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Pécel Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja önt és kedves családját az 

1848-49-es forradalom
és szabadságharc 
tiszteletére rendezendő 
ünnepi megemlékezésre.

IDŐPONT: 2023. március 15. 10 óra
HELYSZÍN:  PIOK Szemere Pál Általános Iskola 

Pécel, Kossuth tér 7.
 Köszöntőt mond Horváth Tibor polgármester
AZ ÜNNEPI MŰSORBAN KÖZREMŰKÖDIK:
 Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai
 Péceli Női Kar, Ossó János Fúvószenekar, 
 Petőfi  Sándor Férfi kórus
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„Köszöntelek, kedves 
szép március!” 

(Gárdonyi Géza)

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Pécel városában

ig

A vizsgálat ideje:  
 

(a szükséges üzemszünetekkel). 
 

 
 
-
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AJÁNLÓ ÖNKORMÁNYZAT

Kedves Lakosok!
Szép és eseményekkel teli feb-
ruárt zártunk. Pécelen is 
beköszöntött a farsang 
és a báli szezon idő-
szaka és én nagyon 
nagy örömmel lát-
tam és tapasz-
taltam, ahogy a 
péceliek együtt ün-
nepeltek. Hálásan 
köszönöm a szerve-
zőknek, a Szemere 
Pál Általános Iskolá-
nak, a Petőfi  Sándor Ál-
talános Iskolának és Fáy 
András Mezőgazdasági Techni-
kum, Szakképző Iskola és Kollégiumnak, 
hogy ilyen színvonalasan megszervez-
ték ezt a három nagyszerű bált, lehető-
vé téve ezzel a péceliek kikapcsolódását. 
 Februárban véglegesen befejeztük a 
Zsigmondi utca felújítását is, mely nagy 
öröm, nem csak az utcában lakók, de az 
arra közlekedők számára is. A Zsigmon-
di utca Pécel egyik legrosszabb állapotú 
utcája volt, de egyben ez az egyik legfor-
galmasabb is, melyen így végre az útbur-
kolat járhatatlanságán túl a csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának problémája is 
megoldódott. 
 Február 11. napján, sok más városhoz 
hasonlóan, Pécel Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete is közterületet neve-
zett el és avatott fel Wass Albert tisztele-
tére, halálának huszonötödik évfordulója 
alkalmából, a Wass Albert Társaság ké-
relmére. A Pécel központjában elhelyezke-
dő Kórház közt neveztük át Wass Albert 
közre, melyet egy méltó ünnepség keretei 
közt adhattunk át, koncertek, előadások 
és koszorúzás mellett.
 Itt a március, a tavasz, a remény és az 
új kezdetek, az újjákezdések ideje. Nagy 
örömmel készülünk a március 15-ei ünnep-
ségünket, melyre március 15-én 10 órától a 
PIOK Szemere Pál Általános Iskola aulájá-
ban kerül sor. Szeretnék minél több péceli 
lakost ott látni, hisz ezen a napon indult az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc. 
Ez volt Magyarország újkori történetének 

egyik meghatározó eseménye, 
a modern nemzeti identitás 

egyik alapköve. A ma-
gyarok ekkor vívták 

ki az egyéni szabad-
ságjogaikat és meg-
teremtették a nem-
zeti önrendelkezés 
lehetőségét. Önvé-
delmi harcával ez a 
nap a nemzeti mi-

tológia részévé vált. 
Fontos méltó módon 

megemlékeznünk erről 
az eseményről, és mi sem 

fejezi ki jobban, hogy összetar-
tozunk, mint hogy együtt tesszük ezt meg, 
mindannyian. Ezen a napon egy szív do-
bog minden magyar mellkasban. 
 Márciusban természetesen nem csak 
a nemzeti identitás, de Pécel fejlődése is 
ugyanolyan fontos. Minden energiánkkal 
azon dolgozunk, hogy tompítani tudjuk 
a költségvetési hiányt, a megemelkedett 
kiadások és vírusos időszak által okozott 
károkból eredő következményeket. Kép-
viselőtársaimmal igyekszünk minél ke-
vesebb fájó intézkedést és döntést hozni, 
de sajnos elkerülhetetlen, hogy lefarag-
junk a várost érintő kiadásokból. 
 Ahogy a Pécel Üzemeltető Kft. ideje, az 
időjárási viszonyok, a szűkös költségve-
tésük és a kft. feladat-ellátási tervében 
szereplő egyéb kötelezettségei engedik, 
a kft. dolgozóinak segítségével javítjuk 
tovább Pécel útjain a hibákat. Sokan ta-
pasztalhatták, hogy folyamatosan dol-
goznak, már az északi oldalon is szün-
telenül rendezik a vasút mellett húzódó 
területet és javítják az úthibákat. 
 Kérek mindenkit, hogy legyen türelem-
mel és örüljünk annak, amit már sikere-
sen elértünk együtt. 
 Ahogy Gárdonyi Géza is megírta: „Kö-
szöntelek, kedves szép március!”. Már na-
gyon vártuk, hogy elhozd a lelkünkbe és 
hétköznapjainkba is a tavaszt, a napsu-
garat, hogy újult erővel és töretlenül dol-
gozzunk tovább Pécelért, a péceli lako-
sokért! Horváth Tibor polgármester
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
idén is automatikusan, külön kérés 
nélkül elkészíti azok szja-bevallási ter-
vezetét, akikről munkáltatói, kifi zetői 
adattal rendelkezik. Március 15-étől, 
KAÜ-azonosítóval már megnézhető az 
adóbevallási tervezet. Ez azok számára 
is elérhető, akik csak most regisztrál-
nak az Ügyfélkapun. Aki mégis ragasz-
kodik a hagyományos megoldáshoz, 
az idén is kérheti a NAV-tól szja-beval-
lási tervezetének postázását. 
 
KAÜ-azonosítót (ügyfélkapu, elektroni-
kus személyi igazolvány, telefonos azo-
nosítás, arcképes azonosítás) igényelni 
legegyszerűbben bármelyik okmányiro-
dában, kormányablakban lehet, de elő-
zetes időpontfoglalással a főbb NAV-
ügyfélszolgálatokon is elérhető ez a 
szolgáltatás. Az azonosítóval március 
15-étől bárki megnézheti a saját adóbe-
vallási tervezetét az eSZJA-oldalon.
 
Akinek nincs KAÜ-azonosítója, 
március 16-áig, adóazonosító jele 
és születési dátuma megadásával 
többféle módon is kérheti a terve-
zet postázását: 
 •  SMS-ben a 06-30/344-4304-es tele-

fonszámon a következő formában:
 SZJAszóközadóazonosítójelszóközé
éééhhnn, 

 •  a NAV oldalán elérhető webűrlapon, 
 •  levélben,
 •  a BEVTERVK formanyomtatványon,
 •  telefonon, a 1819-es hívószámon, 
 •  személyesen, az ügyfélszolgálatokon.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

SZJA-BEVALLÁS: 
ÜGYFÉLKAPUVAL 
A LEGEGYSZERŰBB

MÁRCIUSI  
PROGRAMOK  
a Hámori Házban

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JEGYVÁSÁRLÁS: 
www.hamorihaz.hu/esemenynaptar

Cím.: 2119 Pécel, Ráday utca 25.  
Telefonszám: 06-70/360-3198

Március 12. 10-12 óra

 
gyöngyszövés

Március 14. – THE BLUES JOURNEY
Március 18. 

