
Meghívó
Pécel Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezendő ünnepi megemlékezésre.

Időpont: 2022 március 15. 10 óra
Helyszín:  PIOK Szemere Pál Általános Iskola

Pécel, Kossuth tér 7.
Köszöntőt mond Horváth Tibor polgármester

Az ünnepi műsorban közreműködik: 
 Petőfi  Sándor Férfi kórus
 Ossó János Fúvószenekar
 PIOK Petőfi  Sándor Általános Iskola diákjai
A megemlékezés után koszorúzásra kerül sor a Kossuth téren.
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A KÖZPONTI STATISZTIKAI 
HIVATAL (KSH) Pécel települé-
sen a hivatal elnöke által 2022-re 
engedélyezett, önkéntes adatszol-
gáltatáson alapuló lakossági adat-
felvételeket hajt végre, a korábbi 
évek gyakorlata szerint. 
 Erről bővebben Pécel Város 
Önkormányzatának honlapján 
(www.pecel. hu) olvashatnak.

LAKOSSÁGI 
ADATFELVÉTEL

ÖNKORMÁNYZAT

Lakossági fórum
Pécel Város Önkormányzatának  

 2022. március 10. (csütörtök)  
 17 óra
 

 
 

Tájékoztató a Pécel, északi városrészt  

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Pécel városában

ig

A vizsgálat ideje:  
 

(a szükséges üzemszünetekkel). 
 

A Péceli Polgármesteri Hivatal a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet a következő 
munkakörök betöltésére: 

•  Műszaki és beruházási 
irodavezető

• Pályázati ügyintéző 
A részletes pályázati feltételek a www.
kozigallas.gov.hu internetes oldalon 
és Pécel Város Önkormányzatának hon-
lapján (www.pecel. hu) érhetők el. 

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

AJÁNLÓ

A Péceli Helyi Választási Bizottság 1/2022. 
(II.15.) HVB határozata alapján, Kővá-
ri Imre helyi önkormányzati képviselő el-
halálozása miatt megüresedett helyi ön-
kormányzati képviselői mandátumot 
a jövőben Paszterovics János tölti be. 
Paszterovics János a 2022. február 24-i 
rendes képviselő-testületi ülésen letette 
az esküt és megkezdte munkáját.

LETETTE A 
KÉPVISELŐI ESKÜT 
PASZTEROVICS JÁNOS

Reméljük, hogy idén a vírus nem szól 
közbe, így megtarthatjuk a második éve 
elhalasztott március 15-ei ünnepségün-
ket. Terveink szerint március 15-én 10 
órától a PIOK Szemere Pál Általános Is-
kola aulájában találkozunk. Várunk 
minden péceli lakost, hogy emlékez-
zünk együtt, hisz ezen a napon indult az 
1848–49-es forradalom és szabadság-
harc. Ez volt Magyarország újkori törté-
netének egyik meghatározó eseménye, a 
modern nemzeti identitás egyik alapkö-
ve. A magyarok ekkor vívták ki az egyé-
ni szabadságjogaikat és megteremtet-
ték a nemzeti önrendelkezés lehetőségét. 
Önvédelmi harcával ez a nap a nemzeti 
mitológia részévé vált. Fontos méltó mó-
don megemlékeznünk erről az esemény-
ről, és mi sem fejezi ki jobban, hogy ösz-
szetartozunk, mint hogy együtt tesszük 
ezt meg, mindannyian. Ezen a napon 
népünk szíve együtt dobban. 
 Márciusban természetesen nem csak 
a nemzeti identitás, de Pécel fejlődése is 
ugyanolyan fontos. A hónap közepén újra 
dolgozni kezdenek az aszfaltkeverő üzemek. 
Ahogy az időjárási viszonyok, a Pécel Üze-
meltető Kft. ideje, és az egyéb kötelezettsé-
gek engedik, a Kft. dolgozóinak segítségével 
elkezdjük Pécel útjain a kátyúzási munká-
latokat. Kérek mindenkit, hogy legyen türe-
lemmel és ne arra fókuszáljunk, ami nincs 
még kész, hanem örüljünk együtt annak, 
amit már sikeresen elértünk.  
 Aki a Petőfi  utca felé közlekedik, min-
den bizonnyal örömmel látja, velünk 
együtt követi fi gyelemmel, hogy milyen 
szépen halad az új orvosi rendelő építé-
se, és egyre közelebb kerülünk ahhoz a 
célunkhoz, hogy Pécelen két jól működő 
és minden igényt kielégítő egészségház 
működhessen. 
 Továbbra is nagy erőkkel dolgozunk 
a csapadékvíz elvezetésének problémá-
ján, igyekszünk mindenhol tájékozód-
ni és megoldást találni a problémákra, 
nem csak az eddig kiemelt helyeken. Van 
olyan városrész, ahol ez valóban kiemelt 
kérdés, van, ahol kisebb munkálatokkal, 
például árkok tisztításával orvosolható, 
így igyekszünk, a továbbiakban is, min-

denhol jelen lenni, fi gyelni és megoldáso-
kat eszközölni. 
 Teljes képet viszont a városlakók visz-
szajelzéséből kapunk, így kérem Önöket, 
hogy aktívan vegyenek részt a lakossá-
gi fórumainkon. A következő időpont az 
északi oldalon lesz 2022. március 10-én 
17 órakor. Úgy tűnhet, az északi oldalra 
kevesebb fi gyelmet fordítunk, de ez egy-
általán nincsen így, ezért remélem, mi-
nél többen ott lesznek PIOK Petőfi  Sándor 
Általános Iskolában 10-én, 17 órakor. 
 A közelgő választások miatt is felboly-
dul egy kissé a városunk. Ilyenkor hajla-
mosak vagyunk arra, hogy elszabadul-
janak emiatt az indulatok. Fontosnak 
tartom, hogy toleráljuk egymást, hogy 
tiszteletben tartsuk a másik ember nézete-
it és összetartsunk. Független polgármes-
terként senkit nem fogok arra kérni, buz-
dítani, hogy egy adott párt mellett tegye 
le a voksát. Arra kérem Önöket, hogy ve-
gyék fi gyelembe, mennyit haladunk, hogy 
ki segít nekünk ebben. Dr. Szűcs Lajos 8 
éve képviseli Pécel érdekeit és jól képvi-
sel bennünket, jó utakat tapos ki nekünk, 
a segítségével sokat haladunk. Az ő sze-
mélyével embert választunk, egy olyan 
embert, aki sokat tesz értünk. Az ország-
gyűlési képviselők megválasztásával egy 
munkatársat választunk a Pécelért dolgo-
zó, küzdő emberek mellé és, mint minden 
munkában és hivatásban fontos, hogy jó 
munkatársat válasszunk. 
 Töretlenül haladunk előre Pécelért, a 
Péceli lakosokért!

Tisztelettel: Horváth Tibor polgármester

Feladatokkal teli
TAVASZ VÁR RÁNK!

Kedves Péceliek!
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Lakóhelyünk, Budapest szomszédságában, 
az agglomerációban, sok kihívást, de még 
több lehetőséget tartogat az itt élőknek.
 Közös munkával sokkal élhetőbbé va-
rázsolhatjuk az egymáshoz szorosan 
kötődő 8 település életét, mindennap-
jait. 
 A választási kampányidőszak megerő-
síti bennünk a vágyat a tudásra, arra a 
tudásra, amellyel a jövőre gondolunk. Mi 
fog történni, ha így, vagy úgy döntünk? 
Mi lesz a gyermekeinkkel, az idős szü-
leinkkel, velünk, saját magunkkal, akik 
egyszerre számos területén próbálunk 
megfelelni az életnek. Gondosan terve-
zünk, és reménykedünk a biztonságos, 
erős, kiszámítható holnapban. Ország-
gyűlési képviselőként erre esküdtem fel 
minden alkalommal, hogy úgy képvi-
seljem a választókörzetem településeit 
és az ott élőket, hogy egy kiszámítható, 
biztonságos jövő megteremtésében le-
gyek minden itt élő partnere. Lehetősé-
geimhez mérten, de mindig teljes erővel 
és elszántsággal harcoltam és harcolok 
a 8 település fejlődéséért, közöttük Pécel 
városáért is. 

 Pécel a 19. század 
közepén vesztette el 
városi rangját, me-
lyet 1996-ban nyert 
vissza. A városi 
rang egy különle-
ges ismertetőjegye 
egy településnek. 
Nagyobb elvárá-
sok, határtalan ter-
vek, szerteágazó lehetőségek. Pécelen is ta-
lálkoztam ezekkel. Az elmúlt 8 évben úgy 
gondolom, bárki is volt a város polgár-
mestere, mindenkivel próbáltam a legjobb 
munka- és emberi kapcsolatot kialakíta-
ni. Visszatekintve akár a rég, akár a közel-
múltra, megállapíthatom, hogy ez sikerült. 
Hiszem azt is, hogy egy jó országgyűlési 
képviselőnek a képviselt településen élők 
a legfontosabbak, Pécelen a péceliek.
 Országgyűlési képviselőjükként min-
dig, minden ügyét felvállaltam Pécelnek, 
olyan esetekben is, amikor már minden 
esély eltűnni látszott, hogy megoldódjon 
egy probléma. De nem adtuk fel és ha 
sikerült, ez a siker mindannyiunké lett, 
mindannyiunk érdemévé vált. Így biz-

tosan sikerülni fog az elkövetkező idő-
szakban megépíteni a zajvédőfalat, ját-
szótereket építeni az óvodáknál, vagy 
éppen felújítani a régit, új óvodát épí-
tenünk, megoldani a csapadékvíz-elve-
zetést a városban, rendbe tenni a külte-
rületi utakat, sportközpontot létrehozni 
uszodával, bővíteni az iskoláinkat, és épí-
teni egy új egészségházat, fejleszteni az 
ipari parkot.
 Ehhez kérem a támogatásukat. Pécel 
egy jó hely, ahol jó élni, tegyünk közö-
sen róla, hogy ez így is maradjon, és te-
gyünk róla közösen, hogy még jobbá vál-
hasson! Április 3-án számítok Önökre, és 
Önök is számíthatnak rám. Köszönöm a 
támogatásukat!

