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Tisztelt Péceliek!

HÍREK a vasútvonalat 
érintő építési munkákról 

KÖZLEKEDÉS

Számos kérdés érkezik hozzánk a vasútvo-
nalat érintő munkák befejezésével kapcso-
latban. Ezeket a kérdéseket továbbítottuk 
a Strabag Vasútépítő Kft. munkatársá-
nak, aki készséggel válaszolt nekünk.

Néhány aktuális do-
logról szeretném önö-

ket tájékoztatni. 

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.

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

A Damjanich utcai szintbeni 
gyalogos vasúti átjáró 
2021. június végétől lesz használható.

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

STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT. 
RÁKOS-GÖDÖLLŐ PROJEKT 
PANASZIRODÁJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE: 
E-mail: offi  ce.sbrakos2017@strabag.com 
Mobil: +36-30/320-5085 
A panasziroda telefonon 
 hétfőtől csütörtökig 8-16, 
 illetve pénteken 8-13 óráig érhető el.

A Rét utcában, a lakóparknál 
elmaradt útépítési munkák 
várhatóan 2021. március végéig megvalósulnak.

Zajvédőfal építés, terep-
rendezés, növénytelepítés 
és az egyéb befejező munkák 2021. szeptember közepéig 
elhúzódhatnak. 

Megértésüket és türelmüket kérjük!

J elenleg a legfontosabb, amivel foglal-
kozunk, az a 2021. évi önkormány-
zati költségvetés. Tavaly ilyenkor 

azt mondtam, hogy szűkös a költségveté-
sünk, sajnos, most sem mondhatok mást.  
Pár tényt említenék ezzel kapcsolatosan: 
a tervezett adóbevételek összege jelentő-
sen csökkent, melynek egyik oka az, hogy 
a járványhelyzet miatt visszaesett a gaz-
daság teljesítőképessége. Az előző évekhez 
képest sokkal többe kerül az orvosi ügye-
let, viszont a NEAK fi nanszírozás össze-
ge változatlan. A közétkeztetés ugyan-
csak drágább, és a normatív támogatás 
nem változott. Enyhíti a problémát a 25 
ezer fő alatti településeknek nyújtott álla-
mi támogatás, mely a kormányzati dön-
tés miatt kieső adóbevételt teljes mérték-
ben pótolja.
 A pályázati beruházások befejezéséhez 
sincs fedezet a költségvetésben. Ez ügy-
ben segítségért fordultunk országgyűlé-
si képviselőnkhöz, Dr. Szűcs Lajoshoz. Ő 
felvázolta a lehetőségeket, miszerint egye-
di kormányzati támogatás, valamint fel-
halmozási hitel igényléséhez folyamod-
hatunk. A képviselő úr biztosított minket, 
hogy kérelmeink pozitív elbírálása érde-
kében minden tőle telhetőt megtesz. Bí-
zunk ennek sikerében, és akkor indulhat 
az orvosi rendelő befejező szakasza és a 
Csatári-Levendulás településrészeken a 
csapadékvíz-elvezető rendszer létesíté-
sére irányuló beruházás. E két ügyben a 
rajtunk múló feladatokat elvégeztük, a 
tervek elkészültek, a közbeszerzési eljá-
rások hamarosan lezárulnak. 

 Az elmúlt hetekben nagy port kavart fel 
a Rét utcai vasúti átjáró lezárása. Akik 
rendszeresen fi gyelemmel kísérik a vá-
ros híreit, nagyon jól tudják, hogy erről 
már évekkel ezelőtt döntés született, kez-
detektől ez szerepelt a vasútfelújítás ter-
veiben. Mi is megpróbáltunk lobbizni az 
átjáró megmaradása érdekében, aho-
gyan az előző városvezetés is, de mond-
hatni, süket fülekre találtunk, és ezen nem 
változtatott volna az sem, ha aláírásgyűj-
tést szervezünk. A felüljáró azért lett épít-
ve, hogy kiváltson egy átjárót, mint aho-
gyan a többi településen is. 
 A piac felújítási projekt halad, jelen-
leg a piacot körbejáró út építése folyik. 
Számításaink szerint kora ősszel befeje-
ződnek a munkálatok. Addig is mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy za-
vartalanul működhessenek az ott lévő 
üzletek és szombati napokon a piaci áru-
sítás is. 
 A jó idő beálltával újra előtérbe ke-
rültek az úthibák. Tudom, mindenki azt 
várja el, hogy az őt legjobban zavaró ká-
tyú legyen megszüntetve. Egyszerre nem 
megy, rengeteg a kátyú, a Pécel Üzemel-
tető Kft. munkatársai igyekeznek mind-
et sorba venni, de ez sok időbe telik. 
 A mindennapok továbbra is munká-
val telnek, tárgyalunk, intézzük az ak-
tuális problémákat, és bár nincs fejlesz-
tésre szánható pénzünk, azért fi gyeljük 
a pályázati kiírásokat is, hiszen időn-
ként előfordulnak 100 %-os fi nanszíro-
zású pályázatok is, ezekkel a lehetősé-
gekkel örömmel élnénk.
 Megértésüket, türelmüket kérem. Ha 
lassan is, de haladunk. Bízzanak bennem 
és munkatársaimban, ahogyan önök, mi 
is a legjobbat akarjuk  városunknak.

Horváth Tibor polgármester

ÖNKORMÁNYZAT

Felhívjuk a Pécel Város területén vendég-

látó üzletet működtető kereskedők fi gyel-

mét, 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 ven-

déglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 

2021. március 31-ig köteles bejelenteni a 

jegyzőnek.

 A vendéglátóhelyek az alábbi típusokba 

sorolhatók:

Étterem • Büfé • Cukrászda • Kávézó, alko-

holmentes italokra specializálódott ven-

déglátóhely • Italüzlet, bár • Zenés-táncos 

szórakozóhely • Munkahelyi • közétkez-

tetést végző vendéglátóhely • Gyorsétte-

rem • Rendezvényi étkeztetés •  Alkalmi ven-

déglátóhely •  Mozgó vendéglátóhely

 A bejelentéshez szükséges nyomtatvány 

és a Korm. rendelet 4. melléklete letölthető 

a www.pecel.hu honlapról.

 Fentiek alapján kérjük, hogy a vendég-

látó üzletet működtető kereskedők a meg-

jelölt határidőre a bejelentési kötelezett-

ségüknek eleget tenni szíveskedjenek. A 

bejelentést megtehetik elektronikus úton 

e-Papíron (https://epapir.gov.hu) vagy a 

paksa.katalin@pecel.hu email-címre törté-

nő megküldéssel, vagy postai úton (2119 

Pécel, Kossuth tér 1.), vagy a kitöltött do-

kumentumot személyesen elhelyezhetik a 

Péceli Polgármesteri Hivatal bejáratánál el-

helyezett gyűjtőládába, hétfőn 8 és 18 óra 

között, keddtől csütörtökig 8 és 16 óra kö-

zött, illetve pénteken 8 és 14 óra között.

 További információ Paksa Katalin ható-

sági ügyintézőtől a 06-28/662-150 telefon-

számon vagy a paksa.katalin@pecel.hu 

email címen kérhető.

TÁJÉKOZTATÁS 
VENDÉGLÁTÓ ÜZLETET 
MŰKÖDTETŐ 
KERESKEDŐK RÉSZÉRE
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ÖNKORMÁNYZAT

KI LEGYEN AZ ÉV 
EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓJA?

Pécelen is 
megkezdődött 
a koronavírus 

ELLENI OLTÁS 
PÉCEL VÁROS Önkormány-

zata Képviselő-testületének a városi 
kitüntetések alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló 11/2015. (III.31.) 
önkormányzati rendelete szerint Az 
Év Egészségügyi Dolgozója Díj (a 
to vábbiakban: kitüntető cím) ala-
pításával Pécel Város Önkormány-
zata kifejezi elismerését azon egész-
ségügyi dolgozók – asszisztensek, 
nővérek, védőnők, orvosok – iránt, 
akik munkájukkal jelentős mérték-
ben hozzájárultak ahhoz, hogy Pé-
cel Város polgárainak egészségügyi 
ellátása magasabb színvonalú le-
gyen. A kitüntető cím annak a sze-
mélynek adományozható, aki Pécel 
Városában az egészségügyi ellátás 
területén magas színvonalon végzi 
szakmai tevékenységét.
 A kitüntető címre vonatkozó 
javaslatok 2021. március 31. nap-
jáig nyújthatók be a Képviselő-
testület Szociális Bizottsága ré-
szére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
 További információ Pécel Vá-
ros Önkormányzatának honlapján 
(www.pecel.hu) érhető el.