Március 25.
 

Április 1–10. – FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS



2023. MÁRCIUS | PÉCELI  HÍREK 54 PÉCELI  HÍREK | 2023. MÁRCIUS

SANYI BÁCSI 
KÖSZÖNTÉSE

Befejeződött 
A ZSIGMONDI 
UTCA FELÚJÍTÁSA

A Zsigmondi utcában 
lakók és az arra köz-
lekedők nagy örömére 
befejeződtek az utca 
felújítási munkálatai. 

KILENCVENEDIK születésnapja alkal-
mából Juhász Sándort otthonában köszön-
tötte Horváth Tibor polgármester.
 Sanyi bácsi Hajdú-Bihar megyében, Furtán 
született, és itt élte fi atal kora legszebb éveit. Csa-
ládalapítás után feleségével és lányaival a főváros 
közelébe költöztek. Egy vándormadárnak tart-
ja magát, de Pécelt nagyon megszerette, ahol ti-
zennyolc éve él, és már nem szeretne máshol élni. 
Két lány gyermeke és két unokája gyakran láto-
gatja. Három testvére közül, két testvére él, aki-
vel nagyon jó kapcsolatot ápol. Nyugdíjba vonulá-
sa előtt rendőr hadnagyként szolgált Budapesten. 
Szabadidejében rejtvényt fejt és ha az idő engedi 
kertészkedik a kis veteményes kertjében.

M int ismeretes, a Zsigmondi 
utca Pécel egyik leginkább 
járhatatlan, három lakópar-

kot is összekötő utcája volt a felújítást 
megelőzően. Az erősen kátyús útsza-
kaszon nem volt megoldva a csapadék-
víz-elvezetése és nem volt szegélykő az 

útburkolat széleinél. A fel-
újításnak köszönhetően ez 
a probléma megoldódott. 
A projekt zárásaként egy 
kisebb utcafórumra invi-
táltuk a környéken élőket, 
melyen részt vett dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képvi-
selő, Horváth Tibor pol-
gármester, Sarlós Imre 
alpolgármester és Kristóf 
Péter a körzet képviselője.

Halálának huszonötödik évfordulója alkalmából 
közterületet neveztek el Wass Albertről. Pécel Vá-
ros Képviselő-testülete a Wass Albert társaság ké-
relmét fi gyelembe véve döntött arról, hogy a Pé-
cel központjában elhelyezkedő Kórház közt Wass 
Albert közre nevezzék át. Az avatási ünnepség-
re 2023. február 11-én került sor, melyen közre-
működött Dr. Szűcs Lajos – országgyűlési képvi-
selő, Sarlós Imre – alpolgármester, Takaró Mihály 
– irodalom történész, tanár, Kalapács József – 
énekes (Kalapács zenekar), Ézsiás Péter – énekes 
(Historica zenekar), Fábián Zoltán – énekes (Őr-
zöm a lángot tábor), Dobre Ferenc (Wass Albert 
Társaság Pécel), Szűcs Lilla (versmondó), Sorbán 
Örs és Szűcs Péter (Erdélyi Magyar Ifj ak), Dolecsek 
Fanni, Egyed Ottó és Haszara Lázár (a Szent Erzsé-
bet Általános iskola tanulói).
 A rendezvény támogatói: Dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke, 
Pécel Város Önkormányzata és a Közösség Péce-
lért Egyesület.

WASS ALBERT KÖZ 
AVATÁS PÉCELEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS (4 étkezés) 900 Ft/nap 

  reggeli: 305 Ft/nap

  tízórai: 65 Ft/nap

  ebéd: 410 Ft/nap

  uzsonna: 120 Ft/nap

ÓVODAI ELLÁTÁS (3 étkezés) 910 Ft/nap 

  tízórai: 270 Ft/nap

  ebéd: 495 Ft/nap

  uzsonna: 145 Ft/nap

ÁLTALÁNOS ISKOLA, alsó tagozat (3 étkezés) 1050 Ft/nap 

  tízórai: 260 Ft/nap

  ebéd: 590 Ft/nap

  uzsonna: 200 Ft/nap

ÁLTALÁNOS ISKOLA, felső tagozat (3 étkezés) 1090 Ft/nap 

  tízórai: 260 Ft/nap

  ebéd: 605 Ft/nap

  uzsonna: 225 Ft/nap

Középiskolai tanulók, ebéd: 870 Ft/nap 

Szociális felnőtt étkezés (szállítással) ebéd: 1100 Ft/nap 

Szociális felnőtt étkezés (szállítás nélkül), 
önkormányzati, hivatali és köznevelésben 
dolgozók, ebéd: 

1095 Ft/nap 

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete döntésének értelmében 2023. 

április 1. napjától emelkednek az étkezési
 térítési díjak. A megemelt étkezési térítési

 díjak az alábbiak szerint alakulnak:

VÁLTOZNAK 
AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK

A díjak bruttóban értendőek, 
tehát az általános forgalmi 
adót is tartalmazzák. Az ét-

kezési térítési díj emelésével kapcso-
latos 7/2023. (II.27.) önkormányza-
ti rendelet megtekinthető a www.
pecel.hu honlapon. Az étkezési té-
rítési díj fi zetési módja és feltételei 
nem változnak.
 Pécel Város Önkormányzata ezen 
díjakat utoljára 2020-ban állapítot-
ta meg. Ezt követően a Magyaror-
szág Kormánya által meghirdetett 

veszélyhelyzet miatt Pécel Város 
Önkormányzatának nem állt mód-
jában az étkezési térítési díjakat 
megemelni. 
 Az elmúlt három évben ugyanak-
kor az élelmiszerek, a nyersanyagok 
ára jelentősen megemelkedett, így 
ahhoz, hogy a közétkeztetést igény-
be vevők a jövőben is a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfele-
lő minőségű szolgáltatást kaphas-
sanak, szükséges volt a díjakat nö-
velni.

Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hir-
det a „Tiszta udvar, rendes ház" 
elismerő cím adományozására
 A „Tiszta udvar, rendes ház" el-
ismerő cím adományozására vo-
natkozó pályázatok 2023. június 30. 
napjáig nyújthatók be Pécel Város 

Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete Városfejlesztési Bizottsága 
részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
 A javaslattételre vonatkozó rész-
letes felhívás megtekinthető a 
www.pecel.hu honlapon, valamint 
a Péceli Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BEZÁRT A SZEMERE PATIKA
Tájékoztatjuk a Pécelieket, hogy 
2023. MÁRCIUS 1-től BEZÁR 
a Szemere Patika. 
(Pécel, Városház utca 4.)
 A legközelebbi ügyeletes gyógyszertár:
  BENU Gyógyszertár
  Budapest, 1173 Pesti út 34.
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ÖNKORMÁNYZAT

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 Pécelért 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 

Fogadóóra: Minden hétfőn 16 órától a 
PIOK Általános Iskola emeleti 8-as termében. 

Telefonon időpont egyeztetés szükséges!

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

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

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

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

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

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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KI LEGYEN AZ ÉV 
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓJA?

