PÉCELI
2021. MÁRCIUS • XXIV. évf.

HÍREK

PÉCEL VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ
HAVILAPJA

Pécel város
b ld l kö
tl ü
hivatalos weboldala
közvetlenül
elérhető, ha a QR-kódot
mobiltelefonjával leolvassa.

A RÁDAY-KASTÉLY
MÚLTJA ÉS JÖVŐJE
6. ÉS 14. OLDAL

HÍREK A VASÚTVONALAT
ÉRINTŐ ÉPÍTÉSI
MUNKÁKRÓL
2. OLDAL

PÉCELEN IS
MEGKEZDŐDÖTT
A KORONAVÍRUS
ELLENI OLTÁS
4. OLDAL

A KÖZÖSSÉG
PÉCELÉRT EGYESÜLET TAVALYI
EREDMÉNYEI
7. OLDAL

KÖZLEKEDÉS

ÖNKORMÁNYZAT

HÍREK a vasútvonalat
érintő építési munkákról

TÁJÉKOZTATÁS
VENDÉGLÁTÓ ÜZLETET
MŰKÖDTETŐ
KERESKEDŐK RÉSZÉRE

Tisztelt Péceliek!
Számos kérdés érkezik hozzánk a vasútvonalat érintő munkák befejezésével kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket továbbítottuk
a Strabag Vasútépítő Kft. munkatársának, aki készséggel válaszolt nekünk.

J

P+R PARKOLÓK
„A” jelű parkoló, amely az állomásépület Budapest felőli
oldalán található, 2021. október végén kerül átadásra.
„B” jelű parkoló, amely az állomás északi oldalán épül,
2021. június végétől vehető igénybe.
„C” jelű parkoló, amely az állomásépület Isaszeg felőli oldalán
található, 2021. június végétől lesz használható.

A peronaluljáró liftjeit
várhatóan 2021. június végétől lehet majd használni.

A Rét utcában, a lakóparknál
elmaradt útépítési munkák

Az állomásépület felújítása kapcsán

várhatóan 2021. március végéig megvalósulnak.

az új biztosítóberendezés tervezetten 2021. április 30-án
kerül üzembe, ezután lehet a felújított épületbe az utasforgalmi szolgáltatásokat beköltöztetni, ami várhatóan
plusz 1 hónapot vesz majd igénybe.

Zajvédőfal építés, tereprendezés, növénytelepítés

A Damjanich utcai szintbeni
gyalogos vasúti átjáró

és az egyéb befejező munkák 2021. szeptember közepéig
elhúzódhatnak.
Megértésüket és türelmüket kérjük!

2021. június végétől lesz használható.

STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT.
RÁKOS-GÖDÖLLŐ PROJEKT
PANASZIRODÁJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:

A Baross utcai szintbeni
gyalogos vasúti átjárót,
amely közvetlen a közúti vasúti átjáró mellett található, 2021.
június végétől használhatják a járókelők.

E-mail: office.sbrakos2017@strabag.com
Mobil: +36-30/320-5085
A panasziroda telefonon
hétfőtől csütörtökig 8-16,
illetve pénteken 8-13 óráig érhető el.
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Néhány aktuális dologról szeretném önöket tájékoztatni.

elenleg a legfontosabb, amivel foglalkozunk, az a 2021. évi önkormányzati költségvetés. Tavaly ilyenkor
azt mondtam, hogy szűkös a költségvetésünk, sajnos, most sem mondhatok mást.
Pár tényt említenék ezzel kapcsolatosan:
a tervezett adóbevételek összege jelentősen csökkent, melynek egyik oka az, hogy
a járványhelyzet miatt visszaesett a gazdaság teljesítőképessége. Az előző évekhez
képest sokkal többe kerül az orvosi ügyelet, viszont a NEAK finanszírozás összege változatlan. A közétkeztetés ugyancsak drágább, és a normatív támogatás
nem változott. Enyhíti a problémát a 25
ezer fő alatti településeknek nyújtott állami támogatás, mely a kormányzati döntés miatt kieső adóbevételt teljes mértékben pótolja.
A pályázati beruházások befejezéséhez
sincs fedezet a költségvetésben. Ez ügyben segítségért fordultunk országgyűlési képviselőnkhöz, Dr. Szűcs Lajoshoz. Ő
felvázolta a lehetőségeket, miszerint egyedi kormányzati támogatás, valamint felhalmozási hitel igényléséhez folyamodhatunk. A képviselő úr biztosított minket,
hogy kérelmeink pozitív elbírálása érdekében minden tőle telhetőt megtesz. Bízunk ennek sikerében, és akkor indulhat
az orvosi rendelő befejező szakasza és a
Csatári-Levendulás településrészeken a
csapadékvíz-elvezető rendszer létesítésére irányuló beruházás. E két ügyben a
rajtunk múló feladatokat elvégeztük, a
tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárások hamarosan lezárulnak.
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Az elmúlt hetekben nagy port kavart fel
a Rét utcai vasúti átjáró lezárása. Akik
rendszeresen figyelemmel kísérik a város híreit, nagyon jól tudják, hogy erről
már évekkel ezelőtt döntés született, kezdetektől ez szerepelt a vasútfelújítás terveiben. Mi is megpróbáltunk lobbizni az
átjáró megmaradása érdekében, ahogyan az előző városvezetés is, de mondhatni, süket fülekre találtunk, és ezen nem
változtatott volna az sem, ha aláírásgyűjtést szervezünk. A felüljáró azért lett építve, hogy kiváltson egy átjárót, mint ahogyan a többi településen is.
A piac felújítási projekt halad, jelenleg a piacot körbejáró út építése folyik.
Számításaink szerint kora ősszel befejeződnek a munkálatok. Addig is mindent
megteszünk annak érdekében, hogy zavartalanul működhessenek az ott lévő
üzletek és szombati napokon a piaci árusítás is.
A jó idő beálltával újra előtérbe kerültek az úthibák. Tudom, mindenki azt
várja el, hogy az őt legjobban zavaró kátyú legyen megszüntetve. Egyszerre nem
megy, rengeteg a kátyú, a Pécel Üzemeltető Kft. munkatársai igyekeznek mindet sorba venni, de ez sok időbe telik.
A mindennapok továbbra is munkával telnek, tárgyalunk, intézzük az aktuális problémákat, és bár nincs fejlesztésre szánható pénzünk, azért figyeljük
a pályázati kiírásokat is, hiszen időnként előfordulnak 100 %-os finanszírozású pályázatok is, ezekkel a lehetőségekkel örömmel élnénk.
Megértésüket, türelmüket kérem. Ha
lassan is, de haladunk. Bízzanak bennem
és munkatársaimban, ahogyan önök, mi
is a legjobbat akarjuk városunknak.

Felhívjuk a Pécel Város területén vendéglátó üzletet működtető kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX. 29.) Korm. rendelet 31. §-a alapján a
2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó
üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb
2021. március 31-ig köteles bejelenteni a
jegyzőnek.
A vendéglátóhelyek az alábbi típusokba
sorolhatók:
Étterem • Büfé • Cukrászda • Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely • Italüzlet, bár • Zenés-táncos
szórakozóhely • Munkahelyi • közétkeztetést végző vendéglátóhely • Gyorsétterem • Rendezvényi étkeztetés • Alkalmi vendéglátóhely • Mozgó vendéglátóhely
A bejelentéshez szükséges nyomtatvány
és a Korm. rendelet 4. melléklete letölthető
a www.pecel.hu honlapról.
Fentiek alapján kérjük, hogy a vendéglátó üzletet működtető kereskedők a megjelölt határidőre a bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni szíveskedjenek. A
bejelentést megtehetik elektronikus úton
e-Papíron (https://epapir.gov.hu) vagy a
paksa.katalin@pecel.hu email-címre történő megküldéssel, vagy postai úton (2119
Pécel, Kossuth tér 1.), vagy a kitöltött dokumentumot személyesen elhelyezhetik a
Péceli Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába, hétfőn 8 és 18 óra
között, keddtől csütörtökig 8 és 16 óra között, illetve pénteken 8 és 14 óra között.
További információ Paksa Katalin hatósági ügyintézőtől a 06-28/662-150 telefonszámon vagy a paksa.katalin@pecel.hu
email címen kérhető.

Horváth Tibor polgármester
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
HORVÁTH TIBOR polgármester (Közösség Pécelért
Egyesület) 5. körzet képviselője.
Telefon: 06-20/411-7856
E-mail: polgarmester@pecel.hu
Fogadóóra: Minden hétfőn
14 órától 17 óráig. Időpont egyeztetéss
a 06-28/662-007-es telefonszámon.
SARLÓS
IMRE alpolgármester (Közösség
SA
Pécelért
Egyesület) 7. körzet képviselője.
P
Telefon: 06-20/410-0000
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu.
Időpont
egyeztetés a 06-20/410-0000-as
Id
telefonszámon.
VARMUZSA PÉTER (Közösség Pécelért Egyesület)
gy
)
1. körzet képviselője. Telefon:
06-20/349-1305, E-mail: varmuzsa.
peter@pecel.hu. Időpont egyeztetés
a 06-20/349-1305-ös telefonszámon.