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy 
a helyi adók 2021. I. félévi befi zetési 
határideje 2021. március 16. napja.
 Adószámla egyenlegük a https://ohp.
asp.lgov.hu oldalról (a továbbiakban: Ön-
kormányzati Hivatali Portál) is elérhető 
ügyfélkapus vagy cégkapus bejelentkezést 
követően az ,,adóegyenleg lekérdezés" me-
nüpontban. 
 A vállalkozók a korábbi évekhez hason-
lóan idén is csak elektronikusan intézhet-
nek ügyeket, ők a tárhelyükre kapnak az 
I. fokú adóhatóságtól adószámla kivona-
tot. A pénzforgalmi számlanyitásra nem 
kötelezett egyéni vállalkozók csekket csak

– amennyiben a járványhelyzet lehető-
vé teszi az ügyfélfogadást – személyesen 
kaphatnak vagy meghatalmazottjuk útján.
 Amennyiben a fenti adószámlaszámok 
valamelyikére utalnak, úgy kérjük, hogy 
az esetleges félreértések elkerülése érde-
kében legyenek kedvesek egyértelműen 
hivatkozni az utalás közleményében arra, 
hogy mely Adózónk adókötelezettségét kí-
vánják rendezni (és az Adózót azonosítsák 
egyértelműen, ne az adótárgyat).
 Természetesen az adószámlák felsoro-
lásából kihagytuk a gépjárműadót, hiszen, 
ahogyan arról a Tisztelt Adózók már több-
féle formában is értesülhettek, az idei évtől 
a gépjárműadóztatási feladatokat a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal látja el, így legfel-
jebb a 2020. december 31-ig felhalmozott 
gépjárműadó-hátralék vonatkozásában 
kapnak értesítést az érintettek, de az idei 
éves gépjárműadót már nem az I. fokú adó-
hatóság felé kell teljesíteniük.
 Köszönjük együttműködésüket a 
fizetési határidők betartására vo-
natkozóan.
 Ismételten felhívjuk a Tisztelt Adózók fi -
gyelmét arra, hogy talajterhelési díjfi zetési 
kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatorná-
ra nem köt rá és helyi vízgazdálkodási ha-

tósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya 
alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideért-
ve az egyedi zárt szennyvíztározót is – al-
kalmaz. Az előző évre vonatkozó talajter-
helési díj bevallásának és megfi zetésének 
a határideje 2021. március 31. napja. Vál-
tozás a korábbi évekhez képest, hogy az 
idei évtől már nem jelent a talajterhelési 
díj megfi zetése alóli mentességet az, hogy 
ha a kibocsátó kizárólag átemelő szivaty-
tyúval tud rákötni a csatornára.
 Az Adócsoport munkatársaival az Ön-
kormányzat hivatalos honlapján az Adó- 
és Pénzügyi Iroda/Adócsoport ügyinté-
zőinek neve melletti telefonos és e-mail 
elérhetőségeken vehetik fel a közvetlen 
kapcsolatot.
 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 hely-
színe: 2119 Pécel, Petőfi  u. 1. (a levele-
zési cím továbbra is: 2119 Pécel, Kossuth 
tér 1.) Oláh János  jegyző

ADÓBEFIZETÉSEKKEL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

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

ADÓSZÁMLASZÁMOK:

A Péceli Polgármesteri 

Hivatal pályázatot hirdet

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 
A részletes pályázati feltételek megtekint-

hetők Pécel Város Önkormányzatának 

honlapján (www.pecel. hu).

ÁLLÁS-
PÁLYÁZAT

t

A listán kívül a behívásnál 
egyéb szempontokat is fe-
gyelembe kell venni, pél-

dául, hogy a rendelkezésre álló 
vakcina mely korosztálynak, mely 
meglévő betegségek mellett ad-
ható. 
 Az elmúlt hetek tapasztala-
tai alapján az alábbiakra hív-
juk fel a fi gyelmet:
 Aki oltásra érkezik, számítson 
arra, hogy hosszabb időt kell ott töl-
teni. Egyrészt, az oltás előtt és után 
is komoly adminisztrációt kell elvé-
gezni, másrészt, a vakcina beadása 
után legalább 15-30 percet még a 
rendelőben kell maradni, hogy az 
esetleges reakciót megfi gyelhessék. 
(Ez vonatkozik a többi oltóhelyre is.)
 Mindenki, aki regisztrált, sorra 
fog kerülni, legyenek türelmesek. 
Ez ügyben ne zavarják telefonhí-
vásaikkal az orvosokat és asszisz-

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

KŐVÁRI IMRE 
Telefon: 06-70/602-1549 

E-mail: kovari.imre@pecel.hu

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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ÖNKORMÁNYZAT

tenseiket, annál is inkább, mert ők 
sem tudják, mikor, mennyi és mi-
lyen fajta oltóanyagot fognak kapni.
 Aki eddig nem regisztrált, és sze-
retne, bármikor megteheti a  www.
vakcinainfo.gov.hu weboldalon. 
Sokan vannak, főleg az idősebb kor-
osztályban, akik nem rendelkeznek 
internettel vagy számítógépes isme-
retekkel. Ők kérhetnek segítséget 
a Péceli Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársai-
tól (T: 06-28-662-036, 06-20-
801-2399), de hozzátartozóik vagy 
szomszédaik is biztosan szívesen se-
gítenek a regisztrálásban. 
 Az oltással kapcsolatos intézkedé-
sek nagy körültekintést és fi gyelmet 
igényelnek. Az oltási napokon a há-
ziorvosok és asszisztenseik különö-
sen elfoglaltak. Vannak helyzetek, 
amikor nem tudják felvenni a tele-
font, kérik a lakosság megértését. 

Február elején megérkezett az első oltóanyag 
szállítmány Pécelre. Ezzel egyidejűleg a házior-

vosok megkapták a praxisukban védőoltásra 
regisztráltak életkor szerint rendezett listáját.
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KÖZÖSSÉG

Fontosnak tartjuk, 
hogy SEGÍTSÜNK!

A Közösség Pécelért Egyesület az elmúlt évben a lehe-
tőségekhez mérten próbált segíteni a nehezebb hely-
zetbe került családokon. A tavalyi év eseményeiről 

beszélgettünk Sarlós Imrével, az egyesület elnökével.

A péceli taxis 50 éve ül a volán mögött, ez alatt 
több mint 4 millió kilométert vezetett baleset-

mentesen. Ismeri a főváros minden zegét-zugát, 
nincs szüksége navigációs eszközök segítségére. 

KÖZÖSSÉG

A z egyesület tag-
jai miért érzik 
fontosnak, hogy 

segítsenek?
 – A 2020-as év megmutatta, hogy na-
gyon fontos a segítségnyújtás, hiszen a ko-
ronavírus-járvány miatt sok család került 
nehéz helyzetbe. Minden apró segítség so-
kat számít.
 Ez okból a Közösség Pécelért Egyesü-
let képviselői és tagjai közösen felajánlot-
tuk tiszteletdíjunk egy részét, hogy segí-
teni tudjunk. A továbbiakban egyre több 
péceli csatlakozott a kezdeményezésünk-
höz, amit ezúton is nagyon köszönünk.
 Tavaly tavasszal első körben élelmiszer 
csomagokat állítottunk össze és juttat-

tunk el a ne-
hezebb hely-
zetbe került 
családokhoz 
személyesen. 
Ezután lapto-
pokat szerez-
tünk be és vit-
tünk el péceli 
gyerekeknek, 
akik az online 
oktatásba esz-
köz hiány mi-
att nehezeb-
ben tudtak 
becsatlakozni. 

A Varázskulcs Közösségbe járó gyermekek 
táborozását is támogattuk. Van egy család, 
akik egyébként sok családnak segítettek, de 
most ők kerültek bajba, a lehetőségekhez 
mérten tudtuk őket is pénzadománnyal tá-
mogatni. Az érettségi vizsgák lebonyolítá-
sát segítve maszkokat, kesztyűket, illetve 
fertőtlenítő szereket adományoztunk a pé-
celi iskoláknak. 

