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ÖNKORMÁNYZAT

Kérdések és válaszok
A KORONAVÍRUSRÓL
MILYEN VÍRUS AZ ÚJ KORONAVÍRUS?
A 2019-es év végén egy olyan új koronavírus törzs
került azonosításra Kínában, amelyet korábban
még nem észleltek emberi megbetegedések okozójaként. A jelenleg Kínában zajló járvány elsődleges forrása szintén egy állatfaj lehet, de a pontos
forrás egyelőre még nem ismert. Az új koronavírus genetikailag hasonló a SARS-koronavírushoz,
de jelenleg kevés ismeret áll rendelkezésre a vírus jellemzőiről, tulajdonságairól.

MI A COVID-19?
Az új koronavírus által okozott betegség neve a
COVID-19, amely a kínai Vuhanban a 2019 decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt.

MELYEK A TÜNETEI, ÉS MENNYIRE SÚLYOSAK AZ
ÚJ KORONAVÍRUS ÁLTAL OKOZOTT FERTŐZÉSEK?
A betegség leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság
és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet fájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás
vagy hasmenés. Ezek a tünetek általában enyhék
és fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet, és nem érzik magukat betegnek. A legtöbben (nagyjából 80 %) bármely speciális kezelés
nélkül felépülnek a betegségből. Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség
és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő
egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél. A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2 %-a volt
halálos kimenetelű.

HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK A FERTŐZÉS ELLEN?
Nagyon fontos, hogy folyamatosan kövesse a
COVID-19 járványra vonatkozó legfrissebb, hiteles információkat. Ezek elérhetőek a WHO
honlapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, illetve a helyi népegészségügyi
hatóságoktól. A legtöbb ember, aki megfertőződik, enyhe betegségen esik át, és rövid idő alatt
felépül. Vigyázzon a saját és mások egészségére
úgy, hogy betartja a következőket:

2. Tartsa magát legalább 2 méter távolságra
mindenkitől, aki köhög vagy tüsszent. Miért? Köhögéskor vagy tüsszentéskor apró folyadékcseppek kerülnek a környezetbe, amelyek tartalmazhatják a vírust. Ha túl közel
vagyunk, akkor belélegezhetjük a cseppeket,
és ezáltal a vírust is.
3. Kerülje a szemei, az orra és a szája érintését.
Miért? A kezünk számos felülettel, tárggyal
érintkezik, melynek során szennyeződhet az
ott lévő vírusokkal. Az így szennyezett kézzel a szem, a száj vagy az orr érintése esetén
a vírus a szervezetünkbe kerülhet, azaz megfertőződhetünk.
4. Tegyen meg mindent, hogy ön és környezete betartsa a megfelelő higiénés előírásokat. Ez azt jelenti, hogy takarja el a száját
és orrát a behajlított könyökével vagy egy
zsebkendővel, amikor köhög vagy tüsszent,
ez után pedig azonnal dobja ki a használt
zsebkendőt. Miért? A vírus cseppfertőzéssel terjed. A köhögési, tüsszögési etikett betartásával megvédjük a körülöttünk lévőket a különböző vírusoktól, így
az új koronavírustól is.
5. Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög és nehezen lélegzik, akkor mielőbb keresse meg,
hívja fel telefonon orvosát. Mondja el neki a
tüneteket és azt, hogy az elmúlt időszakban
koronavírus által fertőzött területen tartózkodott. Kövesse az orvos útmutatásait. Miért?
A telefonálás lehetővé teszi, hogy az orvosa a
kijelölt egészségügyi intézménybe utalja. Ez
önt is megvédi, és segít megelőzni a vírusok
és egyéb fertőzések terjedését.

HOGYAN LEHET GYÓGYÍTANI AZ ÚJ
KORONAVÍRUS ÁLTAL OKOZOTT FERTŐZÉST?

Az új koronavírus okozta megbetegedéseknek
jelenleg nincs speciális, célzott kezelési módja,
gyógyszere. Az érintett betegeknél a tüneteknek
megfelelő, a beteg szervezetét, immunrendszerét,
légzését támogató kezelést alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadékkezelés, vírusellenes szerek,
1. Rendszeresen és alaposan mossa meg ke- szükség esetén légzéstámogatás). A koronavíruzét vízzel és szappannal vagy tisztítsa meg sok ellen jelenleg nincs védőoltás.
alkoholos kézfertőtlenítővel.
l. Miért?
Forrás: WHO Q&A on coronaviruses
Forr
A kézmosás vagy alkoholos kézfer(COVID-19) www.who.int/
ézfernews-room/q-a-detail/
tőtlenítés eltávolítja az esetlegg a
q-a-coronaviruses
kezünkön lévő vírusokat.
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Kedves
Péceli
lakosok!
A koronavírus-járvány terjedése
egy időre átírja a mindennapjainkat. A megszokott életünket most
félre kell tennünk, és elfogadnunk,
hogy most vigyáznunk kell magunkra.
A polgármesteri hivatalban
mindennap összeülünk, megvitatva a napi teendőket, feladatokat
és döntéseket a veszélyhelyzettel
kapcsolatban.
Fontos, hogy vegyük nagyon
komolyan a figyelmeztetéseket.
Aki teheti, maradjon most otthon.
Egyelőre senki nem tudja megmondani, mennyi ideig leszünk
ezen a kényszerpályán. Intézményeink, a kialakult helyzetre való
tekintettel, korlátozottan működnek, lemondásra kerülnek a rendezvények és összejövetelek. Lezárásra kerültek a játszóterek, és
elmaradnak a sportesemények
is. Ezek az intézkedések a mi érdekünkben történnek, hogy lelassítsuk a vírus terjedését.
Ezúton kérem azon 70. életévüket betöltött péceli lakosokat,
akik vállalják, hogy nem hagyják
el otthonukat a veszélyhelyzet
alatt, hogy segítség iránti igényüket jelentsék be telefonon a Péceli Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnál a 06-28/662-036
illetve a 06-20/801-2399-es telefonszámokon.
Kérem, olyanok vegyék igénybe
ezt a szolgáltatást, akik egyedül élnek, házi segítségnyújtásban nem
részesülnek, és nincs olyan hozzátartozójuk, ismerősük, szomszédjuk, aki róluk gondoskodni tudna.
A bejelentett igény alapján megtesszük a szükséges intézkedéseket
az otthonukban maradást vállaló
idős emberek ellátása érdekében.
(A bevásárlás és a gyógyszerkiváltás az alapszükségletek mértékéig,
a kérelmező költségére történik.)
Kérem, vigyázzanak magukra
és szeretteikre!
Horváth Tibor polgármester

HÍREK

A KÖZTERÜLETEK
TISZTÁN TARTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK
PÉCEL VÁROS Önkormányzata Képviselőtestületének a település rendjéről szóló 19/2016.
(X. 10.) önkormányzati rendelete alapján
• a közterületen keletkezett szennyeződés
megszüntetése a szennyeződést okozó személy feladata.
• közterületen tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz
tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell
végezni, hogy a szennyeződés közterületre
ne kerüljön.
• az ingatlan birtokosának kötelessége az ingatlan telekhatára és az úttest közötti zöldterület (kivéve az ott található fás szárú növények), valamint az árok gondozása (különösen
a fű nyírása, gyom- és hulladékmentesítés),
az ingatlanról a közterületre kinyúló faágak,
bokrok a telekhatár vonaláig és 2,5 méteres
magasságig történő visszavágása.
• a sarokingatlan vagy a több oldalról közterülettel határolt ingatlan birtokosa köteles az
ingatlannal határos minden járdaszakaszt
tisztán tartani.
Aki a fenti rendelkezéseket nem tartja be, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 200 ezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pécel Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Pro Talentum Díj kitüntető
cím adományozására
A Pro Talentum Díj kitüntető címre vonatkozó javaslatok 2020. április 30. napjáig nyújthatók be Pécel Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Kulturális Bizottsága részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
A javaslattételre vonatkozó részletes felhívás megtekinthető a www.pecel.hu honlapon, valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.

4

A LAKOSSÁGI FÓRUMON
FELMERÜLT TÉMÁK KÖZÜL:

INTERJÚ

Elmondhatom, hogy
az elmúlt két év
alatt sikerült beilleszkednem, elfogadtak a kollégák és a szülők egyaránt.