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

Pécelen is
megkezdődött
a koronavírus
ELLENI OLTÁS

Február elején megérkezett az első oltóanyag
szállítmány Pécelre. Ezzel egyidejűleg a háziorvosok megkapták a praxisukban védőoltásra
regisztráltak életkor szerint rendezett listáját.

T
TORMA
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
T
Telefon: 06-20/924-6244
E-mail:
E
torma.gabor@pecel.hu
PANKUCSI EDINA (Közösség Pécelért Egyesület) 3. körzet képviselője.
Telefon: 06/20-349-0415
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu
KA
KARSAI ANDRÁS (Független)
4.
4 körzet képviselője.
T
Telefon: 06-30/773-1100.
E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadóóra:
ó Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általános
no 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
A
(Összefogás 2119 Egyesület).
Telefon: 06-20/465-0440. E-mail:
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu
u

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

KŐVÁRI IMRE
Telefon: 06-70/602-1549
E-mail: kovari.imre@pecel.hu

A

listán kívül a behívásnál
egyéb szempontokat is fegyelembe kell venni, például, hogy a rendelkezésre álló
vakcina mely korosztálynak, mely
meglévő betegségek mellett adható.
Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
Aki oltásra érkezik, számítson
arra, hogy hosszabb időt kell ott tölteni. Egyrészt, az oltás előtt és után
is komoly adminisztrációt kell elvégezni, másrészt, a vakcina beadása
után legalább 15-30 percet még a
rendelőben kell maradni, hogy az
esetleges reakciót megfigyelhessék.
(Ez vonatkozik a többi oltóhelyre is.)
Mindenki, aki regisztrált, sorra
fog kerülni, legyenek türelmesek.
Ez ügyben ne zavarják telefonhívásaikkal az orvosokat és asszisz4

tenseiket, annál is inkább, mert ők
sem tudják, mikor, mennyi és milyen fajta oltóanyagot fognak kapni.
Aki eddig nem regisztrált, és szeretne, bármikor megteheti a www.
vakcinainfo.gov.hu weboldalon.
Sokan vannak, főleg az idősebb korosztályban, akik nem rendelkeznek
internettel vagy számítógépes ismeretekkel. Ők kérhetnek segítséget
a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól (T: 06-28-662-036, 06-20801-2399), de hozzátartozóik vagy
szomszédaik is biztosan szívesen segítenek a regisztrálásban.
Az oltással kapcsolatos intézkedések nagy körültekintést és figyelmet
igényelnek. Az oltási napokon a háziorvosok és asszisztenseik különösen elfoglaltak. Vannak helyzetek,
amikor nem tudják felvenni a telefont, kérik a lakosság megértését.
PÉCELI HÍREK | 2021. MÁRCIUS

ADÓBEFIZETÉSEKKEL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy
a helyi adók 2021. I. félévi befizetési
határideje 2021. március 16. napja.
Adószámla egyenlegük a https://ohp.
asp.lgov.hu oldalról (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatali Portál) is elérhető
ügyfélkapus vagy cégkapus bejelentkezést
követően az ,,adóegyenleg lekérdezés" menüpontban.
A vállalkozók a korábbi évekhez hasonlóan idén is csak elektronikusan intézhetnek ügyeket, ők a tárhelyükre kapnak az
I. fokú adóhatóságtól adószámla kivonatot. A pénzforgalmi számlanyitásra nem
kötelezett egyéni vállalkozók csekket csak
– amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi az ügyfélfogadást – személyesen
kaphatnak vagy meghatalmazottjuk útján.
Amennyiben a fenti adószámlaszámok
valamelyikére utalnak, úgy kérjük, hogy
az esetleges félreértések elkerülése érdekében legyenek kedvesek egyértelműen
hivatkozni az utalás közleményében arra,
hogy mely Adózónk adókötelezettségét kívánják rendezni (és az Adózót azonosítsák
egyértelműen, ne az adótárgyat).
Természetesen az adószámlák felsorolásából kihagytuk a gépjárműadót, hiszen,
ahogyan arról a Tisztelt Adózók már többféle formában is értesülhettek, az idei évtől
a gépjárműadóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el, így legfeljebb a 2020. december 31-ig felhalmozott
gépjárműadó-hátralék vonatkozásában
kapnak értesítést az érintettek, de az idei
éves gépjárműadót már nem az I. fokú adóhatóság felé kell teljesíteniük.
Köszönjük együttműködésüket a
fizetési határidők betartására vonatkozóan.
Ismételten felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy talajterhelési díjfizetési
kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási ha2021. MÁRCIUS | PÉCELI HÍREK

KI LEGYEN AZ ÉV
EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓJA?

ADÓSZÁMLASZÁMOK:
Építményadó:
10400494-50505156-57531051
Telekadó:
10400494-50505156-57531336
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
tósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya
alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz. Az előző évre vonatkozó talajterhelési díj bevallásának és megfizetésének
a határideje 2021. március 31. napja. Változás a korábbi évekhez képest, hogy az
idei évtől már nem jelent a talajterhelési
díj megfizetése alóli mentességet az, hogy
ha a kibocsátó kizárólag átemelő szivatytyúval tud rákötni a csatornára.
Az Adócsoport munkatársaival az Önkormányzat hivatalos honlapján az Adóés Pénzügyi Iroda/Adócsoport ügyintézőinek neve melletti telefonos és e-mail
elérhetőségeken vehetik fel a közvetlen
kapcsolatot.
Az Adócsoport ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 08.30-12.00 és 13.00-17.30
szerda: 08.30-12.00 és 13.00-15.30
Az Adócsoport ügyfélfogadásának helyszíne: 2119 Pécel, Petőfi u. 1. (a levelezési cím továbbra is: 2119 Pécel, Kossuth
tér 1.)
Oláh János jegyző
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PÉCEL VÁROS Önkormányzata Képviselő-testületének a városi
kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III.31.)
önkormányzati rendelete szerint Az
Év Egészségügyi Dolgozója Díj (a
továbbiakban: kitüntető cím) alapításával Pécel Város Önkormányzata kifejezi elismerését azon egészségügyi dolgozók – asszisztensek,
nővérek, védőnők, orvosok – iránt,
akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Pécel Város polgárainak egészségügyi
ellátása magasabb színvonalú legyen. A kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki Pécel
Városában az egészségügyi ellátás
területén magas színvonalon végzi
szakmai tevékenységét.
A kitüntető címre vonatkozó
javaslatok 2021. március 31. napjáig nyújthatók be a Képviselőtestület Szociális Bizottsága részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
További információ Pécel Város Önkormányzatának honlapján
(www.pecel.hu) érhető el.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Péceli Polgármesteri
Hivatal pályázatot hirdett

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A részletes pályázati feltételek megtekinthetők Pécel Város Önkormányzatának
honlapján (www.pecel. hu).

KÖZÖSSÉG

KÖZÖSSÉG

Fontosnak tartjuk,
hogy SEGÍTSÜNK!

Csak baleset
NE LEGYEN!

A péceli taxis 50 éve ül a volán mögött, ez alatt
több mint 4 millió kilométert vezetett balesetmentesen. Ismeri a főváros minden zegét-zugát,
nincs szüksége navigációs eszközök segítségére.

T

okár Péter László ma is ugyanabban a házban él, ahol megszületett,
csupán ifjú korának pár évét töltötte Péceltől távol. Édesapját az 1956-os eseményekben való részvételéért börtönbüntetésre ítélték, ez rányomta bélyegét az egész
család életére. Abban az időben egy rendszer ellenesnek nyilvánított apa gyermekeit
nem vették fel középiskolába. Péter szerencsés volt, a Pécelen szolgáló Halász Endre
atya közbenjárásának köszönhetően bekerült a Kecskeméti Piarista Gimnáziumba,
ahol leérettségizett, majd szakmát is tanult.
Lelkiismeretes, pontos munkáját többször értékelték. A „Kiváló Dolgozó” kitüntetés mellett megkapta a „250 000 kilométer
balesetmentesen” és a „500 000 kilométer
balesetmentesen” plaketteket is. Ez még a

80-as években történt, azóta sajnos megszűnt ez a fajta elismerés. A félévszázad
alatt sosem okozott balesetet, de azért voltak nehéz pillanatok. Négyszer törték öszsze az autóját, de szerencsére személyi sérülés sosem történt.
Egy taxisnak nem csak a fizikai kihívásokkal kell megbírkóznia, de fontos, hogy
megtalálja a megfelelő hangot a különféle habitusú emberekkel, akikkel nap mint
nap találkozik. Péter büszkén meséli, hogy
utasai között sok híres ember volt, jó néhányat közülük több ízben is fuvarozott. Ma
is jól emlékszik Gobbi Hilda, Major Tamás, Kabos László vagy Antal Imre címére, még a házszámukra is. Kedves emlékei
vannak róluk, mert a művészek közvetlenek, barátságosak voltak vele, magánéle-