TŰZIFAOSZTÁS PÉCELEN 

PÉCEL VÁROS Önkormány-
zat Képviselő-testületének a városi 
kitüntetések alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló 11/2015. (III.31.) ön-
kormányzati rendelete szerint Az Év 
Egészségügyi Dolgozója Díj (a továb-
biakban: kitüntető cím) alapításával 
Pécel Város Önkormányzata kifejezi 
elismerését azon egészségügyi dolgo-
zók – asszisztensek, nővérek, védő-
nők, orvosok – iránt, akik munkájuk-
kal jelentős mértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy Pécel Város polgárai-
nak egészségügyi ellátása magasabb 

A TAVALYI ÉVHEZ hasonlóan 
idén is tűzifaosztással segítette Pécel 
Város Önkormányzata az arra jogo-
sult családokat.
 Nagy segítségünkre volt a Péceli Csa-
lád és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata 
és adatbázisa. Mellette több személyes 
megkeresés is segítette a munkánkat – 
mondta el Garamszegi Zsolt helyi ön-
kormányzati képviselő, aki a Pécel Kft. 

színvonalú legyen. A kitüntető cím 
annak a személynek adományozha-
tó, aki Pécel Városában az egészség-
ügyi ellátás területén magas színvo-
nalon végzi szakmai tevékenységét.
 A kitüntető címre vonatko-
zó javaslatok 2023. március 31. 
napjáig nyújthatók be a Képvi-
selő-testület Szociális Bizottsá-
ga részére (2119 Pécel, Kossuth 
tér 1.).
 További információ Pécel Vá-
ros Önkormányzatának honlapján 
(www.pecel.hu) érhető el.

Az összegyűjtött csomagolási hulladék a megadott 
napon a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, 
sárga fedelű edényzetben, vagy szükség szerint bár-
mely átlátszó zsákban, mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető.
 Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hul-
ladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csök-
kentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a ki-
helyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdí-
tős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűj-
tőponton történik! (Kossuth Lajos utca 18.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan.–dec.) ingatlanonként 
KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) 
házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-
152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási 
időben) igényelhető.

HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS
 KISS Festék Szaküzlet: Pécel, Rákos utca 3.
 Nyitva:  Hétfő–péntek: 7.00-17.30, 

Szombat: 7.00 – 13.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
ÉS ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS
 PÉCELEN: KÚRIA RENDEZVÉNYHÁZ
 (Pécel, Kossuth tér 5.) – Páratlan hét: hétfő 14–16-ig. 
 Páros hét: csütörtök 8–12-ig.

CEGLÉDEN: DTKH NONPROFIT KFT. 
 2700 Cegléd, Kút u. 5.
 hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig
 Tel.: 53/500-152, 53/500-153
 E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
 Web: www.dtkh.hu

Tájékoztatást  önöket, hogy a 2023-as évben 
nem kerülnek postázásra az érvényesítő mat-
ricák.
 Társaságunk a közszolgáltatás igénybevételé-
nek jogosultságát személyes ellenőrzéssel és di-
gitális rendszer segítségével valósítja meg.
 Ezzel összefüggésben továbbra is kiemelten 
fontos, hogy lakott ingatlan esetén a közszol-
gáltatás igénybevétele, illetve a díj fi zetése kö-
telező.
 Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉS 2023.
MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

3.; 17.; 31. 14.; 28. 12.; 26.

dolgozóival együtt szervezte és bonyo-
lította le a tűzifaosztást. Képviselő úr 
elmondta, hogy az önkormányzat kö-
szönetét fejezi ki a Péceli Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat, a Pécel Üze-
meltető kft. dolgozóinak, hogy immár 2. 
éve munkájukkal hozzájárulnak, hogy 
a tűzifa-támogatás megvalósulhasson 
városunkban, és ezzel több, mint 60 
családnak tudtak ismét segíteni.

Pécel Város Önkormányzata (2119 Pécel, 
Kossuth tér 1.) felhívást tesz közzé a kizá-
rólagos tulajdonában lévő következő be-

építetlen területek az elidegenítésre:

Beépítetlen ingatlanok 
ELIDEGENÍTÉSÉRE

 VONATKOZÓ FELHÍVÁS

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET 
HÁZIORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.okfo.gov.hu oldalon, 
illetve Pécel Város Önkormányzatának honlapján (www.pecel.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZAT

A részletes felhívás, mely az in-
gatlanok további adatait, jel-
lemzőit is tartalmazza, meg-

tekinthető a www.pecel.hu honlapon 
és Pécel Város Önkormányzatának 
(2119 Pécel, Kossuth tér 1.) hirdető-
tábláján.
 Erre a felhívásra 2023. március 
31. napjáig nyújthatják be az érdek-
lődők vételi szándékukat, jelentke-
zésüket, a www.pecel.hu weboldalon 
keresztül elérhető formanyomtatvá-

nyon, vételár megjelölése nélkül. A 
polgármester a beérkező jelentkezé-
sek ismeretében dönt a beépítetlen 
ingatlanra vonatkozó forgalmi ér-
tékbecslés elkészíttetéséről, majd 
az értékbecslések ismeretében Pé-
cel Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete határoz a beépítetlen 
ingatlan elidegenítésének módjáról, 
valamint a becsült forgalmi értékről, 
illetve vételárról vagy a kikiáltási ár-
ról, versenyeztetés esetén. 

Sorszám Helyrajzi szám Elhelyezkedés

1. 012/16 Búzavirág utca végén lévő külterületi ingatlan

2. 014/16 Búzavirág utcával párhuzamos szántó

3. 0132/99 Apácadombon lévő külterületi ingatlan

4. 1520/7 Pesti út 93., kivett parkoló

5. 2550/25 Wesselényi utca végén lévő ingatlan

6. 3155 Boncsok utca végén található ingatlan 

7. 3236/9 Felsősor utca 619 hrsz.-ú telek mögötti ingatlan

8. 3236/17 Felsősor utca 2888 hrsz.-ú telek mögötti ingatlan

9. 3236/28 Felsősor utca 2899 hrsz.-ú telek mögötti ingatlan

10. 3236/29 Felsősor utca 2900 hrsz.-ú telek mögötti ingatlan

11. 3236/40 Felsősor utca 2910 hrsz.-ú telek mögötti ingatlan

12. 3675 Csatári utcában található ingatlan
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AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK!

A RÁDAY GIMNÁZIUMBAN a 
február hónap is élményekkel teli volt. Egy 
keddi napon hagyományosan a kiváló ta-

A FÁY NYITOTTA A BÁLI 
SZEZONT PÉCELEN 

Nagy Ervinnel

2023. február 4-én este a Fáy András 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium tanügyi épülete és a kollégiumnak 
helyet adó kastély különleges hangulatban várta 
az iskola jótékonysági báljára érkező vendégeket.

Becsengetés címmel nyílt gimnáziumi órán vehet-
tek rész a PIOK Ráday Pál Gimnázium tanulói. 