A TAVALY NYÁRI viharok következ-
tében Pécel Város közterületein több fa 
vált életveszélyessé, így ezeket az egyede-
ket haladéktalanul ki kellett termelni. Az 
összegyűlt famennyiségről Pécel Város 
Önkormányzata úgy döntött, hogy a Pé-

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatom Önöket, hogy az adónyilván-
tartó rendszerrel kapcsolatos év eleji zárá-
si/nyitási feladatokat elvégeztük, így adó-
folyószámlájuk egyenlege már naprakész. 
A magánszemélyek részére a 2022. évre 
vonatkozó építményadó, magánszemély 
kommunális adója, talajterhelési díj, va-
lamint helyi iparűzési adó kötelezettsége-
ket tartalmazó értesítők és a készpénz-át-
utalási megbízások (sárga csekkek) postai 
kézbesítése február hónapban megtörtént.
 Az értesítő gépjárműadó tekintetében 
kizárólag akkor tartalmaz fi zetési köte-
lezettséget, ha ezen adónemben a 2020. 
december 31. napjáig terjedő időszakra 
tartozást tartunk nyilván, tekintettel arra, 
hogy a gépjárművek adóztatását 2021. év-
től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. 
Ezért a gépjárműadót már nem a lakcím 
szerint illetékes önkormányzathoz kell 
megfi zetni. Amennyiben 2021. vagy 2022. 
évre vonatkozó gépjárműadójukat mégis 
Pécel Város Önkormányzata számlájára 
fi zették meg, úgy adószámla kivonatuk-
hoz túlfi zetés visszaigényléséhez szüksé-
ges nyomtatványt is mellékeltünk.
 A helyi adók I. félévi fi zetési határideje 
az idei évben is március 15-e. Befi zetés tel-
jesíthető csekken, átutalással, bankkártyás 
fi zetéssel személyesen ügyfélfogadási idő-
ben, vagy az E-önkormányzat portálon.

Az átutalás közleményében szíveskedje-
nek feltüntetni a mutatót vagy adóazo-
nosító jelet.
 Felhívom továbbá fi gyelmüket, hogy eb-
ben a hónapban esedékes a 2021. évre vo-
natkozó talajterhelési díj bevallás benyúj-
tása, valamint a díj megfi zetése is, amelyek 
határideje március 31-e. A bevallási nyom-
tatvány elérhető a pecel.hu honlapon, az 
adócsoport irodájában, továbbá az E-ön-
kormányzat portálon.
 Kérem a Tisztelt Adózókat, hogy bár-
mely, adózással kapcsolatban felmerülő 
kérdésükkel, továbbá, ha adókötelezettsé-
gük határidőben történő teljesítése nehéz-
séget okoz, keressék bizalommal az Adó-
csoport munkatársait az alábbi telefonos 
elérhetőségeken vagy személyesen a Pető-
fi  utca 1. szám alatti irodában, ügyfélfoga-
dási időben (hétfő: 8:30-12:00 és 13:00-
17:30, szerda: 8:30-12:00 és 13:00-15:30). 
E-mail címünk: ado@pecel.hu.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK HELYI 
IPARŰZÉSI ADÓJA, TALAJTERHELÉSI DÍJ: 
Kazinczy Bálint – 06-28-662-152

MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS 
ADÓJA, ÉPÍTMÉNYADÓ: 
Molnárné Bágyoni Zsófi a – 06-28-662-140

VÁLLALKOZÁSOK HELYI IPARŰZÉSI 
ADÓJA, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS: 
Tarcsa Angéla – 06-28-662-009

Köszönjük együttműködésüket a fi zetési 
határidő betartásával kapcsolatban. 

Tisztelettel: Oláh János jegyző

ADÓBEFIZETÉSEKKEL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Építményadó: 
10400494-50505156-57531051
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
2021. előtt esedékes gépjárműadó
adókötelezettség esetén: 
10400494-50505156-57531147 

ADÓSZÁMLASZÁMOK:

TŰZIFAOSZTÁS PÉCELEN

celi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ja-
vaslata és adatbázisa alapján, térítésmen-
tesen kiosztja azt. 65 péceli család részesült 
ebben a juttatásban, amely családonként 
3 mázsa tűzifát jelentett.
 Köszönjük a Pécel Üzemeltető Kft. mun-
katársainak a viharkárok elhárítását és a 
tűzifa szétosztásában nyújtott segítséget.

Garamszegi Zsolt helyi
önkormányzati képviselő

Kedves Péceliek!

Pécel Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2/2022. 
(I.31.) önkormányzati rendele-
te megtalálható a https://pecel.
hu/onkormanyzat/hatalyos-
rendeletek menüpontban.
 A rendelet melléklete tartalmaz-
za a korlátozásokkal terhelt helyi 
közutak listáját (táblázatos és tér-
képes formában egyaránt).
 A behajtási engedély ké-
relem formanyomtatványt a 
https://www.pecel.hu/hivatal/
nyomtatvanyok menüpontban ta-
lálja meg.

BEHAJTÁSI 
ENGEDÉLY 
RENDELET 
MÓDOSÍTÁSA

Pécel Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a vá-
rosi kitüntetések alapításá-
ról és adományozásáról szóló 
11/2015. (III.31.) önkormány-
zati rendelete szerint „Az Év 
Egészségügyi Dolgozója Díj” 
(a továbbiakban: kitüntető
cím) alapításával Pécel Város 
Önkormányzata kifejezi elis-
merését azon egészségügyi 
dolgozók – asszisztensek, nő-
vérek, védőnők, orvosok – 
iránt, akik munkájukkal jelen-
tős mértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy Pécel Város pol-
gárainak egészségügyi ellá-
tása magasabb színvonalú le-
gyen. A kitüntető cím annak a 
személynek adományozható, 
aki Pécel Városában az egész-
ségügyi ellátás területén ma-
gas színvonalon végzi szakmai 
tevékenységét.

A kitüntető címre vonatkozó 
javaslatok 2022. március 31. 
napjáig nyújthatók be 
a képviselő-testület 
Szociális Bizottsága részére 
(2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
 
További információ Pécel Város 
Önkormányzatának honlapján 
(www.pecel.hu) érhető el.

KI LEGYEN 
AZ ÉV EGÉSZ-
SÉGÜGYI 
DOLGOZÓJA?
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A BIOTRANS KFT. lakos-
sági használt sütőolaj be-
gyűjtési programot szer-
vez szolgáltatási területén 
a „CseppetSem!” program 
részeként, ehhez csatlako-
zott Pécel Város Önkormány-
zata is.
 Önkormányzatunk, egyenlőre, 
két helyszínt jelölt meg, melyek-
re 800 literes, kifejezetten hasz-
nált sütőolaj begyűjtéséhez kiala-
kított kuka került kihelyezésre. 
 A „CseppetSem!” program a tár-
sadalmi felelősségvállalással, a kör-
nyezetvédelem mellett, további előnyt 
is jelent a csatlakozó települések szá-
mára:
 Biotrans Kft. a gyűjtőponton ösz-
szegyűlt minden hasznos kg után 
25 Ft visszatérítést fi zet, melyet Pé-
cel Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének javaslata alapján 
Pécel Város Óvodái kapnak meg. 
 A 800 literes gyűjtőedényeket 
kifejezetten arra tervezték, hogy 
lezárt PET-palackban vagy zárt 
befőttesüvegben környezetbarát 
módon helyezze el az olajat. Önte-
ni nem kell, így „cseppmentes” a 
rendszer, nem áll fenn a kiömlés 
veszélye. A gyűjtő cég, előre egyez-
tetett időpontban, rendszeresen és 
igény szerint biztosítja az elszállí-
tást és az edények cseréjét.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a „Tiszta udvar, rendes ház” 
elismerő cím adományozására

KELEMEN IRMA NÉNIT, 95. születés-
napja alkalmából, Sarlós Imre alpolgármester 
úr köszöntötte, a Jézus Szíve Társasága Idősek 
Otthonában
 Kelemen Irma SJC egy picinyke felvidéki te-
lepülésen, Pinc községben született. Földműve-
léssel foglalkozó, vallásos szülei hat gyermeket 
neveltek fel.
 Irma testvér egy Csízfürdőn szervezett lelki-
gyakorlaton ismerkedett meg a Jézus Szíve Tár-
saságával, és annyira megtetszett neki az életük, 
hogy 25 éves korában belépett a közösségbe. Ta-
nulmányi idejét Pécelen töltötte, a mai Idősek 
Otthona épületében működő lelkigyakorlatos 
házban. Ezután több településen való hosszabb-
rövidebb szolgálat után, 52 évig Lajosmizsén élt, 
ahol a péceli származású Prágai Angéla rendtár-
sával együtt segítették az Egyház és a település 
népének életét. Az ő halála után költözött be a 
Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonába, ahol 
hatodik éve él. Az Otthonban élők érdekeit kép-
viseli a lakógyűléseken.
 Csendes, határozott, segítőkész hölgy, imádsá-
gos élete példaként szolgál a munkatársak és la-
kók előtt is. Saját elmondása szerint nagyon vá-
gyik már a Teremtővel való találkozásra, ám az 
utóbbi hónapokban gyakorta jelentkező derék-
fájdalmait türelemmel viseli.

Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a 

 

A magasabb vezetői megbízás 
kezdete: 2022. augusztus 1.

 A magasabb vezetői megbízás 
megszűnésének időpontja: 
 2027. július 31.
 A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. április 30.
 
Részletes pályázati feltételek 
elérhetők a www.kozigallas.gov.
hu portálon, Pécel Város Önkor-
mányzatának hirdetőtábláján és 
Pécel Város Önkormányzatának 
honlapján (www.pecel.hu)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Péceli Napsugár 
Bölcsőde intézményvezetői 
(kisgyermeknevelő magasabb 
vezetői megbízással) 
beosztásának ellátására.
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HASZNÁLT SÜTŐOLAJ 
BEGYŰJTÉS PÉCELEN

IRMA NÉNI 
KÖSZÖNTÉSE

Találjuk meg Pécel 
LEGSZEBB KERTJÉT!

PÉCEL VÁROS Önkormány-
zatának Képviselő-testülete pályáza-
tot hirdet a „Tiszta udvar, rendes 
ház” elismerő cím adományozására. 
A „Tiszta udvar, rendes ház" elisme-
rő cím adományozására vonatkozó 
pályázatok 2022. június 30. nap-
jáig nyújthatók be Pécel Város Ön-

kormányzatának Képviselő-testüle-
te Városfejlesztési Bizottsága részére 
(2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
 A javaslattételre vonatkozó rész-
letes felhívás megtekinthető a 
www.pecel.hu honlapon, valamint 
a Péceli Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján.

KÉRJÜK, RENDELKEZZ AZ ADÓD 1 %-ÁRÓL 
A VARÁZSKULCS EGYESÜLET JAVÁRA!
 Ezzel támogatod fejlesztő foglalkozások 
megtartását hátrányos helyzetű gyermekek 
számára.
 A rendelkező nyilatkozaton 
ezeket az adatokat tüntesd fel:

 Varázskulcs Egyesület
 Adószám: 18869994-1-13

Köszönjük!

TE ADOD AZ 1 %-ot, 
MI ESÉLYT ADUNK

KöszönjükKöszönjü

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

SARLÓS IMRE alpolgármester (Közösség 
Pécelért Egyesület)  7. körzet képviselője.
 Telefon: 06-20/410-0000 
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu. 

Időpont egyeztetés a 06-20/410-0000-as 
telefonszámon.

VARMUZSA PÉTER (Közösség Pécelért Egyesület) 
1. körzet képviselője. Telefon: 
06-20/349-1305, E-mail: varmuzsa.
peter@pecel.hu. Időpont egyeztetés 
a 06-20/349-1305-ös telefonszámon.

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

PANKUCSI EDINA (Közösség Péce-
lért Egyesület) 3. körzet képviselője. 
Telefon: 06/20-349-0415 
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu

KARSAI ANDRÁS (Független) 
4. körzet képviselője. 
Telefon: 06-30/773-1100. 
E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadó-
óra: Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általá-

nos Iskola emeleti 8-as termében.

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

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

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

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

PASZTEROVICS JÁNOS
(Összefogás 2119 Egyesület). 
Telefon: 06-20/340-8355
E-mail: paszterovics@gmail.com

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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PÉCELI GYŰJTŐPONTOK:
Pécel Üzemeltető Kft. telephelye 
(Pécel, Kossuth Lajos utca 18.) 
munkanapokon 8-15 óráig.

Lázár Ervin Városi Könyvtár és 
Szemere Pál Művelődési Ház, 
(Pécel, Isaszegi út 3.) munkanapo-
kon 8-18 óráig, illetve szombaton 
9-13 óráig
 A szolgáltatás díjmentes!
Bízunk benne, hogy ezt a korszerű 
szolgáltatást sokan fogják használni. 
Tegyünk együtt Földünk jövőjéért!

Garamszegi Zsolt helyi 
önkormányzati képviselő
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OKTATÁS

KEDVES LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEI! 
ÚJ IDŐSZAK KÖVETKEZIK gyer-
mekük életében. Megkezdődnek az isko-
lai évek! Tudjuk, ez nem könnyű feladat, 
és döntésük nagymértékben meghatároz-
za gyermekük jövőjét. Ehhez szeretnénk 
önöknek segítséget nyújtani. 
 A Szent Erzsébet Katolikus Általános Isko-
la egy olyan közösség, melyben a családok-
kal együtt valósul meg a hitben gyökerező, 
hagyományokból építkező tudás és nevelés.

OKTATÁS

Tisztelt Szülők!
Pécel Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Szociális Bizottsá-
ga a 4/2022. (I. 24.) SzB határozattal 
a Péceli Napsugár Bölcsődében a 
2022/2023. nevelési évre történő 
jelentkezés időszakát, 2022. május 
2. napjától 2022. május 31. napjáig 
terjedő időszakban állapította meg.
 A jelentkezéshez szükséges doku-
mentumok – a veszélyhelyzetre való te-
kintettel – a Péceli Napsugár Bölcsőde 
(w w w.napsugarbolcsode.hu),
vagy Pécel Város Önkormányzata 

A BEÍRATÁS HELYE:
PVO székhelyen működő 
feladatellátási helyen (Nyitnikék): 
Petőfi  u. 1/b (Tel.: 06-28-662-035)
PVO Gesztenyés Tagóvodája: 
Isaszegi út 3. 
(Tel.: 06-28-662-083)
PVO Szivárvány Tagóvodája: 
Szent Imre krt. 13. 
(Tel.:06-28- 662-082)

KÖTELEZŐ BEÍRATNI
a 3. életévüket 2022. augusztus 31. 
napjáig betöltő kisgyermekeket.
 A szülő írásban kérheti gyermeke felmen-
tését az óvodába járás alól annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben gyer-
meke a 4. életévét betölti, különös méltány-
lást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján, 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermeke az 5. életévét betölti.

Pécel Város Óvodái felvételi körzete: 
Pécel Város közigazgatási területe

SZÜKSÉGES IRATOK:
(eredeti)
A GYERMEK RÉSZÉRŐL:
 •  születési anyakönyvi kivonat
 •  lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 •  TAJ kártya
 •  oltási könyv

A SZÜLŐ RÉSZÉRŐL:  
 •  személyi igazolvány
 •  lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Amennyiben az alábbiak közül 
rendelkezik bármelyik 
igazolással, azt kérjük bemutatni:
 •  hatályos rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményről, illetve a gyermek hát-
rányos, halmozottan hátrányos helyze-
téről kiállított határozat,

 •  a gyermeke esetleges tartós betegségé-
ről szóló igazolás,

 •  esetleges sajátos nevelési igényről (SNI) 
szóló szakértői vélemény,  

 •  nevelésbe vett gyermek esetén kihelye-
ző határozat,

 •  elvált szülők esetében a gyermekelhe-
lyezésről szóló jogerős bírósági ítélet,

 •  külföldi állampolgárság esetében a szülők 
és a gyermek Magyarországon tartózkodá-
sához szükséges érvényes okmányok, va-
lamint a szülők munkavállalási engedélye.

A beiratkozás alkalmával a beírató szülő/
törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy 
az általa közölt adatok a valóságnak meg-
felelnek, valamint arról, hogy a távollévő 
szülővel egyetértésben íratta be gyerme-
két az óvodába.
 Az óvodai beíratásra a szülők a www.pvo.
wredo.hu weboldalon foglalhatnak időpon-
tot óvodánként, a sorbanállás és torlódás 
elkerülése érdekében. Az időpontfogla-
lásra 2022. április 1-jétől nyílik lehetőség 
a 2022. április 25-29-ig terjedő időszakra.
 Pécel Város Óvodái – az alapító okirata 
szerint – jogosult sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátására is.
 Szabálysértést követ el az a szülő, aki 
óvodaköteles gyermekét nem íratja be.

 Iskolánkban az 1. osztály, a korábbi 
évekhez hasonlóan, napközis formában 
indul. Továbbra is kiemelten foglalko-
zunk a tehetséggondozással, a minden-
napos testnevelés keretein belül néptánc 
oktatással, szakköri formában az ide-
gen nyelv – angol/német – tanításával. 
Az olvasás tanítása a Meixner-féle dyslexia 
prevenciós módszerre épül, amely az ol-
vasási zavarok megelőzését szolgálja. Az 

általános tantárgyak mellett sakk-logikát 
és furulyát is oktatunk.  A családi életre 
nevelés is kiemelt feladatunk. 
 Azért, hogy az iskolába készülő gye-
rekeknek ne legyen minden ismeretlen, 
előkészítő foglalkozásokat szervezünk, 
amelyekre szeretettel várjuk az érdek-
lődőket, március 26-án és április 
9-én 9-től 10 óráig! 