Mi a helyzet a Járó
vendéglő épületével?
VÁROSUNK egyik szégyenfoltja a Járó vendéglő romos épülete, amely évek óta kihasználatlanul áll Pécelen, az Erzsébet sétány
32. szám alatt.
A fellelhető írásokból kiderül,
hogy az épület építési éve ismeretlen, de az tény, hogy 1891-ben
már vendéglőként működött „India vendéglő” néven. Első tulajdonosa Pekáry István földbirtokos
volt, aki járt Indiában, és útjáról
gyakran mesélt vendégeinek, valamint néhány egzotikus tárgy is
utalt erre a helyiségekben. Innen
ered a név. Majd pár évvel később
Pekáry István barátjának, Járó
Istvánnak adta át az épületet. Az
1910 körül készült képeslapon már

az szerepel, hogy „Péczel Járó István India vendéglője”
1984-ben már sport vendéglőként
működött, ekkor a Spartacus vendéglő nevet viselte az étterem, amit
a péceliek szívesen látogattak kikapcsolódás céljából.
Az épület a Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesület tulajdona. 2010-ben született egy terv arról,
hogy a Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete és Pécel Város
Önkormányzata közös erővel felújítja az épületet pályázat útján. A tervek akkor elkészültek, azonban ez az
elmúlt években nem valósult meg.
Reméljük, hogy a jövőben lesz
megoldás, hogy megújuljon ez a romos épület.

ISMÉT AZ ORVOSI ÜGYELETRŐL
Januárban arról tájékoztattam
a tisztelt lakosságot, hogy 2020.
március 31-ig Maglódon lesz az orvosi ügyelet. Az önkormányzat a
háziorvosi ügyeleti feladatok 2020.
április 1. napjától történő ellátására
közbeszerzési eljárást folytat le. Sajnos, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményes lezárása a
tervezett időpontig nem várható.
A feladatellátás folyamatosságának érdekében rendkívüli intézkedésre volt szükség, miszerint
az ügyeleti feladatokat eddig ellátó
Rescue Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés időtartamát meghosszabbítottam.

Tehát ez azt jelenti, hogy bizonytalan ideig továbbra is Maglódon
történik az orvosi ügyeleti ellátás.
Megértésüket és türelmüket kérem.
Tisztelettel: Horváth Tibor
polgármester

Az orvosi ügyelet
elérhetősége:
2234 Maglód, Rákóczi utca 7.
Hétköznap 18.00-8.00-ig,
hétvégén és ünnepnapokon
a nap 24 órájában.
Telefon: +36 28 662 104,
+36 29 526 140, +36 70 410 4012
PÉCELI HÍREK | 2020. ÁPRILIS

Már gyermekkoromban
eldöntöttem, hogy

GYERMEKEKET
SZERETNÉK
GYÓGYÍTANI

tem tanulmányaimat 2011-ben, majd a diploma megszerzése után a balassagyarmati
Dr. Kenessey Albert Kórház gyermekosztályán kezdtem el dolgozni. Azért pont ebben a kórházban, mert itt volt lehetőségem
elhelyezkedni, és valójában balassagyarmati lány vagyok. 2017 őszén leszakvizsgáztam, és december 31-ig dolgoztam a
kórházban, utána kezdődött a pályafutásom mint csecsemő- és gyermekgyógyász
háziorvos. Jelenleg diabetológia szakképzésben veszek részt, amit szeretnék beleépíteni a praxisomba is tanácsadás szintjén, valamint, ha lehetőségem lesz, külön
szakrendelést is indítok.
– Már 2018. január 1-től dolgozik
dr. Horváth Mária mellett, mik a
tapasztalatai?
– Igen, 2018. január 1-től dolgozom Pécelen hétfőn és pénteken, de 2020. május
1-től dr. Horváth Mária teljesen átadja a
praxisát, így a szülők már csak velem találkozhatnak majd a betegrendeléseken,
illetve a tanácsadásokon is. Elmondhatom, hogy az elmúlt két év alatt sikerült
beilleszkednem, elfogadtak a kollégák és
a szülők egyaránt.
– Milyen kapcsolat fűzi Pécelhez?
– Igazából 2018 januárja előtt semmilyen kapcsolat nem fűzött a városhoz.
A véletlen műve, hogy a doktornő hallott
arról, hogy vállalok helyettesítéseket, és
megkért, hogy dolgozzunk együtt.

Ez alkalommal dr. Siroki Xéniát mutatjuk be Önöknek, aki 2020. május 1-től teljesen átveszi dr. Horváth Mária praxisát.

M

ikor döntötte el, hogy csecsemő-, és gyermekgyógyász szeretne lenni?
– Valójában ötödikes lehettem, amikor
eldöntöttem, hogy ezt a pályát szeretném
választani. Senki, és semmi nem tudott eltántorítani attól, hogy az álmomat megvalósítsam. Az általános iskolai tanulmányaim után már tudatosan olyan gimnáziumot
választottam, ahol biológia és kémia fakultáció volt. Bevallom, amikor a szüleim megtudták a döntésemet, akkor furcsán néz2020. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK

– Szerepel-e a tervei között, hogy
a közeljövőben Pécelre költözzön?
– Nem szerepel a terveim között, hogy
Pécelre költözzünk. Jelenleg Gödöllőn
élek a családommal. Erre a távolságra
tek rám, hiszen a mi családunk egy tanár pont szükségem van ahhoz, hogy a mundinasztia, és hasonló munkakörben nem kát és a magánéletet külön tudjam vádolgozott senki a családból. Mivel nincsen lasztani.
testvérem, ezért mindig szerettem a gyerekeket magam körül. Úgy érzem, hogy most – Mondana pár szót a családjáról?
azt csinálhatom, amit nagyon szeretek!
– A férjemmel az egyetemi évek alatt
ismerkedtünk meg. Kisfiunk, Áron 5 és
– Doktornő, kérem, mondja el, hogy fél éves, aki éli az ovisok gondtalan élemikor és hol kezdődött a gyermek- tét. Családunk tagja még egy berni pásztor kutyus is. Szabadidőnkben nagyon
orvosi pályafutása!
– A Szegedi Orvostudományi Egyetem szeretünk kirándulni, kerékpározni és a
Általános Orvostudományi Karán végez- természettel ismerkedni.
CS.K.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
HORVÁTH TIBOR polgármester (Közösség Pécelért
Egyesület) 5. körzet képviselője.
Telefon: 06-20/411-7856
E-mail: polgarmester@pecel.hu
Fogadóóra: Minden hétfőn
14 órától 17 óráig. Időpont egyeztetéss
a 06-28/662-007-es telefonszámon.
VARMUZSA
PÉTER alpolgármester
VA
(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
Id
telefonszámon.
t l
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
0 telefonszál f
á
mon.
TORMA
T
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
Telefon:
T
06-20/924-6244
E-mail:
E
torma.gabor@pecel.hu
PANKUCSI EDINA (Közösség Pécelért Egyesület) 3. körzet képviselője.
Telefon: 06/20-349-0415
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu
KARSAI ANDRÁS (Független)
KA
4.
4 körzet képviselője.
Telefon:
06-30/773-1100.
T
E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadóóra:
ó Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általános
no Iskola emeleti 8-as termében.
KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért
Egyesület) 6. körzet képviselője
Telefon: 06-20/349-0147
E-mail: kristof.peter@pecel.hu
PAPP LÁSZLÓ (Független) 8. körzet
képviselője. E-mail: papp.laszlo@pecel.hu
TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA
A
(Összefogás 2119 Egyesület).
Telefon: 06-20/465-0440. E-mail:
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu
u
GARAMSZEGI
G
ZSOLT
(Közösség Pécelért Egyesület)
Telefon:
T
06-20/541-6195
E
E-mail:
garamszegi.zsolt@pecel.hu
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A KORONAVÍRUSSAL
TERJEDNEK A CSALÓK!
NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!
Legyen körültekintő, ha lakásánál,
házánál megjelennek védőruhát,
maszkot viselő személyek, és felajánlják az ingatlan fertőtlenítését,
orvosi vizsgálatot, vagy koronavírus mintavételét öntől!
Koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon, sem személyesen nem
kapható! A fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg kizárólag állami egészségügyi ellátó rendszerben végeznek!
Amennyiben a vírusos időszakban online vásárol, bizonyosodjon
meg arról, hogy biztonságos a weboldal! A termék szolgáltatójával
kapcsolatban olvasson el vásárlói véleményeket és győződjön meg az
eladó hitelességéről, valamint a reklamációs lehetőségről!
• Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt,
amely nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól érkezett!
• Fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak, vagy egészségügyi vizsgálat címén személyes adatokat kérnek! A legálisan működő egészségügyi szervezetek nem így
veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel.
• Egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen be, ne dőljön be koronavírus ellen hirdetett csodaszereknek!
• Amennyiben hatóság tagjaként bemutatkozó személy csenget be
önhöz, kérje az azonosítást, kérdezze meg, honnan érkezett, majd
anélkül, hogy beengedné otthonába, telefonáljon az adott hatósághoz, a valóságtartalom ellenőrzése céljából!
• Ne feledje, a rendőrigazolványon azonosító szám is szerepel, nem
csak a POLICE felirat!
• Ne higgyen a különböző adománygyűjtő felhívásoknak, ne utaljon
pénzt azonnali segítségnyújtás címén különböző megadott számlaszámokra, személyesen se adjon támogatást, amíg meg nem
győződik arról, hogy valóban legálisan működő szervezet, aktuálisan szervezett kampánytevékenységéről van szó!