A Fáy család által 1910-ben építtetett 
kastély auláját a fények játéka tette 
ünnepélyessé és hasonlóvá egy szá-

zadfordulón zajló főúri bál helyszínéhez.
 A teret uraló szép ívű lépcsősor tetejéről 
megszólaló fanfár hangjaival vette kezde-
tét a rendezvény.
 Jókedvet és vidámságot idézett már a be-
vezetőben Turcsán Tímea általános igaz-
gatóhelyettes, az est háziasszonya, a jóté-
konysági bál életre hívója, és ez valóban 
jelen volt minden pillanatban.
 Dr. Merkei Attila igazgató köszön-
tőjében ismertette a Péceli Fáy András 
Alapítvány történetét, amelynek működé-
se 1994-ig nyúlik vissza. Eddigi tevékeny-
ségének egyik legnagyobb eredménye, hogy 
több mint 300 tanuló számára tette lehetővé 
a külföldi szakmai gyakorlatokon, kulturá-
lis programokon való részvételt, hátrányos 
helyzetű diákokat is támogatva.
 A bevezető gondolatokat követően egye-
dülálló zenei élményben lehetett része a 
jelenlévőknek. A Péceli Ifjúsági Kórus és 

Barátai csak erre az alkalomra összeállított 
műsorában igazi különlegességek szerepel-
tek, mint például az „Apa-fi a a négyzeten” 
rézfúvós kvartettet, melynek tagjai Szilágyi 
Levente, ifj. Szilágyi Levente, Nagy Máté 
és Nagy Zsolt voltak. Hallhatott a közön-
ség népszerű gospel dallamokat is a Rutafa 
Vegyeskar előadásában, Szilágyiné Szalai 
Zsuzsa kórusvezető vezényletével. A zenei 
produkciók közül az iskolához való kötő-
dés nagyszerű példáját mutatta Csizmadia 

Tamás 9. évfolyamos tanulónk és Szilágyi
Levente trombitán előadott jazz-duója. 
Ezenkívül egy moldvai népdalokból álló 
lendületes zenei blokk tette még vidámab-
bá a hangulatot a Rutafa Vegyeskar tagjai-
nak előadásában. Az énekeseket furulyán 
Szilágyi Levente, kobozon pedig László Zoltán,
a Fáy iskola tanára kísérte, akinek segítsé-
gével a húszéves jubileumát ünneplő Péceli 
Gyermek- és Ifjúsági Kórus és iskolánk kap-
csolatba kerülhetett. Neki köszönhető, hogy a 
négy különleges formáció fellépésével önzet-
lenül támogatta a jótékonysági bált. Reméljük, 
az iskola és a kórus együttműködése, barát-
sága hosszú távon megmarad! A bálok elma-
radhatatlan eleme a zene mellett a tánc is. 
Erről az Oktogon Táncegyüttes gondosko-
dott. Műsorukban fergeteges latin táncok-
kal nyűgözték le a közönséget, amelyet Ipacs 
Katalin és Csömör Marcell tanított be. A 
rendkívül színvonalas műsor után újabb 
meglepetés várta a vendégeket az iskola ebéd-
lőjében: az Aranyi családi pincészet jóvoltából 
borkóstolón vehettek részt, ahol megismer-
hették a löszön termett fehérborok, valamint 
a gazdag ízvilágú vörösborok titkait. Az ita-
lokat Aranyi Botond és Aranyi Áron, isko-
lánk volt diákja kóstoltatta meg az érdeklő-
dőkkel. A fi nom borok csak kedvcsinálóként 
szolgáltak a vaddisznópörkölthöz, amelyet 
Sarlós Imre alpolgármester ajánlott fel, il-
letve készített el az iskola javára. A vacsora 
ideje alatt a kollégium aulája tánctérré ala-
kult, ahol a visszatérő vendégeket a jó zenék 
mellett tombola is szórakoztatta. A jótékony-
sági bál sikeréhez kiemelt támogatóinkon 
kívül hozzájárultak az intézmény dolgozói, 
diákjai – akik még a kollégium lépcsőjét és 
főbejárati ajtaját is lefestették, hogy az mél-
tóképpen fogadhassa az ide érkezőket –,
továbbá mindazok, akik vendégként jelen vol-
tak, azok, akik vállalták a fellépést a műsor-
ban, és azok, akik nem jöttek el, de támogatói 
jeggyel, tombola felajánlásokkal akár név-
telenül is segítették diákjainkat. Reméljük, 
sikerült hagyományt teremtenünk, és a kö-
vetkező farsangi időszakban még többen lá-
togatnak el a Fáyban rendezett bálra! 

Turcsán Tímea

Horváth Tibor Pécel város polgármestere,
Sarlós Imre Pécel város alpolgármestere, 
Galgavölgyi Tamás – Galga Team,
 Aranyi Pincészet, Szolga és Marton 
palackozott italok boltja, Állomás Pékség,
Pedis Leather – Kárpáti család, Sipos 
Krisztina – zöldség és gyümölcs kereskedés,
Szaniszló család, Góczy család, 
Marcsi – Virágvarázs Kft., Móni Márton és 
családja, Italbox, Karácsony Edit, Megyeri 
Hajnalka , Péceli Játék és ajándék bolt

FÁY JÓTÉKONYSÁGI 
BÁL TÁMOGATÓI:

A Rutafa Vegyeskar moldvai 
népdalokat játszik Turcsán Tímea köszönti a vendégeket

Aranyi Botond családi 
pincészetük borait mutatja be

Az „Apa-fi a a 
négyzeten” 

rézfúvós kvartett
Az Oktogon Tánc-
együttes műsora

A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel az esemény a Péceli Alapfokú 
Művészeti Iskola nagy termében 

került megrendezésre, mely alkalommal 
Nagy Ervin színművésszel Murányi Sán-
dor Olivér író beszélgetett, de a diákok kér-
dései is megválaszolásra kerültek.

 Szó esett továbbá A Kincsem című ma-
gyar romantikus kalandfi lm kulissza tit-
kairól, A Király című sorozatról, melyben 
Zámbó Jimmy szerepét alakíthatta, vala-
mint A TANÁR című sorozatban Vasvári 
Szilárd fi zika-, kémia- és testneveléstanár 
szerepében megélt szituációkról, melyek 

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA 
kapcsán az is kiderült, hogy ez a sorozat 
Nagy Ervin életének egyik fontos állo-
mása. Ennek kapcsán érzi kötelességé-
nek, hogy a tanárok mellé álljon, hiszen 
ez a névjegyévé vált.
 „Olyan nincs, hogy mindenben jó valaki, 
nem is kell mindenben ugyanolyan jónak 
lenni. Fontos, hogy megtalálják a gyere-
kek azt, ami valójában érdekli és motiválja 
őket. És ha ez megvan, akkor a környeze-
tüknek nagy felelőssége van abban, hogy 
megkapják a kellő támogatást céljaik el-
éréséhez” – mondta útravalóul Nagy Er-
vin, színész.

nulóinkat és szüleiket láttuk vendégül az is-
kolai könyvtárban, mert fontosnak tartjuk 
azt, hogy értékeljük a sok és magas szín-

vonalú munkát. Az idei első félévünkben 
rengeteg jeles tanulónk volt, közülük a leg-
kiválóbb 25 tanulót hívtuk meg a könnyed 
játékkal indított, és beszélgetéssel, fánk-
kóstolással záruló estre. Bizton állíthat-
juk, hogy nemcsak a tanulók, hanem szü-
leik is jól érezték magukat, mert itt nem 
a formális keretek között találkozhattunk 
egymással, és mindannyiunkat a büszke-
ség érzése tölthetett el.

