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2021. január 1. napjától jelen-

tősen módosult az illeté-

kekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény. 

 A változások lé-

nyege, hogy az úti 

okmányok, a gép-

járművezetői en-

gedély, a forgal-

mi engedély és a 

törzskönyv kiállításá-

val, valamint az adó- és 

értékbizonyítvány kiállításával 

kapcsolatos eljárások kivételével a köz-

igazgatási hatósági eljárások illeték-

mentessé váltak.

 A jogszabály-módosításokról az önkor-

mányzat honlapján részletesen tájékoztat-

juk tisztelt ügyfeleinket, ezt kérjük, fi gyel-

mesen olvassák el.

VÁLTOZÁS AZ 
ILLETÉKFIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉGBEN!

A STRABAG Vasútépítő Kft. tájékoztatása szerint Pé-

celen a Rét utcai vasúti átjáró (SR2, a vasútállomás 

Budapest felőli végén) 

 2021. február 8-án 
 véglegesen lezárásra kerül 

a gépjármű és a gyalogos forgalom számára 

egyaránt.

 A továbbiakban gyalogosan az állomáson léte-

sített aluljárót, gépjárművel a Rákóczi utcai felüljá-

rót vagy a Baross utcai szintbeni vasúti átjárót lehet 

használni.

KÖZLEKEDÉS

Elindulnak a péceli piac 
kivitelezési munkálatai

felújítása
INDUL A PIAC 

ÖNKORMÁNYZAT

A RÉT UTCAI VASÚTI ÁTJÁRÓ VÉGLEGESEN LEZÁRÁSRA KERÜL!

A zökkenőmentes munkavégzés ér-
dekében 2021. január 12-én délelőtt 
összehívtak egy tájékoztatót az érin-

tett tulajdonosoknak, melyen Pécel Város 
Önkormányzatának részéről Horváth Ti-
bor polgármester, Sarlós Imre alpolgármes-

ter, Oláh János jegyző, Bene Attila műsza-
ki és beruházási irodavezető, Bor Tamás 
műszaki ellenőr, valamint Burián Gyula 
kivitelező is részt vett.
 Ez alkalommal a kivitelezési munkála-
tokkal kapcsolatban több részletet, töb-
bek között a kivitelezési ütemtervet is 
megosztották a tulajdonosokkal.
 Ez az ütemterv a többi dokumentum-
mal együtt megtekinthető a www.pecel.

hu honlapon.
 A felújítási mun-
kavégzés nagyban 
függ az időjárástól, 
azonban az ütem-
terv szerint a végső 
határidő, melyre a 
piac felújítás elké-
szül, 2021. augusz-
tus vége.
 A project kereté-
ben a péceli piactér 
teljesen új burko-
latot fog kapni. To-
vábbá, 16 db új mo-
bil elárusító hely és 
egy színpad is léte-
sül, megújul a nyil-
vános illemhely és 
a szeméttároló hely, 
valamint 2 db okos 
pad is kihelyezésre 
kerül, egyúttal a pi-
actéren wifi  elérhe-
tőség is lesz a jövő-
ben. Cs.K.

A PÉCEL GYERMEKEIÉRT 
ÉS IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ KITÜNTETŐ 
CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA 
VONATKOZÓ JAVASLATTÉTELRE

 A Pécel Gyermekeiért és Ifj úságáért Díj 

adományozására vonatkozó javaslatok 

2021. február 28. napjáig nyújthatók be a 

Képviselő-testület Kulturális Bizottsága 

részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

 A javaslattételre vonatkozó részletes 

felhívás megtekinthető a www.pecel.hu 

honlapon, valamint a Péceli Polgármeste-

ri Hivatal hirdetőtábláján.

FELHÍVÁS

Pankucsi Edina, Sarlós Imre, Burián Gyula 
átnézi a piac beruházás terveit

ól jelen-

eté-

á-

- és

H-SZ M H-SZ M M H-SZ H-SZ H-SZ H-SZ H-SZ H-SZ M M M H-SZ M M M H-SZ M H-SZ H-SZ

1M 1 1K 1 1* 2 2 1 2 1M 2I 1 1* 1 1 1* 1 1* 1 1 1M 1K
1. Kossuth tér - városháza 14:10
2. Baross utca - Penny Market 5:00 5:39 6:09 6:59 7:34 8:09 9:34 11:04 12:04 12:59 14:11 15:04 15:39 16:09 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 20:04 20:59 22:09
3. Vasútállomás 5:01 5:40 6:10 7:00 7:35 8:10 9:35 11:05 12:05 13:00 14:12 15:05 15:40 16:10 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 20:05 21:00 22:10
4. Köztársaság tér 5:02 5:41 6:11 7:01 7:36 8:11 9:36 11:06 12:06 13:01 14:13 15:06 15:41 16:11 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 20:06 21:01 22:11
5. Pesti út - Egészségház 5:03 5:42 6:12 7:02 7:37 8:12 9:37 11:07 12:07 13:02 14:14 15:07 15:42 16:12 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 20:07 21:02 22:12
6. Pesti út - Faiskola köz 5:04 5:43 6:13 7:03 7:38 8:13 9:38 11:08 12:08 13:03 14:15 15:08 15:43 16:13 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 20:08 21:03 22:13
7. Pesti út - Határ út 5:05 5:44 6:14 7:04 7:39 8:14 9:39 11:09 12:09 13:04 14:16 15:09 15:44 16:14 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 20:09 21:04 22:14
8. Pesti út - Körforgalom 6:15 14:17 22:15
9. Ipari park 6:16 14:18 22:16