Almási Zsuzsanna

Óvodai BEÍRATÁS

 A kérelmet Pécel Város Jegyzőjéhez kell 
címezni, melyet a beiratkozás alkalmával 
terjeszthet elő.
 Amennyiben a gyermek az óvodai 
nevelésben való részvételi kötele-
zettségét külföldön teljesíti, a szülő 
ezt köteles írásban bejelenteni Pé-
cel Város Jegyzőjének, a beiratko-
zás utolsó napját követő 15 napon 
belül.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti ese-
tekben a szülő – tárgyév április 15. napjá-
ig benyújtott – kérelme alapján a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben 
a gyermek a negyedik életévét betölti, kü-
lönös méltánylást érdemlő esetben, újabb 
kérelem alapján, annak az évnek az au-
gusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
az ötödik életévét betölti a Kormány ren-
deletében kijelölt szerv (a továbbiakban: 
felmentést engedélyező szerv) felmentheti 
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól. 
Pécel vonatkozásában a felmentést engedé-
lyező szerv a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gödöllői Járási Hivatala.
 Az óvodai felvétel tárgyában az intéz-
ményvezető dönt, melyről 2022. május 
30-ig kapnak a szülők értesítést.
 Jogorvoslat: A felvételt elutasító hatá-
rozat ellen fellebbezéssel lehet élni Pécel 
Város Jegyzőjénél. A fellebbezést az óvo-
dai felvételt elutasító döntés kézhez véte-
létől számított 15 napon belül Pécel Város 
Óvodái intézményvezetőjénél kell benyúj-
tani. Pécel Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
 PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBA a beíratás időszaka a 

2022/2023-as nevelési évre, 2022. április 25. napjától 
2022. április 29. napjáig, 7.30-tól 17.00 óráig tart.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 
a 2022. évben Pécel Város Óvodáiban (PVO)

1.  A heti nyitvatartási idő 60 óra, 
munkanapokon 6:00 óra és 18:00 óra között 

2.  az éves nyitvatartási időn belül az alábbi
időpontokban az óvoda nevelési 
feladatai szünetelnek:

a)    A 2119 Pécel, Petőfi  utca 1. szám alatti székhelyen 
működő feladat-ellátási helyen 2022. június 16. napjától 
2022. július 20. napjáig,

b)    a Gesztenyés Tagóvodában és a Szivárvány Tagóvodá-
ban 2022. július 21. napjától 2022. augusztus 24. napjáig.

Pécel, 2022. február 11. Pécel Város Önkormányzata

2022. ÉVI NYITVATARTÁSI IDŐ PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBAN

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
(https://www.pecel.hu) honlapjáról 
tölthetők le, várhatóan áprilistól.
 A kitöltött nyomtatványokat az 
info@napsugarbolcsode.hu e-mail 
címre kell megküldeni.
 A jelentkezési dokumentumok kitölté-
séhez – szükség esetén – segítséget nyúj-
tunk a 06-20/801-2747-es telefonszá-
mon, vagy az info@napsugarbolcsode.
hu  e-mail címre küldött kérdés esetén.
 A bölcsődei felvétel tárgyában az intéz-
ményvezető dönt, melyről 2022. június 
15-ig kapnak a szülők értesítést.

Négyesiné Madenszky Edina
megbízott intézményvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Szülőket, hogy a 2022. 
évben  Pécel Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Szociális Bizottsága 
3/2022. (I. 24.) SzB 
határozata alapján
 
A PÉCELI NAPSUGÁR 
BÖLCSŐDE 
2022. július 18. napjától 
2022. augusztus 19. 
napjáig ZÁRVA TART.

NYITÁS: 
2022. augusztus 22. (hétfő)

Pécel, 2022. február 14.
Pécel Város Önkormányzata

2022. ÉVI 
NYITVATARTÁSI 
IDŐ A PÉCELI 
NAPSUGÁR 
BÖLCSŐDÉBEN



EGY TÖRVÉNYTELEN GYERMEK: 
Pekáry István

1859. április 10-én a 33 éves Glosz Teréz az előző nap 
született kisfiával jelenik meg Rákoscsabán a katoli-

kus templomban, hogy a gyereket megkereszteljék. Teréz-
nek ez már a negyedik gyereke, de most az apa nincs je-

len. A kis Glosz Stephanus neve mellé az „illegitim”, azaz 
törvénytelen jelölést biggyeszti az írnok az anyakönyv-

be, az apa kiléte „ismeretlen”. A törvénytelen gyermek ké-
sőbb Pekáry István néven írja be magát Pécel történetébe. 

MÚLTIDÉZŐ

AZ ANYA
Lánykori nevén Mendl Teréz, 
valamikor az 1840-es évek 
közepén köthetett házassá-
got Glosz József kereskedő-
vel. Három közös gyermekük 
után Teréznek két törvénytelen 
gyereke is születik (1859-ben 
István, 1861-ben pedig Béla). 
Az öt gyermekes anyát egyet-
len ember támogatja: testvére, 
Mendl István, aki a fővárosi 
nagypolgárság egyik legvagyo-
nosabb embere. István vagyo-
nának legnagyobb részét jóté-
kony célokra fordítja, halála 
után pedig Teréz gyermekei

– így István is – öröklik a bu-
dapesti ingatlanokat.

AZ APA
Előre kell bocsátani, hogy biz-
tosan nem tudhatjuk, hogy ki 
az, 1859. április 10-én szü-
letett Glosz Stephanus apja. 
Azt viszont levéltári források-

ból tudjuk, hogy Pekáry Jó-
zsef, Budapest rendőrfőkapi-
tány helyettese, 1913. március 
8-án közjegyző előtt a követ-
kező tartalmú nyilatkozatot 
tette: „Pekáry József, királyi 
és miniszteri tanácsos, szé-
kesfővárosi magyar királyi 
államrendőrség nyugalma-
zott főkapitányhelyettes, örök-
befogadja a Rákoscsabán 1859. 
ezernyolcszázötvenkilenc évi 
április hó 9. kilencedik nap-
ján született Pekáry Istvánt…”
 Pekáry József híres rendőrdi-
nasztia sarja, Pekáry Imre városi 

KÖZÖSSÉG HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK-
GYŰJTÉS ELSŐ IDŐPONTJA:
2022. ÁPRILIS 11.

A mindenkori begyűjtéssel egyide-
jűleg munkatársaink szállítási alkal-
manként 1 db cserezsákot (csoma-
golási hulladék gyűjtésére szolgáló, 
sárga színű, emblémás) adnak.
 Szállítási gyakoriságtól függet-
lenül, a megadott napon, az ösz-
szegyűjtött csomagolási hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül kihe-
lyezhető bármely átlátszó zsákban, 
illetve a kommunális hulladék gyűj-
tésére használt edényzettől eltérő, 
jól látható módon megjelölt (sárga 
színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) 
szabványos edényzetben is.
 Kérjük, fokozott gondosság-
gal járjanak el a hulladékok tö-
mörítésével kapcsolatban, ezzel 

is csökkentve a tároláshoz szük-
séges hely, valamint a kihelyezé-
sükhöz szükséges zsákok meny-
nyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és szín-
telen öblös, üdítős, boros, pezsgős) 
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtő-
ponton történik! (Kossuth Lajos 
utca 18.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) 
ingatlanonként KÉT alkalommal 
(3m3/ alkalom mennyiségben) 
házhoz menő rendszerrel végez-
zük el, mely az 53/500-152 (2. me-
nüpont) telefonszámon (ügyfélfo-
gadási időben) igényelhető.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 2022.

MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS
7., 21. 4., 18. 2., 16., 30.

ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
 KISS Festék Szaküzlet , Pécel, Rákos út 3.
 Nyitva: Hétfő–péntek: 7.00-17.30, szombat: 7.00 – 13.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS 
PÉCELEN: Lázár Ervin Városi  Könyvtár 
és Szemere Pál Művelődési Ház 
 2119 Pécel, Isaszegi út 3. – Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. 
 Páros hét: csütörtök 8-12-ig. 

CEGLÉDEN: DTkH Nonprofi t Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
 hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig
 Tel.: 53/500-152, 53/500-153
 E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu • Web: www.dtkh.hu

 A DPMV ZRT. az alábbi településeken működtet ügy-
félszolgálatot, melyek címét és ügyfélfogadási idejét az 
alábbi felsorolás tartalmazza. Az egyes irodák a közpon-
ti +36 29/340-010 telefonszám hívását követően jelent-
kező telefonközponton át érhetőek el. 
 A pénztári nyitvatartás rendje megegyezik az ügyfél-
szolgálat nyitvatartási rendjével. 
 Készpénzfi zetési lehetőség kizárólag a vecsési állandó 
ügyfélszolgálati irodában biztosított.
 Pécelen a Baross utca 5. szám alatti irodában sze-
mélyes ügyintézést nem biztosít a társaság, kizárólag back 
offi  ce tevékenység folyik.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK CÍMEI:
ÁLLANDÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA:
Vecsés, Kossuth Lajos u. 38-40.