Amennyiben úgy gondolja, csalás áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget, pénzügyi tranzakció esetén a számlavezető bankját is, a későbbi, esetleges kártalanítás érdekében!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN INGYENESEN
HÍVHATÓ TELEFONSZÁMOK:

107 vagy a 112 (segélyhívó számok)
KŐVÁRI IMRE
(Összefogás 2119 Egyesület)
Telefon: 06-70/602-1549
6
E-mail: kovari.imre@pecel.hu
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PROBLÉMÁK

A PÁSKOMVÖLGYE

lakópark körül

A Maglódi úton a 31-es út irányába haladva, amint
elhagyjuk a Pécel táblát, balra a lankás domboldalon láthatunk sok épülő, és már felépült házat. Ez a Páskomvölgye, illetve Páskomliget lakópark. A terület 110 telket foglal magába.

N

éhány házban már laknak, van,
ahol szabályosan, és van, ahol
használatbavételi engedély nélkül. Viszont többen vannak azok, akik, bár
a tulajdonukban van a ház, engedély hiányában nem tudnak beköltözni.

MIÉRT ALAKULT KI EZ A HELYZET?
A terület tulajdonosai 2010-ben létrehoztak egy gazdasági társaságot, Páskomvölgye Kft. néven. Pécel Város Önkormányzata többszöri tárgyalást követően 2012-ben
döntött arról, hogy településrendezési megállapodást köt a kft.-vel. Ez a megállapodás
tartalmazta, hogy milyen infrastruktúra
kiépítését köteles a beruházó kft végrehajtani. Nevezetesen, hogy a tulajdonosoknak
kell saját költségen kiépíteni az ivóvízhálózatot, szennyvízhálózatot, felszíni vízelvezetést, közvilágítást, burkolt járdákat és
a teljes burkolt belső úthálózatot, csatlakoztatva azt egy új csomóponton keresztül a Maglódi út külterületi szakaszához.
Ez a megállapodás nem jött létre, mert
sem a polgármester, sem a kft. vezetője nem
írták alá. Így a fent felsorolt infrastruktúra kiépítése a mai napig várat magára.
A közelmúltban felvettük a kapcsolatot
a kft. vezetőjével, és kértük az engedélyes
2020. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK

tervek bemutatását, ami eddig nem történt meg.
Tudjuk, hogy az új ingatlantulajdonosok helyzete kétségbeejtő, megértjük, hogy
szeretnék minél előbb megkapni a használatbavételi engedélyüket, hogy beköltözhessenek. De meg kell érteni, hogy a beruházó kötelezettségeinek teljesítése, vagyis
a meg nem épült műtárgyak megépítése
nem az önkormányzat feladata.
Mindezeken túl, az alábbi problémákkal is szembesülni fognak a leendő lakók:
a lakóparkig vezető járda a hozzátartozó
közvilágítással a közeljövőben nem kerülhet kiépítésre. A kék busz végállomásának
áthelyezésére nincs lehetőség, tehát a lakópark tömegközlekedéssel nem érhető el.
A közoktatási és köznevelési intézmények,
valamint az üzleti szolgáltatások a szükséges kapacitás hiánya miatt nem fogják
tudni maradéktalanul kiszolgálni az ide
települők igényeit.
A jelenlegi városvezetés és személy szerint én is azon vagyunk, hogy együtt gondolkodjunk az ott lakókkal, a kft. vezetőivel,
és keressük közösen a mindenki számára
elfogadható megoldást. Ennek az első lépése lehetne a fent említett infrastruktúra terveinek bemutatása.

KI KAPJA
A PÉCEL VÁROS
DÍSZPOLGÁRA ÉS
A PÉCELÉRT DÍJ
KITÜNTETŐ CÍMET
2020-BAN?
A PÉCEL VÁROS DÍSZPOLGÁRA ÉS A PÉCELÉRT DÍJ kitüntető címekre vonatkozó javaslatok
2020. április 30. napjáig nyújthatók
be Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére (2119 Pécel,
Kossuth tér 1.). A javaslattételre vonatkozó részletes felhívások megtekinthetők a www.pecel.hu honlapon,
valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

ADÓJA 1%-ÁVAL
TÁMOGASSA

A PÉCELI
SPARTACUS SPORT
EGYESÜLETET!

PÉCELI SPARTACUS SE

19831428-1-13

SEGÍTSEN, HOGY
SEGÍTHESSÜNK!
KÉRJÜK,
TÁMOGASSA
MUNKÁNKAT
ADÓJA 1 %-VAL.
Adószámunk:
18945322-1-13
Péceli Készenléti
Önkéntes Tűzoltó és Önkéntes
Mentőszervezet Egyesülete

Horváth Tibor polgármester
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FONTOS INFORMÁCIÓK

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRÓL PÉCELEN

A

z egészségügyi veszélyhelyzet miatt a betegforgalom csökkentése
érdekében, amennyiben a személyes látogatás elkerülhető, az
alábbi elérhetőségeken keressék az egészségügyi dolgozókat:

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
dr. Grózner István
Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28-547-226,
06-28-662-072
groznerrendelo@gmail.com
dr. Herkutz Zoltán
Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28-547-235
drherkutz.gyogyszer@gmail.com
dr. Takács Györgyi
Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28-738-880,
06-20-996-7255
info@pecelmed.hu

:ĞůĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚƵŵŽƚŬĠƐǌşƚĞƩĞ͗ĂǌŵďĞƌŝƌƅĨŽƌƌĄƐŽŬDŝŶŝƐǌƚĠƌŝƵŵĂŐĠƐǌƐĠŐƺŐǇĠƌƚ&ĞůĞůƅƐůůĂŵƟƚŬĄƌƐĄŐĂ
>ĞǌĄƌĄƐĚĄƚƵŵĂ͗ϮϬϮϬ͘Ϭϯ͘ϭϰ͘

8§N¯OS^XEXºK]ºK]W^IVOMZ§PX§WMPILIXğW¯KIOVğP
(4:.)Z´VYWJIVXğ^¯WWIPOETGWSPEXFER

Van nyomtatott felírási igazolása?
4VZSWEHLEXNEOMEFIXIKO¯V¯W¯VI
¯ZIWOSVEPEXXMFIXIKIWIX¯RO½XIPI^ğIR

Nem

Igen

“eRecept”
EJIPLğFIR

Ki jelenik meg a gyógyszertárban?

Beteg vagy
megbízottja vénnyel
együtt jelenik meg a
gyógyszertárban

Megbízott

Beteg

Dr. Benkő Julianna és dr. Ray
Péter jelenleg nem rendel. Sürgős esetben az ő betegeik is keressék dr. Grózner Istvánt és dr.
Herkutz Zoltánt a fenti elérhetőségeken.
GYERMEK HÁZIORVOSOK
dr. Horváth Mária
dr. Siroki Xénia
dr. Perlaki Mónika
Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28-547-236
További információ:
https://pecel1gyerek.hu/
A rendelésen történő megjelenési szándékát kérjük, előzetesen telefonon jelezze!

ELEKTRONIKUS VÉNY ESETÉN
(eRecept)

PAPÍR ALAPÚ VÉNY
ESETÉN

Szükséges adatok

Szükséges adatok

EN§X8&/W^§QE¯W
W^IQ¯P]MMKE^SPZ§R]E
ZEK]ÁXPIZIPI

'IXIK8&/W^§QE¯WE
QIKF´^SXXW^IQ¯P]MMKE^SPZ§R]E
ZEK]ÁXPIZIPI

A gyógyszer kiadója az adatokat rögzíti

Gyógyszer kiadása

Kiadási bizonylat aláírása
&K]ºK]W^IV§XZIZğNI§PXEP*^XEK]ºK]W^IVX§VQIKğV^M

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
&QIRR]MFIRXSZ§FFMO¯VH¯WQIVÃPJIPRFIRE^EP§FFMIP¯VLIXğW¯KIOIR§PPYRO
E^RW^´ZIWVIRHIPOI^¯W¯VI
06 80 277 455 és 06 80 277 456

www.koronavirus.gov.hu

koronavirus@bm.gov.hu

www.fb.com/koronavirus.gov.hu

VÉDŐNŐK
6. védőnői körzet: Török Sándorné – 06-20-770-5565
A védőnői gondozás természetesen folytatódik tovább, csak a
E-mail: vedonokpecel@gmail.com
személyes találkozás helyett elsősorban telefonon, e-mail-en elérhetőek a védőnők. A kötelező oltások beadására az eddig megbe- LABORATÓRIUM:
szélt időpontok érvényesek.
Vérvétel csak sürgősségi beutalóval lehetséges.