Papp Veronika munkaközösség-vezető
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LÉGKONDICIONÁLÓK  
ÉRTÉKESÍTÉSE, TELEPÍTÉSE, 

KARBANTARTÁSA, SZERVIZELÉSE

TEL.: 06-70/238-1765  E-MAIL: ferifrigo@gmail.com

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!

FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

Mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  

egyéni vállalkozó
KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALOK!

06-30-353-99-03

gy ,
PÉCELEN

Hirdetés

OKTATÁS

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

KÖTELEZŐ BEÍRATNI
a 3. életévüket 2023. augusztus 31. 
napjáig betöltő kisgyermekeket.
 A szülő írásban kérheti gyermeke felmen-
tését az óvodába járás alól annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben gyer-
meke a 4. életévét betölti, különös méltány-
lást érdemlő esetben újabb kérelem alapján 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermeke az 5. életévét betölti.

Pécel Város Óvodái felvételi körzete: 
Pécel Város közigazgatási területe

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

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

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

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

 •  a gyermeke esetleges tartós betegségé-
ről szóló igazolás,

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

 •  nevelésbe vett gyermek esetén kihelye-
ző határozat,

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

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

A beiratkozás alkalmával a beírató szülő/
törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy 
az általa közölt adatok a valóságnak meg-
felelnek, valamint arról, hogy a távollévő 
szülővel egyetértésben íratta be gyerme-
két az óvodába.
 Az óvodai beíratásra a szülők a www.
pvo.wredo.hu weboldalon foglalhatnak 
időpontot óvodánként a sorbanállás és tor-
lódás elkerülése érdekében. Az időpontfog-
lalásra 2023. április 1-jétől nyílik lehetőség 
a 2023. április 24-28-ig terjedő időszakra.
 Pécel Város Óvodái az alapító okirata 
szerint – jogosult sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátására is.
 Szabálysértést követ el az a szülő, aki 
óvodaköteles gyermekét nem íratja be.

Óvodai BEÍRATÁS

 Amennyiben a gyermek az óvo-
dai nevelésben való részvételi köte-
lezettségét külföldön teljesíti, a szü-
lő ezt – az óvoda értesítése mellett 

– köteles bejelenteni az Oktatási Hi-
vatalnak a Köznevelési Engedélyezé-
si Rendszeren keresztül az  https://
ohtan.oh.gov.hu weboldalon, a be-
iratkozás utolsó napját követő 15 na-
pon belül.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerin-
ti esetekben a szülő – tárgyév április 15. 
napjáig benyújtott – kérelme alapján a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 
annak az évnek az augusztus 31. napjá-
ig, amelyben a gyermek a negyedik élet-
évét betölti, különös méltánylást érdem-
lő esetben, újabb kérelem alapján annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amely-
ben a gyermek az ötödik életévét betölti a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv (a to-
vábbiakban: felmentést engedélyező szerv) 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól. Pécel vonatkozásában a fel-
mentést engedélyező szerv a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala.
 Az óvodai felvétel tárgyában az intéz-
ményvezető dönt, melyről 2023. május 
30-ig kapnak a szülők értesítést.
 Jogorvoslat: A felvételt elutasító hatá-
rozat ellen fellebbezéssel lehet élni Pécel 
Város Jegyzőjénél. A fellebbezést az óvo-
dai felvételt elutasító döntés kézhez véte-
létől számított 15 napon belül Pécel Város 
Óvodái intézményvezetőjénél kell benyúj-
tani.. Pécel Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy PÉCEL 
VÁROS ÓVODÁIBA a beíratás időszaka a 2023/2024-es

 nevelési évre 2023. április 24. napjától 2023. 
április 28. napjáig 7.30 órától 17.00 óráig tart.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 
a 2023. évben Pécel Város Óvodáiban (PVO)

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

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

a)    a Gesztenyés Tagóvodában és a Szivárvány Tagóvodá-
ban 2023. június 19. napjától 2023. július 21. napjáig,

b)     2119 Pécel, Petőfi  utca 1. szám alatti székhelyen műkö-
dő feladat-ellátási helyen 2023. július 24. napjától 2023. 
augusztus 25. napjáig.

Pécel, 2023. február 15. Pécel Város Önkormányzata

2023. ÉVI NYITVATARTÁSI IDŐ PÉCEL VÁROS ÓVODÁIBAN

Tisztelt Szülők!
Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szociális Bi-
zottsága a 9/2023. (I. 23.) SzB ha-
tározattal a Péceli Napsugár 
Bölcsődében a 2023/2024. ne-
velési évre történő jelentke-
zés időszakát 2023. május 2. 
napjától 2023. május 12. nap-
jáig terjedő időszakban álla-
pította meg.
 A jelentkezéshez szükséges doku-
mentumokat személyesen a bölcső-

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
dében 2023. április 24. napjától 
lehet igényelni, vagy várha-
tóan 2023. április 1. napjától 
a Péceli Napsugár Bölcsőde 
(www.napsugarbolcsode.
hu), vagy Pécel Város Önkor-
mányzata (www.pecel.hu) 
honlapjáról tölthetőek le.
 A kitöltött nyomtatvá-
nyokat az info@napsugar-
bolcsode.hu e-mail címre 
kell megküldeni, vagy szemé-

lyesen az intézmény irodájában 
8-16 óráig lehet leadni.
 A jelentkezési dokumentumok 
kitöltéshez szükség esetén segítsé-
get nyújtunk a +36-20/801-2747-
es telefonszámon, vagy az info@
napsugarbolcsode.hu  e-mail 
címre küldött kérdés esetén.
 A bölcsődei felvétel tárgyában 
az intézményvezető dönt, melyről 
2023. június 15. napjáig kapnak 
a szülők értesítést.

Négyesiné Madenszky Edina
megbízott intézményvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, 
hogy a 2023. évben Pécel Város 
Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te Szociális Bizottsága 8/2023. (I. 23.)
SzB határozata alapján
 

NYITÁS: 
 2023. augusztus 21. (hétfő)

Pécel, 2023. február 8.
Pécel Város Önkormányzata

2023. ÉVI NYITVA-
TARTÁSI IDŐ 
A PÉCELI NAPSUGÁR 
BÖLCSŐDÉBEN

VÉDJE MEG  
OTTHONÁT  
ÉS ÉRTÉKEIT  
AZ ILLETÉKTELEN  
BETOLAKODÓKTÓL!

A BIZTONSÁG 
FOKOZHATÓ

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

RIASZTÓRENDSZEREK- és  
KAMERARENDSZEREK TELEPÍTÉSE

Ó

24 órás távfelügyelet 
és vonulószolgálat

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

A PÉCELI NAPSUGÁR 
BÖLCSŐDE 
 2023. július 17. napjától 
 2023. augusztus 18. 
 napjáig ZÁRVA TART.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

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

konyvtar@pecelkonyvtar.hu

Április 1-jén 11 órától Kalap 
Jakab koncerttel indítjuk 
a 2023-as évet (jegyeket on-

line, a https://kalapjakabklub.
hushop/ oldalon lehet kizáró-
lag vásárolni).