ÜGYFÉLPONTOK: 
Gyál, Kőrösi u. 190.
Taksony, Rákóczi u. 2/b.
Kerepes, Szabadság út 100.

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:

 Előrefi zetős vízmérők feltöltését Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 
szám alatti címen kizárólag telefonon előre egyeztetett idő-
pontban látják el. Kérjük, munkaidőben szíveskedjenek idő-
pontot foglalni a +36-29/340-010 (562 melléken), illetve a 
+36-20/520-8871 telefonszámokon. Az ócsai lehetőségen kí-
vül, az előrefi zetős vízmérők töltése – nyitvatartási időben – 
a vecsési, gyáli és a taksonyi ügyfélszolgálaton is biztosított.

ÜGYFÉL-
SZOLGÁLAT

ÜGYFÉLFOGADÁS
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ÁLLANDÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
VECSÉS 8-14 8-14 8-20 8-14 7-13

ÜGYFÉLPONTOK
TAKSONY 12-16 - 8-18 - -
KEREPES 12-16 - 8-18 - -

GYÁL 10-18 - - - -

ÜGYINTÉZÉS 
a DPMV Zrt.-nél

alkapitány fi a, még az 1860-as
években fedezte fel magának 
Pécelt és vásárolt itt birtokokat. 
Feltehetően politikai okokból 
vonult vissza egy kis kényszerpi-
henőre. Pekáryné jótékonysági 
bálokat szervez a péceli iskolák 
javára, „műkedvelői előadáso-
kat” rendez, Pekáry József fi a, 
Géza pedig Pécelen talál magá-
nak feleséget.

A FIÚ
A „mi” Pekáry Istvánunk te-
hát 1859. április 9-én szüle-
tett Glosz István néven. Ele-

inte Glosz, majd 
Mendl, de van, 
hogy Glosz-
Mendl István 
néven bukkan 
fel a dokumen-
tumokban, míg-
nem önkényesen 
elkezdi használni a 
Pekári (i-vel) nevet. István te-
hát egyrészt ifjú péceli földbir-
tokosként élvezheti anyai ágon 
a gazdag Mendl család támoga-
tását és apai (?) ágon Pekáry Jó-
zsef rendőrkapitány – ha nem 
is nyílt – „bátorítását”.
 Jelenleg nem tudjuk bizto-
san, hogy miért fogadta örök-
be a rendőrkapitány Pekáry Ist-
vánt és miért adta oda neki a 
nevét. Az viszont biztos, hogy 
a zebegnyői Pekáry családhoz 
a péceli Pekáry István „csak” 
ezen az örökbefogadási szer-
ződésen keresztül kapcsolható. 
 Ettől függetlenül Pekáry 
István a XIX. század végén az 
egyik legmaghatározóbb föld-
birtokos Pécelen. A Fáyaktól 
megvett – jelenleg étteremként 
működő – kúriában él család-
jával, rendszeresen ott van a 
településen szervezett kisebb-
nagyobb programokon, több-
ször jótékonykodik. Korányi 
Frigyessel ketten kezdenek el 
nagyobb területeket kialakítani 
a fővárosi beköltözők számára, 
ezzel utat nyitva a településkép 
jelentős változásának.
 Az írás teljes terjedelmében el-
olvasható a peceliszilankok.hu
oldalon. További érdekességek 
találhatók Pécel múltjáról, kul-
túrájáról a peceliertektar.hu
oldalon is.
Összeállította: Erdős Szabolcs

Pekáry József családja. Forrás: Tolnai világlapja, 1910. 10. 13

jd 
n, 
-

-
g-
sen 

ál i

Pekáry József rendőrfőkapitány 
helyettes. Forrás: Tolnai Világ-
lapja, 1904. 09. 25.

A Péceli Magyar Finn Baráti Kör úti beszámolót 
tartott, a fi nnországi Iisalmiban tett decembe-
ri látogatásáról, a Hámori Házban 2022. február 
8-án, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár-
tak a szervezők. A Péceli Magyar Finn Baráti Kör 
látogatásának apropója az volt, hogy tavaly ün-
nepeltük Pécel és a fi nnországi Iisalmi testvér-
városi kapcsolat 15. évfordulóját. Ebből az al-

kalomból a 15. évfordulóra készült 
emléklap is átadásra került, melyet 
Horváth Tibor polgármester vett át.
 A fi nn kapcsolat hosszabb idő-
re nyúlik vissza. Sebők Pista bácsi, az 
evangélikus egyház révén, megis-
merhette a fi nn kultúra lényeges 
elemeit, és ez késztette arra, hogy 
fi nn-magyar baráti kört alakítson, 
amelynek mai jogutódja képviseli a 
kapcsolatok fő irányát. A fi nn testvérkapcsolat 
Iisalmi városával a Péceli Finn-Magyar Baráti Kör 
fáradozásainak eredményeként indult el, ame-
lyet a város 2006. július 2-án aláírt „Együttműkö-

dési Megállapodás” elnevezésű dokumentum-
mal szentesített. 
 A kapcsolatok építésében jelentős szerepet 
játszik a Finn-Magyar Baráti Kör.

TÉLI LÁTOGATÁS 
FINNORSZÁGBAN 

A Petőfi  Sándor Férfi kórus tisztelettel 
kéri énekelni szerető férfi társait: jelent-
kezzenek a kórusba. Próbáinkat hétfői 
napokon 17 óra 30 perces kezdettel tart-
juk a Pekáry Kastélyban (Pécel, Magló-
di út 12., a volt ifj úsági könyvtárban). In-
formáció: Heltai Miklós, 06-30/2141963, 
interneten a heltai.miklos@digikabel.hu 
címen.
 A Petőfi  Sándor Férfi kórus 1910 óta 
működik lakóhelyünkön, a járvány miatt 
2020-ban nem tudtunk megemlékezni 
fennállásunk száztízedik évfordulójáról. 

Reméljük, hogy a jövő évben erre sort ke-
ríthetünk, hiszen névadónk kétszázadik 
születésnapjára megzenésített Petőfi  ver-
sekből összeállított műsorral készülünk.
 Településünk lakói jól ismerhetik kóru-
sunkat, hiszen rendszeresen éneklünk a 
március 15-i, október 23-i városi ünnep-
ségeken, s minden évben tartunk évzáró 
hangversenyt is december végén.
 A kórus átlagéletkora magas, több-
ségben vannak a hetven év fölöttiek, 
s természetes fogyás miatt az utóbbi 
években egyre csökken a létszámunk, 

az eltávozottak helyett alig-alig van új 
jelentkező.
 A szép múltra visszatekintő férfi kó-
rus nagy értéke városunk kulturális éle-
tének, a minősítéseken többször elértük 
a fesztiválkórus, gálakórus fokozatot. 
Nagy kár lenne, ha a fogyás olyan mérté-
ket érne el, hogy működésünk veszélybe 
kerülne. A kóruséneklésben nehéz lenne 
pótolni a férfi kórus hangzásvilágát, kér-
jük, segítsenek értékes hagyományai-
nak megőrzésében. 

Heltai Miklós kórustitkár

A PÉCELI PETŐFI SÁNDOR FÉRFIKÓRUS FELHÍVÁSA
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Bemutatkozik Orosz 
József, aki 2021. de-
cember 1. napjától 

dolgozik művelődés-
szervezőként Pécelen.

KULTÚRA

M i vonzotta Pécelre?
 – Nem titok, hogy Bal dov-
szky-Kovács Dórát, a jelenlegi 

művelődési ház vezetőjét, feleségem ál-
tal jól ismerem, és mikor felmerült, hogy 
megüresedett egy művelődésszervező po-
zíció a péceli Lázár Ervin Városi Könyvtár 
és Szemere Pál Művelődési Házban, ak-
kor én örömmel jelentkeztem. Úgy érzem, 
hogy sok év tapasztalat után, amit hason-
ló területen szereztem, meg tudom majd 
állni a helyem. Elmondhatom azt is, hogy 
nagyon kedvesen fogadtak a kollégák és 
a városlakók, akikkel eddig kapcsolatba 
kerültem a munkám során. 

– Milyen programok megvalósítá-
sában vett részt eddig?
 – Az első program, amiben részt vet-
tem, a számomra nagyon izgalmas négy 
adventi vasárnap volt. Nagyon örültem, 
hogy ilyen aktívan részt vettek a progra-
mokban a péceli egyházak, máskor is na-
gyon szívesen számítunk a közreműködé-
sükre. Azonban a jövőre nézve egy picit 
bővítenénk majd ezt a programsorozatot, 
persze ez függ az igényektől is. A követke-
ző a magyar kultúra napi rendezvény volt, 
melyet január 21-én tartottunk a Pékáry-
kastély színháztermében. 

– Mik a művelődési ház legközeleb-
bi programjai?
 – Nőnap alkalmából, Vándor Éva 
Shirley Valentine című előadását nézhe-
tik meg az érdeklődők március 5-én 19 órai 
kezdettel. Azt fontos kiemelnünk, hogy a 
darab nem csak nőknek szól!
 Március 15-én 10 órától a szokásos meg-
emlékezéssel készülünk, melynek helyszí-

ne a PIOK Szemere Pál 
Általános Iskola aulája. 
Húsvét alkalmával, áp-
rilis 16-án délelőtt pedig 
Kalap Jakab szórakoz-
tatja majd a gyerekeket, 
szintén a Pékáry-kastély 
színháztermében. 2022. 
április 27-én 19 órától a 
Szomszédnéni Produk-
ciós Iroda önálló estjére 
várjuk szeretettel a nagy-
érdeműt. A szokásos gyermeknap pedig, 
előre láthatóan, 2022. május 28-án, szom-
baton lesz a Topolyosban. Folyamatos 
egyeztetések vannak a különböző rendez-
vényekkel kapcsolatban, úgyhogy a mű-
velődési ház programnaptára folyamato-
san bővül.