– Jól tudom, hogy egy családnak 
segítettek újjáépíteni a leégett há-
zukat?
 – Igen. Sajnálatos módon a 2020. év 
elején egy péceli család nagy bajba került, 
mert a házukban tűz keletkezett, ezáltal a 
ház lakhatatlanná vált. Mikor felhívtuk a 
fi gyelmet arra, hogy a családnak segíteni 
szeretnénk, akkor rendkívüli módon fo-
gott össze Pécel lakossága, és a Közösség 
Pécelért Egyesület számlájára nagyon so-
kan utaltak kisebb nagyobb összeget. Így 
ebben az esetben pénzadománnyal és mun-
kával közösen tudtunk segíteni a családnak 
a ház felújításában.

– Az iskolakezdéskor miben tudták 
támogatni a családokat?
 – Iskolakezdéskor iskolaszerekre bevált-
ható 5000 forintos utalvánnyal próbáltuk 
megkönnyíteni 50 család számára a tan-
szerek bevásárlását.

– A könyvállomások telepítésében 
is nagy szerepe van az egyesületnek.
 – Igen, az ötlet Torma Gábor képvi-
selő úré volt. Kinyomozta, honnan lehet-
ne beszerezni a használaton kívüli tele-
fonfülkéket, majd közösen a tagokkal 
kitakarítottuk, berendeztük a telefonál-
lomásokat, amik a város 3 pontjára let-
tek 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 Gyer-
mekjóléti Szolgálat által szervezett Legyél 
Te Is Angyalka programban, melynek ke-
retében 17 gyermeket tudtunk megajándé-
kozni. Karácsony előtt pedig 50 családnak 
tudtunk ismét élelmiszer csomagot szállí-
tani, hogy valamivel könnyebb legyen a ka-
rácsonyi időszak.

– A fent említett dolgok nem való-
sulhattak volna meg, ha…
 – Igen, ha nem állnak mellettünk se-
gítő szándékú péceli adományozók. Volt, 
aki pénzadománnyal segített, de volt, aki 
tartósélelmiszert, tisztítószert, maszkokat 
adományozott, és ezzel támogatta a mun-
kánkat.
 Az egyesület 2020-ban 1  780  000  fo-
rintot fordított adományozásra. 

– Ha valaki segíteni szeretne, ho-
gyan teheti ezt? 
 – A kezdeményezésünk folyamatos, 
melyhez további felajánlásokat szívesen 
fogadunk. 
 Aki a továbbiakban segítené a családo-
kat, a Közösség Pécelért Egyesület bank-
számlájára tud utalni.
 Számlaszám: 65100211-11049951 
 A közlemény rovatba kérjük írják be: 
„Segítsünk együtt”.  CS.K.

Csak baleset 
NE LEGYEN!

T okár Péter László ma is ugyanab-
ban a házban él, ahol megszületett, 
csupán ifjú korának pár évét töltöt-

te Péceltől távol. Édesapját az 1956-os ese-
ményekben való részvételéért börtönbünte-
tésre ítélték, ez rányomta bélyegét az egész 
család életére. Abban az időben egy rend-
szer ellenesnek nyilvánított apa gyermekeit 
nem vették fel középiskolába. Péter szeren-
csés volt, a Pécelen szolgáló Halász Endre 
atya közbenjárásának köszönhetően beke-
rült a Kecskeméti Piarista Gimnáziumba, 
ahol leérettségizett, majd szakmát is tanult. 
 Lelkiismeretes, pontos munkáját több-
ször értékelték.  A „Kiváló Dolgozó” kitünte-
tés mellett megkapta a „250 000 kilométer 
balesetmentesen” és a „500 000 kilométer 
balesetmentesen” plaketteket is. Ez még a 

80-as években történt, azóta sajnos meg-
szűnt ez a fajta elismerés. A félévszázad 
alatt sosem okozott balesetet, de azért vol-
tak nehéz pillanatok. Négyszer törték ösz-
sze az autóját, de szerencsére személyi sé-
rülés sosem történt. 
 Egy taxisnak nem csak a fi zikai kihívá-
sokkal kell megbírkóznia, de fontos, hogy 
megtalálja a megfelelő hangot a különfé-
le habitusú emberekkel, akikkel nap mint 
nap találkozik. Péter büszkén meséli, hogy 
utasai között sok híres ember volt, jó néhá-
nyat közülük több ízben is fuvarozott. Ma 
is jól emlékszik Gobbi Hilda, Major Ta-
más, Kabos László vagy Antal Imre címé-
re, még a házszámukra is. Kedves emlékei 
vannak róluk, mert a művészek közvetle-
nek, barátságosak voltak vele, magánéle-

tüknek azt a részét mutatták meg, amiről 
nem írtak az újságok. 
 Szeretett hivatásáról így vall:
 „Imádom a munkámat, bár 10 éve nyug-
díjba mentem, de még mindig dolgozom. 
Igaz, csak éjszakai műszakot vállalok, már 
nem bírom a nappali forgalmat. A jármű-
vezetők türelmetlenek, fi gyelmetlenek, sok 
a szabálytalanság, aztán meg vitatkoznak, 
hogy ki volt a hibás. Én mindig azt mon-
dom, hogy mindegy, kinek van igaza, csak 
baleset ne legyen. Hálás vagyok feleségem-
nek, aki a hosszú évek alatt biztosította és 
ma is biztosítja a nyugodt családi hátteret, 
ami nélkül nem tudnám jól és higgadtan vé-
gezni 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 hosz-
szabb filmet forgasson. A 
műsor elsősorban a hazai 
üdülési és szabadidős le-
hetőségek bemutatásával 

foglalkozik. Ez alkalommal 
városunk vezetői, Horváth 
Tibor polgármester, Sarlós 
Imre alpolgármester, Oláh 
János jegyző és Garam-
szegi Zsolt képviselő meg-
beszélésen vettek részt a 
péceli Ráday-kastély jövő-

jéről a fenntartó 
Nemzeti Örökség-
védelmi Fejlesztési 
Nonprofi t Kft. Ügy-
vezető igazgatójával, 
Glázer Tamással. 
 A film megtekint-
hető a http://www.
atv.hu/musorok/
hazahuzo webol-
dalon.

A Pécel Város Önkormányza-

tának Képviselő-testülete fel-

adat- és hatáskörében eljáró 

Pécel Város Önkormányzat 

Polgármestere pályázatot 

hirdet a „Tiszta udvar, rendes 

ház” elismerő cím adomá-

nyozására. A „Tiszta udvar, 

rendes ház” elismerő cím 

adományozására vonatkozó 

pályázatok 2021. június 30. 

napjáig nyújthatók be Pécel 

Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Városfej-

lesztési Bizottsága részére 

(2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

 A javaslattételre vonatko-

zó részletes felhívás meg-

tekinthető a www.pecel.hu 

honlapon, valamint a Péceli 

Polgármesteri Hivatal hirde-

tőtábláján.

„TISZTA UDVAR, 
RENDES HÁZ”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a „Tiszta udvar, 
rendes ház” elismerő cím adományozására



KÖZÖSSÉG

HOSSZÚ IDEJE tart már a bezárt-
ság, mindenkinek hiányoznak a kulturá-
lis programok, a baráti összejövetelek, az 
együtt nevetések, a beülős kávézgatások, 
sütizések, és még sorolhatnánk. A műve-
lődési ház foglalkozásai is szünetelnek, az 
oda járók nagyon hiányolják a rendszeres 
mozgás lehetőségét, legyen az zumba, ping-
pong, torna vagy senior örömtánc. Az egyik 

– főleg nyugdíjasokból álló – csoport tag-
jai kitalálták, hogy közös sétával pótolják 
a foglalkozásokat, mert nemcsak a spor-
tolás, de a társaság is hiányzik. Hogy igény 
van erre, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy hétről-hétre újabb emberek csat-
lakoznak a túrázó csapathoz. (A létszám-
korlátot meghaladva kisebb csoportokra 
oszlanak és ügyelnek a távolság betartá-
sára.) Az útvonal – Pécel utcái és a várost 

SÉTA A JÓ KÖZÉRZETÉRT, AVAGY 
FEDEZZÜK FEL LAKÓHELYÜNKET!

körülölelő erdők – még azok számára is 
rejt újdonságot, akik évtizedek óta itt él-
nek. 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 pozití-
vumai mellett számos kellemes mellékha-
tása van: a résztvevők kikapcsolódnak, is-
merkednek, beszélgetnek és helytörténeti 
ismeretekkel gazdagodnak.
 Dimbes-dombos városkánk elhelyez-
kedése különleges, a központból bármely 
irányba haladunk, igen hamar sűrű fák 
között találhatjuk magunkat, és gyönyör-
ködhetünk az erdők természetes szépségé-
ben. Ezt nem minden város mondhatja el 
magáról! Használjuk ki ezt az adottságot, 
sétáljunk, túrázzunk, társaságban vagy 
egyedül, ki, ahogyan szereti.  L.Á.