Programjaink2023. január 9-től március 31-ig 
a könyvtár csupán keddi napo-
kon látogatható, 9 órától 19 óráig.
 A könyvigényüket jelezhetik 
a konyvtar@pecelkonyvtar.hu 
e-mail címen, vagy a telefonon 
a 06-20/965-1244 számon.
 Február 1-től március 31-ig 
bevezetjük a KÖNYVTÜN-
DÉR szolgáltatásunkat is. 
Szolgáltatásunk mozgássérült, 
nehezen közlekedő, idős, ám ol-
vasni szerető emberek könyv-
höz, hangoskönyvhöz, folyó-
irathoz jutását segíti. Számukra 
személyesen visszük el az igé-
nyeik alapján összeállított cso-
magot.

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
 A szolgáltatás ingyenes, de 
beiratozáshoz kötött!
 Az olvasnivalók listáját min-
den héten kedd 16 óráig kérjük 
elküldeni e-mailben, vagy telefo-
non is megadhatják. A csomagok 
kiszállítása szerdán, egyeztett 
időpontban történik.

A KÖNYVTÁR 
TÉRÍTÉSI DÍJAI 
2023-BAN VÁLTOZTAK!
Felnőtt könyvtár 
(70 éves korig) 1.500 Ft/év
Diákoknak 
(16 éves kortól) 800 Ft/év
Hangzókönyvtári beiratkozás 
 4.000 Ft/év

Hirdetés

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS HITELEK EGY HELYEN, 
 KÉNYELMESEN AKÁR AZ OTTHONODBÓL! 

 Családi Otthonteremtési Kedvezmény
 

támogatásos hitelek 
 Babaváró kölcsön 

 ÁFA visszatérítés új építkezésekre 
 Lakásvásárlási hitelek 
 Széchenyi hitelek vállalkozásoknak 
 Személyi kölcsönök

Kérdezz, kalkulálj online, személyesen vagy telefonon.
+36 70 617 1199 hitelguru.com

Cím: PÉCEL, BAROSS UTCA 5./B 

Ilyen az élet 
A „BEFOGAD-LAK” HÁZBAN

E felkészülésnek része az egy hóna-
pig tartó szociális gyakorlat. Ennek 
kiválasztása személyre szabottan 

történik, ahol fi gyelembe veszik az elköte-
leződni vágyó rendtag adottságait, eddigi 
munkaterületeit, a személyes növekedést 
kínáló lehetőségeket is. A gyakorlat egyik 
célja, hogy lehetősége nyíljon a perifériá-
ra szorultakkal találkozni, bennük a min-
denben jelenlévő Istent szemlélni, megta-
pasztalni az Ő átalakító szeretetét, mely 
által képessé válik minél inkább Isten di-
csőségére tevékenykedni.
 E képzési évhez érve lehetőséget kap-
tam arra, hogy egy hónapig bekapcso-
lódhassak az Arlóban élő Szent Ferenc 
Kisnővérei szolgálatába. Ők 30 éve fog-
lalkoznak halmozottan hátrányos hely-
zetű, főként roma származású csalá-
dokkal: külön programban gyerekekkel, 
fi atalokkal, felnőttekkel.
 Szolgálatuk célja a hátrányos helyzet 
nehézségeinek kompenzálása és az Evan-
gélium örömhírének átadása.
 Ennek érdekében a nyári táborok, ön-
ismereti alkalmak, katekézisek, evan-
gelizációs hétvégék, lelki napok, min-

dennapos csoportfoglalkozások vannak 
kínálatukban. Az Elfogadlak Alapítvány 
által fenntartott „Befogad-lak” házban 
tanulási és szabadidő eltöltési lehetősé-
get biztosítanak a község gyermekeinek. 

Az általános egyházi szabályokon túl min-
den szerzetesközösségnek megvan a sajátos sza-

bályzata, képzési rendje. Közösségemben, a 
Jézus Szíve Társaságában a végleges elkötele-

ződés előtt állók egy évig erősebb lelki felkészü-
lésben részesülnek külön vezetés mellett.

HITÉLET

 Ottlétemkor ez utóbbi szolgálatba kap-
csolódtam be. A hat fős nővérközösség-
ből négyen a közmunkaprogram által 
hozzájuk került munkatársakkal napon-
ta déltől koraestig foglalkoznak a gye-
rekekkel, akik megtöltik a ház minden 
helyiségét. Érkezés után a házi felada-
tok megírásában, tanulásban segítet-
tük őket, majd különféle játékok követ-
keztek. Arra törekedtünk, hogy ezek is 
valamilyen készséget fejlesszenek ben-
nük, játékos tanulás legyen. A rendelke-
zésükre álló tornateremben foci, kido-
bós játék, ügyességi feladatok juttatják 
őket közös élményhez. Energiájukat az 
erőgépek használata közben is levezet-
hetik.
 Minden alkalommal kapnak uzsonnát, 
teát, melyek egyetlen szempillantás alatt 
elfogynak. A nővéreket mindenki isme-
ri és tiszteli a faluban, hisz jó tündérek-
ként vannak jelen. A lelki támogatáson 
túl anyagi segítségért is fordulnak hoz-
zájuk. Korábban elképzelni sem tudtam, 
hogy hazánkban létezik ekkora tömeges 
szegénység és elmaradottság. A gyere-
kek már születésükkor hátránnyal kez-
dik az életet. Hatalmas kontrasztot fe-
deztem fel a főváros vonzáskörzetében 
és az ott élők színvonalában.
 Szolgálati napjaimban felidéződött 
bennem közösségünk alapítójának, Bíró 
Ferenc jezsuitának vágya. Azt akarta, 
éljünk a néppel egy sorban, osztozzunk 
sorsukban, fáradhatatlanul munkál-
kodjunk a szellemi, kulturális, vallási 
felemelésükön. Az arlói nővérek ugyan-
azt teszik, mit a két világháború között 
Budapest nyomornegyedeiben tettek 
egykori rendtársaim. Munkájuk ered-
ménye nem látványos, de nem adják fel 
a reményt, hogy egy-egy helyi lakos a 
többieknek példát mutatva kiemelked-
het ebből a környezetből. 

Kurczina Terézia SJC

Pályázati 
felhívás

A havonta megadott kulcsszavakra maximum 1000 szavas prózai írásokkal 
 lehet pályázni. Kérjük, hogy olyan alkotásokat küldjenek be, amelyek még  

nem jelentek meg sem nyomtatásban, sem online felületen. 
A beérkezett műveket a könyvtár dolgozói bírálják el,  

és a legjobbnak ítélt írást közzétesszük a Facebook-oldalunkon. 
A pályaművek beküldhetők elektronikusan  

a konyvtar@pecelkonyvtar.hu e-mail címre, papír alapon  
személyesen is leadhatók a könyvtárban (Isaszegi út 3.) keddi napokon.

A Lázár Ervin Városi Könyvtár  

Jelige: „novellapályázat”
Februári kulcsszó a HIDEG

Az írásaikat március 10-ig várjuk a fentebb  
megadott elérhetőségeinken. ÍRÁSRA FEL!

Bár a művelődési ház még 
zárva tart, a háttérben gőz-
erővel folynak a munkák.

 Nagyon várjuk, hogy ápri-
lis 1-jétől ismét programok-
kal töltsük meg a házat.