– Ennek tükrében mennyire látja 
könnyű vagy éppen nehéz feladat-
nak a közösségépítést Pécelen?
 – Én abból indulok ki, hogy Pécelen 
több mint 18 ezer ember él, biztosan lenne 
egy réteg, akik szívesen jönnének igénye-
sebb színházi előadásokra, esetleg elláto-
gatnának gyermek műsorokra a gyerme-
keikkel, és azt is látom, hogy a környező 
településeken például Maglódon, Gyöm-
rőn, Péteriben, Cegléden vagy akár a 17. 
kerületben is, ez működik. Biztosan Péce-
len is fel lehet kelteni a lakók érdeklődését 
egy-egy jó programmal. Próbálok szoros 
kapcsolatot ápolni Pécel Város Kulturális 
Bizottságával is, fontosnak tartom, hogy 
az elképzeléseiket beépítsük a programok 
szervezésébe. 
 A programok helyszíne legtöbb eset-
ben a Pékáry-kastély (a régi művelődési 
ház) színházterme, ahol 120 fő leülteté-
sére van lehetőségünk.
 Viszont nagy szükségem lenne a pé-
celi lakosok és kulturális események 
iránt érdeklődők visszajelzéseire, 
így minden általunk szervezett 
eseményen kihe-
lyezünk egy ven-
dégkönyvet, hogy 

a tapasztalataikat megosztva tovább tud-
junk fejlődni.

– Honnan értesülhetnek a péceliek 
az aktuális programokról?
 – A Lázár Ervin Városi Könyvtár és 
Szemere Pál Művelődési Ház Facebook 
és Instagram oldalán kívül, érdeklőd-
ni az aktuális programokról a +36-20-
259-6418 telefonszámon és a muvhaz@
pecelmuvhaz.hu email címen lehet. Illet-
ve igyekszem a környékbeli szolgáltatók-
kal is felvenni a kapcsolatot és remélem, 
hogy az ő felületeiken is kapok majd hir-
detési lehetőséget!
 Ezúton kérjük a pécelieket, hogy bármi-
lyen észrevételük, ötletük, javaslatuk van, 
juttassák el a részünkre, ezért létre-
hoztunk egy kérdőívet is, amit a 
Lázár Ervin Városi Könyv-
tár és Szemere Pál Műve-
lődési Ház Facebook ol-
dalán lehet kitölteni. 
Nagyon fontos 
számunkra 
a vissza -
jelzés.
Cs.K.

Csak előre, 

A PÉCELI 
KULTÚRÁÉRT!

SHIRLEY 
VALENTINE

2022. március 5. 19 óra
Előadja: Vándor Éva

10 % 
KEDVEZMÉNY 

A JEGY ÁRÁBÓL 
a kupon felmutatójának!
Információ: 06-20-259-6418

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

LÁZÁR 
ERVIN 
VÁROSI 
KÖNYV-

TÁR ÉS SZEMERE PÁL 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.
Tel.: 06-28/662-146, 06-28/662-147, 
06-20/965-1244 
Web: www.pecelkonyvtar.hu
E-mail:  muvhaz@pecelmuvhaz.hu

konyvtar@pecelkonyvtar.hu

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA:
    Hétfő: 13-18
    Kedd: 9-12, 13-18
    Szerda: ZÁRVA

   Csütörtök: 13-18
   Péntek: 9-12, 13-18

   Szombat: 9-13

Kedves Péceliek!
Nagy örömünkre 2022. a 
programokról fog szólni Pécelen. 

Március 5-én (szombat) 19 órától 
Vándor Éva Jászai Mari-díjas színmű-
vésznő Shirley Valentine című önálló estjét 
tekinthetik meg a Pekáry-kastély étterem 
rendezvénytermében. Jegyek 2.000 Ft/fő
áron meg vásárolhatók a művelődési ház-
ban, nyitvatartási időben, illetve a Kúria 
rendezvényházban. A helyszínen a jegy-
ár 2500 Ft/fő.

Április 16-án (szombat) 11 órától 
Kalap Jakab vidám húsvéti gyermek-
koncertjére hívjuk a családokat. Hely-
szín: Pekáry-kastély étterem rendezvény-
terme. Jegyek elővételben 1.490 Ft/fő
áron vásárolhatóak a művelődési házban, 
illetve a Kúria Rendezvényházban. 

Április 23-án (szombat) Fess, al-
koss, légy igazi művész – élmény-
festés 10-12 óráig gyerekek részére 
(8 éves kortól), 14-17 óráig felnőt-
teknek. Részvételi díj: 9.500 Ft/fő
(helyszínen fi zetendő) Re-
gisztrálni a muvhaz@
pecelmuvhaz e-mail 
címen tudnak, áp-
rilis 2-ig. 

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Április 27-én (szerda) 19 órá-
tól Nem azért mondom! – A Szom-
szédnéni Produkciós Iroda önálló 
estje. Helyszín: Pekáry-kastély étterem 
rendezvényterme. Jegyek a Dumaszín-
ház honlapján, illetve a művelődési ház-
ban, nyitvatartási időben vásárolhatóak. 
 Tájékozódjon programjainkról:
facebook.com/pecelimuvhaz
instagram.com/pecelmuvhaz1

TALÁLKOZZUNK 
RENDEZVÉNYEINKEN!
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Ana Serna Vara
ÉRZELMEK 
ERDEJE 1.
– Ég veled, 
szomorúság! 
Szia, öröm!
Olívia, a béka-

lány boldogan készülődik a nyári szü-
netre, ám a dolgok nem úgy alakulnak, 
ahogy eltervezte… Felül tud-e emel-
kedni a szomorúságán? Felváltja-e a 
bánatot az öröm?

Julie Caplin
EGY CSÉSZE 
TEA TOKIÓBAN
„Ellenállhatatlanul 
bájos mese” 
Philippa Ashley
Fogd az útlevele-
det, pattanj fel egy 
repülőre, és máris 

az égbe nyúló felhőkarcolók, a fantasz-
tikus ételek világában találod magad, 
ahol nyomban egy izgalmas szerelmi 
történet közepébe csöppensz.

Richard Osman
A CSÜTÖRTÖKI 
NYOMOZÓKLUB
Egy békés nyug-
díjasotthonban 
négy valószínűtlen 
barát minden csü-
törtökön összeül, 
hogy megoldatlan 

gyilkosságokról beszélgessenek.
 Amikor kegyetlen gyilkosság történik 
a saját otthonukban, a csütörtöki nyo-
mozóklub hirtelen egy aktív nyomozás 
középpontjában találja magát.
 S bár Elizabeth, Joyce, Ibrahim és 
Ron már a nyolcvanhoz közelítenek, 
van még pár trükk a tarsolyukban, ami-
re senki sem számít.
 Vajon képes ez a furcsa, de végtele-
nül imádnivaló csapat elkapni a gyil-
kost, mielőtt túl késő lenne?

KÖNYVAJÁNLÓ

lá b ld ké ülő

Á ili 6 á ( b t) ó ától
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A II. Győri knock down országos karate bajnoksá-
gon 4 Stílusszervezet, 33 Sportegyesület, 230 ver-

senyzője indult harcba a győzelemért, azonban esé-
lyük sem volt a Pécel Dojo növendékeivel szemben. 
Antal Szabi és Kiss Noémi aranyérmet, míg Kará-

csony Csongi, Kovács Lorenz és Szajkó Szabi ezüst-
érmet szereztek az év eleji rangos megmérettetésen. 