10. Pesti út - Körforgalom 6:17 14:19 22:17
11. Rákóczi út - Szondy utca 5:07 5:47 6:19 7:06 7:41 8:16 9:41 11:11 12:11 13:06 14:21 15:11 15:46 16:16 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 20:11 21:06 22:19
12. Szondy utca - Tarcsai utca 5:08 5:48 6:20 7:07 7:42 8:17 9:42 11:12 12:12 13:07 14:22 15:12 15:47 16:17 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 20:12 21:07 22:20
13. Szondy utca - Fáy Ferenc utca 5:09 5:49 6:21 7:08 7:43 8:18 9:43 11:13 12:13 13:08 14:23 15:13 15:48 16:18 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 20:13 21:08 22:21
14. Szondy utca - Látóhegy utca 5:10 5:50 6:22 7:09 7:44 8:19 9:44 11:14 12:14 13:09 14:24 15:14 15:49 16:19 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 20:14 21:09 22:22
15. Szondy utca - Honfoglalás utca 5:11 5:51 6:23 7:10 7:45 8:20 9:45 11:15 12:15 13:10 14:25 15:15 15:50 16:20 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 20:15 21:10 22:23
16. Honfoglalás utca - Széchenyi utca 5:12 5:52 6:24 7:11 7:46 8:21 9:46 11:16 12:16 13:11 14:26 15:16 15:51 16:21 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 20:16 21:11 22:24
17. Honfoglalás utca - Őz utca 5:13 5:53 6:25 7:12 7:47 8:22 9:47 11:17 12:17 13:12 14:27 15:17 15:52 16:22 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 20:17 21:12 22:25
18. Jókai utca - Gárdonyi Géza utca 5:14 5:54 6:26 7:13 7:48 8:23 9:48 11:18 12:18 13:13 14:28 15:18 15:53 16:23 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 20:18 21:13 22:26
19. Jókai utca - Látóhegy utca 5:15 5:55 6:27 7:14 7:49 8:24 9:49 11:19 12:19 13:14 14:29 15:19 15:54 16:24 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:19 21:14 22:27
20. Jókai utca - Török Ignác utca 5:16 5:56 6:28 7:15 7:50 8:25 9:50 11:20 12:20 13:15 14:30 15:20 15:55 16:25 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 20:20 21:15 22:28
21. Jókai utca - Aradi utca 5:17 5:57 6:29 7:16 7:51 8:26 9:51 11:21 12:21 13:16 14:31 15:21 15:56 16:26 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 20:21 21:16 22:29
22. Jókai utca - Tarcsai utca 5:18 5:58 6:30 7:17 7:52 8:27 9:52 11:22 12:22 13:17 14:32 15:22 15:57 16:27 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 20:22 21:17 22:30
23. Rákóczi utca - Petőfi Sándor utca 5:19 5:59 6:31 7:18 7:53 8:28 9:53 11:23 12:23 13:18 14:33 15:23 15:58 16:28 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 20:23 21:18 22:31
24. Petőfi Sándor utca - Óvoda 5:20 6:00 6:32 7:19 7:54 8:29 9:54 11:24 12:24 13:19 14:34 15:24 15:59 16:29 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 20:24 21:19 22:32
25. Petőfi Sándor utca - Általános iskola 5:21 6:01 6:33 7:20 7:55 8:30 9:55 11:25 12:25 13:20 14:35 15:25 16:00 16:30 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:25 21:20 22:33
26. Petőfi Sándor utca - Apaffy utca 5:22 6:02 6:34 7:21 7:56 8:31 9:56 11:26 12:26 13:21 14:36 15:26 16:01 16:31 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:26 21:21 22:34
27. Kossuth Lajos utca - Várhegy utca 5:23 6:03 6:35 7:22 7:57 8:32 9:57 11:27 12:27 13:22 14:37 15:27 16:02 16:32 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 20:27 21:22 22:35
28. Vasútállomás - Gyalogos aluljáró 5:24 6:04 6:36 7:23 7:58 8:33 9:58 11:28 12:28 13:23 14:38 15:28 16:03 16:33 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 20:28 21:23 22:36
29. Kölcsey utca - Orvosi rendelő 8:34 9:59 12:29
30. Ady Endre utca - Idősek otthona 8:35 10:00 12:30
31. Wesselényi utca - Rákóczy utca 8:36 10:01 12:31
32. Rákóczy utca 5:25 6:05 6:37 7:24 7:59 11:29 13:24 14:39 15:29 16:04 16:34 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 20:29 21:24 22:37
33. Baross utca - Penny Market 5:26 6:06 6:38 7:25 8:00 8:37 10:02 11:30 12:32 13:25 14:40 15:30 16:05 16:35 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 21:25 22:38
34. Kossuth tér - városháza 5:27 6:07 6:39 7:26 8:01 8:38 10:03 11:31 12:33 13:26 14:41 15:31 16:06 16:36 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:31 21:26 22:39
35. Pesti út - MOL kút 6:08 6:40 7:27 8:02 11:32 14:42 15:32 16:07 16:37 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:32 22:40
36. Pesti út - Egészségház 5:28 8:39 10:04 12:34 13:27 21:27
37. Pesti út - Faiskola köz 5:29 8:40 10:05 12:35 13:28 21:28
38. Pesti út - Határ út 5:30 8:41 10:06 12:36 13:29 21:29
39. Pesti út - Körforgalom 5:31 13:30 21:30
40. Ipari park 5:32 13:31 21:31
41. Faiskola utca - Határ út 8:42 10:07 12:37
42. Faiskola utca - Akácfa utca 8:43 10:08 12:38
43. Faiskola utca - Katolikus temető 8:44 10:09 12:39
44. Felsősor utca - Erdei utca 8:45 10:10 12:40
45. Felsősor utca - Kinizsi utca 8:46 10:11 12:41
46. Felsősor utca - Deák Ferenc utca 8:47 10:12 12:42
47. Búzavirág utca - Maglódi út 8:48 10:13 12:43
48. Kun József utca - Maglódi út 8:49 10:14 12:44
49. Maglódi út - Zsigmondi utca 8:50 10:15 12:45
50. Maglódi út - Temető utca 8:51 10:16 12:46
51. Kálvin tér 8:52 10:17 12:47
52. Eszperantó köz - Harangvirág Óvoda 8:53 10:18 12:48
53. ESE idősek otthona 8:54 10:19 12:49
54. Sportpálya 8:55 10:20 12:50
55. Ráday utca - Isaszegi út 8:56 10:21 12:51
56. Könyvtár és Művelődési ház 8:57 10:22 12:52
57. Pesti út - MOL kút 8:58 10:23 12:53

H-SZ Közlekedik hétfőtől szombatig
M Közlekedik munkanapokon

Vasárnap és ünnepnap nincsen buszközlekedés.
* Tanítási szünetben a 7:34-es, 15:39-es, 17:34-es és 18:34-es járat nem közlekedik.

   Érvényes: 2021. 02. 08-tól

PÉCEL VÁROS HELYI BUSZJÁRATAINAK MENETRENDJE
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ÖNKORMÁNYZAT

MÉG TART AZ ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉS

LÁZÁR ERVINRE EMLÉKEZTÜNK

A 2018. évi CI. törvény, valamint az annak 

végrehajtására kiadott 362/2020. 

(VII.23.) Korm. rendelet alapján 

Magyarországon – így Pé-

celen is – 2021. május 1. és 

2021. június 28. napja kö-

zött népszámlálás kerül 

végrehajtásra.

 A népszámlálás során 

össze kell írni a települé-

sen található valamennyi 

lakóegységet, továbbá 

a településen élő szemé-

lyeket.

 A népszámlálás, az adatok 

összeírása a Központi Statisztikai Hi-

vatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányí-

tásával fog történni.

 Az adott településen a népszámlálás előkészítésé-

ről és az adatfelvétel végrehajtásáról a jegyző mint 

helyi népszámlálási felelős gondoskodik, akinek a 

munkáját népszámlálási koordinátor segíti.

 A népszámlálás terepen történő adatgyűjtési te-

vékenységét a számlálóbiztosok látják el, akiknek a 

munkáját a felülvizsgálók koordinálják, ellenőrzik.

 Pécel területén 38 fő számlálóbiztos fogja végezni 

az összeírási, adatgyűjtési feladatokat, akik e felada-

tukat nem papír alapon fogják ellátni, hanem elekt-

ronikai eszköz (tablet) segítségével, melyet a feladat-

ellátás idejére a KSH bocsát a rendelkezésükre.

 A számlálóbiztosok kiválasztása, megbízása előtt 

oktatáson (e-learning) vesznek részt, majd sikeres 

vizsga esetén a jegyző megbízási szerződést köt velük.

 A vonatkozó jogszabályok értelmében a számlá-

lóbiztosokat a következő munkadíjak illetik meg:

 •  címellenőrzés: 240 Ft/cím

 •  lakások, lakóegységek összeírása: 300 Ft/cím

 •  személyek összeírása: 525 Ft/személy

ELSŐSORBAN OLYAN SZEMÉLYEK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK, AKIK
 •  legalább középfokú végzettséggel

 •  helyismerettel

 •  jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel

 •  konfl iktuskezelő készséggel

 •  számítógépes ismerettel

 •  saját informatikai eszközzel és interneteléréssel 

(a tananyag elsajátításához és a vizsgához)

 •  elektronikus és telefonos elérhetőséggel rendel-

keznek.

Jelentkezni dr. Szolnoki Imre aljegyzőnél, nép-

számlálási koordinátornál lehet az aljegyzo@

pecel.hu címen 2021. február 19. napjáig.

 A népszámlálással kapcsolatos tudnivalókról a la-

kosság a későbbiek folyamán kap részletes írásos tá-

jékoztatást.

Oláh János jegyző, helyi népszámlálási felelős

SZÁMLÁLÓBIZTOSOKAT 
KERES A PÉCELI POLGÁR-
MESTERI HIVATAL

A 2018. évi CI. tö

végrehajtá

(VII.23.