19 órától a Duma-
színház lesz ven-
dégünk. Meg tud-
juk magyarázni 

–Musimbe Dennis 
és Lakatos László 
közös estje
Helyszín: Lázár 
Ervin Városi Könyvtár 
és Szemere Pál 
Művelődési Ház 
aulája (Isaszegi út 3.)

Április 29-én (szombat) 15 
órától az Álmok Bábszínhá-
za előadásában Polárka törté-
nete című zenés bábelőadást 
tekinthetik meg a családok. 
Jegyeket a helyszínen, 2200 
Ft egységáron vásárolhat-
ják meg. 

Május 6-án RUHABÖRZÉT 
szervezünk.
 Gyere, és add el kinőtt ru-
háidat, megunt játékaidat, vá-
sárolj kedvező árakon neked 
tetsző dolgokat!

 Ruhák kicsiknek és nagyok-
nak, anyának és apának, já-
tékok, ékszerek, kiegészítők 
anyukáktól anyukáknak!
 Amivel készülünk még, 
hogy anya vásárol: ingyenes 
kézműves foglalkozás, fi lmve-
títés, meseolvasás!
 Asztalok ára: 1000 Ft
 Asztal nélkül (dobozokból 
árusítás): 600 Ft
 Asztalfoglalás és Infó: 
muvhaz@pecelmuvhaz.hu 
vagy 06 20 965 1244 (hét-
köznap 9 órától 17 óráig)

Április 13-tól szeretettel vár-
juk az érdeklődőket a Sza-
bó Magda emlékkiállításra. 
A Móra Könyvkiadó vándor-
kiállítása az írónő születésé-
nek 100. évfordulójára ké-
szült, bemutatja életútját és 
műveit.

FELÚJÍT-LAK
Szakszerű, minőségi

Pécelen és Pest megyében

Keressen elérhetőségeim bármelyikén!

facebook.com/felujitlakpest
www.felujit-lak.com

 Kültéri és beltéri burkolás
 Kerítés- és lábazatburkolás

BURKOLÁS

06 70 543 9080
HÍVJON MOST!  

Tel.: 

FAKIVÁGÁST  
VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL 

AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  

Í

GALLYAZÁS 
kb. 6 méter magasságig.



14 PÉCELI  HÍREK | 2023. MÁRCIUS 2023. MÁRCIUS | PÉCELI  HÍREK 15

SPORT

Bozóki Laura, a Vasas SC fi atal biatlonosa be-
mutatkozhatott a Téli Európai Ifjúsági Olimpi-

ai Fesztiválon Olaszországban, Forni Avoltriban. 
Laura sikere nagy öröm számunkra, hiszen Ma-
gyarország színeiben az EYOF-on biatlon szám-

ban az elmúlt években nem indult lány versenyző. 

Bozóki Laura 
RÉSZTVEHETETT 

AZ EYOF-ON

SPORT

WEB: 

PROFI CSAPAT VÁLLAL FAKIVÁGÁST,  
GALLYAZÁST, FAÁPOLÁST, 

TELEFON: 06-30/323-0723
szükség esetén a zöldhulladék  elszállításával együtt.

M it jelentett számodra a Téli 
Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválon való szereplé-

sed?
 – Számomra nagyon nagy élmény volt, 
hogy szerepelhettem ezen a fesztiválon, hi-
szen erre a versenyre a Magyar Olimpiai 
Bizottság kiküldöttjeként jutottam el. Eu-
rópából szinte minden országából képvi-
seltették magukat versenyzők, elmondha-
tom, hogy erős volt a mezőny.

– Az eredményeket tekintve, ho-
gyan értékeled a teljesítményedet 
az EYOF-on?
 – Sprintben az első napon a 60. helyet 
értem el, a második napon egyéniben 49. 
helyen végeztem. Ez volt az eddigi legjobb 
versenyem, ha nem is az eredményt nézzük. 
A lövésem lehetett volna jobb is, de összes-

ségében úgy érzem, hogy jól teljesítettem. A 
sprinten rossz volt a léc választásunk, ugyan-
is az időjárás megviccelt minket. Délelőtt 
még havazott, majd a versenyem kezdetéig 
esett az eső, a változatos időjárási körülmé-

nyek senkinek sem kedveztek. Ennek ellené-
re keményen végig nyomtam. Úgy gondolom, 
hogy 10 km-en teljesítettem a velem szem-
ben támasztott elvárásokat, több olyan ver-
senytársamat is megelőztem, akikre nem is 
számítottam. Volt lengyel, fi nn, svéd, bolgár 
és román biatlonos is az általam vert me-
zőnyben. Az élmény maga, pedig hosszú-
távra motivációt adott számomra.

– A versenyeket hogyan tudod ösz-
szeegyeztetni az iskolával?
 – Nehezen, mert szinte alig vagyok itt-
hon, két hetente versenyekre utazom, ezért 
kértük az iskolában, hogy egyéni tanulmá-
nyi rendben tanulhassak, így tudok halad-
ni az osztályommal, de valljuk be ez nem 
olyan egyszerű. 

– Mi a következő állomás?
 – Február közepén a junior biatlon EB-n 
indulok Lettországban. (Ez a verseny ép-
pen a lapzártánk időpontjában zajlik – a 
szerk.) Ezt követően az ifjúsági biatlon-vi-
lágbajnokságra készülök Kazahsztánba, 
március elején. Az eredményeket tekintve 
hasonlóra számítok, mint az Eyof-on. Na-
gyon motiváltnak érzem magam, hogy az 
elvárásnak megfelelően teljesíteni tudjak, 
és lépést tartsak a legjobbakkal. Cs.K.
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MÁSODIK ALKALOM-
MAL került megrendezésre az 
idén 100 éve született Szabó 
Marika emlékére szervezett 

II. SZABÓ MARIKA EMLÉKFUTÁS
futás, melynek egyik szerve-
zője Kurczina Terézia JSC volt.
 Szabó Marika SJC a Jézus 
Szíve Társasága volt tagja 1945. 

február 24-én tisztasá-
ga védelmezése közben 
24 éves korában vesztet-
te életét egy rátámadó 
szovjet katona által. Pé-
cel város első női hősi ha-
lottjaként tiszteli, s róla 
lesz elnevezve a Damja-
nich utca végét és a Ha-
tár utat összekötő gyalo-
gos átkelőhely is. 

LCD, plazma és hagyományos televíziók,
HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

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

PÉCELTV SZERVIZ

Hirdetés

Hirdetés

VÁLLALKOZÓK  
FIGYELEM!

 
a környékbeli települések  

önkormányzati újságjaiban

TELEFON:  

VECSÉS  
KISTARCSA 

 
KEREPES

Ballag már  a vén diák…

Változik a hulladék-szállítás rendje!

Vincze doktor köszönjük!

Megemlékezés  a trianoni béke-diktátumról   2. old 

7. old.

11. old.

3. old.

Kerepes Város Önkormányzatának közszolgálati lapja  2021. 6. szám V. évf.

Kerepes
SZERVUSZ,

Kerepes Város Önkormányzatának közszolgálati lapja
2021. 6. szám V. évf.

KerepesKerepes Város Önkormányzatának közszolgálati lapja
2021. 6. szám V. évf.