A HÁZHOZ 
MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A MINDENKORI begyűjtéssel 

egyidejűleg munkatársaink szállítási 

alkalmanként 1 db cserezsákot (cso-

magolási hulladék gyűjtésére szolgáló, 

sárga színű, emblémás) adnak.

 Szállítási gyakoriságtól függetle-

nül, a megadott napon, az összegyűj-

tött csomagolási hulladék mennyiségi 

korlátozás nélkül kihelyezhető bár-

mely átlátszó zsákban, illetve a kom-

munális hulladék gyűjtésére használt 

edényzettől eltérő, jól látható mó-

don megjelölt (sárga színű, vagy te-

tejű, felirattal ellátott) szabványos 

edényzetben is.

 Kérjük, fokozott gondossággal jár-

janak el a hulladékok tömörítésével 

kapcsolatban, ezzel is csökkentve a 

tároláshoz szükséges hely, valamint 

a kihelyezésükhöz szükséges zsákok 

mennyiségét!

 FONTOS! Az üveg (színes és szín-

telen öblös, üdítős, boros, pezs-

gős) gyűjtése kiöblítve, az üveg 

gyűjtőpont(ok)on történik! (Kos-

suth L. u. 18.; Pécel Kapuja)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan.–dec.) in-

gatlanonként KÉT alkalommal (3 m3/ 

alkalom mennyiségben) házhoz menő 

rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-

152 (2. menüpont) telefonszámon (ügy-

félfogadási időben) igényelhető.

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

Web: www.dtkh.hu

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.
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15.,29.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:

Pécel Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Pécel 
Város Önkormányzata közigaz-
gatási területén lévő egész-
ségügyi alapellátás körzetei-
nek meghatározásáról szóló 
12/2015. (III. 31.) önkormányza-
ti rendelete 1. számú melléklete 
szerinti 5. számú háziorvosi kör-
zetben, vállalkozási formában, 5 
évre szóló feladat-ellátási szer-
ződés 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).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

OKTATÁS

2021. ÉVI NYITVATARTÁSI 
IDŐ PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBAN

Dr. Benkő Julianna körzetében 
(5. számú házi-orvosi körzet) 
2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL 
JÚNIUS 30-IG DR. HERKUTZ 
ZOLTÁN VÉGZI A BETEGELLÁTÁST

RÁDAY – ON
2020 IGEN ÉRDEKES ÉV VOLT, és ez idén is foly-

tatódott. A két online tanítás között két hónapot tudtunk a 
diákokkal az iskolában tölteni. November óta bár a gimná-
zium falai konganak, a padok üresek, a termek tiszták, és 
szokatlan csend van a gimnázium folyosóin, a tanítás még-
is gőzerővel, az internet segítségével zajlik a láthatatlanban.
 Kollégáim Pécelen, Gödöllőn és a 17. kerületben kora reg-
geltől késő délutánig a laptopok és számítógépek előtt ülnek 
az otthonaikban. Telefon, tablet a kezükben, kamera bekap-
csolva, mikrofon élesítve – minden informatikai tudásukat 
összeszedve – folyamatosan megújulva és újítva eszköztá-
rukat, töretlen lelkesedéssel magyaráznak, segítenek, kép-
ernyőt 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 feladato-
kat készítenek, online élvezhető anyagokat keresnek, sok-
szor játékkal, beszélgetéssel oldják a sok feszültséget, fruszt-
rációt 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

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-

adat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat 

Polgármestere pályázatot hirdet Péceli Napsugár Böl-

csőde INTÉZMÉNYVEZETŐI (kisgyermeknevelő maga-

sabb vezetői megbízással) beosztásának ellátására.

 A részletes pályázati felhívás a www. kozigallas.gov.

hu internetes oldalon, Pécel Város Önkormányzatá-

nak hirdetőtábláján és Pécel Város Önkormányzatának 

honlapján (www.pecel.hu) érhető el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATJUK a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021. év-
ben Pécel Város Óvodáiban a heti nyitvatartási idő 60 óra, 
munkanapokon 6.00 óra és 18.00 óra között, az éves nyit-
vatartási idő munkanapokon folyamatos.
 Az éves nyitvatartási időn belül az alábbi időpontokban 
az óvoda nevelési feladatai szünetelnek, az intézményegy-
ségek 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 Tagóvo-
da (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

Tájékoztatjuk a tisztelt szülő-

ket, hogy PÉCEL VÁROS ÓVO-

DÁIBA (a továbbiakban: PVO) a 

2021/2022-es nevelési évre törté-

nő 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 kisgyermeke-

ket, továbbá a kormányhivatali 

döntéssel (határozattal) rendel-

kező 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 iga-

zolvány

 ••  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 gyer-

mekvédelmi kedvezmény-

ről, illetve a gyermek 

hátrányos, halmozottan hát-

rányos helyzetéről kiállított 

határozat

 ••  a gyermeke esetleges tartós 

betegségéről szóló igazolás

 ••  esetleges sajátos nevelési 

igényről (SNI) szóló szakértői 

vélemény

 ••  nevelésbe vett gyermek ese-

tén kihelyező határozat

 ••  elvált szülők esetében a gyer-

mekelhelyezésről szóló jog-

erős bírósági ítélet

 ••  külföldi állampolgárság ese-

tében a szülők és a gyermek 

Magyarországon tartózkodá-

sához szükséges érvényes ok-

mányok, valamint a szülők 

munkavállalási engedélye.

A beiratkozás alkalmával a be-

írató szülő/törvényes képvise-

lő nyilatkozik arról, hogy az ál-

tala közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, valamint arról, 

hogy a távollévő szülővel egyet-

értésben íratta be gyermekét az 

óvodába.

 A PVO – alapító okirata sze-
rint – jogosult sajátos nevelé-
si igényű gyermekek ellátá-
sára is.
 Szabálysértést követ el az a 

szülő/törvényes képviselő, aki 

óvodaköteles gyermekét nem 

íratja be.

 A szülő írásban benyújtott 
kérelme alapján annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek a negye-
dik életévét betölti, a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv fel-
mentheti a gyermeket az óvo-

dai foglalkozáson való részvétel 

alól. A kérelmet tárgyév május 

25. napjáig a Pest Megyei Kor-

mányhivatal Gödöllői Járási Hi-

vatalához kell benyújtani.

 Amennyiben a gyermek az 

óvodai nevelésben való rész-

vételi kötelezettségét külföl-

dön teljesíti, a szülő ezt köteles 

írásban bejelenteni az oktatá-

sért felelős miniszter köznevelési 

feladatkörében eljáró, kormány-

rendeletben kijelölt központi hi-

vatalnak (Oktatási Hivatal, 1055 

Budapest, Szalay utca 10-14.), a 

beiratkozás utolsó napját követő 

15 napon belül.

 Az óvodai felvétel tárgyá-
ban a PVO intézményvezetője 
dönt, melyről 2021. május 23-
ig kapnak a szülők értesítést.
 Jogorvoslat: A felvételt eluta-

sító határozat ellen fellebbezés-

sel lehet élni Pécel Város Jegyző-

jénél. A fellebbezést az óvodai 

felvételt elutasító döntés kézhez 

vételétől számított 15 napon be-

lül a PVO intézményvezetőjéhez 

kell benyújtani. 