1. védőnői körzet: Kerpen Lászlóné – 06-20-325-2429
2. védőnői körzet: Török Sándorné – 06-20-770-5565
3. védőnői körzet: Istók Mária – 06-20-529-853
4. védőnői körzet helyettesítői:
Kerpen Lászlóné, Török Sándorné, Istók Mária
5. védőnői körzet: Simonné Szatmári Tünde – 06-30-568-5668

FOGÁSZAT:
Dr. Rácz Katalin felnőtt fogorvos,
dr. Tamás Ágnes felnőtt fogorvos,
dr. Török Jolán gyermek fogorvos
Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28-547-235
Csak sürgős esetben fogadnak betegeket.

A PÉCELI

TIZENHÁROM
ALMAFA

Elültetésre került 13
darab almafa a Péceli Trianoni Emlékpark területén.

A

Nemzeti Színház „Trianon 100” rendezvénysorozatának részeként, a
Tizenhárom almafa című Wass
Albert-bemutatóhoz kapcsolódva a teátrum színművészei elültettek 13 őshonos,
oltott almafát. Innen jött az ötlet, hogy
ez a faültetés Pécelen is megvalósítható.
– mondta el Berecz Gábor, aki az ültetést
megszervezte.
Nem titkolt célja pedig az, hogy a Trianoni megemlékezés 100. évfordulóján ezek
az almafák már virágba borulva várják a
rendezvényen résztvevőket. A faültetés
igazi csapatmunkává érett, ezért Gábor
a támogatásért köszönetet mond a Szent
Erzsébet Katolikus Általános Iskolának,
Sarlós Imre alpolgármester úrnak, Andrej
Viktornak, Ács Sándornak, Ács Zoltánnak,
a Nemzeti Érzelmű Péceliek Baráti Körének, Becs Józsefnek és feleségének, Csillának, valamint a Wass Albert Társaságnak,
az Eredet zenekarnak, Farkas Péternek,
Balázs Ottónak, a Robur Expedíciónak,
Gáll Tamásnak és feleségének, Erikának,
Vasvári Gábornak, valamint a Pipacs Virágboltnak. Külön köszönet továbbá Molnár Sándornak, Molnár Lajosnak, akik a
földmunkákban is részt vettek, valamint
a 10 millió fa Pécel mozgalomnak a szakmai segítségért.
2020. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK
kommunális
hull. szállítás
napja
Hétfő
Kedd
Péntek

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2020.
ÁPRILIS
13., 27.
14., 28.
3., 17.

MÁJUS
11., 25.
12., 26.
1., 15., 29.

HÁZHOZ MENŐ
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.
ÁPRILIS

MÁJUS

13., 27.

11.,25.

INFORMÁCIÓK
A GYEPMESTERI
FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL
2020. január 1-től Pécel város közigazgatási területén a gyepmesteri feladatokat a HD-HERCZIG
Kft. gyepmesterei látják el.
ELÉRHETŐSÉGEIK:
Herczig József: 06-20/964-3025
Herczig Zsolt: 06-70/941-4637
A Kft. 2 hivatalos facebook oldalán megtekinthetőek lesznek
az esetlegesen befogott ebek
(Herczig József – Gyömrői Kutyamentsvár Állatmenhely, illetve
a Gyömrői Kutyamentsvár Állatmenhely oldalakon).
https://www.facebook.com/
Gy%C3%B6mr%C5%91i-Kutyamentsv%C3%A1r%C3%81llatmenhe
ly-323916294321836/
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KÖZÖSSÉG
igyekeztünk. Észrevettük, hogy a sofőrnek
nagyon remeg a lába, ebből gondoltuk, hogy
elég meleg a helyzet.

Kalandos út

NYUGAT-AFRIKÁBAN
Január 31-én 250 autó és 50 motor rajtolt a budapesti Lurdy Ház elől, hogy megtegye a Budapest-Bamako Rally 9 ezer kilométeres távját. A 700 versenyző között volt Balázs Ottó, a „péceli roburos”. A nem
mindennapi út élményeiről beszélgettünk vele.

A

z idei rally a második volt, amin
Ottó részt vett. Először 5 évvel ezelőtt nevezett be, akkor 5-en indultak útnak a sokat próbált Roburral. Az idén
bővült a táv, a 2015-ös versenyhez képest 3
új országot – Szenegál, Guinea, Sierra Leone – is érintett az útvonal.

– Nem felelőtlenség elindulni egy
rossz műszaki állapotban lévő autóval ilyen hosszú útra?
– Az öt évvel ezelőtti utunk során 15 defektünk volt, berobbant a szélvédő, elromlott a sebességváltó, mégis hazaértünk. Optimista vagyok, bíztam benne, hogy amikor
kell, lesz segítség. Így is történt. A térképeket nézegetve, azt már itthon is sejtettem,
hogy lesznek olyan útszakaszok, amiket nehezen fog bírni az autó. Amint elhagytuk
Szenegált, és beléptünk Guinea területére, kezdődött az igazi kihívás. Nem voltak
utak, sziklákon, kiálló köveken, folyókon
keresztül kellett haladnunk. Rally szempontjából nagyon tetszett, de kímélnünk
kellett az autót, mert a nagy teherrel nem
bírta volna. Szerencsére ketten át tudtunk
ülni egy hat tonnás Mercedes rohamkocsiba. Hálásak vagyunk a szatmárnémeti csapatnak, hogy segítettek rajtunk. Persze végig izgultunk Istvánért, nagy volt az öröm,
amikor a nehéz szakaszt hátra hagyva újra
találkoztunk.

– Afrikáról lévén szó, sikerült elkerülni a fertőzéseket, a veszélyes állatokat, kígyókat?
– Kígyókat nem láttunk, de egy kis skorpiót egészen közelről igen. Éppen a sátrunk
alól mászott elő, amikor felkeltünk egyik
reggel. A hasmenést leszámítva a komolyabb betegségek elkerültek minket. Én pár
napot szenvedtem egy kötőhártya gyulladás miatt. Azt a nagy por okozta, Mauritániában mindig fúj a szél, és a port beviszi a
test minden részébe.
– Milyen fogadtatásban volt részük
a célnál?
– Nagyon kitettek magukért a házigazdák! Felvezetéssel vonultunk be a hatalmas
stadionba, maga az elnök üdvözölt minket,
megköszönve az adományokat. Ugyanis az
a szokás, hogy minden induló visz magával
hasznos dolgokat, amiket az út során szétoszt a szegényeknek. Mi ruhákat vittünk,
és édességet, tollakat osztogattunk. A díjátadó után folklór műsort adtak elő, majd
egy szerény megvendégelésen vehettünk
részt.
– Mi ad késztetést arra, hogy elinduljon egy ilyen veszélyes útra?
– Egyrészt az, hogy szeretem a kihívásokat. Nagy szó, hogy elértünk a célig, mert
körülbelül száz autó az út különböző részein kiesett. Másrészt, mert szeretek világot
látni. Egy ilyen túrán olyan helyekre is eljuthatunk, ahová egyszerű túristaként nem.
A szervezettség védettséget ad.
– Volt idő városnézésre, gyönyörködni a tájban?
– Bár alaposabb nézelődésre nem jutott idő, sok szépet láttunk. Átautóztunk
az Atlasz hegységen, amit 5 évvel ezelőtt
az időjárási viszonyok nem tettek lehetővé. Guinea és Szenegál határán lévő
Dindefelo vízesés maga a csoda, még meg
is fürödtünk benne. De nagyon tetszett
Iles de Los, egy Conakryhoz tartozó sziget, amely régebben egy nagy rabszolgaelosztó helyként volt ismert. Sorolhatnám
még az érdekességeket. Rengeteget fotóztunk, és készülőben van egy film is, szívesen tartunk élménybeszámolót az érdeklődőknek.

– Összehasonlítva, melyik túra volt
a nehezebb?
– A Bamako Rally 15 éves történetében a mostani volt a leghosszabb és a legnehezebb pálya. Két útitársam volt, Ma- – Ezt leszámítva, volt-e még veszégyar Zoltán paksi cimborám, akivel együtt lyes helyzet?
mentünk Rióba 4 éve. Bús István zentai is– Guineában polgárháború folyik, ezért
merős, az ő több mint
hogy
nt 30 éves Mercedes
úgy alakították az útvonalunkat,
út
190-esevél vágtunk
k neki az útkikerüljük a harcokat. Katonak. A Spirit vagyiss az „iparánk több
nák vigyáztak
vigy
ri vashulladék” kategórihelyen is. De egyszer
egórihelye
ában versenyeztünk.
sikerült
belefutnk.
sik
Ez azt jelenti, hogyy
nunk
egy tűzfénu
az autó műszaki ál-szekbe,
ráadásul – Mi a következő útiterv?
s
lapota olyan, hogy
az utolsó napun– Idén a Roburokat restaurálom a csamár az is kétséges,
kon, amikor taxi- patommal, és jövőre ott leszünk Tokióban,
hogy elér-e a célig.
val a repülőtérre az elhalasztott olimpián!
L.Á.
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A METSZŐOLLÓ

A KERTÉSZ LEGJOBB BARÁTJA
A híressé vált péceli platánfák nagy megbecsülésnek örvendenek, szimbolizálják a letűnt időket, amikor még Pécelen volt hely és tér ilyen
komoly méreteket elérő fákat ültetni. A koros fáknak gyakran vannak olyan hibáik, amik korábbi ápolási hibákból erednek, ezért fontos, hogy
a fákhoz megfelelő szakértelemmel nyúljunk.