Mag

ce

2

z

s

la

a te

lyeke

 A nép

összeírása a

HELYSZÍN: a Pécel Üzemeltető 
Kft. telephelye: Pécel, Kossuth utca 18.
Időpont: 2021. január 13-tól 
február 26-ig, munkana-
pokon 9 és 14 óra között

FONTOS:
Kizárólag elektroni-
kai eszközök (példá-
ul: háztartási gépek, in-
formatikai és távközlési 
eszközök, rádió, televí-
zió, videokamera, hifi to-
rony) leadására van lehe-

AZ ECOVELOTOUR és a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Kivá-
lósági Együttműködési Program 
projektek keretein belül a Buda-
pesti Corvinus Egyetem szeretné 
Pécelen felmérni a patak társadal-
mi megítélését a patak közelében 

TAVARNAI EDÉ-
NÉ közös képviselő, Hor-
váth Tibor polgármester 
és Sarlós Imre alpolgár-
mester szűk körben fel-
avatta a Lázár Ervin 
emlékére készített em-
léktáblát halálának évfor-
dulóján, 2020. december 
22-én délelőtt. Az emlék-
tábla a Pécel Üzemeltető 
Kft. által a Pécel, Petőfi  
utca 7. szám alatti társas-
ház falára lett kihelyezve, 
amely Czalán László pé-
celi műkőkészítő mester 
felajánlása. 
 Lázár Ervin ebben a 
társasházban élt és alkotott, így 
 Pécel Város vezetői úgy gondol-
ták, hogy az emléktáblának itt len-

tőség, egyéb veszélyes hulladékot 
(vegyiárut, festékeket, il-

letve használt olajat) 
nem áll módunkban 
átvenni.
 A hulladékgyűjtés csak 

péceli lakosoknak szól, 
ezért a leadáskor szüksé-

ges a lakcímkártya be-
mutatása.
 Kérdés esetén hívha-
tó telefonszámok:  

06-20 615-7550, 
 06-28 662-089
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Adózók fi gyelmét arra, hogy a nyilatko-
zat megtételére nyitva álló határidő jog-
vesztő!

 II. GÉPJÁRMŰADÓ
Ismételten felhívjuk a Tisztelt Adózók 
figyelmét arra, hogy 2021. január 
1. napjától a gépjárműadózással 
kapcsolatos feladatok átkerültek 
a NAV-hoz. Év elején a NAV minden 
érintettnek határozatot küld a fi zeten-
dő adóról, az aktuális fi zetési határidők-
ről és az új gépjárműadó-bevételi szám-
láról. A gépjárműadó első részletét 
2021. április 15-éig, a második rész-
letet 2021. szeptember 15-éig kell 
befi zetni a 410-es adónemhez tar-
tozó, 10032000-01079160 számú 
NAV Belföldi gépjárműadó bevé-
teli számlára. A változások nem befo-
lyásolják a gépjárműadó alóli mentessé-
geket. A 2020. december 31-én fennálló 
adómentességet és szüneteltetést az ön-
kormányzatok adatszolgáltatása alap-
ján a NAV hivatalból, automatikusan 
veszi fi gyelembe az adó kivetésénél. Jö-
vőre a mentességet, a szüneteltetést és 
az adókedvezményt is a GJADO „adat- 
és változásbejelentő lap a gépjárműadó 
mentesség/kedvezmény/szüneteltetés 
igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon 
lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben 
az Online Nyomtatványkitöltő Alkalma-
zással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. 
A nyomtatvány papír alapon is elérhető 
majd a NAV központi ügyfélszolgálata-
in. A 2020. december 31-éig keletkezett, 
változott vagy megszűnt adókötelezett-
séggel kapcsolatos kérdésekkel tovább-
ra is az önkormányzati adóhatóságok-
hoz lehet fordulni.
 A cikk terjedelmi okok miatt nem 
tartalmazza teljeskörűen a változá-
sokat, a részletszabályokat a vonat-
kozó Korm. rendeletből ismerhetik 
meg a T. Adózók, illetőleg tájékozta-
tást kérhetnek az Adócsoport munka-
társaitól telefonon a 06-28/452-751-es 
telefonszámon. Oláh János jegyző

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

FELMÉRÉS A RÁKOS-PATAK 
TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSÉRŐL

lakók körében a jövőben tervezett 
fejlesztések és stratégiák megala-
pozásához. 
 A kérdőív megtalálható a www.
pecel.hu weboldalon.

Budapesti Corvinus Egyetem 
Ökológiai kutatóközpont

ne a legjobb helye, méltó emléket ál-
lítva ezzel a Kossuth-díjas magyar 
írónak.

I. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
A koronavírus-világjárvány nemzetgazda-
ságot érintő hatásának enyhítése érdeké-
ben szükséges egyes intézkedésekről szóló 
639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Korm. rendelet) értelmében 
a 2021. évben végződő adóévben azon vál-
lalkozó esetében, amely azzal felel meg a 
mikro-, kis- és középvállalkozássá (a to-
vábbiakban: KKV) minősítés feltételeinek, 
hogy esetében a kis- és középvállalkozá-
sokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekez-
dés b) pontjában meghatározott nettó ár-
bevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár 
legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi ipar-
űzési adó mértéke 1 %. 
 Az előzőek szerint KKV-nak minősülő 
vállalkozónak a 2021. évben, az adott elő-
leg-fi zetési időpontban esedékes – a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint 
bevallott és a 2021. évben az önkormány-
zati adórendelet szerinti adómértékkel 
bevallandó – adóelőleg 50 %-át kell az 
egyes esedékességi időpontokban meg-
fi zetni.
 Fontos, hogy mindezeket csak akkor 
tudja igénybe venni a vállalkozó, ha 
2021. február 25-ig a székhelye, telep-
helye szerinti önkormányzati adóható-
ság számára a NAV által rendszere-
sített elektronikus nyomtatványon 

– a NAV-on keresztül – erről kifeje-
zetten nyilatkozik. Felhívjuk a Tisztelt 

Két fontos változásra hív-
nánk fel a fi gyelmüket az 

adózással összefüggésben.

Tisztelt 
Adózók!
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Kitartó munkával lehet 
eredményeket elérni!
Hidvéghy János több mint 50 éve tevékenykedik 
kisiparosként. Kitartó munkájának elismerésé-

ül az Ipartestületek Országos Szövetsége és a 
Péceli Ipartestület arany gyűrűvel jutalmazta.

„Elmúlt, mint száz másik pillanat, mégis 
múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem sza-
vak.”  (Ernest Hemingway)

Dr. Benkő Julianna közel öt évtizedes or-

vosi pályafutása után 2020. december 

31-én nyugdíjba vonult. Pécelen 1978 

óta segítette, gyógyította a betege-

ket háziorvosként. Páciensei szeretetét 

nagyfokú empátiájával, türelmével és 

alaposságával vívta ki.

 Pécel Város Önkormányzata 2017-

ben Pécelért díjjal ismerte el a doktornő 

többéves lelkiismeretes munkáját.

 Boldog nyugdíjas éveket és jó egész-

séget kívánunk a doktornőnek!

BOLDOG NYUG-
DÍJAS ÉVEKET!

Dr. Benkő Julianna körzetében 
(5. számú háziorvosi körzet) 
2021. január 1. napjától június 
30-ig Dr. Herkutz Zoltán végzi 
a betegellátást.
 Az orvosi vizsgálat a helyette-
sítés szabályai szerint a délelőt-
ti rendeléseken 9 órától 11 órá-
ig, a délutáni rendeléseken 14 
órától 16 óráig előzetes időpont 
egyeztetés alapján történik.
 Időpont, gyógyszer felíra-
tás, beutaló rendelési időben 
a 06-28/547-226-os telefon-
számon, valamint a drbenko.
rendelo@gmail.com e-mail cí-
men 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 

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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M it jelent Önnek ez az elis-
merés?
 – Maga az elismerés számom-

ra az elmúlt 50 év kemény munkáját, a 
szívósságot, valamint a kitartást tükrö-
zi. Sokan gratuláltak nekem ehhez a díj-
hoz, aminek nagyon örülök. Amit sajnálok, 
hogy csak egyedül részesülhettem ebben a 
díjban, mint 50 éve tevékenykedő kisipa-
ros, mert akikkel együtt kezdtem, ők már 
sajnos nincsenek köztünk.

– Beszélgessünk a kezdetekről…
 – Dízelmozdony-lakatosnak tanultam, 
majd elvégeztem a technikumot, a keres-
kedelmi iskolát, valamint Németország-
ban az Észak-Rajna Vesztfália Iparkama-
ra tanfolyamát is. 
 Lakatosként először a szülői háznál lévő 
műhelyben kezdtem el dolgozni. A vállal-
kozás 1970 óta működik. Ennek tovább-
fejlesztéséből alakult ki a vas-műszaki ke-
reskedés, mely kezdéskor bérleményben 
működött. Jelenlegi formájában 1999 ok-
tóberétől szolgálja a lakossági igényeket 
a Rákos u. 37. szám alatt. Családi vállal-
kozás, melyben én az 1970-es indulás óta 

– megszakítás nélkül, több mint 50 éve – 
iparosként és kereskedőként dolgozom.  A 
cég profi lja az épületlakatos ipari munkák 
köré csoportosul, vasszerkezeteket, keríté-
seket, kapukat gyártunk, többször külföl-
di megrendeléseket is teljesítünk. 