Pécel Város Önkormányzata

ÓVODAI BEÍRATÁS

Az orvosi vizsgálat a helyettesítés 
szabályai szerint a délelőtti rendelé-
seken 9 órától 11 óráig, a délutáni ren-
deléseken 14 órától 16 óráig előzetes 
időpont egyeztetés alapján történik.
 Időpont, gyógyszer felíratás, be-
utaló rendelési időben a 06-28/547-
226-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 Pécel Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete feladat- 
és hatáskörében eljáró Pécel 
Város Önkormányzat Polgár-
mestere pályázatot hirdet 

HÁZIORVOSI FELADATOK 
ELLÁTÁSÁRA.
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A MEKH szakemberei összegyűjtötték 
azokat a praktikus tanácsokat, melyek 
a hamis levelek kiszűrésében segíthe-

tik a fogyasztókat.
 A hamis, adathalász vagy anyagi haszonszer-
zés céljából küldött elektronikus levelek szöve-
gezésükben 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 előfor-
dulhat, hogy a csalók egy-egy „elmaradt” vil-
lany-, gáz vagy vízszámla befi zetésére szólíta-
nak fel, ami anyagi kárral is járhat.
 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályo-
zási Hivatal szakemberei most összegyűjtötték 
azokat a praktikus tanácsokat, amelyeket a fo-
gyasztóknak érdemes szem előtt tartaniuk, ha 
szeretnék kivédeni a csalók próbálkozásait. 

Amennyiben egy közműszolgáltatóra hi-
vatkozó gyanús levelet kapunk, amely-
ben személyes adatainkat kérik, esetleg 
pénzbefi zetésre szólítanak fel, akkor kö-
vetkezőkre érdemes odafi gyelni:
  1.    Ellenőrizzük, hogy valóban attól a szolgálta-

tótól kaptunk-e értesítést, amelyikkel szer-
ződésben állunk, vagyis az e-mailben sze-
replő feladó címe azonos-e azzal, amelyik a 
szolgáltatóval levelezni szoktunk. Ha gyanús, 
adathalász e-mailt kaptunk valamely szolgál-
tatóra hivatkozással, értesítsük valódi szolgál-
tatónkat, és kérjünk további iránymutatást.

  2.    Gondoljuk át, hogy megadtuk-e az e-mail 
címünket a szolgáltatónknak abból a cél-
ból, hogy számlaügyeinket elektroniku-
san intézzük. 

Egyre gyakoribbak 
a közműszolgáltatók 

nevében érkező 
ADATHALÁSZ LEVELEK

A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól függet-
lenül fontos feladat, hiszen egy kis  elővigyázatos-
sággal rengeteg kellemetlenség, kár kerülhető el. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 
(MEKH) érkező jelzések alapján a fogyasztók egyre gyak-

rabban találkoznak olyan adathalász e-mailekkel, amelyek 
egyes közmű- és energiaszolgáltató cégek nevében érkeznek.

RESZKESSETEK,
BETÖRŐK!  

H a otthonában nagyobb pénz-
összeget tart, azt mindig tegye 
biztonságos, mások által nem  

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
   •      cselekvőképes 

magyar állampolgár,

   •      legalább középfokú 

végzettség,

   •      orvosi, pszichológiai, fi zikai 

alkalmasság (állóképesség),

   •      megfelel a jogszabályban 

megadott feltételeknek 

(Hszt. 2015. évi XLII. tv.),

   •      tanfolyamot követő sike-

res vizsga (intézkedések és 

kényszerítő eszközök alkal-

mazásáról 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 ér-

deklődését, kérjük önélet-

rajzát, telefonos elérhetősé-

gét megküldeni elektronikus 

úton, vagy személyesen a 

Pest Megyei Rendőr-főka-

pitányság Gödöllői Rendőr-

kapitányságra (2100 Gödöl-

lő, Petőfi  út 6-10.) benyújtani 

szíveskedjen.

Gödöllői Rendőrkapitányság

ismert helyre! Tanácsos lemez vagy pénz-
kazettát vásárolni. A pontos hely isme-
rete csak önre  tartozik, azt senkivel ne 

ossza meg! 
 Jellemzően a nyílászá-
rókon keresztül történik 
a betörés, ezért szüksé-
ges az első és hátsó aj-
tók,  ablakok megerősí-
tése. Az ajtólap, ajtótok, 
pánt, zárszerkezet meg-
erősítése acéllemezzel,  
fémrács szerkezet kiala-
kításával lehetséges. Az 
ajtóbefeszítés ellen ha-
tékony lehet a  heveder-

Hirdetés

•   nyelvórák, tanfolyamok 
Pécelen

•   felkészítés nyelv-
vizsgára, érettségire, 
állásinterjúra

•   online és  
személyesen 

•   fordítás

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

ANGOL

ra

HÍVJON MOST!  

FAKIVÁGÁST, GALLYAZÁST  

VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL  

AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  

HÍVJON MOST

Tel.:

zár, amennyiben az megfelelően van ki-
alakítva, lehetőleg falba záródik és jó  
minőségű a zárszerkezet. Fontos szem-
pont, hogy az ajtó több ponton záródjon. 
Amennyiben a  földszinti ablakokra sze-
relt biztonsági rácsot túlzásnak érzi, az 
üvegfelületre helyezett törésvédelmi fó-
lia láthatatlan védelmet biztosít. A fólia 
mellett további módszerekkel is  nehe-
zítheti az ablakon át való bejutást, ilyen 
a redőny felszerelése vagy az, ha szúrós,  
áthatolhatatlan akadályt jelentő növé-
nyeket telepít az ablak alá. Mindemel-
lett elsődleges,  hogy soha ne hagyjon 
nyitva ablakot, még bukóra sem, akár-
milyen elérhetetlennek tűnő  helyen ta-
lálhatók.  
 A mobiltelefonok, közösségi portálok 
elterjedésével akaratán kívül is renge-
teg információt  szolgáltathat a bűnözők-
nek. A lakásáról, értékeiről, utazásairól 
nyilvánosan közölt fényképek  pontos in-
formációt szolgáltathatnak arról, hogy 
hol lakik, mikor nem tartózkodik ott-
hon, így  egyenesen térképként szolgál-
hat 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, megbíz-

ható  szomszédját lakása, lakóháza  el-
lenőrzésére! 

   •      hosszabb távollét esetén gondoskodjon 
a  postaláda ürítéséről! 

   •      kérje meg szomszédját, hogy fi gyeljen 
a gyanús körülményekre, személyekre! 

Betörés esetén értesítse a rendőr-
séget a 112-es segélyhívó számon! 

 Pest Megyei Rendőrfőkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

  3.    Idézzük fel, hogy mikor fi zettük be a leg-
utóbbi számlánkat, azaz valóban aktuális-e 
most az esetleges felszólítás egy elmaradt 
befi zetés rendezésére.

  4.    Gondoljuk át, hogy milyen módon szoktuk 
rendezni a számláinkat. Ha például a cso-
portos beszedést választottuk, akkor gya-
nús lehet egy bankkártyás befi zetésre való 
felkérés, ahová egy link is vezet. Ha kétsé-
günk támad, ne utaljunk pénzt a levélben 
megtalálható számlaszámra, és ne kezde-
ményezzünk bankkártyás fi zetést az e-mail-
ben megtalálható linkre kattintva.

  5.    Figyeljünk arra, hogy az befi zetésre felszó-
lító e-mailben feltüntetett összeg hason-
ló-e ahhoz, amit általában fi zetni szoktunk. 
Gyanús lehet a túl magas, de akár a túl ala-
csony összeg is.

  6.    Nézzük meg, hogy mi a számla fi zetési ha-
tárideje. A számla kézbesítése és a befi ze-
tési határidő között 8 napnak kell eltelnie. 
A közműszámlák határidőben történő be-
fi zetése alapvetően a fogyasztó felelőssége 
és kötelezettsége, azaz a valódi szolgáltató-
tól érkező fi zetési értesítéseknek határidő-
ben 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 olvas-
ható azonosítókkal.

 A MEKH felhívja a fogyasztók fi gyelmét, hogy 
ha kétségük támad egy közmű- vagy energia-
szolgáltató nevében érkezett elektronikus levél 
hitelességével kapcsolatban, mindenképpen ve-
gyék fel a kapcsolatot a szolgáltató ügyfélszol-
gálati munkatársaival. 

Forrás: MEKH.HU

Vállalom új hálózatok kiépítését,  
régi szerelvények cseréjét, javítását.

 
munkavégzés!m

Kardos  
János e.v.

Telefonszám: +36-30-688-6349
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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!