A Közösség Pécelért Egyesület az elmúlt évben a lehetőségekhez mérten próbált segíteni a nehezebb helyzetbe került családokon. A tavalyi év eseményeiről
beszélgettünk Sarlós Imrével, az egyesület elnökével.
tüknek azt a részét mutatták meg, amiről
nem írtak az újságok.
Szeretett hivatásáról így vall:
„Imádom a munkámat, bár 10 éve nyugdíjba mentem, de még mindig dolgozom.
Igaz, csak éjszakai műszakot vállalok, már
nem bírom a nappali forgalmat. A járművezetők türelmetlenek, figyelmetlenek, sok
a szabálytalanság, aztán meg vitatkoznak,
hogy ki volt a hibás. Én mindig azt mondom, hogy mindegy, kinek van igaza, csak
baleset ne legyen. Hálás vagyok feleségemnek, aki a hosszú évek alatt biztosította és
ma is biztosítja a nyugodt családi hátteret,
ami nélkül nem tudnám jól és higgadtan végezni a munkámat. Három gyermekem és
három unokám van, ők jelentik számomra
a kikapcsolódást, a boldogságot.”
L.Á.

FILMFORGATÁS

A PÉCELI RÁDAY-KASTÉLYBAN
PÉCELRE ÉRKEZETT
a Hazahúzó című műsor
stábja január végén, hogy
a Ráday-kastélyról egy hoszszabb filmet forgasson. A
műsor elsősorban a hazai
üdülési és szabadidős lehetőségek bemutatásával

foglalkozik. Ez alkalommal
városunk vezetői, Horváth
Tibor polgármester, Sarlós
Imre alpolgármester, Oláh
János jegyző és Garamszegi Zsolt képviselő megbeszélésen vettek részt a
péceli Ráday-kastély jövőjéről a fenntartó
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójával,
Glázer Tamással.
A film megtekinthető a http://www.
atv.hu/musorok/
hazahuzo weboldalon.

„TISZTA UDVAR,
RENDES HÁZ”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a „Tiszta udvar,
rendes ház” elismerő cím adományozására
A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró
Pécel Város Önkormányzat
Polgármestere pályázatot
hirdet a „Tiszta udvar, rendes
ház” elismerő cím adományozására. A „Tiszta udvar,
rendes ház” elismerő cím
adományozására vonatkozó
pályázatok 2021. június 30.

napjáig nyújthatók be Pécel
Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága részére
(2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
A javaslattételre vonatkozó részletes felhívás megtekinthető a www.pecel.hu
honlapon, valamint a Péceli
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A

z egyesület tagjai miért érzik
fontosnak, hogy
segítsenek?
– A 2020-as év megmutatta, hogy nagyon fontos a segítségnyújtás, hiszen a koronavírus-járvány miatt sok család került
nehéz helyzetbe. Minden apró segítség sokat számít.
Ez okból a Közösség Pécelért Egyesület képviselői és tagjai közösen felajánlottuk tiszteletdíjunk egy részét, hogy segíteni tudjunk. A továbbiakban egyre több
péceli csatlakozott a kezdeményezésünkhöz, amit ezúton is nagyon köszönünk.
Tavaly tavasszal első körben élelmiszer
csomagokat állítottunk össze és juttattunk el a nehezebb helyzetbe került
családokhoz
személyesen.
Ezután laptopokat szereztünk be és vittünk el péceli
gyerekeknek,
akik az online
oktatásba eszköz hiány miatt nehezebben t udt a k
becsatlakozni.
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– Az iskolakezdéskor miben tudták
támogatni a családokat?
– Iskolakezdéskor iskolaszerekre beváltható 5000 forintos utalvánnyal próbáltuk
megkönnyíteni 50 család számára a tanszerek bevásárlását.

– A könyvállomások telepítésében
is nagy szerepe van az egyesületnek.
– Igen, az ötlet Torma Gábor képviselő úré volt. Kinyomozta, honnan lehetne beszerezni a használaton kívüli telefonfülkéket, majd közösen a tagokkal
kitakarítottuk, berendeztük a telefonállomásokat, amik a város 3 pontjára lettek kihelyezve. A visszajelzések alapján
– nagy örömünkre – a péceliek nagyon
szívesen szemezgetnek az ott található
könyvekből.
– Az év végén sem pihentek…
– Részt vettünk a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Legyél
Te Is Angyalka programban, melynek keretében 17 gyermeket tudtunk megajándékozni. Karácsony előtt pedig 50 családnak
tudtunk ismét élelmiszer csomagot szállíA Varázskulcs Közösségbe járó gyermekek tani, hogy valamivel könnyebb legyen a katáborozását is támogattuk. Van egy család, rácsonyi időszak.
akik egyébként sok családnak segítettek, de
most ők kerültek bajba, a lehetőségekhez – A fent említett dolgok nem valómérten tudtuk őket is pénzadománnyal tá- sulhattak volna meg, ha…
mogatni. Az érettségi vizsgák lebonyolítá– Igen, ha nem állnak mellettünk sesát segítve maszkokat, kesztyűket, illetve gítő szándékú péceli adományozók. Volt,
fertőtlenítő szereket adományoztunk a pé- aki pénzadománnyal segített, de volt, aki
celi iskoláknak.
tartósélelmiszert, tisztítószert, maszkokat
adományozott, és ezzel támogatta a mun– Jól tudom, hogy egy családnak kánkat.
Az egyesület 2020-ban 1 780 000 fosegítettek újjáépíteni a leégett hárintot fordított adományozásra.
zukat?
– Igen. Sajnálatos módon a 2020. év
elején egy péceli család nagy bajba került, – Ha valaki segíteni szeretne, homert a házukban tűz keletkezett, ezáltal a gyan teheti ezt?
ház lakhatatlanná vált. Mikor felhívtuk a
– A kezdeményezésünk folyamatos,
figyelmet arra, hogy a családnak segíteni melyhez további felajánlásokat szívesen
szeretnénk, akkor rendkívüli módon fo- fogadunk.
gott össze Pécel lakossága, és a Közösség
Aki a továbbiakban segítené a családoPécelért Egyesület számlájára nagyon so- kat, a Közösség Pécelért Egyesület bankkan utaltak kisebb nagyobb összeget. Így számlájára tud utalni.
ebben az esetben pénzadománnyal és munSzámlaszám: 65100211-11049951
kával közösen tudtunk segíteni a családnak
A közlemény rovatba kérjük írják be:
a ház felújításában.
„Segítsünk együtt”.
CS.K.
7

ÓVODAI BEÍRATÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBA (a továbbiakban: PVO) a
2021/2022-es nevelési évre történő beíratás időpontja
2021. április 20. napjától
2021. április 23. napjáig,
7.30 és 17.00 óra között lesz.

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

KÖTELEZŐ BEÍRATNI
a 3. életévüket 2021. augusztus
31. napjáig betöltő kisgyermekeket, továbbá a kormányhivatali
döntéssel (határozattal) rendelkező azon kisgyermekeket, akik
2021. augusztus 31-ig betöltik a
4. életévüket.

A PVO felvételi körzete: Pécel
Város közigazgatási területe

SZÜKSÉGES IRATOK:
(eredeti)

A GYERMEK RÉSZÉRŐL:
• a gyermek nevére kiállított
személyazonosságot
igazoló hatósági igazolvány
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• születési anyakönyvi kivonat
• TAJ kártya
• oltási könyv

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

AMENNYIBEN AZ ALÁBBIAK
KÖZÜL RENDELKEZIK
BÁRMELYIK IGAZOLÁSSAL,
AZT KÉRJÜK BEMUTATNI:
• hatályos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, illetve a gyermek
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetéről kiállított
határozat
• a gyermeke esetleges tartós
betegségéről szóló igazolás
• esetleges sajátos nevelési
igényről (SNI) szóló szakértői
vélemény

• nevelésbe vett gyermek esetén kihelyező határozat
• elvált szülők esetében a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági ítélet
• külföldi állampolgárság esetében a szülők és a gyermek
Magyarországon tartózkodásához szükséges érvényes okmányok, valamint a szülők
munkavállalási engedélye.