– Ha a munkáira gondol, mire a leg-
büszkébb? 
 – Az egyik legnagyobb kihívás számom-
ra egy repülőtéri munka volt. Ferihegy 1-en 
a légi rendészet-hangár kapujának a meg-
tervezése, kivitelezése volt a feladatom. Ezt 
29 éve gyártottuk, és ma is működik. Igen 
sok munkám megtalálható Budapest, Pest 
megye, Pécel és az ország többi részén. Né-
hányat kiemelnék: a Posta Vezérigazgató-
ság, a Vám és Pénzügyőrség részére a la-
katos munkák kivitelezője egy személyben 
voltam. Nagy elismerést kaptam egy bolt-
íves, billenő garázsajtó megvalósításáért 
Sopronban. Büszkeséggel tölt el, hogy Ké-
vés György Kossuth díjas építész az Orczy 
Fórum Városközpont építésének lakatos 
munkáival engem bízott meg. A beruhá-
zásról készült fi lmben elismerően nyilat-
koznak munkámról. Nagy büszkeség szá-
momra, hogy mai napig használhatóak a 
munkáim. Ezekhez a sikerekhez hozzájá-
rultak becsületes és szorgalmas munka-
társaim, köszönet nekik.

– Minden sikeres férfi mellett áll 
egy nő…
 – Igen, ez így van. A kezdetektől felesé-
gemmel, Grétivel közösen vezetjük vállal-
kozásunkat. Gréti végzi egy személyben a 
vállalkozással kapcsolatos ügyviteli, adózá-
si, szerződéskötési, marketing stb. felada-
tokat. Ehhez naprakész ismeretek szük-
ségesek mind az adózás, mind az online 
területen. 

– 50 év hosszú idő, mit mondana az 
utókornak?
 – Édesapám mindig azt mondta ne-
kem, hogy minden szép és jó eredmény 
kemény munkával születik. Azt az egyént, 
aki munkával ér el eredményt, akár ki-
sebbet, vagy nagyobbat, az emberek elis-
merik és tisztelik. Minden fi atalnak azt 
mondom, hogy a tudás és a kitartó mun-
ka elengedhetetlen a fejlődéshez és a si-
kerhez. Azt gondolom, hogy a társadalom 
alapja a becsületes, tisztességes munka 
kell, hogy legyen!  Cs.K.

ELISMERÉS 
a péceli kisipari 
vállalkozóknak

Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a 
Péceli Ipartestület Pécelen tevékenykedő vál-

lalkozók több évtizedes, kitartó munkás-
ságát elismerve, 2020. december 20-án ün-

nepélyes keretek között a vállalkozókat 
arany, illetve ezüst gyűrűvel jutalmazta. 

A z Ipartestület Országos Szö-
vetsége 1990-ben alakult meg, 
mely a kis-és középvállalko-

zások legnagyobb országos munka-
adói szakmai szövetsége, melyhez 170 
jogilag önálló ipartestület tartozik, a 
Péceli Ipartestület is. 
 „Régóta terveztük, hogy megszer-
vezzük székházunk avató ünnepségét 
és azt is, hogy azoknak a vállalkozók-
nak átadjuk az elismeréseket, akik 
településünkön folyamatos munká-
jukkal 25, illetve 50 éve az iparos-
ság, illetve a lakosság szolgálatában 
állnak.” – nyitotta meg az ünnepsé-
get Papp László, a Péceli Ipartestü-
let elnöke.
 „Büszkék vagyunk arra, hogy si-
került társadalmi munkában a szék-
házunkat felújítani, mely épületet az 
egy generációval ezelőtti vezetésnek 
sikerült elérnie, hogy az Államkincs-
tártól a péceli iparosok tulajdonába 
kerüljön. 
 Az épület nagyon rossz állapot-
ban volt, ezért született meg a dön-
tés, hogy a Péceli Ipartestület tag-
jai közös erővel, társadalmi munka 
keretében, a mai kornak megfelelő-
en újítsák fel a Rákos utcában talál-
ható közel 200 négyzetméteres hely-
séget. 

 Büszkén mondhatjuk, hogy ebben 
a munkában minden iparos kivette 
a részét!” – folytatta Papp László.
 Jelenleg a Péceli Ipartestület ön-
fenntartó. Bevételi forrása a szék-
helyszolgáltatásból és a bérbeadás-
ból származik. A világjárvány előtt 
számtalan oktatásnak és képzésnek 
adott otthont a felújított épület. Cs.K.

50 ÉVES KISIPARI VÁLLALKOZÓI 
MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSÉÜL:
 Hidvéghy János Gusztáv 

25 ÉVES KISIPARI VÁLLALKOZÓI 
MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSÉÜL:
 Id. Kővári Imre 

 kereskedelem, vendéglátás

 Tóth József teherfuvarozás, 

 gépi földmunka

 Kiss László Mihály lakatos

 Burián Gyula építőipar

 Kiss Péterné kereskedelem

 Papp László gépipar

 Sarlós János kereskedelem

 Sári József gumiszervíz, 

 kereskedelem

 Horváth Zoltán építőipar

 

A kitüntetésekhez gratulálunk!

DÍJAKAT KAPTAK
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Vancsó Ilona es Kurczina Terezia SJC 

100 év 
KÖZLEKEDÉS

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.
FEBRUÁR MÁRCIUS

1., 15. 1.,15.,29

A z idén 100. születésnapját ünnep-
lő közösségünket P. Bíró Ferenc 
jezsuita alapította, aki az első vi-

lágháborút megelőző években lánglelkű 
prédikátorként, lelkivezetőként és gyón-
tatóként a vidéki nép között járva ész-
revette azokat a szükségleteket, melyek 
enyhítésért kiáltottak. 
 Korát megelőzve a nőkben olyan értékeket 
fedezett fel, melyeket a paphiánnyal küzdő 
Egyház szolgálatába állítva a nép kulturá-
lis, szellemi, vallási és anyagi felemelésére 
lehet fordítani. A lelki gyermekeiből köré-
je szerveződött fi atal nőkből került ki az a 
12 fő, akik 1921. január 1-én Jézus Szívé-
nek ajánlva magukat, esküvel köteleződtek 
el Isten népének szolgálatára a szegénység, 
tisztaság, engedelmesség megtartásával.
 Alapítónk a közösségi élet megvalósítá-
sát a Szent Család názáreti életének mintá-
jára újszerűen gondolta el. Azt kívánta, kis 
közösségekben, szerény körülmények kö-
zött éljünk és dolgozzunk az emberek földi 
és égi boldogulásáért, legyünk egy sorban 
és egy sorsban a néppel. Reformelképzelé-
seit és a kor kihívásait tekintve ez igen me-
rész vállalkozásnak látszott. A nehézségek 
elviseléséhez a Jézus Szíve tiszteletet adta 
kezünkbe védőpajzsként, s arra biztatott, 
ez a gyakorlatban valósuljon meg oly mó-
don, hogy Jézushoz váljunk hasonlóvá gon-
dolkodásunkban, viszonyulásainkban.
 Elsősorban a vallásilag elhanyagolt terü-
letekre küldött bennünket, hogy az Egyház 
szociális tanítása érvényesüljön az önálló 
gazdasági vállalkozásokon keresztül. 
 A létszám gyors gyarapodásában Isten 
tetszését látta igazolódni, sok helyre hív-
tak bennünket letelepedni. Pécelen 1927-
ben vettük meg a Szilágyi Virgil féle kúriát 
12 hold földdel. A katolikus templom doku-