Kedves Gyerekek! 
Kedves Szülők!
A továbbra is működő távköl-
csönzés és házhozszállítás szol-
gáltatásunk mellett egy játék-
ra hívjuk a második osztályos 
gyermekeket.
 A játék lényege, hogy iratkoz-
zatok be a könyvtárunkba, és 
ebben a tanévben, pontosab-

ban május 31-ig válasszatok ki 
és olvassatok el legalább 3 db, 
az életkorotoknak és az érdek-
lődéseteknek megfelelő köny-
vet. A könyvtáros nénik segí-
tenek 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, raj-
zolni és írni egyszerre.)
 Minden egyes könyv el-
olvasása után feljebb léptek 
a Gyermekkönyvtárban el-
helyezett olvasólétrán. 
 A játék végén a rajzok-
ból és beszámolókból ki-
állítást rendezünk, illetve 
egy vidám záró rendez-
vény keretében minden 
gyermek, aki teljesítette 
a legalább 3 könyv elol-
vasását és beszámolót is 
készített róla, jutalomban 
részesül.
 Jó olvasást és jó játé-
kot kívánunk! 

A könyvtáros nénik

A KÖNYVTÁR-
MŰVELŐDÉSI 

HÁZ HÍREI

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…

Életkapu

„Olvasó gyermekből 
GONDOLKODÓ FELNŐTT VÁLIK” 

INTERJÚ

Az alábbi interjúban egy Pécelen élő sokoldalú művészt mu-
tatunk be. B. Habarics Kitty meséket, verseket ír, és műve-
it maga illusztrálja. Felnőtteknek szóló írásaiban olyan 
témákat is feszeget, amelyekről nem szokás beszélni. 

N em rég lakik Péce-
len. Milyen benyo-
mása van város-

unkról?
 – Családommal negyedik éve 
élünk Pécelen. Budapestről köl-

töztünk ide, de Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyéből szárma-
zunk. Nagyon vágytunk vissza 
a kertes ház nyújtotta idillbe, 
és a hely adottságai és a fővá-
ros közelsége miatt Pécelre esett 
a választásunk. Ebben a város-
ban megtaláltuk az otthonunkat, 
gyermekeink is nagyon szeret-
nek itt élni, mindhárman a Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Is-
kola és Óvoda növendékei.  
 A házunkat körülvevő erdő és 
a gyönyörű kilátás az alkotásban 
is inspirál. Rengeteg művemet 
írtam meg a teraszon ülve, a kör-
nyéket fi gyelve. Így készült pél-
dául a Zugerdei mesék könyv-
sorozatom is, amelynek épp a 
második elemét készítem, vár-
hatóan tavasszal jelenik majd 
meg a Katica-Könyv-Műhely 
gondozásában. Ezek a könyvek a 
házunk közelében lévő erdő „la-
kóinak” mindennapjairól szól-
nak, beleszőve a mi családi tör-
téneteinket is. 

– Az említett könyvkiadó 
péceli székhelyű. Csak nem 
itt ismerkedtek meg?
 – Ez pusztán egy vélet-
len egybeesésnek köszönhető, 
azonban nagyon örülök, hogy 
így alakult. Sokáig kerestem 
a megfelelő kiadót. Számom-
ra kiemelkedően fontos volt, 
hogy olyan partnert találjak, 
akivel egy hullámhosszon tu-
dunk gondolkodni, aki teljes 
mértékben támogat engem az 
alkotásban, a tehetségem ki-
bontakoztatásában és a vágya-
im megvalósításában. Scur Ka-
tica kiadóvezető személyében 
megtaláltam azt, amit keres-
tem. Ő nem csupán szakmailag, 

hanem adott esetben lelkileg is 
támaszt nyújt. Immár harma-
dik éve dolgozunk együtt. 

– Célközönsége elsősor-
ban a gyerekek, ezt tük-
rözi mottója is: „Olvasó 
gyermekből gondolkodó 
felnőtt válik”. A mesék mel-
lett viszont igen komoly, 
nem szokványos témák-
kal is foglalkozik művei-
ben. Hogyan jöttek ezek a 
gondolatok?
 – Gyermekkorom óta pró-
bálkozom az írással. Nyilván 
egy ideig az általam vagy édes-
anyám által olvasott történe-
tek, vagy a tananyagban szerep-
lő költők és írók művei voltak a 
vezérfonalak.  
 A fordulat a gimnáziumi évek-
ben jött. Egészen fi atalkorom óta 
foglalkoztatnak a gyermekjogok 
és a női egyenjogúság, és ezek 
a témák gyakoriak az alkotása-
imban is. Nem tudom megfo-
galmazni ennek a miértjét, va-
lahogy mindig is közel éreztem 
magamhoz ezeknek a problé-
máknak a kérdéseit. Emellett 
a családon belüli erőszak áldo-
zataira is szeretném felhívni a 
fi gyelmet. A követőim már jól 
tudják, ezért viselem minden 
nyilvános eseményen a védje-
gyemmé vált piros cipőt. 

– Nem csupán alkotásai 
tükrözik, hogy az Ön szá-
mára mennyire fontos 
téma a család, személye-
sen és internetes fórumo-
kon keresztül is igyekszik 
segítséget nyújtani. 
 – Természetesen amel-
lett, hogy gyermekeknek al-

kotok, fontos számomra, hogy 
az édesanyák és édesapák lel-
két is ápoljam, egy-egy ne-
héz 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 alkotá-
siamban, ami segít nekik átlen-
dülni a mélyponton. 

– Beszélgetésünk elején 
említette, hogy most ép-
pen egy mese köteten dol-
gozik. Mi volt a legutóbb 
kiadott könyve? 
 – Az Ezerarcú Anya verseskö-
tetem a legfrissebb, ahol az anya-
ság ezer csodálatos arcát muta-
tom be, a babára vágyakozástól 
a várandósság szépségein és ne-
hézségein át, a szülések módjá-
nak sokszínűségéig és az anyaság 
csodálatos és néha kételyekkel 
teli hullámvasútszerű útjáig. 

– A tavalyi év végén díj-
jal jutalmazták, méghozzá 
egy „jóember-versenyen”, 
ahogyan a díj alapítói ne-
vezik pályázatukat. 
 – Legnagyobb örömömre, a 
közösségem és a péceliek jó-
voltából elnyerhettem a Kopp-
Skrabski-díj közönségdíját, mely 
nagyon sokat jelent nekem. Min-
den leadott szavazat egy-egy kü-
löndíj számomra, ezért ezúton 
is szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik ehhez 
hozzásegítettek. Ehhez a díjhoz 
hűen, természetesen a jövőben 
is igyekszem a saját eszközeim-
mel maximálisan a családok és 
a gyermekek szolgálatára lenni. 

– További sikeres munkát 
kívánok! L.Á.

A Katica-Könyv-Műhely 
meseíró pályázatot hirdet 

9-14 éves gyermekek számára.
Részletes információ 

a katicakonyv.hu/iropalantamuhely 
internetes oldalon található.

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

2021. MÁRCIUS 19. 17-23 óra
Hámori Ház – Pécel, Ráday u. 25. 
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SPORT

Ifjú péceli sportolók-
ról szóló sorozatunkban 
most egy tehetséges vízi-
labdázót mutatunk be. 

A 18 éves Juhász Ákos je-
lenleg a Honvéd játékosa.

Egy medencés partitól 
AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGIG

MÚLTIDÉZŐ

M ikor jött a gondolat, hogy 
vízilabdázni akar? 
 – Egy medencés bulin kap-

tam kedvet hozzá. Gyermekkoromban szü-
leimmel Spanyolországban éltünk másfél 
évet, mert édesapám ott dolgozott. Testvé-
reimmel ott jártunk iskolába. Egyik osz-
tálytársam meghívta a fi úkat, az ő meden-
céjükben játszottunk vízilabdásat. Annyira 
megtetszett, hogy már másnap kerestünk 
is egy sport klubot, ahol elkezdtem az edzé-
seket. 9 éves voltam ekkor.

– A hazatérés nem tántorította el 
a vízilabdázástól. Hogyan folyta-
tódott?
 – A BVSC vízilabda szakosztályába jár-
tam éveken át edzeni, versenyezni. 2019-
ben lehetőségem volt újra Spanyolországba 
menni tanulni és vízilabdázni, Madridba. A 
terv az volt, hogy legalább 1 évig maradok, 
de sajnos, a pandémia miatt haza kellett 
jönnöm 2020 tavaszán. Hazaérkezésem 
után a Budapesti Honvédba igazoltam.