A beiratkozás alkalmával a beírató szülő/törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy az általa közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, valamint arról,
hogy a távollévő szülővel egyetértésben íratta be gyermekét az
óvodába.
A PVO – alapító okirata szerint – jogosult sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására is.
Szabálysértést követ el az a
szülő/törvényes képviselő, aki
óvodaköteles gyermekét nem
íratja be.
A szülő írásban benyújtott
kérelme alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány
rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel
alól. A kérelmet tárgyév május
25. napjáig a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalához kell benyújtani.
Amennyiben a gyermek az
óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő ezt köteles
írásban bejelenteni az oktatásért felelős miniszter köznevelési
feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatalnak (Oktatási Hivatal, 1055
Budapest, Szalay utca 10-14.), a
beiratkozás utolsó napját követő
15 napon belül.
Az óvodai felvétel tárgyában a PVO intézményvezetője
dönt, melyről 2021. május 23ig kapnak a szülők értesítést.
Jogorvoslat: A felvételt elutasító határozat ellen fellebbezéssel lehet élni Pécel Város Jegyzőjénél. A fellebbezést az óvodai
felvételt elutasító döntés kézhez
vételétől számított 15 napon belül a PVO intézményvezetőjéhez
kell benyújtani.
Pécel Város Önkormányzata

OKTATÁS

KÖZÖSSÉG

RÁDAY – ON

2020 IGEN ÉRDEKES ÉV VOLT, és ez idén is folytatódott. A két online tanítás között két hónapot tudtunk a
diákokkal az iskolában tölteni. November óta bár a gimnázium falai konganak, a padok üresek, a termek tiszták, és
szokatlan csend van a gimnázium folyosóin, a tanítás mégis gőzerővel, az internet segítségével zajlik a láthatatlanban.
Kollégáim Pécelen, Gödöllőn és a 17. kerületben kora reggeltől késő délutánig a laptopok és számítógépek előtt ülnek
az otthonaikban. Telefon, tablet a kezükben, kamera bekapcsolva, mikrofon élesítve – minden informatikai tudásukat
összeszedve – folyamatosan megújulva és újítva eszköztárukat, töretlen lelkesedéssel magyaráznak, segítenek, képernyőt osztanak meg. Discord, Redmenta, Classroom, Meet,
Teams alkalmazások a napjaink részét alkotják lassan egy
éve. E soha nem volt hétköznapok idején is megpróbálják
tartalmas élményhez juttatni a diákságot, színes feladatokat készítenek, online élvezhető anyagokat keresnek, sokszor játékkal, beszélgetéssel oldják a sok feszültséget, frusztrációt a kamaszokban.
Természetesen vannak mélypontjaink, vannak nehezebb
napok, hetek, kilátástalannak tűnő helyzetek. Nem könnyű
ez a munkaforma sem tanárnak, sem diáknak.
De mivel pedagógusok vagyunk, minden ilyen alkalom
után ismét felállunk, hiszen a diákok számítanak ránk,
nekik talán még nehezebb, mint nekünk.
Papp Veronika és Dóka-Damu Éva Kata

2021. ÉVI NYITVATARTÁSI
IDŐ PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBAN
TÁJÉKOZTATJUK a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021. évben Pécel Város Óvodáiban a heti nyitvatartási idő 60 óra,
munkanapokon 6.00 óra és 18.00 óra között, az éves nyitvatartási idő munkanapokon folyamatos.
Az éves nyitvatartási időn belül az alábbi időpontokban
az óvoda nevelési feladatai szünetelnek, az intézményegységek zárva tartanak:
A székhelyen működő feladat-ellátási helyen a Nyitnikék
Óvoda (2119 Pécel, Petőfi u. 1/b) 2021. július 20. napjától
2021. augusztus 20. napjáig, a Gesztenyés Tagóvoda (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) és a Szivárvány Tagóvoda
(2119 Pécel, Szent Imre krt. 13.) 2021. június 16. napjától
2021. július 19. napjáig.
Pécel Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat
Polgármestere pályázatot hirdet Péceli Napsugár Bölcsőde INTÉZMÉNYVEZETŐI (kisgyermeknevelő magasabb vezetői megbízással) beosztásának ellátására.
A részletes pályázati felhívás a www. kozigallas.gov.
hu internetes oldalon, Pécel Város Önkormányzatának hirdetőtábláján és Pécel Város Önkormányzatának
honlapján (www.pecel.hu) érhető el.

SÉTA A JÓ KÖZÉRZETÉRT, AVAGY
FEDEZZÜK FEL LAKÓHELYÜNKET!
HOSSZÚ IDEJE tart már a bezártság, mindenkinek hiányoznak a kulturális programok, a baráti összejövetelek, az
együtt nevetések, a beülős kávézgatások,
sütizések, és még sorolhatnánk. A művelődési ház foglalkozásai is szünetelnek, az
oda járók nagyon hiányolják a rendszeres
mozgás lehetőségét, legyen az zumba, pingpong, torna vagy senior örömtánc. Az egyik
– főleg nyugdíjasokból álló – csoport tagjai kitalálták, hogy közös sétával pótolják
a foglalkozásokat, mert nemcsak a sportolás, de a társaság is hiányzik. Hogy igény
van erre, mi sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy hétről-hétre újabb emberek csatlakoznak a túrázó csapathoz. (A létszámkorlátot meghaladva kisebb csoportokra
oszlanak és ügyelnek a távolság betartására.) Az útvonal – Pécel utcái és a várost

körülölelő erdők – még azok számára is
rejt újdonságot, akik évtizedek óta itt élnek. Gyakran hangzik fel, hogy „jé, nem
is tudtam, hogy van ilyen Pécelen!” vagy
„de rég jártam erre!”. A 6-8 kilométeres
sétáknak az egészségre gyakorolt pozitívumai mellett számos kellemes mellékhatása van: a résztvevők kikapcsolódnak, ismerkednek, beszélgetnek és helytörténeti
ismeretekkel gazdagodnak.
Dimbes-dombos városkánk elhelyezkedése különleges, a központból bármely
irányba haladunk, igen hamar sűrű fák
között találhatjuk magunkat, és gyönyörködhetünk az erdők természetes szépségében. Ezt nem minden város mondhatja el
magáról! Használjuk ki ezt az adottságot,
sétáljunk, túrázzunk, társaságban vagy
egyedül, ki, ahogyan szereti.
L.Á.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladatés hatáskörében eljáró Pécel
Város Önkormányzat Polgármestere pályázatot hirdet

HÁZIORVOSI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Pécel Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Pécel
Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló
12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete
szerinti 5. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5
évre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában
háziorvosi feladatok ellátása
A részletes pályázati felhívás
megtekinthető a www.oali.
hu oldalon, illetve Pécel Város
Önkormányzatának honlapján
(www.pecel.hu).

A HÁZHOZ
MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A MINDENKORI begyűjtéssel
egyidejűleg munkatársaink szállítási
alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló,
sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi
korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos
edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével
kapcsolatban, ezzel is csökkentve a
tároláshoz szükséges hely, valamint
a kihelyezésükhöz szükséges zsákok
mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg
gyűjtőpont(ok)on történik! (Kossuth L. u. 18.; Pécel Kapuja)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

Dr. Benkő Julianna körzetében
(5. számú házi-orvosi körzet)
2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL
JÚNIUS 30-IG DR. HERKUTZ
ZOLTÁN VÉGZI A BETEGELLÁTÁST
Az orvosi vizsgálat a helyettesítés
szabályai szerint a délelőtti rendeléseken 9 órától 11 óráig, a délutáni rendeléseken 14 órától 16 óráig előzetes
időpont egyeztetés alapján történik.
Időpont, gyógyszer felíratás, beutaló rendelési időben a 06-28/547226-os telefonszámon, valamint az
5oskorzet@pecel.hu e-mail címen
kérhető.
A rendelési idő változatlan:
Hétfő, szerda: 9.00-13.00
Kedd, csütörtök: 14.00-18.00
Péntek (páratlan): 9.00-13.00
Péntek (páros): 14.00-18.00

A lomtalanítást évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3 m3/
alkalom mennyiségben) házhoz menő
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.
MÁRCIUS
15.,29.

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 Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.
hétfő: 8-20-ig
kedd-csütörtök: 8-15-ig
Tel.: 53/500-152, 53/500-153
Web: www.dtkh.hu

KÖZBIZTONSÁG

RESZKESSETEK,
BETÖRŐK!
A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól függetlenül fontos feladat, hiszen egy kis elővigyázatossággal rengeteg kellemetlenség, kár kerülhető el.