mentumai szerint az Egyház igen örült az 
értékes munkatársaknak, és nagy remé-
nyekkel tekintett az együttműködésre.
 Már abban az évben beindult a főként vi-
déki lányok számára kínált képzés a gazda-
sági és háztartási iskolánkban, mely 1945 
után mezőgazdasági középiskolaként mű-
ködött. A nagy érdeklődés mellett a végző-
sök létszáma egyre nőtt.
 Területünkön 1937-ben kezdtek építe-
ni, majd az országban elsőként szenteltek 
fel női lelkigyakorlatos házat, ahol a papok 
mellett rendtársaink is bekapcsolódtak a 
lelkigyakorlatok adásába. 
 Az államosításig szép számban itt élő 
testvérek szolgálatának meghatározó sze-
repe volt a település hitéletében, így min-
denkit fájdalmasan érintett kényszerű tá-
vozásuk.
 Házunk 1993-ban Idősek Otthonaként 
került vissza hozzánk, azóta is ekként 
működik. Az ekkoriban itt élő testvéreink 
egészségi állapotuk függvényében Egyház-
községünk életében is részt vettek. 
 Városunkban jelenleg az Otthon hat idős 
testvére mellett tavaly óta – hét éves egye-
dülléte után – ketten képviseljük Közössé-
günket Vancsó Ilonával. Az ő szociális ér-
zékenysége a hiányt szenvedők iránt már 
képzési idejében kitűnt, s ilyen jellegű ta-
nulmányok végzésével az idősgondozás te-
rületén köteleződött el. Előbb a mentálhi-
giénés csoportot, majd az Otthont vezette, 
most intézményi referensként van össze-
kötő szerepe a Társasággal.  
 Szent Ignác lelkiségét élve Istent keres-
sük mindenben, ahova hív bennünket, ott 
szolgálunk. Én most az Otthonban élők hit-
életének elősegítése és egyéb társasági fel-
adataim mellett az Egyházközség életében 
tevékenykedem.  Kurczina Terézia SJC

SZOLGÁLAT
Néhány évtizede a péceli lakosok nagy része még min-

den bizonnyal őrzött valamilyen személyes emléket 
a Jézus Szíve Társasága testvéreiről, kik a XX. szá-

zad elején a településen tevékenykedtek. Akkori rend-
társaink – kiket a köznyelv „szürkeruhások”-nak hí-
vott – ugyanis igen aktívan és jelentős létszámban 

vettek részt a falu és a környékbeli tanyák életében. 

IDEIGLENESEN ÁTADÁSRA KERÜLT 
AZ AUTÓS FELÜLJÁRÓ

Készül az útalap

Az első kapavágások és 
cölöpölés a vonatsínek mellett A Rákos patak feletti felüljáró 

tartópillére és a vízelvezetési munkák

A felüljáró aszfaltozása

A Pesti út és a Rákóczi utca között épü-
lő két körforgalom, valamint a vasút és 
a patak feletti új felüljáró 2020. dec-

ember elejétől, ha ideiglenesen is, de átadás-
ra került az autós forgalom számára. A felül-
járó építésének elsődleges célja az volt, hogy 
a forgalomba helyezést követően tehermente-
sítse a városközpontot az áthaladó forgalom 
alól, hiszen az északi oldalon lakók itt mehet-
nek ki a városból.
 A két körforgalom és a felüljáró építése lát-
ványosan 2019 elején kezdődött el. Az építke-
zésről képriportot állítottunk össze.

Fotók: Tokár Péter László

A híd pilléreinek alapja

A már átadott körforgalom 
a Rákóczi utca végén Pesti utat és Rákóczi utcát összekötő felüljáró
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KULTÚRA

„Világosság ragyog a sötétben is a  becsülete-
sekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz.”

(Zsoltárok 112;4)

E lhunyt Szabó Attila  (1940–
2020) órásmester, presbi-
ter, a református vegyes kó-

rus és a Petőfi  Sándor Férfi kórus 
volt tagja.
  Szabó Attila   református testvé-
rünk életének 80. évében, 2020. dec-
ember 24-én visszaadta lelkét a Te-
remtő Urának.
 Szabó Attilának a hetvenes évek 
végétől lett kötődése Pécellel, ami-
kor feleségével, Gegő Máriával egy 
kis „nyaralót” vásároltak a községben. 
Attila itt gazdálkodott, majd meg-
nyitotta órásműhelyét, ahol munka 
után javította a helyi lakosok órá-
it. A péceli polgárok nagyon hamar 
megkedvelték a csendes, megbízha-
tó órásmestert.
 Pár év elteltével Attila csatlakozott 
a református gyülekezethez, a sok 
kötelezettsége mellett számos szol-

gálatot ellátott a kórusban, presbi-
teri, felügyelői területen, majd a vá-
rosi férfi kórusban.
 Minden városi rendezvényen szol-
gált a kórussal, de számos péceli mű-
vész és amatőr alkotó kiállításának 
is emelték a színvonalát, a csodás, 
vidám énekükkel.
  Szabó Attila és Gegő Mária ötven-
nyolc éves házasok voltak, öt gyer-
mekkel és hat unokával áldotta meg 
őket az Úr.
 Attila az utolsó tíz évben már nem 
tudott közösségbe járni az egyre sú-
lyosbodó betegsége miatt.
 Szerettük szolgálatkészségét, a 
tiszta, őszinte tekintetét, a szép hang-
ját, a megbízható órásmestert, aki 
méltósággal viselte a betegségét is.
 A viszontlátás reményével búcsú-
zunk Szabó Attilától.

Gulyásné Mikes Zsuzsa

Elhunyt Szabó Attila

Kedves látogatóink!
Kérjük, vegyék fi gyelembe, hogy a jelenlegi in-
formációk a január 22-i lapzárta időpontjában 
íródtak. Ha bármilyen változás történik a nyitva 
tartásban, arról azonnal tájékoztatjuk Önöket. 
Kérjük, friss információkért kísérjék fi gyelem-
mel honlapunkat (www.pecelkonyvtar.hu) vagy 
facebook-oldalunkat!
 Megértésüket köszönjük!
 Jó egészséget kívánunk mindenkinek, vi-
gyázzanak egymásra!

TÁVKÖLCSÖNZÉS
Kedves olvasóink!
Az újra nyitásig vegyék igénybe távkölcsönző szol-

gáltatásunkat!

   •   Kérjük, kizárólag telefonon vagy e-mailen keres-

senek meg bennünket (facebook üzenetben nem 

tudjuk fogadni a kéréseket), hogy milyen könyv-

re, DVD-re, CD-re, hangoskönyvre vagy diafi lm-

re van szükségük, azok bent vannak-e a könyv-

tárban. Az online katalógusunkban a www.

pecelkonyvtar.hu honlapunkon a könyvtár/kata-

lógus oldalon tudnak böngészni. Munkanapokon 

9-15 óráig vagyunk elérhetők telefonon! 

   •   A leegyeztetett dokumentumokat a könyvtáro-

sok összekészítik Önöknek, és egy előre megbe-

szélt időpontban át tudják venni azokat az intéz-

ményben.

   •   A kölcsönzés folyamán minden járványügyi elő-

írást betartunk, csak lefertőtlenített dokumentu-

mot adunk ki kölcsönzésre. Az összekészített cso-

magokat a bejáratnál adjuk át az olvasóknak, az 

intézményben ők nem tartózkodhatnak. Kollégá-

ink maszkot és kesztyűt viselnek, és kérjük, hogy 

Önök is tegyék ugyanezt!

   •   Idős, mozgásukban korlátozott tagjainknak, vala-

mint azoknak, akik nem tudnak eljönni hozzánk, 

lehetőségük van arra, hogy házhoz szállítjuk a 

kért könyveket, folyóiratokat, hangoskönyveket, 

CD-ket, DVD-ket. Kérjük, jelezzék e-mailben vagy 

telefonon.

 A szolgáltatás ingyenes, Pécel területén belül 

vállaljuk.

A KÖNYVTÁR-
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

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!

FOLYAMATOS A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
A VARÁZSKULCSBAN 

A Varázskulcs Közösség tevékenységéről már 
többször is olvashattak a Péceli Hírek oldala-
in, legutóbb a nyári, ottalvós táborukról ad-

tunk hírt. A Varázskulcsosok életét is jelentősen 
befolyásolta a járványhelyzet, de összességé-

ben sikeresnek mondható a 2020-as év. 