R

endszeres, a fa fejlettségi szintjének megfelelő ápolási munkával,
-aminek elsődleges célja a fa épségének, egészségének megőrzése- egyenes
arányban nő a fa értéke, valamint a későbbiek folyamán megelőzhetőek lesznek a komolyabb költséget igénylő ápolási munkák.
Szemléletváltásra van szükség, itt az ideje örülni és értékelni azt, ami itt van a kezünk közelében. Szerencsére ezt sok péceli
mondhatja el, hogy hozzá karnyújtásnyira van a zöld! Jusson eszünkbe, hogy nem
csak az új fák ültetésével tudunk értéket teremteni, hanem a meglévők ápolása, gondozása is komoly és kihagyhatatlan feladat.
Épített környezetben a fákat nem hagyhatjuk magukra, ápolásuknak több kihagyhatatlan lépése is van. A fákat nem instant
csomagban kapjuk készen, hanem csak az
emberi gondoskodás által válhatnak a városi környezetben olyan értékké, ami napjainkban kincset ér.

• 5 és 10 cm átmérő feletti ágakat csak
visszavágni szabad lombfűrésszel.

A metszés típusai:

• korona alakító metszés – 1-5 éves korig
a korona leendő formájának megfelelően
• fenntartó, ágritkító metszés
• korona ápolás – űrszelvényhez igazítás
A metszés általános
(gyalogos és gépjármű magasságok fiszabályai díszfák esetében:
gyelembevétele), az élettérnek megfelelő méret kialakítása
• A különböző városi fák a fajuktól, alfajuktól, vitalitásuktól, élőhelyüktől és
• korona ritkító metszés – törékeny faegészségi állapotuktól függően különfajoknál
féle kezelési módokat igényelnek.
Mi magunk is sokat tehetünk fáink hosz• 5 cm átmérő alatti ágakat nem célsze- szú életéért, első lépésként azzal, hogy felismerjük, hogy mekkora érték van körürű motorfűrésszel vágni.
• 5 cm átmérő alatti ágak szükség esetén löttünk, és szeretjük, ápoljuk és tiszteljük
őket.
teljesen eltávolíthatók.
Posnyák Klára Klaudia

INGYEN
IGÉNYELHETŐ
MICROSOFT
OFFICE 365
DIÁKOKNAK ÉS
TANÁROKNAK!
A Microsoft és az Emberi Erőforrások Minisztériumának együttműködésében minden általános
és középiskolás diák ingyen Microsoft Office 365 csomagot igényelhet. (World, Excel, PowerPoint, stb). Teljes értékű, jogtiszta
licenszről van szó, ami 5 eszközön (számítógépen, laptopon,
de akár telefon, vagy tableten is)
használható egyszerre.
Ehhez az alábbi linken – az Emberi Erőforrások Minisztériumának regisztrációs felületén - kell
regisztrálni. Az oktatási azonosító, amit kér a rendszer a diákigazolványon megtalálható.
A regisztrációt követően a
megerősítést kérő email szinte
rögtön megérkezik, majd a megerősítést követően jönni fog egy
másik email is a belépési adatokkal. Ez utóbbi előfordul, hogy
csak pár óra múlva, de jönni fog.
https://o365.oh.gov.hu/
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A KÖNYVTÁR
- MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

KULTÚRA

Fotó: Harmati Éva

VILÁGHÍRŰ

művész járt Pécelen

Péceli óvodások a Kossuth szobornál

Sass Sylvia Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus meghívására érkezett városunkba március 7-én. A művésznő jövetelének célja nem az éneklés volt, de közönségét így is elbűvölte. Egy nagyon érdekes beszélgetésnek lehetett tanúja, aki ezen a napon eljött a Petőfi iskolába.

A

A művésznő közvetlen, barátságos lényét mi sem bizonyítja
jobban, hogy még egy virágot is
elneveztek róla. A kamélia egyik
hófehér színű nemesített fajtája
Sass Sylvia nevét hordozza.
A tanulságos beszélgetés végén Sylvia megígérte, hogy a jövőben is meg fogja látogatni a
kórust, és felvetette annak lehetőségét, hogy munkakapcsolat alakuljon ki köztük.
Hogy miért is volt hasznos ez
a találkozás a gyerekek számára? Szilágyiné Szalai Zsuzsa, a
kórus karnagya így látja:
„Elsősorban, egy óriási élmény volt mindenki számára.
Vajon hány gyerek mondhatja
el magáról, hogy kis városkájába egy szürke hétvégén egyszer
csak betoppan egy igazi világsztár? És nemcsak betoppan,
hanem leül közéjük, és kedvesen, mosolyogva beszélni kezd
magáról. Méghozzá teszi mindezt oly színesen és izgalmasan,
amely azon túl, hogy végig leköti még a legkisebbek figyelmét
is, többek között arról is szól,
hogy bizony sok-sok lemondás,
küzdelem, tanulás által lehet a
„világhírt jelentő deszkákig” eljutni. Mindezeken túl, arra biztatja a jövő nemzedékét, hogy
ne adják fel gyermeki vágyaikat, – még ha esetleg több irányú, szerteágazó álmok is ezek
–, mert kellő figyelemmel, türelemmel napvilágra jöhet, és
szárba szökkenhet minden tehetség-magocska, mely egyenként bennük elültettetett.”
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Péter Attila felvételi

pr ogra mot MocanSzékács Barbara vezette, akit több évtizedes barátság fűz Sass Sylviához.
A kórus dallal köszöntötte a vendéget, aki őszinte nyíltsággal beszélt életéről, pályájának alakulásáról. A közel két órán át tartó
beszélgetés alapját a gyerekek
által előzőleg összeírt kérdések adták, melyek igen változatos témákat érintettek. Például,
megkérdezték, hogy mi a kedvenc állata, hogy gyerekkorában
járt-e énekkarba, pályafutása
alatt voltak-e irigyei… Megtudhattuk, hogy Sylvia a zene szeretetét szüleitől örökölte, már
5 évesen operaelőadást nézett.
Édesapja egy kétszáz tagú kórust vezetett, amelynek gyerekkorában természetesen ő is tagja volt. Később több országos és
nemzetközi énekversenyen vett
részt, ahol külföldi szaktekintélyek felfigyeltek rá, és szerző- ban, egy súlyos betegség hatá- ma is nagy szerepe van a fesdést ajánlottak neki. Ő volt az sára valósult meg. Hiszi, hogy tészetnek, Sylvia ezt így fogala gyógyulást mazza meg: „Bemenekülök a
nagyban
segí- festményeim világába, olyat fesŐ volt az első olyan magyar
tette az elmé- tek, amire, ha ránézek, jól érművész, aki előtt megnyílt lyült festege- zem magam.” A másik alkotótés, és a tudat, öngyógyító tevékenysége az írás.
a nagyvilág, szerepelhetett a leghog y képes „Tisztítani akartam a lelkemet,
híresebb operaházak színpadán.
volt megvaló- azért kezdtem el írni”– mondelső olyan magyar művész, aki sítani régi vágyát. A testi-lelki ja. Jelenleg az 5. könyvén dolelőtt megnyílt a nagyvilág, sze- harmónia megteremtésében gozik.
repelhetett a leghíresebb operaA Péceli Gyermek-és Ifjúsági Kórus
házak színpadán.
dallal köszönti Sass Sylviát.
A jelenlévők megtudhatták,
hogy a művésznő sokoldalú,
az éneklésen kívül más művészeti ágakban is tevékeny. A
festészet gyerekkori álma volt,
de ez az álom már felnőtt kor-

A PIOK Szemere Pál Általános Iskola 5. évfolyamos tanulói.
Ők készültek műsorral a városi ünnepségre

„Tiszteld a múltat, hogy
érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
(Széchenyi István)
CSENDESEN TELT az idei március 15. A megemlékezés
nem maradt el, csak a megszokottól eltérő módon történt. A járványhelyzet miatt elmaradt a városi ünnepség, de több látható
jele is volt annak, hogy az emberek nem feledkeztek meg történelmünk e jeles eseményéről, és annak hőseiről. A Kossuth szobor közvetlen környéke ünneplőbe öltözött, a tér virágba borult.
Voltak, akik nem szakítottak a hagyománnyal, és megkoszorúzták a Kossuth szobrot. Az óvodások is, mint eddig minden évben, elhelyezték saját készítésű zászlóikat. Az emlékezés helyszíne sokak számára az otthonuk volt, internetes oldalakon több - a
48-as forradalommal kapcsolatos - kép, vers, dal került megosztásra, és megtekinthető volt a Pécel Város Önkormányzata által
közzétett rövid videó és az iskolák ünnepi műsorának felvétele is.