H

a otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye
biztonságos, mások által nem

ismert helyre! Tanácsos lemez vagy pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak önre tartozik, azt senkivel ne
ossza meg!
Jellemzően a nyílászárókon keresztül történik
a betörés, ezért szükséges az első és hátsó ajtók, ablakok megerősítése. Az ajtólap, ajtótok,
pánt, zárszerkezet megerősítése acéllemezzel,
fémrács szerkezet kialakításával lehetséges. Az
ajtóbefeszítés ellen hatékony lehet a heveder-

zár, amennyiben az megfelelően van kialakítva, lehetőleg falba záródik és jó
minőségű a zárszerkezet. Fontos szempont, hogy az ajtó több ponton záródjon.
Amennyiben a földszinti ablakokra szerelt biztonsági rácsot túlzásnak érzi, az
üvegfelületre helyezett törésvédelmi fólia láthatatlan védelmet biztosít. A fólia
mellett további módszerekkel is nehezítheti az ablakon át való bejutást, ilyen
a redőny felszerelése vagy az, ha szúrós,
áthatolhatatlan akadályt jelentő növényeket telepít az ablak alá. Mindemellett elsődleges, hogy soha ne hagyjon
nyitva ablakot, még bukóra sem, akármilyen elérhetetlennek tűnő helyen találhatók.
A mobiltelefonok, közösségi portálok
elterjedésével akaratán kívül is rengeteg információt szolgáltathat a bűnözőknek. A lakásáról, értékeiről, utazásairól
nyilvánosan közölt fényképek pontos információt szolgáltathatnak arról, hogy
hol lakik, mikor nem tartózkodik otthon, így egyenesen térképként szolgálhat a bűnözőknek! Biztonsági eszközök
(rács, lakat, riasztó, szomszéd) igénybe
vételével sokat tehet a bűncselekmények
megelőzéséért.

HA ELMEGY OTTHONRÓL:
• zárja be az ajtókat, ablakokat, kapukat!
• kérje meg rokonát, barátját, megbízható szomszédját lakása, lakóháza ellenőrzésére!
• hosszabb távollét esetén gondoskodjon
a postaláda ürítéséről!
• kérje meg szomszédját, hogy figyeljen
a gyanús körülményekre, személyekre!
Betörés esetén értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
Pest Megyei Rendőrfőkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Hirdetés

ANGOL
• nyelvórák, tanfolyamok
Pécelen
• felkészítés nyelvvizsgára, érettségire,
állásinterjúra
ra
• online és
személyesen
• fordítás

06-20/578-0632

www.neolang.hu
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Vállalom új hálózatok kiépítését,
régi szerelvények cseréjét, javítását.

YAZÁST
FAKIVÁGÁST, GALL IKÁVAL
ECHN
VÁLLALUNK ALPINT
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AKÁR ELSZÁLLÍTÁSS
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munkavégzés!
Kardos
János e.v.

Telefonszám: +36-30-688-6349

!
HÍVJON MOST
˿̆ͤ̅˾̀́
Tel.:Έ˾̄ͤ́˾ͤ̀
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KÖZBIZTONSÁG

Egyre gyakoribbak
a közműszolgáltatók
nevében érkező

ADATHALÁSZ LEVELEK
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
(MEKH) érkező jelzések alapján a fogyasztók egyre gyakrabban találkoznak olyan adathalász e-mailekkel, amelyek
egyes közmű- és energiaszolgáltató cégek nevében érkeznek.

A

MEKH szakemberei összegyűjtötték
azokat a praktikus tanácsokat, melyek
a hamis levelek kiszűrésében segíthetik a fogyasztókat.
A hamis, adathalász vagy anyagi haszonszerzés céljából küldött elektronikus levelek szövegezésükben és kinézetükben is megtévesztésig
hasonlítanak azokra az értesítésekre, melyeket
valódi szolgáltatóinktól kapunk.
A közmű- és energiaszolgáltatók nevében,
de azok tudta nélkül érkező hamis értesítések
célja lehet az adataink megszerzése, de előfordulhat, hogy a csalók egy-egy „elmaradt” villany-, gáz vagy vízszámla befizetésére szólítanak fel, ami anyagi kárral is járhat.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakemberei most összegyűjtötték
azokat a praktikus tanácsokat, amelyeket a fogyasztóknak érdemes szem előtt tartaniuk, ha
szeretnék kivédeni a csalók próbálkozásait.

Amennyiben egy közműszolgáltatóra hivatkozó gyanús levelet kapunk, amelyben személyes adatainkat kérik, esetleg
pénzbefizetésre szólítanak fel, akkor következőkre érdemes odafigyelni:
1. Ellenőrizzük, hogy valóban attól a szolgáltatótól kaptunk-e értesítést, amelyikkel szerződésben állunk, vagyis az e-mailben szereplő feladó címe azonos-e azzal, amelyik a
szolgáltatóval levelezni szoktunk. Ha gyanús,
adathalász e-mailt kaptunk valamely szolgáltatóra hivatkozással, értesítsük valódi szolgáltatónkat, és kérjünk további iránymutatást.
2. Gondoljuk át, hogy megadtuk-e az e-mail
címünket a szolgáltatónknak abból a célból, hogy számlaügyeinket elektronikusan intézzük.
2021. MÁRCIUS | PÉCELI HÍREK

3. Idézzük fel, hogy mikor fizettük be a legutóbbi számlánkat, azaz valóban aktuális-e
most az esetleges felszólítás egy elmaradt
befizetés rendezésére.
4. Gondoljuk át, hogy milyen módon szoktuk
rendezni a számláinkat. Ha például a csoportos beszedést választottuk, akkor gyanús lehet egy bankkártyás befizetésre való
felkérés, ahová egy link is vezet. Ha kétségünk támad, ne utaljunk pénzt a levélben
megtalálható számlaszámra, és ne kezdeményezzünk bankkártyás fizetést az e-mailben megtalálható linkre kattintva.
5. Figyeljünk arra, hogy az befizetésre felszólító e-mailben feltüntetett összeg hasonló-e ahhoz, amit általában fizetni szoktunk.
Gyanús lehet a túl magas, de akár a túl alacsony összeg is.
6. Nézzük meg, hogy mi a számla fizetési határideje. A számla kézbesítése és a befizetési határidő között 8 napnak kell eltelnie.
A közműszámlák határidőben történő befizetése alapvetően a fogyasztó felelőssége
és kötelezettsége, azaz a valódi szolgáltatótól érkező fizetési értesítéseknek határidőben kell eleget tennünk.
7. Ellenőrizzük, hogy az e-mailben található
azonosítók (szerződésszám, a felhasználó
azonosító száma, a felhasználási hely címe)
egyeznek-e a saját szerződésünkben olvasható azonosítókkal.
A MEKH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy
ha kétségük támad egy közmű- vagy energiaszolgáltató nevében érkezett elektronikus levél
hitelességével kapcsolatban, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársaival.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• cselekvőképes
magyar állampolgár,
• legalább középfokú
végzettség,
• orvosi, pszichológiai, fizikai
alkalmasság (állóképesség),
• megfelel a jogszabályban
megadott feltételeknek
(Hszt. 2015. évi XLII. tv.),
• tanfolyamot követő sikeres vizsga (intézkedések és
kényszerítő eszközök alkalmazásáról elméletben és
gyakorlatban),
• szabálysértési eljárási tv.
és Btk. rendelkezéseinek
ismerete,
• a felvételre jelöltek
3 hétig tartó képzésen,
majd vizsgán vesznek részt,
• bejelentett teljes munkaidős
munkaviszony, munkabér,
cafetéria-juttatás.

ELŐNYT JELENT:
• rendvédelmi,
rendészeti tapasztalat,
• helyi közösségek ismerete,
kötődés, kapcsolatrendszer,
• pedagógiai ismeretek,
képesítés, tapasztalat.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük önéletrajzát, telefonos elérhetőségét megküldeni elektronikus
úton, vagy személyesen a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányságra (2100 Gödöllő, Petőfi út 6-10.) benyújtani
szíveskedjen.
Gödöllői Rendőrkapitányság

Forrás: MEKH.HU
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INTERJÚ

„Olvasó gyermekből
GONDOLKODÓ FELNŐTT VÁLIK”
Az alábbi interjúban egy Pécelen élő sokoldalú művészt mutatunk be. B. Habarics Kitty meséket, verseket ír, és műveit maga illusztrálja. Felnőtteknek szóló írásaiban olyan
témákat is feszeget, amelyekről nem szokás beszélni.