A rendszeres 
foglalkozá-
sok száma 

ugyan csökkent, 
viszont megvaló-
sultak új kezde-
ményezések. Példa 
erre az a 6 héten át 
tartó olvasást nép-
szerűsítő program, 
melyet az egyesü-
let önkéntesei az 
egész város szá-
mára szerveztek. A 
játékos, változatos 
feladatok megol-
dói közül sorsolás 
útján 10 gyermek 
nyert könyvutal-
ványt, és további 11 
gyermek ajándék-
csomagot kapott a kitartó részvételért. 
 A közösség vezetői arra törekedtek, hogy 
a szokásosnál nagyobb segítséget tudjanak 
nyújtani védenceiknek a karácsony köze-
ledtével. Ezért nemcsak a gyerekek kaptak 

ajándékot, hanem a szülőknek is összeál-
lítottak egy-egy csomagot, amelybe tisz-
títószerek, tartós élelmiszerek és vitami-
nok kerültek. A nagylelkű támogatóknak 
köszönhetően a Varázskulcs Közösség-

hez tartozó 9 családon kívül még további 
10 családnak tették könnyebbé az ünne-
pi készülődést adományokkal.
 Pár gondolat Battai Esztertől, a Varázs-
kulcs Közösség vezetőjétől:
 „Akkor tudunk a legtöbbet – tudást, oda-
fi gyelést, elfogadást, támogatást – adni a 
gyerekeknek, ha együtt vagyunk velük. Az 
elmúlt évben ezt nem mindig tehettük meg, 
mert vigyáznunk kellett egymás egészsé-
gére. Ennek ellenére igyekeztük folyama-
tosan éreztetni a családokkal, hogy velük 
vagyunk, fi gyelünk rájuk. Egy nagylelkű 
felajánlásnak köszönhetően egy tágas te-
remben foglalkozhattunk a gyerekekkel a 
digitális oktatás során, és össze tudtunk 
jönni karácsony előtt, nagyon hiányzott 
már a személyes találkozás. Önkéntes tár-
saimmal együtt hálásak vagyunk, hogy 
régi támogatóink mindig mellettünk áll-
nak, és nagyon örülünk, hogy új támoga-
tókra is szert tettünk. Azt hiszem, ez is 
munkánk visszaigazolása.”  L.Á.

A gyerekek izgatottan bontják a karácsonyi ajándékot rejtő dobozokat
Nagy örömmel gyújtották meg a csillag-
szórókat a város adventi koszorúja mellett

Az alábbi internetes oldalakon 

követhetik a Varázskulcs 

Közösség életét:

 varazskulcs.blog.hu

Facebook: 

 Varázskulcs Közösség

e-mail: 

 varazskulcskozosseg@gmail.com 

ELÉRHETŐSÉGEK
Közös tanulás a digitális oktatás alatt

HOVÁ TŰNTEK 
A HELYI SZAKIK?

VÁRJUK HELYI VÁLLALKOZÓK, SZAKEMBEREK: 
festők, burkolók, villanyszerelők, kőművesek, dugulás-

elhárítók, asztalosok, riasztószerelők, stb.  JELENTKEZÉSÉT!

Tel.: 06-20/5-934-534
Akár 4 200 Ft-ért! 
(1/16-os méretben)-BEN!HIRDESSEN A HÍREK

PÉCELI



A Péceli Család-és Gyermek-
jóléti Szolgálat számos szo-
ciális szolgáltatással áll a 
város lakóinak rendelkezé-
sére, melyek közül most a 
házi segítségnyújtásról nyúj-
tunk részletes tájékoztatást.

Jelentkezés esetén vagy további információért
keressenek minket az alábbi elérhetőségeken:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
2119 Pécel, Isaszegi út 3. 

Telefon:  +36-28-662-036, 
+36-20-801-2399, 
+36-20-474-8328

E-mail: csalsegpecel@gmail.com

Kedves Városlakók!
Mióta világ a világ, az a társadalmilag el-
fogadott, hogy az idősebb hozzátartozók 
gondozása elsősorban a fi atalabb család-
tagok jogi és erkölcsi kötelessége. Régeb-
ben talán ez kevésbé okozott nehézséget, 
főleg azokban a családokban, ahol együtt 
éltek a nagyszülők, gyerekek és unokák. 
 Sajnos, a mai felgyorsult világban, ahol 
reggeltől estig dolgoznak a felnőttek, ta-
nulnak, különórákra járnak a gyerekek, egy-
re nagyobb kihívást és problémát jelent a 
gondozásra szoruló idősebb családtagok el-
látása. Az aktív családtagok a legnagyobb 
igyekezet mellett sem tudnak mindig sze-
retteik mellett lenni. Az idős, beteg, mozgá-
sában korlátozott emberek nem csupán fi -
zikai ellátást igényelnek, fontos a lelkük és 
elméjük gondozása is, egész napos egye-
düllétükben szükséges, hogy valaki rájuk 
nyissa az ajtót, megtörje a magányukat. 
 Ezt a nemes feladatot, a fi zikai és mentá-
lis gondozást tudják intézményünk munka-
társai átvállalni az elfoglalt családtagoktól.

MI AZ ELŐNYE A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSNAK?
 •  A gondozásra szoruló a megszokott 

környezetében marad. 
 •  A családtagok nyugodtan, aggódás nél-

kül végezhetik napi tevékenységeiket.
 •  A gondozást több éves gyakorlattal 

rendelkező, jól képzett szakemberek 
végzik, akik kedvességükkel, empati-
kus képességükkel gyorsan bizalmat 
ébresztenek a gondozottakban.

 •  A munkavégzés a szociális munka eti-
kai kódexe szerint, titoktartási kötele-
zettség betartásával történik.

AMIBEN SEGÍTENI TUDUNK:
 •  Az ellátott közvetlen környezetének 

tisztántartása. (az étkezésnél használt 
edények tisztítása, az ágynemű cseré-
je, fával való fűtés esetén begyújtás)

 •  A személyes higiénia megtartása – 
fürdetés, mosdatás. (Amennyiben az 
egészségügyi állapot úgy kívánja, az 
ágyban való fürdetés, hajmosás tech-
nikáját is alkalmazzuk, amit igény ese-
tén megtanítunk a hozzátartozóknak)

 •  Bevásárlás
 •  Ügyintézés (posta, hivatalos szervek…)
 •  Térítés ellenében a hét minden napján 

kétfogásos ebédet biztosítunk, melyet 
igény esetén kollégáink megmelegí-
tenek és tálalnak. 

 •  Gondoskodunk az előírt gyógyszerek 
felíratásáról, kiváltásáról, adagolásukról.

 •  Vérnyomás, vércukor értéküket szak-
szerűen ellenőrizzük, az adatokról nap-
lót vezetünk.

 •  Műtétek, betegségek utáni rehabilitá-
ció segítése, készségfejlesztés.

 •  A mozgást segítő gyógyászati segéd-
eszközök (kerekesszék, járókeret) sem 
jelentenek gondot a higiéniai ellátás 
biztosítása terén.

 •  A mentális egészség megőrzése érde-
kében nagy hangsúlyt fektetünk a kom-
munikációra, megvitatjuk a napi törté-
néseket, felolvasunk könyvből, újságból, 
és beszélgetünk az elhangzottakról.

 •  Kollégáink vidám természetűek, így 
garantált, hogy a velük töltött idő kel-
lemes légkörben telik el.

 •  Segítséget tudunk nyújtani bentla-
kásos intézményi elhelyezés elindí-
tásában.

HOGYAN VEHETŐ 
IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁS?
Az ellátás iránti kérelmet az ellátásra szo-
ruló vagy hozzátartozója nyújthatja be 
szóban vagy írásban. Ezután szükséglet-
felmérést végzünk a helyszínen.
 Az ellátás igénybevételéhez háziorvo-
si javaslat szükséges. 
 Szolgáltatásainkért intézményi téríté-
si díjat számolunk fel, melynek megálla-
pításához jövedelemigazolás szükséges. 
 Az első látogatást, illetve segítség-
nyújtást/gondozást DÍJMENTESEN szol-
gáltatjuk.

IDŐSGONDOZÁS OTTHON

Kérjük, forduljanak hozzánk biza -
lommal, és ajánljanak bennünket 
segítségre szoruló ismerőseiknek!

„Ahogy felébredek, onnantól 
azt várom, hogy 10 óra legyen, 
mert akkor jön a családsegítős 
gondozóm. Nagyon aranyos, 
mindig felvidít. Még énekel is 
velem, ha úgy van kedvem.” 