Kedves Látogatóink!
A könyvtár-művelődési ház 2020. március 17-től a koronavírus okozta veszélyhelyzetre való tekintettel rendkívüli szünet miatt bizonytalan ideig zárva tart a látogatók elől!
A kikölcsönzött könyvek, dokumentumok lejárati ideje az újranyitásig automatikusan meghosszabbodik, így azokért külön telefonálni, e-mailt írni nem szükséges.
A tavaszi könyvbörzét így elhalasztjuk, amint újra tudunk látogatókat fogadni, a börze is nyitva áll majd a böngészni vágyók előtt.
Foglalkozásaink is folytatódnak majd, kérjük, legyenek addig türelemmel és vigyázzanak egymásra!
Az intézményt érintő friss hírekért kövessék facebook oldalunkat
vagy látogassanak el honlapunkra!
Jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Kedves, az Olvasólétra-programban
részt vevő gyerekek!
A program a zárva tartás alatt is folytatódik!
Olvassatok otthon bármit, ami a korosztályotoknak megfelel, ami számotokra érdekes, amit a szüleitek vagy a
barátaitok ajánlanak! Készítsetek róla
rajzot vagy egy rövid leírást, gyűjtsétek
ezeket össze, aztán, ha újra nyitva leszünk, majd behozzátok nekünk őket.
Még nem tudjuk, hogy mikor tudjuk
majd megtartani a program záró rendezvényét, de az év folyamán biztosan bepótoljuk!
Jó olvasást kívánunk nektek!
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!

ELKÉSZÜLT
A KIBŐVÍTETT PARKOLÓ
MINT az ismeretes, az Isaszegi út 3. szám ala működő három intézmény (Gesztenyés Óvoda, Könyvtár-Művelődési Ház,
Családsegítő) parkolója rendkívül kicsi volt, ami csúcsidőben nagyon megnehezíte e az autósok életét.
Márciusban az önkormányzat kibővíte e a parkolót, az eddig viszonylag kis kihasználtsággal működő kosárlabda pálya
felét elérhetővé te e a gépkocsival érkezők számára. A pálya
másik fele lezárásra kerül, így az óvoda vagy a művelődési ház
foglalkozásai azt továbbra is tudják majd használni.

L.Á.
2020. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK
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KÖZÖSSÉG

MÚLTIDÉZŐ

KORÁNYI FRIGYES

NAGYBÖJT KÖZEPÉN

A fák megbarnult köntösét
Régen lerázta az őszi kerge szél.
Ma újra zsenge zöldbe öltözik az ág,
Reményre nyílik a sok száz virág.
Új dalt fütyül harsányan a rigó,
Zengi, az új tavaszban élni jó!
Elmúltak a fagyos éjek, a fázós nappalok,
A nap fénye és melege újra ránk ragyog.
Hajnali és esti cifra trilla árad szét,
Ahány madár, versengve dalra kél,
Égen, földön illat és szín kavalkád:
Itt a tavasz: Vivát, vivát, vivát!

Egy cserépnyi
jácinthoz
Hála minden szirmáért,
Szépséget hozott a percbe,
Bódító, áradó illatáért,
Mellyel kedvemet kereste.
Napról-napra idézte
A tavasz érkezését,
Szelíd derűt hozott,
Lélekmentő békét.
Írta: Horváthné Szombathelyi Katalin
(PIOK fizika-kémia szakos tanár)

kertünkben is alakíthatunk ki állomásokat, magunk is írhatunk elmélkedéseket, de az interneten többféle gyűjtemény is fellelhető: http://www.ppek.
hu/konyvek/Kereszturesztut_
gyujtemeny_1.pdf
Ilyenkor felidézzük Jézus szenvedésének történéseit, átelmélkedjük, öszszevetjük saját életünk nehézségeivel,
csatlakozzunk Hozzá a szenvedésben.
Végzéséhez hozzátartozik a mozgás,
ami elősegíti a Jézussal való azonosulást, szenvedésének átélését. Arra
biztatunk mindenkit, lépjen bátran
Jézus nyomába, imádkozza legalább
péntekenként a keresztutat otthon a
családja bevonásával, ami jó lehetőség
arra is, hogy az ima közben felismert
hibáinkról, mulasztásainkról szeretteinkkel beszélve változtatni próbáljunk rajta.
Kurczina Terézia SJC

HÚSVÉTI SZOKÁSOK
ÉS HAGYOMÁNYOK
A HÚSVÉT a karácsony mellett
a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe, a Krisztus központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre
feszítése után – a harmadik napon,
vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot
a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.

A HÚSVÉT SZÓ EREDETE
A magyar húsvét szó, a negyvennapos böjt lezárását jelzi. A katolikus
kereszténységben böjtnek nevezett,
valójában „húshagyó” táplálkozási
időszak után ezen a napon szabad
először húst enni. (Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz
vételének első napja.)
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián naptár
szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett

és Pécel járványokkal
szembeni „védettsége”

„(dr. Korányi Frigyes) válasza a kérdésre nem kedvező, nagy a valószínűség, hogy a járvány nem kerüli el Magyarországot. ...aztán arra a feltűnő jelenségre utalt, hogy minden országban vannak területek, ...
hol az egésséges ember egyáltalában nem kapja el e
kórt. Ilyen hely Franciaországban Versailles, Magyarországon Gödöllő és Pécel.” – számolt be a Fővárosi Lapok 1886 márciusában az elismert orvosprofesszor
egyik előadásáról. Korányi természetesen az akkori
kolera járványról beszélt, de a tudományos életben valóban jelentős eredményeket felmutatni tudó profeszszor fenti megállapításai mögött sajnos, inkább némi
korabeli „ingatlanspekulációt” lehet feltételezni.

a Hold mozgásától is függ a dátum
– némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja
gyakran vita tárgya volt.

Forrás: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai

A tavasz öröme

A KERESZTÉNY emberek életéhez hozzátartozik, hogy vágynak
a hitük ébrentartására, megújulására. Húsvét ünnepének közeledtével
igyekszünk az értünk szenvedő Jézusra figyelve befelé fordulni, bűnbánatot
tartani, Őérte szeretetből és hálából
áldozatot vállalni. Ha türelemmel viseljük a mindennapi élet megpróbáltatásait, önfegyelmet, engedelmességet
gyakorolunk, örömmel, becsülettel végezzük feladatainkat, máris engesztelő
lelkülettel élünk, ezáltal közelebb kerülünk Istenhez. Az Egyházban szinte
kezdetektől fogva él a keresztút járásának hagyománya. Akik nem tudtak a szentföldi keresztúrra elmenni,
e a templomokban kezdték el imádkozni. A mostani helyzetben különösen fontos bekapcsolódni Jézus megváltó áldozatába. Akár a lakásunkban,

HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉS
A tojás az újjászületés jelképe. Az
egészben főtt tojás ugyanakkor a
családi összetartást is jelképezi. A
magyar néphagyomány szerint a
családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy
ha valamikor eltévednének az életben,
mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és
mindig hazataláljanak. Húsvét vasárnap szokás a húsvéti tojások elkészítése, díszítése.

HÚSVÉTI LOCSOLKODÁS
Húsvét hétfőn a locsolkodás és a hímes tojás ajándékozás a szokás. A
víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak,
mely aztán idővel, mint kölnivízzel
való locsolás maradt fenn napjainkig.

Korányi-kúria Pécelen

K

orányi Frigyes
yes
Kornfeld Frr igyes néven szüületett 1828-ban
Nagykállón. Frigyes 19
évesen részt vett az 184849-es forradalomban, ami
később meg is nehezítet-te orvosi karrierjének épít-getését. Korányi fő kutatáási területe a tüdővész elleni
ni
küzdelem lett: már 1862-ben
en
prognosztizálta, hogy „a XX.
századnak az lesz az egyik
yik leg2020. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK

ja eladásra, ezért is feltételezhető, hogy
a cikk elején hivatkozott, Pécel járványnyal szembeni védettségére utaló kijelentése is inkább „marketing” fogásnak
tekinthető. Varga Mihály egykori helytörténész szerint Pekáry és Korányi telkeiből közel 100 telket alakítottak ki eladásra akkoriban.
Mindezek mellett Korányi ténylegesen is lelkesedhetett Pécelért. „Az öregúr szinte elképzelhetetlen rajongással beszélt az ő péceli villájáról” – emlékezett
vissza 1936-ban például Az Újság munkatársa egy véletlen találkozásra az elismert
orvosprofesszorral. A kedélyesen csevegő idős úr, a Pécel felé haladó vonaton
azt is fontosnak tartotta rögzíteni, hogy
„sehol a világon nem olyan tündöklő látvány a napfelkelte, mint Pécelen”. Pedig
nagyobb feladata, hogy a tüdővész hatal- a tuberkulózis ellen küzdő, nemzetközileg elismert báró Korányi Frigyes akkor
mát megtörje”.
Nemzetközi konferenciákon rendre már sok helyen megfordult a világban.
Frigyes mellett testvére, Adolf is Pécelhangsúlyozza, hogy nem „általában” kell
szanatóriumokat építeni, hanem kifeje- re költözik, ő Pécelen is hal meg 1889-ben.
Frigyes lányai szinzetten a „vagyontalan, súlyos betegek
Az öregúr szinte elkép- tén Pécelen telepednek le. A család csak
részére”. 1898-ben
zelhetetlen rajongással 1922-ben válik meg
kezdeményezésére
a Kossuth téren álló
megalakul a Buda- beszélt az ő péceli villájáról.
kúriától. Az épülepesti Szegénysorsú
Tüdőbetegek Egyesülete, később pedig az tet a trianoni döntés után Pozsonyból Péországos tü
tüdőgondozói hálózat kiépí- celre költöző Árpádházi Szent Erzsébet
Gyermekotthon vásárolja meg (ma itt áll
tésén fáradozik.
fá
A tbc
t elleni küzdelem fára- a Szent Erzsébet Katolikus Általános Isdalmait
Korányi Pécelen he- kola).
dal
veri
ve ki. Az 1880-as években
Korányi Frigyes 1913-ban hal meg szívvárosunkban
vásárol föl- bénulásban. A tuberkulózis elleni küzdelv
deket,
szőlészetet és kú- met azonban fia, Korányi Sándor folytatd
riát.
1896-ban már a leg- ja. Másik fiából ifj. Korányi Frigyesből
r
nagyobb
adózó Pécelen, pénzügyminiszter lett, aki az 1920-as
n
megelőzve
a Kelecsényi évek pénzügyi konszolidációjában kap
m
vagy
a Pekáry családokat, komoly feladatot.
v
de
d 1910-ben még mindig
Összeállította: Erdős Szabolcs
a város legnagyobb földesurai
közé tartoznak az Az írás teljes terjedelmében elolvasható a
de
akkor
akk már bárói címet vi- peceliszilankok.hu oldalon. További érdeselő Korányiak. Telkeit a fő- kességek találhatók Pécel múltjáról, kultúvárosi nagypolgárságnak kínál- rájáról a peceliertektar.hu oldalon is.
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SPORT

SPORT
Az év ifjúsági fiú sportolója:
Csollák Márkó, a MAC Jégkorong Akadémia tagja. 17 évesen a 20 évesek divizió
I/b világbajnokságán is részt vehetett, melyet veretlenül megnyerve a felsőbb osztályba jutottak. Az U18-as magyar válogatott csapatkapitánya.

Az év ifjúsági fiú sportolója:
Csollák Márkó

Az év gyermeksportolója: Homola Dóra

PÉCEL VÁROS

legeredményesebb
sportolói

Az év gyermeksportolója: Homola
Dóra, az Art in Motion egyesület tagja
Az MLTSZ Magyar bajnokságán és az
Európa bajnokságán is a gimnasztikus
tánc bajnoka lett.
Az év csapata: az Oktogon Tánc
Centrum gyermek leány formációs
csapata. A csapat tagjai: Fülöp-Kiss Panni, Selmeczi Panna, Zolcsák Réka, Imre
Dóra, Csörgi Kata, Szekeres Kata, Hoszszú Evelin, Demeter Zsófia, Nagy Liliána, Sárközi Panna, Badák Emese, Fuchs
Fanni, Szabó Eszter, Kundra Dorka.

Pécel Város Önkormányzata idén is megjutalmazta az elmúlt év legjobb eredményeit elérő egyesületi és szabadidős sportolóit. Horváth Tibor
polgármester és Cseuz László sportreferens közösen adták át a díjakat a versenyzőknek.

A

z 55 díjazott 23 különféle sportág területén nyújtott kimagasló teljesítményt. Az eseményre
érkezők, a kialakult rendkívüli
helyzet miatt, érkezési sorrendben vehették át az elismeréseket.
Ez alkalommal Horváth Tibor polgármester Cseuz Lászlónak is átnyújtott egy

A GYERMEK KOROSZTÁLY LEGJOBBJAI:
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AZ IFJÚSÁGI KORCSOPORT LEGJOBBJAI:
Szőllősy Blanka – a DanceExpress
Táncegyesület tagja,
Ferenczy Diána – az FTC ifjúsági kézilabdázója,
Wenger Szonja – a Rákoskeresztúri
SK íjásza, a Junior íjász válogatott tagja,
Megyeri Panna – az Art in Motion
egyesület táncosa,
Torkos Tímea és Torkos Tamara –
a BVSC vízilabdásai,
Németh Kitti – a FORTUNA teniszklub tagja,
Oldal Zsófia – a Budapesti Honvéd SE
Öttusa szakosztályának tagja,
Kovács Gergő – a Keresztúri Központi Sportiskola kosárlabdázója,
Kovács Patrik – az Aquaréna Kőbánya
SC sakkozója.
Az év női ifjúsági sportolója: Kump
Alíz, utánpótlás válogatott röplabdás, aki
16 évesen a legjobb magyar női röplabdacsapatban (Kaposvár)is játéklehetőséget kapott.

serleget, megköszönve Pécel város sport- Az év serdülő sportolója: Bozóki Laura
életének fellendítése érdekében végzett elkötelezett munkáját.

Bozóki Barbara – a Vasas SC síelője,
Sárga Dominik – íjász,
Palicz Timót – a Rákosmenti Sport Egyesület cselgáncs sportolója,
Az év csapata: az Oktogon Tánc Centrum gyermek
Székely Bianka – a Berri
leány formációs csapata
SE lovas tornásza,
Székely Lilla – a Berri SE
lovas tornásza,
Bozóki Tamara – a Vasas
SC sportolója,
Kovács Miléna – a Sportathlon Kistarcsa sportolója,
Megyeri Eszter – az Art in
Motion ritmikus gimnasztika
és látványtánc egyesület tagja.

egészítésként egy terepkerékpár versenyen abszolút 2. helyezést ért el.

A SERDÜLŐ KOROSZTÁLY LEGJOBBJAI:

Kovács Liliána – a Sportathlon Kistarcsa Egyesület és a MAFC tagja,
Oldal Klára – a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia sportolója,
Sallai Zoé – az Iron Swim Egyesület
tagja,
Borbás Alexandra – az Art in Motion
egyesület sportolója,
Fekete Márton – a Sirius SE díjlovasa.
Az év serdülő sportolója: Bozóki Laura, a Vasas SC versenyzője.
A biatlon, a sífutás, az alpesi sí és a
target sprint (lövészet + futás) sportágak
országos bajnoka lett, de győzött a sífutás nyári változatában is, sírollerrel. KiPÉCELI HÍREK | 2020. ÁPRILIS

A FELNŐTT KORCSOPORT LEGJOBBJAI:
Kadenszky Szabina – a Péceli Párducok Futóklub legszorgalmasabb női futója,
Németh Anett – a dél-karolinai egyetem röplabdása, a magyar válogatott tagja, Perényi-Bakó Andrea, a Péceli TerméDarányi Bence – a Péceli Túraszetjáró és Futóklub
vezetője,
Fu
kerékpáros Egylet versenyzője,
Oertel Nándor, a Péceli
senyzője,
és Oerte
Cseuz Lászlónak
Csuka Balázs – a PécePárducok Futóklub vePárdu
Horváth Tibor
li Párducok futója,
zetője
zető
adta át
Csomai-Kürtössy
y
a díjat
Roland – a Péceli
ttinus TEAM tagPárducok futója.
ja. Az Európa-bajnokságon nemcsak
a juniorok között
Az év női sportogyőzött, hanem a
lója: Neufeld Vikfelnőtt mezőnyben
tória, a Maroshévízi
is.
Fitness SE és a Palaais A dél-koreai világbajnokságon junior
lág
kategóriában
aranyérkate
met nyert,
nye a felnőttek között
lett.
ö ezüstérmes
ü é
Az év felnőtt sportolója: Halama
Levente, a 24 órás ultrafutó világbajnokságon Magyarországot képviselve csapatával ezüstérmet szerzett.
Kiemelkedő egyéni teljesítményük
és példamutató közösségépítő munkájuk miatt elismerő díjban részesült:
Perényi-Bakó Andrea, a Péceli Természetjáró és Futóklub vezetője, és
Oertel Nándor, a Péceli Párducok Futóklub vezetője.
Az év női sportolója: Neufeld Viktória

