-236/4

2. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

3. védőnői körzet: 

ISTÓK MÁRIA

Telefon: 06-20/529-8538

4. védőnői körzet: 

CSÉPE KATALIN

Telefon: 06-30/381-1332

5. védőnői körzet: 

SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE

Telefon: 06-30/568-5668

6. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

E-mail: vedonokpecel

@gmail.com

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235

FOGÁSZAT:
DR. RÁCZ KATALIN 

felnőtt fogorvos, 

DR. TAMÁS ÁGNES 

felnőtt fogorvos, 

DR. TÖRÖK JOLÁN 

gyermek fogorvos 

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-235

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA

Telefon: 06-20/4899-539

E-mail: marta.szecsine@ijb.

emmi.gov.hu

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

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

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

Kérjük a betegeket, hogy személyes beteg vizsgálatra 

az orvosi rendelőbe csak telefonos konzultációt követően, 

kizárólag egyeztetett időpontban menjenek. Recept fel-

íratására használják a megadott e-mail címeket. Köszönjük.

Bejelentett munkahely, fizetett szabadság, 
jó csapat, változatos munkák.

Faiparban használatos lakkok, festékek és 
az ehhez kapcsolódó technológiák ismerete 
feltétlen szükséges az állás betöltéséhez.

FÉNYEZŐT 
KERESÜNK

+36-20/414-87-65

Bútoripari felületkezelésben
jártas kollégát keresünk

NAGYTARCSÁN 

A Pest Megyei és Érd Megyei 

Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara által működtetett 

Békéltető Testület elérhetősége 

megváltozott.

 A Pest Megyei Békéltető 

Testület címe: 

1055 Budapest, Balassi Bálint 

utca 25. IV/2.

 Levelezési cím: Pest Megyei 

Békéltető Testület 1364 Buda-

pest, Pf: 81.

 A Békéltető Testület honlap-

ja a www.panaszrendezes.hu in-

ternetcímen érhető el.

 E-mail: 

 pmbekelteto@pmkik.hu

 Telefon: 06-1-792-7881

MEGVÁLTOZOTT A BÉKÉLTETŐ 
TESTÜLET ELÉRHETŐSÉGE

Pécel, Ráday Gedeon tér 6-10. 
(A KÖRFORGALOMNÁL)

HAJFESTÉS • HAJHOSSZABBÍTÁS • KERATIN • BOTOX  
MELÍRTECHNIKÁK

 
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL

BEJELENTKEZÉS  
NÉLKÜLI  
FODRÁSZAT

 Bujdos Orsolya
Tel.: 06-30-991-0202

(rövid)

A KUPON ÉRVÉNYES: hajvágásra, keratinkezelésre, haj- 
botoxra, hajhosszabbításra, műköröm-, szempilla készítésére

10 % 
akciós kuponp

(Egyszeri felhasználás!)gy )

BEVÁLTHATÓ:  
2020. november 15-ig 

MEGNYITOTTUNK!

Tel.:

Tápláld 
kedvenced 
egészségesen!

     Nyersetetéshez fagyasztott húsok
    Magas hústartalmú konzervek
    Natúr, szárított jutalomfalatok

    Természetes állatgyógyászati termékek

PÉCEL, 
Maglódi út 14.
NYITVATARTÁS:
H,K,Sze,P: 900-1800

Cs: 1200-1800  

Szo: 800-1200 

Tel.: 06-30-373-11-64
https://www.facebook.com/jookutya

MEGNYITOTTUNK!

06
www

TTel.:0
https://w



BÚTORLAPSZABÁSZAT 
GÉPI ÉLZÁRÁS, ÍVES KIALAKÍTÁS

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

www.facebook.com/zsilkaestarsakft

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE  

www.zsilkabutor.hu

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!YSSZÍNI FELMÉRSZÍNI FELMÉ

u

10 éve Pécel Piacterén 

Várjuk szeretettel megrendelését!

06-20/433-7720
Jól megszokott  

adagokkal és házias  
ízekkel várjuk rendelését  

Dátum Nap LEVES FŐÉTEL

09. 07. HÉTFŐ Karfiolleves Bakonyi sertéstokány

09. 08. KEDD Fokhagymakrémleves 
levesgyönggyel

Borzas csirkemell  
kukoricás rizzsel

09. 09. SZERDA Tárkonyos csirkeraguleves Csülkös tarhonya

09. 10. CSÜTÖRTÖK Lencsegulyás Pozsonyi kocka

09. 11. PÉNTEK Csontleves cérnametélttel Vadas makarónival

09. 12. SZOMBAT Frankfurti leves Töltött paprika főtt  
burgonyával

09. 13. VASÁRNAP Meggyleves Burgonyafőzelék tarjával

09. 14. HÉTFŐ Tojásleves Csirkepaprikás tésztával

09. 15. KEDD Zöldborsóleves Rántott karaj petrezselymes 
burgonyával

09. 16. SZERDA Francia hagymaleves Erdélyi rakott káposzta

09. 17. CSÜTÖRTÖK Babgulyás Rizskoch vaníliaöntettel

09. 18. PÉNTEK Zöldségleves Zöldbabfőzelék  
stefánia vagdalttal

09. 19. SZOMBAT Almaleves Töltött csirkecomb  
párolt zöldségekkel

09. 20. VASÁRNAP Olasz paradicsomleves Mustáros sertéstokány  
szalvétagombóccal

09. 21. HÉTFŐ Lencseleves Csirkepörkölt tarhonyával

09. 22. KEDD Hagymakrémleves leves-
gyönggyel Borzas csirkemell rizibizivel

09. 23. SZERDA Tavaszi zöldségleves Bolognai makaróni

09. 24. CSÜTÖRTÖK Magyaros csirkeraguleves Grízes tészta baracklekvárral

09. 25. PÉNTEK Tárkonyos pulykagulyás Zöldborsófőzelék  
fasírtgolyóval

09. 26. SZOMBAT Gyümölcsleves Pertu 
módra

Sült csirkecomb  
tepsis burgonyával

09. 27. VASÁRNAP Húsleves gazdagon Lecsós szelet

09. 28. HÉTFŐ Zöldbableves Csikóstokány tésztával

09. 29. KEDD Vegyes zöldségleves Rántott csirkemell  
burgonyapürével

09. 30. SZERDA Brokkolikrémleves leves-
gyönggyel

Paradicsomos húsgombóc  
főtt burgonyával

10. 01. CSÜTÖRTÖK Bakonyi betyárleves Hideg túrógombóc  
édes tejföllel

10. 02. PÉNTEK Erdei gyümölcsleves Fejtett babfőzelék  
sertéspörkölttel

10. 03. SZOMBAT Májgaluska leves Debreceni karaj zöldséges
tepsis burgonyával

10. 04. VASÁRNAP Görög húsleves Káposztás tészta

Web: pertuetelbar.hu

es Káposztás t1010101 .. 04040 .. VASÁRNAP tésztatészta