(P. Imréné Julika néni)

800 Ft-os ajándék kupon, 
mely beváltható a Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
EGY VÁLASZTOTT 
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Kitüntetett 
PÉCELI OPERAÉNEKES

A 2020-as év Junior Prima Díját magyar zene-
művészet kategóriában egyetlen énekesként 

Fürjes Anna Csenge, a Magyar Állami Opera-
ház magánénekese kapta. Beszélgetésünk során 
szó esik a fi atal művész péceli indíttatásáról is. 

A nna, nagyon fi atalon kap-
ta meg ezt a rangos szak-
mai elismerést, hiszen csu-

pán 25 éves.  Volt kitől örökölni a 
zenei tehetséget?
 – Családomban senki sem zenész, nem 
mondható, hogy az anyatejjel szívtam ma-
gamba a zene iránti vonzalmat. Szüleim 
beírattak a Zeneiskolába, ahol először zon-
gorázni tanultam. Énekelni 11 évesen kezd-
tem Bota Henriette irányításával. Hálás 
vagyok neki, mert őáltala szerettem meg 
az éneklést. 

– Akkoriban hallhatta a péceli kö-
zönség is.
 – Igen, a Zeneiskolában 
rendszeresen szerveztek kon-
certeket, de több városi ren-
dezvényen is szerepeltem a 
Zeneiskola ének tanszakának 
növendékeivel együtt. Akkor 
még főleg musical részleteket 
énekeltem.

– Hogyan alakultak az is-
kolás évek? 
 – Az általános iskola alsó 
tagozatát a Petőfi  iskolában vé-
geztem, majd átmentem a 17. 
kerületbe egy ének-zene tago-
zatos iskolába. Onnan a Bartók 
Konziba jelentkeztem. Sokat 
köszönhetek Szilágyiné Sza-
lai Zsuzsának, aki felkészített 
a felvételire, és azóta is fi gye-
lemmel kíséri pályámat.

– Úgy tudom, a középisko-
lás évek alatt nehéz dön-
tést kellett hoznia.
 – Legkedvesebb tanárom 
nyugdíjba ment, és nem tud-
tam megbarátkozni az utódjá-

val. Nagyon fontos, hogy a főtárgyat olyan 
ember tanítsa, akivel jó az összhang. Ilyen 
tanárt legközelebb Szombathelyen talál-
tam, így az utolsó 3 évet ott végeztem. Ez 
a váltás nem volt könnyű, de a jó tanár 
megérte a sok utazást, és az ezzel járó fá-
radságot.

– Ez is mutatja, hogy a sikerhez ve-
zető út áldozatokkal jár. Az egye-
temi évek mennyire voltak meg-
erőltetőek?
 – Mondhatom, a Zeneakadémia 5 éve 
feszített tempóban telt. A minden napos 
tanulás mellett próbákra jártam, mert a 
felsőbb évfolyamosok bevettek a vizsga-

előadásaikra, és emellett az Operaház is 
kínált nekem szerepeket. Hogy az egye-
tem végzése közben színházi szerepet kap-
jon valaki, ez nem mondható gyakorinak, 
megtiszteltetésnek vettem a felkéréseket.  
Bár fárasztó volt ez az időszak, de nagy le-
hetőség is egyben.

– Milyen lehetőségeket lát arra, 
hogy minél szélesebb körben nép-
szerűbbé váljon az opera műfaja? 
Ön mit tud tenni ennek érdekében?
 – Néhány ismerősöm először kizárólag 
miattam jött el egy-egy előadásra, viszont 
közben elkezdték megkedvelni az ope-
rát, ez nagy öröm számomra. Ezenkívül, 
nagyon szeretek a gyermekek számára 
szervezett zenei programokon közremű-
ködni. A Zeneakadémián rendszeresen 
tartanak játékos, interaktív foglalkozá-
sokat, melyek jó példák arra, hogyan le-
het megszerettetni az opera világát a fi -
atalokkal.  Egyébként én nem gondolom 
azt, hogy nem népszerű műfaj az opera. 
Például, amióta a vírushelyzet tart, ren-
geteg online előadást szervez az Opera-
ház, és ezeknek a nézettsége mindig tí-
zezres nagyságrendű.

– Milyen szerepeket tudhat maga 
mögött?
 – Éppen egy éve, tavaly februárban 
az Erkel Színházban Ponchielli Gioconda 
című operájának egyik főszerepében, La-

uraként debütáltam. Részt vet-
tem az Operaház nyárvégi Car-
men-turnéján, ahol Mercédes 
szerepét énekeltem. Szerepel-
tem az Eiffel Műhelyházban be-
mutatott Tóték című darabban.  
A járványhelyzet miatt megtor-
pant ez a sikersorozat, de bí-
zom benne, hogy hamarosan 
újra közönség elé állhatok. 

– Mit érez a színpadon? 
Le lehet ezt írni?
 – Egy varázslat, amit átélek 
a színpadon, miközben a tőlem 
telhető maximumot átadom a 
hallgatóságnak. Hatalmas biza-
lom, hogy ott állhatok, és ezt a 
bizalmat szolgálni kell. Szeren-
csésnek tartom magam, és hi-
szem, hogy ez a pálya sok örö-
möt tartogat számomra.

– További sok sikert kívá-
nok, és remélem, lesz alka-
lom arra, hogy a péceliek 
itt, helyben is megismer-
hessék. L.Á.
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Gódor Jánossal, a Péceli
Spartacus SE elnöké-

vel beszélgetünk az Egye-
sület aktualitásairól.

A FEJLŐDÉS ÚTJÁRA LÉPETT 
A SPARTACUS

SPORT

H ogyan alakul a téli időszak 
a Spartacusnál?
  – A tél mindig nehéz időszak 

számunkra, mert a városban viszony-
lag kevés lehetőség van teremben edzeni, 
ezen a kevés lehetőségen sok egyesület 
osztozik. A termek oktatási intézmények-
hez kapcsolódnak, ahova most a korona-
vírus miatt külsősök nem mehetnek, így 
csak szabadtérben tudjuk megoldani az 
edzéseket. Amíg az időjárás engedte, a sa-
ját pályák melletti 30 x 30-as füves-földes 
pályát használtuk, azonban a sok téli csa-
padék miatt ez most nem lehetséges. Sze-
rencsére a Kármel Gyülekezet lehetőséget 
biztosított nekünk, hogy a Pesti úti régi te-
niszpályákat, és az ott található kis méretű 
műfüves pályát használhassuk. Nem ez a 
legideálisabb hely közel 200 sportolónak, 
de örülünk, hogy egyáltalán tudunk edze-
ni. A közelmúltban megkeresett minket 
az MTK, szeretnék, ha partner egyesület-
ként csatlakoznánk hozzájuk. Csodálkozva 
hallgatták, amikor arról meséltünk, hogy 
a téli felkészülésünk egy régi salakos te-
niszpályán zajlik. Sajnos már hozzászok-
tunk a mostoha körülményekhez, bízunk 
benne, hogy előbb-utóbb tudunk ezen vál-
toztatni. Próbálunk a körülmények elle-
nére megfelelő szakmai munkát végezni. 
5-6 utánpótlás játékosunk miatt folyama-
tos a nagy akadémiák megkeresése (még 
Győrből is érkezett kikérő a téli időszak-
ban), amire nagyon büszkék vagyunk.