N

em rég lakik Pécelen. Milyen benyomása van városunkról?
– Családommal negyedik éve
élünk Pécelen. Budapestről köl-

Életkapu
Nyugodt, csendes félhomályban
ültem benn a kisszobában.
Kisszobában ágyad mellett…
öleltem az összes percet.
Egyik kezem rád hajtottam,
másikkal a sebem fogtam.
Innen jöttél, s itt, e sebben,
alszik lelkem szépen, csendben.
Lassan, halkan elmerengek…
helye van-e itt e sebnek?
Szerethetem-e, hogy ott van,
s keresztülvág egész hosszan?
Megérintem, kezem remeg…
Szeretnem kell ezt a heget!
Barátommá kell, hogy váljon!
Nem szabad, hogy engem bántson!
Mennyi emlék… jók és rosszak.
Nagyon féltem, s aztán hoztak…
Pillanat volt tán az egész,
de mégis… olyan nagyon nehéz.
Rám nézel, és mindkét kezem
megsimítja drága hegem;
Anyaságom története,
itt kezdődött, mint egy mese.
Pont úgy indult; hol volt, hol nem…
nincsen ezen mit szégyellnem;
S ez életkaput nagyra tárva
jöttél hozzám a világra…
Boldogságom minden kincse
e kapu mögé volt elrejtve.
Szívem alatt, palotában,
tündérarcod mosolyában…

töztünk ide, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származunk. Nagyon vágytunk vissza
a kertes ház nyújtotta idillbe,
és a hely adottságai és a főváros közelsége miatt Pécelre esett
a választásunk. Ebben a városban megtaláltuk az otthonunkat,
gyermekeink is nagyon szeretnek itt élni, mindhárman a Szent
Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda növendékei.
A házunkat körülvevő erdő és
a gyönyörű kilátás az alkotásban
is inspirál. Rengeteg művemet
írtam meg a teraszon ülve, a környéket figyelve. Így készült például a Zugerdei mesék könyvsorozatom is, amelynek épp a
második elemét készítem, várhatóan tavasszal jelenik majd
meg a Katica-Könyv-Műhely
gondozásában. Ezek a könyvek a
házunk közelében lévő erdő „lakóinak” mindennapjairól szólnak, beleszőve a mi családi történeteinket is.
– Az említett könyvkiadó
péceli székhelyű. Csak nem
itt ismerkedtek meg?
– Ez pusztán egy véletlen egybeesésnek köszönhető,
azonban nagyon örülök, hogy
így alakult. Sokáig kerestem
a megfelelő kiadót. Számomra kiemelkedően fontos volt,
hogy olyan partnert találjak,
akivel egy hullámhosszon tudunk gondolkodni, aki teljes
mértékben támogat engem az
alkotásban, a tehetségem kibontakoztatásában és a vágyaim megvalósításában. Scur Katica kiadóvezető személyében
megtaláltam azt, amit kerestem. Ő nem csupán szakmailag,
12

hanem adott esetben lelkileg is
támaszt nyújt. Immár harmadik éve dolgozunk együtt.
– Célközönsége elsősorban a gyerekek, ezt tükrözi mottója is: „Olvasó
gyermekből gondolkodó
felnőtt válik”. A mesék mellett viszont igen komoly,
nem szokványos témákkal is foglalkozik műveiben. Hogyan jöttek ezek a
gondolatok?
– Gyermekkorom óta próbálkozom az írással. Nyilván
egy ideig az általam vagy édesanyám által olvasott történetek, vagy a tananyagban szereplő költők és írók művei voltak a
vezérfonalak.
A fordulat a gimnáziumi években jött. Egészen fiatalkorom óta
foglalkoztatnak a gyermekjogok
és a női egyenjogúság, és ezek
a témák gyakoriak az alkotásaimban is. Nem tudom megfogalmazni ennek a miértjét, valahogy mindig is közel éreztem
magamhoz ezeknek a problémáknak a kérdéseit. Emellett
a családon belüli erőszak áldozataira is szeretném felhívni a
figyelmet. A követőim már jól
tudják, ezért viselem minden
nyilvános eseményen a védjegyemmé vált piros cipőt.

kotok, fontos számomra, hogy
az édesanyák és édesapák lelkét is ápoljam, egy-egy nehéz élethelyzetben segítséget
nyújtsak a saját eszközeimmel.
A szavak ereje ilyenkor nyilvánul
meg leginkább. A szülők érzik,
hogy nincsenek a problémáikkal
egyedül, esetleg megoldást vagy
kapaszkodót találnak az alkotásiamban, ami segít nekik átlendülni a mélyponton.
– Beszélgetésünk elején
említette, hogy most éppen egy mese köteten dolgozik. Mi volt a legutóbb
kiadott könyve?
– Az Ezerarcú Anya verseskötetem a legfrissebb, ahol az anyaság ezer csodálatos arcát mutatom be, a babára vágyakozástól
a várandósság szépségein és nehézségein át, a szülések módjának sokszínűségéig és az anyaság
csodálatos és néha kételyekkel
teli hullámvasútszerű útjáig.
– A tavalyi év végén díjjal jutalmazták, méghozzá
egy „jóember-versenyen”,
ahogyan a díj alapítói nevezik pályázatukat.
– Legnagyobb örömömre, a
közösségem és a péceliek jóvoltából elnyerhettem a KoppSkrabski-díj közönségdíját, mely
nagyon sokat jelent nekem. Minden leadott szavazat egy-egy különdíj számomra, ezért ezúton
is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ehhez
hozzásegítettek. Ehhez a díjhoz
hűen, természetesen a jövőben
is igyekszem a saját eszközeimmel maximálisan a családok és
a gyermekek szolgálatára lenni.

– Nem csupán alkotásai
tükrözik, hogy az Ön számára mennyire fontos
téma a család, személyesen és internetes fórumokon keresztül is igyekszik
segítséget nyújtani.
– Természetesen amel- – További sikeres munkát
lett, hogy gyermekeknek al- kívánok!
L.Á.
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A KÖNYVTÁRMŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI
Kedves Gyerekek!
Kedves Szülők!
A továbbra is működő távkölcsönzés és házhozszállítás szolgáltatásunk mellett egy játékra hívjuk a második osztályos
gyermekeket.
A játék lényege, hogy iratkozzatok be a könyvtárunkba, és
ebben a tanévben, pontosab-

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT
A Katica-Könyv-Műhely
meseíró pályázatot hirdet
9-14 éves gyermekek számára.

Részletes információ
a katicakonyv.hu/iropalantamuhely
internetes oldalon található.

ban május 31-ig válasszatok ki
és olvassatok el legalább 3 db,
az életkorotoknak és az érdeklődéseteknek megfelelő könyvet. A könyvtáros nénik segítenek a választásban. Amikor
elolvastatok és visszahoztok
egy könyvet, kérünk tőletek egy
rajzot róla, vagy írjátok le 4-5
mondatban, miért is tetszett
nektek, amit olvastatok.
(Lehet vegyesen is, rajzolni és írni egyszerre.)
Minden egyes könyv elolvasása után feljebb léptek
a Gyermekkönyvtárban elhelyezett olvasólétrán.
A játék végén a rajzokból és beszámolókból kiállítást rendezünk, illetve
egy vidám záró rendezvény keretében minden
gyermek, aki teljesítette
a legalább 3 könyv elolvasását és beszámolót is
készített róla, jutalomban
részesül.
Jó olvasást és jó játékot kívánunk!
A könyvtáros nénik

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
Cím: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.,
Tel.: 06-28/662-146, 662-147, 06-20/965-1244,
Web.: www.pecelkonyvtar.hu
E-mail.: muvhaz@pecel.hu, facebook.com
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
2021. MÁRCIUS | PÉCELI HÍREK

2021. MÁRCIUS 19. 17-23 óra
Hámori Ház – Pécel, Ráday u. 25.
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Forrás: Béke és Szabadság, 1956. 07. 25.

MÚLTIDÉZŐ

Kastélyból
KÓRHÁZ

65 évvel ezelőtt, 1956. február 13-án nyílt meg
a MÁV továbbkezelő központja a péceli Rádaykastélyban. Az, hogy a kórházzá alakítás során a műemlékvédelem kiemelt szempontot kapott, elsősorban három embernek köszönhető.

K

étségtelen, hogy a jelenlegi kórházi berendezés (csövek, bútor)
nem válik a barokk alkotások
előnyére, viszont nagyra kell becsülnünk a mostani tulajdonosnak (MÁV) a
tudományos igényű helyreállítást készséggel elfogadó magatartását. – ismeri
el a Ráday-kastély felújításának eredményeit a Műemlékvédelem című folyóirat
1960-ban megjelent számának szerzője.
Az, hogy a műemlékvédelem igénye kiemelt szempontként jelent meg a 65 évvel ezelőtti felújítás során, három embernek köszönhető: Farkas László Elemér
főorvosnak, Papp Oszkár restaurátornak
és Thomas Antal építésznek.

A TELJES LEPUSZTULTSÁG
ÁLLAPOTÁBAN

merült a MÁV-ban, hogy egy „továbbkezelő
központot” kellene építeni, Farkas felvetette
a péceli kastély átalakításának gondolatát.
A korabeli beszámolók szerint a bizottság megtekintett ugyan pár épület, de a péceli helyszín mellett döntöttek. Ekkor már
a teljes elhanyagoltság jelei mutatkoztak a
kastélyon. Ahogy az egyik korabeli beszámoló fogalmazott: „beomlott kút, ablaktalan, mállott falú szobák, kidőlt kerítés” fogadta az ide érkezőket.

THOMAS ANTAL ÖNZETLEN SEGÍTSÉGE
A Ráday-kastély művészettörténeti értékeit, történetét elsőként átfogóan bemutató
Zsindely Endre emeli ki 1956-ban megjelent munkájában, hogy a „kastély újjáépítési
munkáit Thomas Antal főmérnök irányította, akinek önzetlen segítségét és fáradozásait a kastély múltjának feltárásában ez úton is szeretném megköszönni.”
Thomas Antal festőművész az 1900-as
évek első felében többek között a Műcsarnokban vagy a Nemzeti Szalonban állítja
ki képeit, később pedig építészeti pályázaton szerepel sikerrel. Az ország számos településén lehet találni általa tervezett középületet. Szerencsés fordulatnak tekinthető,
hogy ő irányíthatta az átépítés munkálatokat. Élete végén Pécelre vonult vissza
gyógykezelésre, 1961-ben itt is halt meg.