Éremzáporral indította 
AZ ÚJÉVET A PÉCEL DOJO

SPORT

II. Győri knock down országos 
karate  bajnokságon

Cím: 2119 Pécel, Rákos utca 2.  
(Számítástechnikai üzlet mellett)

Zsidi Tímea – 

Szabóné Kárpáti Szilvia – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

CíCCíC
SZALON

Ö tven éves a kyokushin karate. En-
nek tiszteletére Magyar bajnok-
ságot szerveznek, ahol Dobrocsi 

András formai gyakorlat kategóriában 
fogja képviselni a Pécel Dojot, ezután a 
diákolimpián fogják megmérettetni ma-
gukat a péceli karatékák, majd a Pécel 
kupa következik, a ter-
vek szerint május 14-én. 
 A Dojo számára azon-
ban nem csak ez okozott 
hatalmas büszkeséget. 
Számos csapattag kapott 
Kalmár Csaba és Mol-
nár Dóri senseitől em-
léklapot a kitűnő tanul-
mányi eredményükért is. 
Az egyesület tagjainak, 
az élet minden területén 
elért sikereiben, boldogan osztoznak a 
senseiek is. A közösség összetartása, egy-
más támogatása elengedhetetlen alappil-
lére a Pécel Dojo eszméjének. 
 Egészséges és speciális igényű gyere-
kek, rendezett körülmények között élő és 
nehezebb sorsosú fi atalok, kicsik és na-

gyok egyaránt második családra lelnek 
a Dojoban. Itt mindenki ugyanolyan ér-
tékes, mindenki egyenlő. A sport fontos-
sága vitathatatlan, mind egészségi, mind 
pedagógiai szempontból és ez párosul az 
egymás iránti kölcsönös tisztelettel. 
 A Pécel Do jo SE szeretné tovább bővíte-

ni közel 100 fős 
családját, így 
újra tagfelvé-
telt hirdet. Sze-
retettel várnak 
minden ka-
ratézni vágyó 
felnőttet és 
gyereket már 
hat éves kórtól. 
Érdeklődni a 
Dojo Facebook 

oldalán, személyesen a Péceli Petőfi  Sán-
dor Általános iskolában, illetve telefonon. 
Sensei Kalmár Csabánál +36-304-
619-828 vagy Molnár Dóri Senseinél 
+36-70-347-2765 lehet.
 A Dojo egész csapata hálás az egyesület 
tagjaink mindazért, amit együtt elértek, 

és hálás a támogatóinak, 
mert nélkülük nem tud-
nának működni, spor-
tolni, versenyezni, nyer-
ni és közösséget építeni.
 Sok család számá-
ra hatalmas segítség-
ként érkezett a családi 
adóvisszatérítés, de ne 
feledkezzünk meg ar-
ról, hogy ez csökkenti a 
felajánlható adó 1 %-ok 
mértékét. 
 Aki továbbra is sze-
retné támogatni az idén 
33 éves Pécel Dojo SE 

működését, megteheti adója 1 %-ának 
felajánlásával vagy akár egy ebéd árá-
nak utalásával is a PÉCEL DOJO S.E., 
50437210-15556404 számú számlá-
jára. Továbbra is álom egy saját, min-
den igényt kielégítő hely, amely kö-
zösségi házként is funkcionál. A Dojo 
kinőtte a Petőfi  suli tornatermét, ahol 
már így is 4-5 kupacban és két turnus-
ban, heti három alkalommal zajlanak 
az edzések. Hisz minden nap meg tud-
nák tölteni a tornatermet, a várakozó 
szülőknek is szívesen szerveznének el-
foglaltságot, a versenyzők így is együtt 
edzenek a kezdőkkel, ami megosztja a 
senseiek fi gyelmét, akik így is szeretet-
tel várnak mindenkit, mert úgy tart-
ják a Pécel Dojonál mindig van hely a 
jó emberek számára.  SzZs

Egészséges és spe-
ciális igényű gyere-

kek, rendezett körülmények 
között élő és nehezebb sor-
sosú fi atalok, kicsik és na-
gyok egyaránt második csa-
ládra lelnek a Dojoban.

Az állásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező,  
büntetlen előéletű jelentkezőket várunk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával, 
valamint „Hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok kezeléséhez a pályázat időtartama 
alatt” dokumentummal lehet
    postai úton: Vigyázó Sándor Művelődési Központ,1173 Budapest, Pesti út 113.
    e-mailben: titkarsag@vigyazomh.hu, Klein Marianna igazgató részére

A Rákoskerti Művelődési Ház
(a Vigyázó Sándor Művelődési Központ tagintézménye)

pályázatot ír ki
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER,

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ
főfoglalkozású, határozott időre szóló

munkaviszonyban ellátott álláshely betöltésére.
Feladatok:
    művelődésszervezői feladatok ellátása,
    tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások, szabadtéri fesztiválok szervezése,
    az intézmény honlapjának tartalmi frissítése.

Pályázati feltételek:
    felsőfokú szakirányú végzettség vagy bármilyen diploma  

és szakirányú OKJ-s szakképesítés
    gyakorlott szintű MS Office irodai alkalmazások ismerete

A munkavégzés helyszíne: Rákoskerti Művelődési
Ház, 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.

Az állásról felvilágosítást ad:
Klein Marianna igazgató, telefon: (+36 70) 670 7508,

e-mail: titkarsag@vigyazomh.hu

A pályázat benyújtásakor a „Művelődésszervező” jeligét kérjük feltüntetni.
Pályázó jelentkezésének elküldésével vállalja,  

hogy hozzájárul adatai kezeléséhez a pályázati eljárás lezárásáig.

HERBÁK ZOLTÁN órás
Pécel, Rákos utca 1. (5. számú üzlet)
Penny parkolónál, a dohánybolt mellett.

 
ÓRAÜVEGCSERE

NYITVATARTÁS:  
30  ZÁRVA

Tel.: 

MÁRKÁS ÓRÁK  
KARBANTARTÁSI MUNKÁI 

KÁRTYÁS  
FIZETÉSI  

 
VIZSGÁLAT

Telefon: 
06-20/452-33-27

T ll ff

Alumínium, alumínium  
öntvények, és saválló anyagok  
HEGESZTÉSÉT 

VÁLLALOM! 
KORICSÁNSZKY ALPÁR

ÁCS, TETŐFEDŐ 

  cserepes lemez fedés
  széldeszkázás
 bádogos munkák
 beázások javítása
  tetőszerkezet, eresz- 
csatorna javítása, cseréje

ALPIN TECHNIKÁVAL Ács Kapocs Építő Kft.

KEDVEZŐ ÁRAK! +36-30/919-4694

TETŐŐFEEDDŐŐ 
TTETETŐTŐFŐFEFEDEDŐDŐ

es lemez fedés

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK ALAPTÓL

           A TETŐIG

GENERÁL-

        KIVITELEZÉS

Érd.: 06-70-342-1653

Gyáli salátafeldolgozó  
üzembe keresünk  

2 műszakos munkarendbe  
(7:00–16:00, 16:00–01:00).  

EGYÉNI BEJÁRÁS.  
Átlag nettó bérezés:  

220.000–240.000 Ft 
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Stefan-Gránit Kft.nStefan

TEL.: 06-30/587-1480
CÍM: Pécel, Maglódi út 125.

GRÁNIT  
SÍRKÖVEK  

PÉCEL, 
Rét utca 6/A.

www.neptunautokozmetika.hu

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

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

DIGITÁLIS NYOMTATÁSIS NYOMTATÁÁS

 Tel.:
E-mail.: jtprintmuhely@gmail.com

Monty Állatpanzió  
RÁKOSCSABA
SZOLGÁLTATÁSAINK:  
kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ

TEL.: 06-70/595-6931
WEB: www.allatpanzio.com Monty Állatpanzió

 NAPKÖZI
 KUTYAOVI
 PANZIÓ (hosszabb távra is)
 ÁLLATKOZMETIKA
 KUTYAKIKÉPZÉS

 KUTYAFUTI
 FUTÓPADOS EDZÉS
   HOOPERS  
OKTATÁS

 NÓZI TANFOLYAM

Helyszín: a Lázár Ervin Városi Könyvtár 
és Szemere Pál Művelődési Ház (Isaszegi út 3.)

Előzetes bejelentkezés szükséges: 
Varga Balázs – 06-20-201-8713

MINDEN HÓNAP 
ELSŐ PÉNTEKÉN 19 ÓRÁTÓL

KVÍZ-EST 
Varga Balázzsal

4-5 fős csapatok részére!

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!

LCD, plazma és hagyományos televíziók,
HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

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

PÉCELTV SZERVIZ

WBPF Junior Európa Bajnok
WBPF Felnőtt Európa Bajnok
WBPF Junior Világbajnok
WBPF Felnőtt Világbajnok II. helyezett

 IFBB Fitness Modell I. helyezett
 IFBB Magyar kupa II. helyezett

SZEMÉLYI EDZÉS 

      Ha szeretnél elkezdeni sportolni, de nem tudod hogyan kezdj neki, a személyi edző segíthet. 
Fenntartja a motivációt, segít neked a céljaid elérésében, folyamatos visszacsatolást ad.

      Azoknak, akik nem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal a kondigépek használatát illetően.
      Kezdőknek, akik még nem voltak fitneszteremben, nem sportolnak rendszeresen.
      Kismamáknak a biztonságos edzés érdekében.
      Olyanoknak, akik eddig edzettek, de nem értek el eredményt.
      Akik fogyni, erősödni vagy formálódni szeretnének.

A CLUB FITNESS & GYMBEN
Kinek ajánljuk a személyi edzést?Ki

Neufeld Viktória: 
06 70 357 45 43

Hostyinszki Mira 
06 70 670 40 11

Pitzer Bettina  
06 20 377 3414

Kőszegi Rajmund 
06 20 348 26 87

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163 Tel.: 06-28/452-079  E-mail: florcontroll@gmail.com

URH
GPRS 

csatlakozás

RIASZTÓRENDSZEREK- 
ÉS KAMERARENDSZEREK 

TELEPÍTÉSE

24 órás távfelügyelet 
és vonulószolgálat

Legyen Ön is biztonságban 
ÉJJEL ÉS NAPPAL!