SZÉPEN SZEREPELT
A PÉCEL DOJO
A DIÁKOLIMPIÁN!
M EG R E N D E Z É S R E ker ült a
Kyokushin Karate Knock-Down Diákolimpia Szentesen. Ezen a sporteseményen 49 sportegyesület és több mint 300
nevező vett részt. A Pécel Dojo Sport
Egyesület 4 diákkal nevezett az idei diákolimpiára. Ennek eredményeképpen 3
arany díjjal tért haza a csapat.
A résztvevők: Kiss Noémi, Karácsony
Csongor, Bagó Gerda és Sengler Vince.
Gratulálunk!
2020. ÁPRILIS | PÉCELI HÍREK
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PÉCELI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.,
I. emelet – Központi telefonszám:
06-28/452-751, Fax: 06-28/452-755,
e-mail: hivatal@pecel.hu,
weblap: www.pecel.hu
Jegyző: OLÁH JÁNOS, Telefon:
06-28/452-752, e-mail: jegyzo@pecel.hu
Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE
Telefon: 06-28/452-751,
e-mail: aljegyzo@pecel.hu

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

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ
Sürgősségi orvosi ügyelet telefonszám: 06-28/662-104
A rendelő telefonszámai:
06-28/547-235, 06-28/547-236,
06-28/662-070, 06-28/662-071,
06-28/662-072

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
(rendelési időben hívhatók):
DR. RAY PÉTER
telefon: 06-28/547-226225
DR. BENKŐ JULIANNA
telefon: 06-28/547-226
DR. GRÓZNER ISTVÁN
telefon: 06-28/547-226
DR. TAKÁCS GYÖRGYI – telefon:
06-28/738-880, 06-20/996-7255
(Kölcsey utca 6. szám alatt rendel).
DR. HERKUTZ ZOLTÁN – telefon:
06-28/547-235/5-ös mellék
Betegjogi képviselő:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA
telefon: 06-20/4899-539
E-mail: marta.szecsine@ijb.emmi.gov.hu

Ügyelet
2234 Maglód, Rákóczi utca 7.
Telefon: +36-28-662-104,
+36-29-526-140, +36-70-410-4012
Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; hétvégén és ünnepnap a nap 24 órájában.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

TV
SZERVIZ
PÉCEL

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

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

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBA BEJELENTÉS

Hulladékszállítás, telefonszám:
06-53/500-152

Tel.:ǯǵɁǲǯɁǸǲǱɁǸǶǶǷȤTel.: ǯǵɁǱǷɁǳǴǴɁǱǱǯ
gÄJ½ȥEɁȥǶǯǯ ɁǰǵǯǯȦSzoȥǶǯǯ Ɂǰǲǯǯ -ig.

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

LG • GRUNDIG • SAMSUNG • ORION • THOMSON SZAKSZERVIZ

BETONACÉLOK

P és P Szerviz Bt.

Ø 8 690 Ft 6 fm
Ø 10 1090 Ft 6 fm
Ø 12 1550 Ft 6 fm

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

Mennyiségi árkedvezményekről érdeklődjön!

PVC ÉS KG CSÖVEK

ZÁRTSZELVÉNYEK

40 x 20 x 2 6 fm 3 120 Ft/szál
40 x 40 x 2 6 fm 4 300 Ft/szál
60 x 40 x 2 6 fm 5 500 Ft/szál

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

HEGESZTETT HÁLÓK

2150x5000x4x150x150 4 600 Ft/tábla
Ø 110 2 fm PVC cső 1450 Ft 2150x5000x6x150x150 9 600 Ft/tábla
Ø 110 2 fm KG cső 1790 Ft 2150x5000x8x150x150 16900 Ft/tábla

GALLYAZÁST
VÁLLALOK

SZERETNÉL EGY

kb. 5 méteres

WEBOLDALT?

magasságig.

webre TESZLEK

Eurovill Kft.,
Telefon: 06-80/980-030
E-mail: kozvilagítas@kozvilagitas.hu
vagy kozvilagitas@eurovill.hu

DTKH NONPROFIT Kft.

ǱǰǰǸ,+\ȦZpu.ǲǶȫ(a MOL kútnál)

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

Telefon: 06-28/662-146,
06-28/662-147,
mobil: 06-20/965-1244,
Weblap: www.pecelkonyvtar.hu,
e-mail: muvhaz@pecel.hu

Telefon: 06-29/340-010, e-mail:
pecel.ugyfelszolgalat@dpmv.hu

½Ɂe¸ÍZJZ++Z+%,

LCD-, Plazma- és hagyományos televíziók
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

LÁZÁR ERVIN VÁROSI
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ

DÉL-PEST MEGYEI
VÍZIKÖZMŰ Zrt. PÉCELI
ÜZEMEGYSÉGE

Hídvéghy

HÍVJ MOST!

Árajánlatot ingyenes helyszíni

06-20-5-934-534

felmérés után adok. HÍVJON MOST!

www.webreteszlek.hu

Tel.: 06-30-218-7023

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS!

100 000 Ft vásárlás felett 10 % KKEDVEZMÉNYT ADUNK!

Beretta • Bosch • Fég • Junkers • SaunierDuval
Termomax • Westen SZAKSZERVIZ

50 ÉVE MŰKÖDŐ LAKATOS MŰHELY VÁLLAL:

Fali- és állókazán, bojler, vízmelegítő, konvektor

+ 20 km belül ingyenes házhozszállítás.
há

• ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁKAT (garázsajtó, kerítés, kapu, rács stb.)
• LEME
LEMEZVÁGÁST 12 mm vastagságig, 2500 mm hosszúságig
• ÚJ! LLEMEZHAJLÍTÁST 100 tonnás élhajlító géppel 3 m szélességig.

IDÉN A TAVALYINÁL IS KEDVEZŐBB ÁRRAKKAL VÁRJUK ÖNÖKET!
AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! Az árváltozástatás jogát fenntartjuk!

BEÜZEMELÉS, ELLENŐRZÉS ÉS TISZTÍTÁS

ZEMEN ÁKOS – 06-70/549-8330

PÉCELI RENDŐRŐRS
Telefon: 06-27/518-972

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
Telefon: 06-30/621-2604,
e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Telefon: 06-20/478-6874, e-mail:
kozteruletfelugyelet@pecel.hu

Továbbra is várjuk megrendeléseiket!

MEZŐŐRÖK

Elérhetõségeink: 0670 512 5959 vagy 0670 3311 006

e-mail: surreartbt@gmail.com

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

Reklám és Irodatechnika

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

Helyes
kohoges

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD
DR. SZATMÁRI ÉVA
Pest megyei referens
Telefon: 06-30/960-2657,
e-mail: eva.drszatmari@gmail.com

+RJ\VHQNLVHIHUWČ]ČGM±QPHJ

Táplálé

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

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
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Az elkészült munkák
a Spájz Bioboltban
átvehetoek.

üzlete
ak

k

Telefon: 06-28/662-072/4-es mellék
vagy 06-28/547-236/4-es mellék
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

PÉCELI CSALÁDÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

Nyitva: hétfõ-péntek: 8-18;
szombat: 8-13 óráig
spajzboltpecel@gmail.com

Nyitva tartásunk a
kormányzati intézkedéseknek
megfelelõen változhat!
19

20-30
másodperc

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ
Szappanozás

12 PONT
A COVID19 ELLEN
Maradj otthon!

Moss rendszeresen és
alaposan kezet!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Papírzsebkendőbe
köhögj, tüsszögj, használat
után dobd a kukába!

Tartsd tisztán
a WC-t és a mosdót!

Legyenek saját
evőeszközeid, amiket
használat után azonnal
mosogass el!

Tartsd tisztán
a lakásod!

Szellőztess
rendszeresen!

Mozogj
rendszeresen!

Étkezz változatosan,
egyél sok zöldséget,
gyümölcsöt!

Tegyen a kezére
szappant!

Dörzsölés

Dörzsölje be a kezét
20-30 mp-ig!

Öblítés

Öblítse le a kezét
folyó vízzel!

Nedvesítés

Tájékozódj hiteles
forrásból!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!

Szárítás

Törölje szárazra
a kezét!

Helyes
kézmosás
Ne felejtse el!
Az Ön kezére is kerülnek
vírusok és baktériumok.
Ezért:
Ne fogja meg az arcát
feleslegesen, és mosson
kezet naponta többször!

Mikor?
 étkezés előtt
 WC használat után
 amikor megérkezik
valahová
 tüsszentés, köhögés,
orrfújás után
 állat érintését követően

KOV19 KM IS 01

Ha beteg vagy,
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Folyó vízzel
nedvesítse be a kezét!

Jó tanács: Ha hideg van, gyakran mosson kezet!

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

RENDSZERESEN SZED GYÓGYSZEREKET?
ÍGY VÁLTSA MOST KI!
1
HÍVJA FEL HÁZIORVOSÁT!

OS
ORV
HÁZI

S
HÍVÁ

2

HÁZIORVOSA
FELÍRHATJA
A VÉNYT A FELHŐBE

Elektronikus
Egészségügyi
Szolgáltatási Tér

3
ÖN VAGY ISMERŐSE VÁLTSA KI
BÁRMELYIK GYÓGYSZERTÁRBAN
A kiváltáshoz szükséges:
∙

az Ön TAJ száma

∙

a kiváltó személy személyi igazolványa (vagy útlevele)

YÓGYSZERTÁR