NAGYSZERŰSÉGÉHEZ MÉLTÓ
INTÉZMÉNYT LÉTESÍTENI?”

A péceli születésű Farkas László Elemér az 1950-es években a MÁV jogszervezés- és egészségügyi osztályán
kapott munkát. Mikor 1954-ben fel14

Forrás: Béke és Szabadság, 1956. 07. 25.

A kastélyt építtető és azt másfél évszázadig
lakó Rádayaktól 1872-ben Kelecsényi Rafael vette meg az épületet a hozzá tartozó
kerttel és – kisebb jogvita miatt átmenetileg – a református templommal együtt. A
második világháborút követően kiépülő
új rendszer első egy-két évében a Kelecsényi család tagjai még meghúzhatták magukat a kastélyban, de 1948-ban államosították az épületet.
A kastély földszintjén eleinte az alakuló
helyi termelőszövetkezet irodája kapott helyet, az emeleten pedig részben annak al- A KOSSUTH DÍJAS RESTAURÁTOR
kalmazottai leltek szállásra.
A „felújítási” vagy „állagmegóvási” munkálatok nem éppen szakszerűen kezdődtek,
miután állami kézbe került a kastély.
„MIÉRT NE LEHETNE
A
falfestmények
helyreállítását a kastély
EBBEN AZ ÉPÜLETBEN EGY

Betegek és orvosok
a kastély dísztermében
kórházzá alakításának utolsó fázisában
kezdték csak meg.
A restaurátori munkálatokat az a későbbi Kossuth-díjas képzőművész Papp Oszkár végezte, aki ebben az időszakban átmenetileg éppen freskók felújításából élt. A
II. világháború utáni első pár év egyik legmeghatározóbb népnevelő hálózatának, a
Népi Kollégiumok Országos Szövetségének (NÉKOSZ) egyik alapítója ugyanis a
NÉKOSZ feloszlatását követően, 1949-ben
háttérbe szorult. Alkotásai ma is több helyen láthatók, többek között a Ferenciek terén az aluljáróban.
A Ráday-kastély freskóinak felújítása tehát a szerencsés véletlennek köszönhetően
éppen egy – politikai okokból – háttérbe
szorult, de szakmai körökben elismert és
tehetséges képzőművész kezébe került.

A KÓRHÁZ BENÉPESÍTÉSE
A 130 személyes „továbbkezelő MÁV kórház” 1956. február 13-án nyílt meg hivatalosan. Az ünnepélyes átadón kiemelték,
hogy a kórházba „azok a betegek kerülnek, akiknek súlyosabb operáció vagy sérülés után hosszabb ideig gondos orvosi
kezelésre van szükségük”. A kastély kertjében, az egykori istállóban ugyanakkor a
Rákosvölgye termelőszövetkezet forgácsoló részlege továbbra is helyet kapott.

A KULTÚRA VISSZATÉR

A kastély korábbi kulturális funkciója nem
tűnt el teljesen ezekben az években. 1967ben már dr. Gábor Gyula volt gödöllői
népművelő ismeretterjesztő előadásokat
kezdett szervezni a kórházban. 1974-ben
Zenélő kastély címmel barokk koncertet
rendezett a péceli Művelődési Ház a kastély kertjében. Közben elég masszív eszperantó közösség is alakult a barokk kastély
falai között – innen is ered az Eszperantó köz neve.
A kórház 1997-ben zárt be, a kastélyt a
nagyközönség 1998 júliusában látogathatta először.
A kórházzá alakított
(Az írás teljes terjedelmében elkastély első lakói
olvasható a peceliszilankok.hu oldalon. További érdekességek találhatók Pécel múltjáról, kultúrájáról
a peceliertektar.hu oldalon is.)
Összeállította: Erdős Szabolcs

SPORT

Egy medencés partitól

AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGIG
Ifjú péceli sportolókról szóló sorozatunkban
most egy tehetséges vízilabdázót mutatunk be.
A 18 éves Juhász Ákos jelenleg a Honvéd játékosa.

M

ikor jött a gondolat, hogy
vízilabdázni akar?
– Egy medencés bulin kaptam kedvet hozzá. Gyermekkoromban szüleimmel Spanyolországban éltünk másfél
évet, mert édesapám ott dolgozott. Testvéreimmel ott jártunk iskolába. Egyik osztálytársam meghívta a fiúkat, az ő medencéjükben játszottunk vízilabdásat. Annyira
megtetszett, hogy már másnap kerestünk
is egy sport klubot, ahol elkezdtem az edzé- ban különleges élmény a meccseken játszani, ha nyerünk, akkor még inkább. Viseket. 9 éves voltam ekkor.
szont ettől függetlenül az is motivál, hogy
– A hazatérés nem tántorította el ez a sport jó formában tart, nem kell ata vízilabdázástól. Hogyan folyta- tól tartanom, hogy elhízom.
tódott?
– A BVSC vízilabda szakosztályába jár- – Mennyi időt vesz igénybe a sportam éveken át edzeni, versenyezni. 2019- tolás?
ben lehetőségem volt újra Spanyolországba
– Az iskolán kívül szinte minden időmenni tanulni és vízilabdázni, Madridba. A met ezzel töltöm, heti 5 napon van edzés,
terv az volt, hogy legalább 1 évig maradok, és majdnem minden vasárnap meccs.
de sajnos, a pandémia miatt haza kellett
jönnöm 2020 tavaszán. Hazaérkezésem – Hogyan lehet ezt összeegyeztetután a Budapesti Honvédba igazoltam.
ni a tanulással? Ha jól sejtem, idén
fog érettségizni.
– Gondolom, a meccsek hangulata,
– Nehéz, de megoldható. Amióta dia győzelmek is inspirálják. Mi volt gitális oktatás folyik, könnyebb, mert
az eddigi legnagyobb
eredmény?
– Eddigi legnagyobb
siker utánpótlás szinten a
2017-es országos bajnokság volt, ott serdülő korosztályban 2. helyezést
értem el a csapatommal.
Idén pedig, 18 évesen sikerült bemutatkoznom a
Budapesti Honvéd felnőtt
csapatában az országos
bajnokságban, ahol gólt is
tudtam szerezni a nagyon
erős Szolnok ellen. Való-

a bejárás nem vesz el időt. Viszont az
érettségi szempontjából nem jó, hogy
nem járunk iskolába. Ha rágondolok,
kicsit izgulok, de bízom benne, hogy sikerülni fog.
– Hogyan érinti az, hogy nem élheti az átlag fiatalok életét?
– Néha fáj a szívem, amikor látom,
hogy az osztálytársaim elmennek bulizni, vagy csak egyszerűen összejönnek,
és én nem mehetek velük, mert edzésre
kell mennem, szombaton sem bulizhatok,
mert másnap meccsem van. De ez ezzel
jár. A kevéske szabadidőmben számítógéppel foglalkozom a legszívesebben, játszom, internetezek és néha robot programozással foglalkozom.
Az informatika érdekel,
ezen a területen szeretnék továbbtanulni.
– A sport terén mi a
célja, álma?
– Szeretnék profi vízilabdázó lenni. Visszahúz
a szívem Spanyolországba, a legjobb az lenne, ha
ott sikerülne.
– Sok sikert kívánok
ehhez!
L.Á.
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Pécel és Bp. 17. kerületében 17-19 között INGYENES KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ĤšĤŞƱƝŶŬŊŞùŊΈśúƝŪǍ͜
alkatrészek gyártásával
foglalkozó céghez

SZÁRÍTÁS
KCIÓ
10 % KEDVEZMÉNNYEL! BÉRLET AKCIÓ
HAJKEZELÉSEK
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TAVASZI AKCIÓ!
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ÉRD:

Tel.: 06-30-911-8246

06-70-423-3383

Pécel, Zsigmondi u. elején
Professional beauty Szépségszalon

TV
SZERVIZ
PÉCEL

(Ɨ;=D9JGKKML;9æ
HA9;LƗJ

LCD, plazma és hagyományos televíziók,
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

ELADÓ Malaguti Ciak

LG • GRUNDIG • SAMSUNG • ORION • THOMSON SZAKSZERVIZ

robogó, plexivel.
Irányár: 110 000 Ft
Tel.: 06-20/5-934-534

P és P Szerviz Bt.