– Aki mostanában a pálya környé-
kén jár, jelentős változásokat lát. 
Mesélne erről a beruházásról?
 – Régi tervünket sikerült megvalósítani 
az elmúlt időszakban. Az öltöző épületünk 
teteje már jó pár éve megérett a cserére. 
Nagyobb esőzéseknél mindig beáztunk. 
A tető nagy mérete miatt a csere több mil-
liós költség, ami sokáig nem állt rendel-
kezésünkre. Szerencsére Berzéky István 
személyében találtunk egy olyan vállal-

kozót, aki nagyon korrekt ajánlatot adott. 
A pénzügyi hátteret három részből tudtuk 
összerakni. Tudni kell, hogy kevés bevéte-
lünk miatt szigorú költségvetéssel gazdál-
kodunk. Egyszer olvastam egy cikket egy 
amerikai multi vezetőjével, aki elmondta, 
hogy azért szeretik a magyar startup cé-
geket, mert a forráshiányban olyan meg-
oldásokat találnak ki, amik nekik soha 
nem jutnának eszükbe. Mi is így próbál-
juk a hétköznapjainkat megoldani, ha kell 
társadalmi munkát szervezünk, akciókat 
vadászunk, stb. A költségek egy részét így 
sikerült évek alatt félre rakni.
 A másik rész az elmúlt két év jótékony-
sági báljának bevétele volt. Példátlan ösz-
szefogás volt a bálok kapcsán, nagyon so-
kan támogattak akkor minket, amiért 
nagyon hálásak vagyunk. Azok a segít-
ségek most mind ott vannak a tetőben. A 
harmadik rész önkormányzati támogatá-
sából jött létre. Hosszú évek után a jelen-
legi városvezetés végre fontosnak tartotta, 
hogy az itt sportoló 150 gyerek megfele-
lő körülmények között sportoljon, és je-
lentős támogatást kaptunk tavaly, amit 
a tetőcserére fordítottunk. Szeretném 

Az új képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az évi 2 millió forint összegű ön-
kormányzati támogatást, melyet 2013-
tól a Péceli Ipartestület kapott fejleszté-
sekre, a 2020. évtől a 120 éves múlttal 
rendelkező Péceli Spartacus SE-nek 
ajánlja fel támogatásként. Reméljük, 
hogy a Péceli Spartacus SE hasonló fej-
lődésen megy ezáltal keresztül, mint a 
Péceli Ipartestület, amely a fejlesztések 
által önfenntartóvá vált.
 Bizonyíték arra, hogy jól döntöttünk 
az, hogy a tavalyi évi támogatást már 
fel tudták használni a 120 éves épület 
tetőcseréjéhez, mely nagyban hozzá-
járul az oda járó több, mint 150 gyer-
mek komfortérzetének javításához.

Horváth Tibor polgármester

mindenkinek megköszönni a 
segítséget, hogy ez létre tudott 
jönni.

– Milyen további tervek 
vannak a jövőre nézve?
 – Sok tervünk van. Az épü-
lettel kapcsolatban még ren-
geteg teendő lenne. Külső szi-
getelés, belső javítások, fűtés 
korszerűsítés stb. Azonban 
most a legfontosabb az lenne, 

hogy kialakítsunk egy olyan edzőpályát, 
amit időjárástól függetlenül tudjunk hasz-
nálni. Idén újra pályázunk egy műfüves 
edzőpályára, bízom benne, hogy sikerrel 
járunk, és megfelelő körülmények között 
tudunk a továbbiakban készülni.

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!

MEGNYITOTTUNK!

VEGYE IGÉNYBE  

PRÉMIUM  
SZOLGÁLTATÁSAINKAT!*

• manikűr
• géllakk
• műköröm

Munkáimat megtaláljátok 
PETRA HONFFY  
FACEBOOK OLDALÁN 

KEDVEZMÉNY a kupon  
felmutatójának bármelyik 
első szolgáltatásomra! 

Érvényes 2021 február 28-ig

15%
r

m

Klincsek Mónika
06-30/231-2548

•
• géllakk
•

•
•  szikementes 

 

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

beautyProfessional Szépségszalon
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Vállalom új hálózatok kiépítését,  
régi szerelvények cseréjét, javítását.

 
munkavégzés!m

Kardos  
János e.v.

Telefonszám: +36-30-688-6349

Mayer Sándor
0-24

+36 30 314 0309

AUTÓMENTÉS
MUSZAKI  
MENTÉS

AUT
MUUUSSS

Pécel, Látóhegy u. 24.

Tel.: 06-70/946-1044

Nails by Csilla Pécel
A hirdetés  

felmutatója az  

 
részesül!észesül!15% kedvezményben 

óh y u 24

Ha szép és igényes körmökre vágysz,  

várlak 

JELENTKEZZ BE FACEBOOKON  

VAGY TELEFONON!

N

Tel.: 06-70/328-7257

és lábápolás a szép  
és egészséges lábakért.

Bizalommal forduljanak hozzám problémás lábakkal is! 

Zsidi Tímea

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

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

SZÁRÍTÁS 
BÉRLET  
AKCIÓ -15    %

S 

5%
FEBRUÁRI 

AKCIÓ: 
HAJFESTÉS
VÁGÁSSAL -10    %

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

•   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.:

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 MMárriaia:: +3336666 2020 444454545 777212166

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

• Szakképzett, gyakorlattal 

rendelkező virágkötőt 

keresek péceli virág-

boltba. Ürmösi Mária: 

06-20/445-7216

• Eladó Malaguti Ciak 

robogó, plexivel. 

Irányár: 110 000 Ft

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

APRÓHIRDETÉS

HÍVJ MOST! 
06-20-5-934-534
www.webreteszlek.hu

SZERETNÉL EGY 
WEBOLDALT?

webreTESZLEK
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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
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: drbenko.rendelo@gmail.
com  

DR. TAKÁCS GYÖRGYI

Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/738-880, 

06-20/996-7255

E-mail: info@pecelmed.hu

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA 

DR. PERLAKI MÓNIKA 

Rendelési időben hívható 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

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 

Pécelre keresünk  

 
alkatrészek gyártásával  

foglalkozó céghez 
 
 

ÉRD: 06-70-423-3383

KEDDI  
KUPON  

HAJVÁGÁSRA

PIXIE  
VÁGÁS

KUPON

ANYA- 
LÁNYA  

KUPON

A KUPONOK EGYSZERI FELHASZNÁLÁSRA JOGOSÍTANAK, ÉS 2021. MÁRCIUS 31-IG VÁLTHATÓK BE!

APA- 
FIÚ  

KUPON

ÚJ  
VENDÉG  

KUPON

FODRÁSZAT és SZÉPSÉGSZALON

 • HAJFESTÉS, MELÍRTECHNIKÁK 
 •  

NEON

EBBEN A SZALONBAN A LEGFONTOSABB A VENDÉG!  
(és persze a haja … )
Mindig megvalósítjuk vendégeink elképzeléseit,  
hozott fotó alapján is szívesen dolgozunk. 
A maximális eredmény érdekében folyamatos továbbképzéseken 

BARBER-továbbképzés lesz 
-

lunk minden igényt kielégíteni.
Sokan kérdezitek, hogy tudunk bejelentkezés nélkül fogadni  
titeket…, hiszen mi nem csak hajat vágunk, hanem festünk,  
tanácsot adunk, fonunk, hajat hosszabbítunk…

 (a körforgalomnál)
Nyitva: H-P: 8 , V: zárva

 06-20/377-8444

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

HAJVÁGÁS  
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL 

FÉRFI hajvágás: 2   490   Ft  
 (rövid) hajvágás: 3   490   Ft

MÁS mint az átlagos  
bejelentkezés  

nélküli fodrászat!

Igazából erre csak egy válasz van: CSAPATBAN dolgozunk!
Jelenleg 5 fodrász, egy körmös és egy szempillás kollegina dolgozik értetek. 

KERESSETEK MINKET BÁTRAN, KÖVESSÉTEK FACEBOOKON MUNKÁINKAT, HISZEN AZ EREDETI  
ELKÉPZELÉSÜNK AZ VOLT, HOGY EBBEN A ROHANÓ VILÁGBAN NE KELLJEN UTAZGATNOTOK A SZÉP HAJÉRT.

Itt vagyunk, értetek vagyunk, és a visszajelzések azt mutatják szükség van ránk, várunk szeretettel téged is. 

Szolgáltatásaink:

10 % 
kedvezmény

10 % 
kedvezmény

10 % 
kedvezmény

10 % 
kedvezmény

5 % 
kedvezmény

BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSBÓL

BEMUTATKOZUNK



ÖSSZECSUKHATÓ SZENNYESTARTÓ  
KÖRNYEZETBARÁT ANYAGOKBÓL!

www.szennyestarto.hu

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

 

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
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:  Török tejberizs  
és baklava 

K

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS : 06-30/019-47-48

CSIRKE  
BORJÚ

PITÁK, TORTILLÁK, 
 TÁLAK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Kínálatunkért látogassatok el   
FACEBOOK OLDALUNKRA!