– Gondolom, a meccsek hangulata, 
a győzelmek is inspirálják. Mi volt 
az eddigi legnagyobb 
eredmény?
 – Eddigi legnagyobb 
siker utánpótlás szinten a 
2017-es országos bajnok-
ság volt, ott serdülő kor-
osztályban 2. helyezést 
értem el a csapatommal.  
Idén pedig, 18 évesen si-
került bemutatkoznom a 
Budapesti Honvéd felnőtt 
csapatában az országos 
bajnokságban, ahol gólt is 
tudtam szerezni a nagyon 
erős Szolnok ellen.  Való-

ban különleges élmény a meccseken ját-
szani, ha nyerünk, akkor még inkább. Vi-
szont ettől függetlenül az is motivál, hogy 
ez a sport jó formában tart, nem kell at-
tól tartanom, hogy elhízom.

– Mennyi időt vesz igénybe a spor-
tolás?
 – Az iskolán kívül szinte minden idő-
met ezzel töltöm, heti 5 napon van edzés, 
és majdnem minden vasárnap meccs. 

– Hogyan lehet ezt összeegyeztet-
ni a tanulással? Ha jól sejtem, idén 
fog érettségizni.
 – Nehéz, de megoldható. Amióta di-
gitális oktatás folyik, könnyebb, mert 

a bejárás nem vesz el időt. Viszont az 
érettségi szempontjából nem jó, hogy 
nem járunk iskolába. Ha rágondolok, 
kicsit izgulok, de bízom benne, hogy si-
kerülni fog. 

– Hogyan érinti az, hogy nem élhe-
ti az átlag fi atalok életét?
 – Néha fáj a szívem, amikor látom, 
hogy az osztálytársaim elmennek bu-
lizni, 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 számító-
géppel foglalkozom a legszívesebben, ját-
szom, internetezek és néha robot prog-

ramozással foglalkozom. 
Az informatika érdekel, 
ezen a területen szeret-
nék továbbtanulni.

– A sport terén mi a 
célja, álma?
 – Szeretnék profi  vízi-
labdázó lenni. Visszahúz 
a szívem Spanyolország-
ba, a legjobb az lenne, ha 
ott sikerülne. 

– Sok sikert kívánok 
ehhez! L.Á.

Kastélyból 
KÓRHÁZ

65 évvel ezelőtt, 1956. február 13-án nyílt meg 
a MÁV továbbkezelő központja a péceli Ráday-
kastélyban. Az, hogy a kórházzá alakítás so-

rán a műemlékvédelem kiemelt szempontot ka-
pott, elsősorban három embernek köszönhető.

K étségtelen, hogy a jelenlegi kór-
házi berendezés (csövek, bútor) 
nem válik a barokk alkotások 

előnyére, viszont nagyra kell becsül-
nünk a mostani tulajdonosnak (MÁV) a 
tudományos igényű helyreállítást kész-
séggel elfogadó magatartását. – ismeri 
el a Ráday-kastély felújításának eredmé-
nyeit a Műemlékvédelem című folyóirat 
1960-ban megjelent számának szerzője. 
Az, hogy a műemlékvédelem igénye ki-
emelt szempontként jelent meg a 65 év-
vel ezelőtti felújítás során, három ember-
nek köszönhető: Farkas László Elemér 
főorvosnak, Papp Oszkár restaurátornak 
és Thomas Antal építésznek.

A TELJES LEPUSZTULTSÁG 
ÁLLAPOTÁBAN
A kastélyt építtető és azt másfél évszázadig 
lakó Rádayaktól 1872-ben Kelecsényi Ra-
fael vette meg az épületet a hozzá tartozó 
kerttel és – kisebb jogvita miatt átmeneti-
leg – a református templommal együtt. A 
második világháborút követően kiépülő 
új rendszer első egy-két évében a Kelecsé-
nyi család tagjai még meghúzhatták ma-
gukat a kastélyban, de 1948-ban államo-
sították az épületet.
 A kastély földszintjén eleinte az alakuló 
helyi termelőszövetkezet irodája kapott he-
lyet, az emeleten pedig részben annak al-
kalmazottai leltek szállásra.
 
„MIÉRT NE LEHETNE 
EBBEN AZ ÉPÜLETBEN EGY 
NAGYSZERŰSÉGÉHEZ MÉLTÓ 
INTÉZMÉNYT LÉTESÍTENI?”
A péceli születésű Farkas László Elem-
ér az 1950-es években a MÁV jog- 
szervezés- és egészségügyi osztályán 
kapott munkát. Mikor 1954-ben fel-

merült a MÁV-ban, hogy egy „továbbkezelő 
központot” kellene építeni, Farkas felvetette 
a péceli kastély átalakításának gondolatát.
 A korabeli beszámolók szerint a bizott-
ság megtekintett ugyan pár épület, de a pé-
celi helyszín mellett döntöttek. Ekkor már 
a teljes elhanyagoltság jelei mutatkoztak a 
kastélyon. Ahogy az egyik korabeli beszá-
moló fogalmazott: „beomlott kút, ablakta-
lan, mállott falú szobák, kidőlt kerítés” fo-
gadta az ide érkezőket.

THOMAS ANTAL ÖNZETLEN SEGÍTSÉGE 
A Ráday-kastély művészettörténeti értéke-
it, történetét elsőként átfogóan bemutató 
Zsindely Endre emeli ki 1956-ban megje-
lent munkájában, hogy a „kastély újjáépítési 
munkáit Thomas Antal főmérnök irányí-
totta, akinek önzetlen segítségét és fára-
dozásait a kastély múltjának feltárásá-
ban ez úton is szeretném megköszönni.”
 Thomas Antal festőművész az 1900-as 
évek első felében többek között a Műcsar-
nokban vagy a Nemzeti Szalonban állítja 
ki képeit, később pedig építészeti pályáza-
ton szerepel sikerrel. Az ország számos te-
lepülésén lehet találni általa tervezett köz-
épületet. Szerencsés fordulatnak tekinthető, 
hogy ő irányíthatta az átépítés munkála-
tokat. Élete végén Pécelre vonult vissza 
gyógykezelésre, 1961-ben itt is halt meg.

A KOSSUTH DÍJAS RESTAURÁTOR
A „felújítási” vagy „állagmegóvási” mun-
kálatok nem éppen szakszerűen kezdőd-
tek, miután állami kézbe került a kastély. 
A falfestmények helyreállítását a kastély 

kórházzá alakításának utolsó fázisában 
kezdték csak meg. 
 A restaurátori munkálatokat az a későb-
bi Kossuth-díjas képzőművész Papp Osz-
kár végezte, aki ebben az időszakban át-
menetileg éppen freskók felújításából élt. A 
II. világháború utáni első pár év egyik leg-
meghatározóbb népnevelő hálózatának, a 
Népi Kollégiumok Országos Szövetségé-
nek (NÉKOSZ) egyik alapítója ugyanis a 
NÉKOSZ feloszlatását követően, 1949-ben 
háttérbe szorult. Alkotásai ma is több he-
lyen láthatók, többek között a Ferenciek te-
rén az aluljáróban.
 A Ráday-kastély freskóinak felújítása te-
hát 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 kór-
ház” 1956. február 13-án nyílt meg hiva-
talosan. Az ünnepélyes átadón kiemelték, 
hogy a kórházba „azok a betegek kerül-
nek, akiknek súlyosabb operáció vagy sé-
rülés után hosszabb ideig gondos orvosi 
kezelésre van szükségük”. A kastély kert-
jében, az egykori istállóban ugyanakkor a 
Rákosvölgye termelőszövetkezet forgácso-
ló részlege továbbra is helyet kapott.

A KULTÚRA VISSZATÉR
A kastély korábbi kulturális funkciója nem 
tűnt el teljesen ezekben az években. 1967-
ben 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 kas-
tély kertjében. Közben elég masszív eszpe-
rantó közösség is alakult a barokk kastély 
falai között – innen is ered az Eszperan-
tó köz neve.
 A kórház 1997-ben zárt be, a kastélyt a 
nagyközönség 1998 júliusában látogathat-

ta először.
 (Az írás teljes terjedelmében el-
olvasható a peceliszilankok.hu ol-
dalon. További érdekességek talál-
hatók Pécel múltjáról, kultúrájáról 
a peceliertektar.hu oldalon is.)