VILLANYSZERELÉS

A BIZTONSÁG 
FOKOZHATÓ
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Hirdetés

Szakképzett, gyakorlattal rendelkező virágkötőt ke-
resek péceli virágboltba. Ürmösi Mária: 06-20/445-7216

Készpénzért veszek! Bútorokat, dísztárgyakat, órá-
kat, festményeket, porcelánokat, könyveket, írógépet, 
szőrmebundát, csipkéket, bakelit-lemezeket, ezüstöt, 
kristályokat, bizsukat, teljes hagyatékot díjtalan kiszál-
lással. Tel.: 06-20/294-9205 – Németh Dániel

APRÓHIRDETÉS

DR. VARGA LÁSZLÓ 
EGÉSZSÉGHÁZ 
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.
Telefon: 06-70/370-3104, 
06-28/662-104 
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; 
hétvégén és ünnepnap 
a nap 24 órájában.

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

DR. HERKUTZ ZOLTÁN
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-235
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com

DR. RAY PÉTER 
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-225 
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 
(Benkő Julianna volt körzete)
Telefon: 06-28/547-226
8 és 16 óra között rendelési időn 
kívül, kizárólag sürgős esetben a 
06-30-910-6610
E-mail: herta018@gmail.com

DR. TAKÁCS GYÖRGYI
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/738-880, 
06-20/996-7255
E-mail: info@pecelmed.hu

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA 
DR. PERLAKI MÓNIKA 
Rendelési időben hívható telefon-
szám: 06-28/547-236
További információ: 

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

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

https://pecel1gyerek.hu/

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

2. védőnői körzet: 
(helyettesített körzet)
TÖRÖK SÁNDORNÉ 
Telefon: 06-20/770-5565
ISTÓK MÁRIA 
Telefon: 06-20/529-8538

3. védőnői körzet: 
ISTÓK MÁRIA
Telefon: 06-20/529-8538

4. védőnői körzet: 
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-30/381-1332

5. védőnői körzet: 
(helyettesített körzet)
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Telefon: 06-30/568-5668
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-30-381-1332

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PÉCELI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1., 
I. emelet – Központi telefonszám:
06-28/452-751, Fax: 06-28/452-755, 
e-mail: hivatal@pecel.hu,  
weblap: www.pecel.hu
Jegyző: OLÁH JÁNOS, 
Telefon: 06-28/452-752, 
e-mail: jegyzo@pecel.hu
Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE
Telefon: 06-28/452-751,
e-mail: aljegyzo@pecel.hu

PÉCEL ÜZEMELTETŐ Kft.
Telefon: 06-20/615-7550, 
06-28/662-089. E-mail: 
varosuzemeltetes.pecel@gmail.com
Ügyvezető: Koricsánszki Tamás
telefon: 06-20/5760-012

PÉCELI CSALÁD- ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Telefon: 06-28/662-036, 
mobil: 06-20/801-2399, 
e-mail: info@csaladsegitopecel.hu 

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

GYÓGYSZERTÁRAK
Péceli Szent Korona Patika Kft.
2119 Pécel, Pes   út 6. 
06-28/453-766
Péceli-Gyógyszertár
2119 Pécel, Maglódi út 9.  
06-28/792-806
Szemere Patika
2119 Pécel, Városház utca 4. 
06-28/452-851

DÉL-PEST MEGYEI 
VÍZIKÖZMŰ Zrt. PÉCELI 
ÜZEMEGYSÉGE
Telefon: 06-29/340-010, 
e-mail: 
pecel.ugyfelszolgalat@dpmv.hu

PIAC
Pécel Üzemeltető Kft.
Telefon: 06-20-576-0012 

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

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

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

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

Balog Zoltán 
rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/314-4914
E-mail cím: balogzo@pest.police.hu

Nováki Attila 
rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/268-7610
E-mail cím: novakia@pest.police.hu

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

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Telefon: 06-20-393-1308
e-mail: 
kozteruletfelugyelet@pecel.hu

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

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

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

 
SZÁLLÍTÁS PÉCELEN!

Pécel, Baross utca 7.
1100-2000  zárva

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

Food #Pécel

NAPI AJÁNLAT
1 500

BBQ tál – 1 személyes:
BBQ csirkeszárny,  
cornflakes csirke csíkok, hasáb  . . . . . . . .  1    750 Ft
Miccs tál – 1 személyes:
4 db mititei miccs, hasáb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1    190 Ft
1 személyes tál:
Rántott sajt, grillezett csirke, rántott karaj, vegyes köret  . . .  2    090 Ft
Csibe tál – 1 személyes:
Párizsi csirke, grillezett csirke, rántott csirke, vegyes köret . . .  2    290 Ft
Vega Tál – 2 személyes:
Házi saláta, görögsaláta, gomba, rizs,  grillezett 
mozzarella, rántott sajt, rántott hagyma, tartár  . . . . . . . . . . .  4    900 Ft
Baross Tál – 2 személyes:
Fűszeres tarja, roston csirke, chilis csirkeszárny,  
rántott sajt, rántott hagymakarika, rizs, 
steakburgonya, hasáb, csalamádé, tartár  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6    690 Ft
Baross Extra Tál – 3 személyes:
Cordon blue, párizsi csirkemell, rántott karaj,  
cigány pecsenye, rántott sajt, rántott gomba,  
steakburgonya, hasáb, rizi-bizi, csalamádé, tartár . . . . . . . . .  7    590 Ft

Retro Burger . . . . . . . . . . . 1    090 Ft
Sajtburger . . . . . . . . . . . . . 1    290 Ft
Baconos Sajtburger . . . . .1    390 Ft
Csibe Burger  . . . . . . . . . . . 1    490 Ft
Gyros Burger . . . . . . . . . . . 1    590 Ft
Pirított-hagymás  
Chedar Burger  . . . . . . . . . 1    690 Ft
Gluténmentes Burger . . 1    690 Ft
Vega Burger. . . . . . . . . . . . 1    690 Ft
Vegán Burger . . . . . . . . . . 1    990 Ft
Vadász Burger  . . . . . . . . . 1    990 Ft
Lala Burger  . . . . . . . . . . . . .2    190 Ft
Pulled Pork Burger . . . . . .2    190 Ft
Gyerek Burger  . . . . . . . . . . . 690 Ft
Dupla sajt: 200 Ft Dupla hús: 400 Ft

Szezámmagos csirkemell  . . . . 1    490 Ft 
Chilis csirkeszárny  . . . . . . . . . .  1    090 Ft
Roston csirke  . . . . . . . . . . . . . . . . 1    290 Ft
Fűszeres tarja . . . . . . . . . . . . . . . . 1    490 Ft
Rántott csirkemell . . . . . . . . . . . 1    390 Ft
Rántott karaj . . . . . . . . . . . . . . . . 1    390 Ft
Lecsós szelet . . . . . . . . . . . . . . . . . 1    390 Ft
Borzas szelet  . . . . . . . . . . . . . . . . 1    590 Ft
Avarborda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1    590 Ft
Cordon bleu  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1    690 Ft
Fetasajttal, paradicsommal  
töltött csirkemell . . . . . . . . . . . . 1    690 Ft
Párizsi csirke  . . . . . . . . . . . . . . . . 1    490 Ft

HAMBURGEREK

Cornflakes csirke wrap . . . 1    390 Ft
Grill wrap . . . . . . . . . . . . . . . . 1    490 Ft
Gyros wrap  . . . . . . . . . . . . . . 1    490 Ft
Vega wrap . . . . . . . . . . . . . . . 1    490 Ft
Gluténmentes wrap. . . . . . 1    990 Ft
Teljeskiörlésű wrap . . . . . .  1    490 Ft
Pulled pork wrap  . . . . . . . . 1    990 Ft

MENÜBEN  
+ 790 Ft

WRAPOK

KÖRETEK

DESSZERTEK

TÉSZTÁK

FRISSEN SÜLT ÉTELEK TÁLAK

Palacsinta (2 db) . . . . . . . . . . . . . . . .490 Ft
Túrógombóc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .590 Ft
Gesztenyepüré . . . . . . . . . . . . . . . . .650 Ft
Madártej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690 Ft
Aranygaluska. . . . . . . . . . . . . . . . . . .790 Ft

Sajtos-tejfölös tészta . . . . . . . 990 Ft
Penne Arrabiata . . . . . . . . . .  1    490 Ft
Carbonara . . . . . . . . . . . . . . . .  1    590 Ft
Bolognai  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1    590 Ft

Rizs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490 Ft
Rizi-bizi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Ft
Kukoricás rizs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Ft
Hasábburgonya  . . . . . . . . . . . . . . .  490 Ft
Steak burgonya  . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Ft
Zöldséges bulgur . . . . . . . . . . . . . . . 650 Ft
Édesburgonya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Ft

LÁNGOS – 590 Ft-tól
GYROS – 990 Ft-tól

 – 450 Ft-tól

SAJTOK – 990 Ft-tól
SALÁTÁK – 1350 Ft-tól

-
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SZÉP KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.

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

HÍVJON MOST!

É

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!



 +36-20-937-9522
 kriskagep@gmail.com

MINDEN, AMI KLÍMA
 

 
 

TEL.: +36 20 982 0345
 info.klimakiraly@gmail.com

WEB: www.klimaking.hu

TEL.

 
 

 
 

és ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL. 

GYORS ÉS PRECÍZ KIVITELEZÉS,  

INGYENES FELMÉRÉSSEL!

és LLAMI TÁMÁL
+36 20 982 0345 

50 -os  
ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

KLÍMAKING

KLÍMASZERELÉS, -SZERVIZ, -KARBANTARTÁS