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

Klincsek Mónika
06-30/231-2548

.¨]¨VO E SRO²PİNµUµP¨S¬WĐ

•E9FACǿJ
• géllakk
•EǿCƣJƣE

•H=<ACǿJ
• szikementes
H=<ACǿJ

Honffy Petra – 06-20/544-1582
KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ

• manikűr
• géllakk
• műköröm

MUNKÁIMAT
Á
MEGTALÁLJÁTOK
PETRA HONFFY FACEBOOK OLDALÁN

KONTÉNERES
HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS

Mayer Sándor
AUTÓ
AUTÓMENTÉS
MU
UÞS
MUSZAKI
MENTÉS

3–8 m -es
3

konténerekkel

Szabó
Sándor

+36 30 314 0309

Tel.: 06 -30/200 -1163
16
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PÉCELI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.,
I. emelet – Központi telefonszám:
06-28/452-751, Fax: 06-28/452-755,
e-mail: hivatal@pecel.hu,
weblap: www.pecel.hu
Jegyző: OLÁH JÁNOS,
Telefon: 06-28/452-752,
e-mail: jegyzo@pecel.hu
Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE
Telefon: 06-28/452-751,
e-mail: aljegyzo@pecel.hu

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

PÉCELI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBA BEJELENTÉS

INFORͳVILL BT. Tel.: 06-20-542-6808
pecelkozvilagitasjavitas@gmail.com

RENDŐRSÉG

HÁZIORVOSOK:

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

LÁZÁR ERVIN VÁROSI
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ

e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Telefon: 06-20-393-1308
Telefon: 06-28/662-146,
e-mail: kozteruletfelugyelet@pecel.hu
06-28/662-147, mobil: 06-20/965-1244,
MEZŐŐRÖK
Weblap: www.pecelkonyvtar.hu,
Telefon: 06-20/474-8414,
e-mail: muvhaz@pecel.hu
e-mail: mezoor@pecel.hu

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

ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.

Hulladékszállítás
Telefon: 06-53/500-152

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

Péceli Szent Korona Patika Kft.
2119 Pécel, Pes út 6. 06-28/453-766

A rendelő telefonszámai: 06-28/547-235, 06-28/547-236
Telefon: 06-28/662-104
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig;
hétvégén és ünnepnap
a nap 24 órájában.

DTKH NONPROFIT Kft.

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

GYÓGYSZERTÁRAK

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ

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

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

Gyermekjogi képviselő:

HappyPedi Kéz és Lábápoló Szalon
H
Cím: 2119 Pécel, Rákos utca 2.
(Számítástechnikai üzlet mellett)

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE
«àX(RÁ«X(à0nٍ

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

8FO¢YKČX_JWJ_ªXČCSIRKE
ªXBORJÚM»XG´QPªX_½QY

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,
Ú
keretszerződéssel és számlával segítjük megrendelőinket
INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Kínálatunkért látogassatok el

FACEBOOK OLDALUNKRA!

www.zsilkabutor.hu

Pécelen

www.facebook.com/zsilkaestarsakft

A KISZÁLLÍTÁS

INGYENES!

KKÖRETEINK: Török bulgur rizs
és hasábburgonya
DESSZERTEK: diós, csokis, vagy
pisztáciás BAKLAVA

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA
Telefon: 06-20/4899-539
E-mail: marta.szecsine@
ijb.emmi.gov.hu

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

NŐI RUHÁZATTAL,
kiegészítőkkel

PÉCELI HÍREK

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA
ÁTVEVŐPONT

LÉGKONDICIONÁLÓK

értékesítése, telepítése,
karbantartása, szervizelése
Tel.: 06-70/238-1765 • E-mail: ferifrigo@gmail.com
PÉCELI HÍREK | 2021. MÁRCIUS

PÉCEL, Maglódi út 22.
NYITVATARTÁS:
H-SZO.: 10-21 óráig
V: 11-20 óráig

MINDEN, AMIRE A GYERMEKEKNEK
SZÜKSÉGE VAN …

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT
Hirdetés

18

PITÁK, TORTILLÁK,
TÁLAK

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

MÁRKÁINK: BEBE,
RENSIX, MYSTIC DAY,,
VICTORIA MODA éss
egyéb olasz női divatáru
táru
u

2119 Pécel, Rákos u. 28
Tel.: 36-30/233-0802

Nyitva: H-P: 1000-1700, Szo: 900-12000
www.gyermekruhashop.hu
hu
2021. MÁRCIUS | PÉCELI HÍREK

www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS : 06-30/019-47-48
GYORS SEGÍTSÉG
nyak, hát és derékfájdalom esetén!

(harisnya, táska, pénztárca, bizsu)

Kiadó: Juhász András egyéni vállalkozó
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
Címlap: Cseri Katalin • Hirdetésfelvétel: 06-20/5-934-534
Nyomda: Pauker-Holding KŌ. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 6000 példányban.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldö írásokat a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül, szerkeszte formában közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani
los. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.
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06-70/328-7257

TÖRÖK BÜFÉ

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

Egyenlőbánásmód-referens:
dr. Tóth Henriette Enikő
+36-20-980-6500,
eniko.henriette.toth@
egyenlobanasmod.hu

2. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565

5. védőnői körzet:
SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE
Telefon: 06-30/568-5668

5. számú felnőtt háziorvosi
körzet (volt Dr. Benkő
Julianna körzete)
Dr. Benkő Julianna 2020.
december 31-én nyugdíjba
vonult, így az 5-ös körzetben
Dr. Herkutz Zoltán helyettesít.
Gyógyszer felírás a rendelési időben hívható telefonszámon
lehetséges: 06-28/547-226
E-mail: 5oskorzet@pecel.hu

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

Bizalommal
Bi
alommal ffor
forduljanak
orrrduljjanak hozzám pr
p
problémás
oblémás lábakkal is!

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

DR. RAY PÉTER
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-225

DR. SIROKI XÉNIA
DR. PERLAKI MÓNIKA

NYITÁSI AKCIÓ:

Minden kupon felmutat
ójána
10 % KEDVEZMÉNY MÁRCIUSkBA
N!

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

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

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

GYERMEKORVOSOK:

és lábápolás a szép és egészséges lábakért.

VÉDŐNŐK:

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

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

zXًI1«IX¨0(XkØ«

Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28/547-236
További információ:
https://pecel1gyerek.hu/

10 %

akciós kupon

FELHASZNÁLHATÓ:

2021. március 31.
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• GUA SHA HMSDMY¨ULDKKJ@R MX@J @QB MXHQNJL@RRYYR
• #$1, 3.ȃ5 "44,QDƦDWNK®FH@J±O±KX±Y¤R
• 3' ('$1!|+ȃK@AC@BRL@RRYYR
• 3$23ȃ2%+&8$138 JDYDK¤R
• KINEZIÓ TAPE ragasztás

BEJELENTKEZÉS HOĐUHHJ\H]WHWHWWLGĐSRQWEDQ

Jurás Nikolett - 06-30/986-33-39
&¬PPÉCEL,.RY FVX

KÉRÉSRE SZÍVESEN HÁZHOZ IS MEGYEK!
19

TAVASZI ÍTÉS
FELKÉSZ

ÖSSZECSUKHATÓ SZENNYESTARTÓ
KÖRNYEZETBARÁT ANYAGOKBÓL!

egnálásból
r
p
im
ő
t
e
t
ió
r
Kab
DUNK*
A
T
Y
N
É
M
Z
E
V
20 % KED

.
1
9
T
Ú
I
PEST
f¹i¤ɫ

ÙW¤ɕ
¤
U



¤
1i
ɚ

¤
U
i

¤{f

{s
i
U
Ù

¤
I
¤
i
1
{
G
Ù
{
1UfU¤
q
Ù
{
f
q
¹i12sɗ
GUs{
"1i1

2
i¤
I
i
{
Ù
¤

4313
QÙUI
-70-7336
3
QÙ|i
+
1.

9
Pesti út
,
l
e
c
é
P
etika.hu
m
z
2119
o
k
o
t
u
tuna
www.nep
ncarcare
u
t
p
e
n
/
.com
facebook

-ľǜƥǦĤƝǍĤŬΈŞĤǦĤšŅĤƱƍΈŪùƥƥǦŌǕΈ
ǕúǦΈĥƥΈĤƝƍƥ̻ΈŪŶƥŅùƱŷΈǦƥúŞ̿
GYÁRTÓ: Zsilka és Társa Kft.
TEL.: +36-70-944-6974 ͌ΈΈ-ͤoQe̼ szennyestartobolt@gmail.com

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

www.szennyestarto.hu

NEON
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ORSIxEǿCƣJƣE06-30/991-0202 • VIVIxKR=EHADD906-70/734-4720

HAJHOSSZABBÍTÁS:
6 FÉLE TECHNIKÁVAL
KÉSZÍTJÜK
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BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL
A vírushelyzet ideje alatt is NYITVA VAGYUNK, IDŐPONTFOGLALÁSSAL
ÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS, kellő higiéniai feltételek mellett!
'JOJQJSYPJ_¡XXJQNL¡S^GJ[JMJYĄX_TQLQYFYXTP
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A kupon beváltható

20 %

HAJHOSSZABBÍTÁSRA akciós kupon
p

Beváltható: 2021. ÁPRILIS 15-ig

(Egyszeri felhasználás!)