Összeállította: Erdős Szabolcs

Betegek és orvosok 
a kastély dísztermében
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A kórházzá alakított 
kastély első lakói
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Pécelre keresünk  

 
alkatrészek gyártásával  

foglalkozó céghez 
 
 

ÉRD: 06-70-423-3383

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

LCD, plazma és hagyományos televíziók,
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

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

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

PÉCELTV SZERVIZ

Mayer Sándor
0-24

+36 30 314 0309

AUTÓMENTÉS
MUSZAKI  
MENTÉS

AUTÓ
MUUUUSSS

• manikűr
• géllakk
• műköröm

MUNKÁIMAT MEGTALÁLJÁTOK  

PETRA HONFFY FACEBOOK OLDALÁN 

Á

Klincsek Mónika
06-30/231-2548

•
• géllakk
•

•
•  szikementes 

 

Honffy Petra – 06-20/544-1582

beautyProfessional Szépségszalon

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ

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

SZÁRÍTÁS  
BÉRLET AKCIÓ KCIÓ 

TAVASZI AKCIÓ! 
HAJKEZELÉSEK  

10 % KEDVEZMÉNNYEL! 

ELADÓ Malaguti Ciak 
robogó, plexivel. 
Irányár: 110 000 Ft

Tel.: 06-20/5-934-534

VIRÁGVARÁZS NÉVEN ÚJ ÜZLETET NYITOTTAM

Pécel, József  
Attila utca 6.  

Pécel, Pesti út 38. 

Ürmösi Mária: +36 20 445 7216

 Ft VÁSÁRLÁS FELETT MEGLEPETÉS AJÁNDÉKKAL LEPJÜK MEG!

ÜrÜrmömösisi MMáráriaia:: +3336666 2020 444454545 777212166

É Á É
Pécel és Bp. 17. kerületében 17-1930 között INGYENES KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!



2021. MÁRCIUS | PÉCELI  HÍREK 1918 PÉCELI  HÍREK | 2021. MÁRCIUS

Hirdetés

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

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

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

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 idő-

ben hívható telefonszámon 

lehetséges: 06-28/547-226

E-mail: 5oskorzet@pecel.hu

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 

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.

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: csalsegpecel@gmail.com

LÁZÁR ERVIN VÁROSI 
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE 
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Telefon: 06-28/662-146, 

06-28/662-147, mobil: 06-20/965-1244, 
Weblap: www.pecelkonyvtar.hu, 
e-mail: muvhaz@pecel.hu

GYÓGYSZERTÁRAK
Péceli Szent Korona Patika Kft.

2119 Pécel, Pes   út 6. 06-28/453-766
Péceli-Gyógyszertár

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

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

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

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

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

KÖZVILÁGÍTÁS 
HIBA BEJELENTÉS
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 16:00-18:00

Balog Zoltán 
rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/314-4914

E-mail cím: balogzo@pest.police.hu

Nováki Attila 

rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/268-7610

E-mail cím: novakia@pest.police.hu

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

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
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

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

Gyermekjogi képviselő:
Juhász Leventéné 

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

Egyenlőbánásmód-referens: 
dr. Tóth Henriette Enikő 

+36-20-980-6500, 
eniko.henriette.toth@ 
egyenlobanasmod.hu 

Rendelési időben hívható telefon-

szám: 06-28/547-236

További információ: 

https://pecel1gyerek.hu/

VÉDŐNŐK:
1. védőnői körzet: 

KERPEN LÁSZLÓNÉ

Telefon: 06-28/546-236/4

2. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

3. védőnői körzet: 

ISTÓK MÁRIA

Telefon: 06-20/529-8538

4. védőnői körzet: 

CSÉPE KATALIN

Telefon: 06-30/381-1332

5. védőnői körzet: 

SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE

Telefon: 06-30/568-5668

6. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

E-mail: vedonokpecel@gmail.com

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235

FOGÁSZAT:
DR. RÁCZ KATALIN 

felnőtt fogorvos, 

DR. TAMÁS ÁGNES 

felnőtt fogorvos, 

DR. TÖRÖK JOLÁN 

gyermek fogorvos 

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-235

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA

Telefon: 06-20/4899-539

E-mail: marta.szecsine@

ijb.emmi.gov.hu

ÁTVEVŐPONT

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

Nyitva: H-P: 1000-1700, Szo: 900-1200

www.gyermekruhashop.hu

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT  

NŐI RUHÁZATTAL, 
kiegészítőkkel 

(harisnya, táska, pénztárca, bizsu)

MÁRKÁINK: BEBE, 
RENSIX, MYSTIC DAY, 
VICTORIA MODA és 

egyéb olasz női divatáru

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

MINDEN, AMIRE A GYERMEKEKNEK 
SZÜKSÉGE VAN …

00000000000

hu

,
s

táruu 10 % 
akciós kupon

FELHASZNÁLHATÓ: 
2021. március 31. 

PÉCEL, Maglódi út 22.

TÖRÖK BÜFÉ

NYITVATARTÁS:
H-SZO.: 10-21 óráig
V: 11-20 óráig

www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996

Pécelen 
A KISZÁLLÍTÁS
INGYENES! 

KÖRETEINK:  Török bulgur rizs  
és hasábburgonya

DESSZERTEK:  diós, csokis, vagy 
pisztáciás BAKLAVA 

K

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS : 06-30/019-47-48

CSIRKE  
BORJÚ

PITÁK, TORTILLÁK, 
 TÁLAK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Kínálatunkért látogassatok el   
FACEBOOK OLDALUNKRA!

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

Bizalommal forduljanak hozzám problémás lábakkal is! rduljjjjjanak hozzám prpppp oblémás lábakkal is! 

HappyPedi Kéz és Lábápoló Szalon
Cím: 2119 Pécel, Rákos utca 2.  

(Számítástechnikai üzlet mellett)

NYITÁSI AKCIÓ:  Minden kupon felmutatójának  10 % KEDVEZMÉNY MÁRCIUSBAN! 

Tel.: 06-70/328-7257

rBizalommal forrBi alommal ffffffor

HH

és lábápolás a szép és egészséges lábakért.

GYORS SEGÍTSÉG 
nyak, hát és derékfájdalom esetén!

• SVÉD (izomregeneráló) masszázs 
•  talpmasszázs
• AROMATERÁPIÁS lábmasszázs
• JAPÁNJAJAJJAJAAJJJJAAJ PÁPÁÁÁÁPÁÁÁNNNNNNN

• GUA SHA 
• 
• 
• 
• KINEZIÓ TAPE ragasztás

ÉÉÉÉ

BEJELENTKEZÉS 
Jurás Nikolett - 06-30/986-33-39

KÉRÉSRE  SZÍVESEN HÁZHOZ IS MEGYEK!PÉCEL,

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

Telefon: 06-70-944-6974
www.zsilkabutor.hu

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE  

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,  
keretszerződéssel és számlával segítjük megrendelőinket

ÚÚ



 
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL

A kupon beváltható

 HAJHOSSZABBÍTÁSRA
Beváltható: 2021. ÁPRILIS 15-ig

20 % 
akciós kuponp

(Egyszeri felhasználás!)

 

HAJHOSSZABBÍTÁS:

NEON

A vírushelyzet ideje alatt is NYITVA VAGYUNK, IDŐPONTFOGLALÁSSAL   
ÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS, kellő higiéniai feltételek mellett! 

 és 

  

Nyitva: H-P: 8 , , V: zárva

 06-20/377-8444

ORSI 06-30/991-0202 • VIVI 06-70/734-4720

6 FÉLE TECHNIKÁVAL  
KÉSZÍTJÜK

PESTI ÚT 91.

www.neptunautokozmetika.hu

facebook.com/neptuncarcare
2119 Pécel, Pesti út 91. +36-70-733-4313

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

Kabrió tető impregnálásból 

20 % KEDVEZMÉNYT ADUNK*

TAVASZI  
FELKÉSZÍTÉS   ÖSSZECSUKHATÓ SZENNYESTARTÓ  

KÖRNYEZETBARÁT ANYAGOKBÓL!

www.szennyestarto.hu

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

 