 Az esemény egy közös be-
melegítéssel kezdődött Gör-
be Péter focibíró vezetésével, 
mely után a mozogni vágyók 
lefutották a megjelölt szakaszt, 
emlékezve ezzel Szabó Mari-
ka testvérre. A célban felállí-
tott sátorban forralt bor, meleg 
tea, sütemény várta a befutókat, 
és a tisztaságát védelmező hősi 
halottra emlékezve minden-
ki kapott ajándékba egy saját 
motívummal és az emlékfu-
tás útvonalát ábrázoló térkép-
pel ellátott bögrét.. CS.K.

PC és notebook szerviz. Vírusirtás, rendszerek  
optimalizálása, gyorsítása. Számítástechnikai eszközök, 

 nyomtatók, laptopok, asztali PC-k értékesítése. 

INFORMATIKA: Informatikai rendszerek  
üzemeltetése. Rendszerek és hálózatok  
tervezése, kiépítése. 
BIZTONSÁGTECHNIKA: Kamera- 
rendszerek tervezése, értékesítése  
és telepítése. Riasztórendszerek  
tervezése, értékesítése és telepítése. 

:  WEB: www.3bit.hu

CÍM: 2119 Pécel, Rákos utca 2.
NYITVATARTÁS:  

H-P: 800–1700

TELEFON: 06-70-367-6524

viszonteladó partner

kedvezmény  
A SZERVIZDÍJBÓL  

a hirdetés  
felmutató- 

jának!

10 %
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ÁRUSÍTÁSA ÉS MÉRETRE IGAZÍTÁSA. 

Pécel, Tarcsai u. 12/A
Nyitva: H-P: 11-18, Szo: 9-13

Katalin DIVATHÁZ

MOSÓGÉPEK,  
ÉS EGYÉB HÁZ- 
TARTÁSI GÉPEK

NÉMETH LÁSZLÓ 
+36-30-905-8092   

gyors,  
 

JAVÍTÁSA  
garanciával.

06-30/662-70-87 
www.gazvizfutes.eu

Kaposvári 
Péter 

helyi vállalkozó

GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, 
-KARBANTARTÁS

KONVEKTOR

VÍZ-, GÁZ-,  
 

TEL.: 06-30-944-6242
PINCETÖMB, KIEMELÉS, ÚT ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉS. 

TEREPRENDEZÉS, 
MEDENCE ÉS  

SÁVALAP ÁSÁS  

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

Zsidi Tímea – 

Varga T. Zsuzsi – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

CíCCíC
SZALON

NYÍLÁSZÁRÓ

INGYENES  
ÁRAJÁNLAT!

Papp Norbert – 06-30/373-0712
06-70/341-3007

 

 
SZÚNYOGHÁLÓ  

 
AJTÓ ÉS  
ABLAK

Hídvéghy

u. (a MOL kútnál)
Tel.: Tel.: 

Szo -ig.

BETONACÉL KENGYELEK GYÁRTÁSÁRA RENDELÉST FELVESZÜNK!

MINDENFÉLE VASANYAGOT BESZERZÜNK! 
BARKÁCSÁRUK SALGO-DEXION elemek  

MAKITA SZERSZÁMGÉPEK
1000 APRÓ CIKK

BETONACÉLOK, ZÁRTSZELVÉNYEK, HEGESZTETT HÁLÓK
 2022 márciusi árakhoz képest kedvezőbben vásárolhatók:

PVC ÉS KG CSÖVEK ÉS IDOMOK
     ,      , HEB, HEA, IPE GERENDA RENDELHETŐ
50 ÉVE MŰKÖDŐ LAKATOS MŰHELY VÁLLAL:

 (garázsajtó, kerítés, kapu, rács stb.)
    12 mm vastagságig, 2500 mm hosszúságig
    100 tonnás élhajlító géppel 3 m szélességig.

BETONACÉLOK
Ø  8 . . . 1  350 Ft 1 290 Ft 6 fm
Ø  10 . . 2  100 Ft 1 990 Ft 6 fm
Ø  12 . .2  900 Ft 2 700 Ft 6 fm

ZÁRTSZELVÉNYEK
40 x 20 x 2 6 fm . . . . . 6  900 Ft 6 600 Ft/szál 
40 x 40 x 2 6 fm . . . . 9  900 Ft 8 900 Ft/szál  
60 x 40 x 2 6 fm . . 12  800 Ft 11 900 Ft/szál 
HEGESZTETT HÁLÓK
5000 x  2000  x  150  x  150 x  4 . .8  900 Ft 8 600 Ft /tábla

HIDEGEN HENGERELT 
   840 Ft/kg

AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! Az árváltozástatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk!

STÚDIÓNKBAN AZ ALÁBBI  
SZOLGÁLTATÁSOKAT TUDOD IGÉNYBE VENNI:

Ft
Ft

Ft
135 Ft

  BÉRLET ÁRAKAT A WEBOLDALUNKON TALÁLOD!

PÉCEL, Maglódi út 14.
TEL.: 06-30-999-7912
WEB: lotuszstudio.hu

NYITVATARTÁS:  
-ig

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

HEKK SZIGET

Pécel, Huszár utca 11. – FOCIPÁLYA
NYITVA:  Szerda-Szombat: 1100-2000 

Vasárnap: 1100-1800p

Kiszállítás: 06-70/214-7020

ÁÁÁ
 15 % KEDVEZMÉNY: WWW.HEKKSZIGET.HU

MENÜ: facebook.com/hekksziget
Házhoz szállítás Pécelen: 350 Ft

PÉCEL, 
Rét utca 6/A.

www.neptunautokozmetika.hu

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

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

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: info@pecelkft.hu
Ügyvezető: Farkas László

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

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

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

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

PIAC
Pécel Üzemeltető Kft.
Telefon: 06-20/615-7550 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEZŐŐRÖK
Telefon: 06-20-245-8808,
e-mail: mezoor@pecel.hu   

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

Péceli Készenléti Önkéntes 
Tűzoltó és Önkéntes 
Mentőszervezet Egyesülete
Telefon: 06-70/204-6554
E-mail: pecelkote@gmail.com

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

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

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

DR. HERKUTZ ZOLTÁN
Rendelési időben hívható telefon-
szám: 06-28/547-236/5-ös mellék, 
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com

DR. RAY PÉTER 
Rendelési időben hívható 
telefonszám: 06-28/547-225 
9 és 16 óra között rendelési időn 
kívül, kizárólag sürgős esetben
hívható a  06-30/495-4854

DR. HERSZÉNYI TAMÁS 
5. számú felnőtt háziorvosi körzet 
Telefon: 06-28/547-236
8 és 16 óra között rendelési időn 
kívül, kizárólag sürgős esetben a 
06-30-910-6610
E-mail: herta018@gmail.com

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

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA 
DR. PERLAKI MÓNIKA 
Rendelési időben hívható telefon-
szám: 06-28/547-236
További információ: 
https://pecel1gyerek.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.

VÉDŐNŐK:
Telefon: 06-28/546-236
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

1. védőnői körzet: 
KERPEN LÁSZLÓNÉ
Telefon:  06-20/367-4031

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

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

4. védőnői körzet: 
CSÉPE KATALIN
Telefon: 06-20-514-5166

5. védőnői körzet: 
KISSNÉ MOLNÁR MELINDA
Telefon: 06-20/320-8445

6. védőnői körzet: 
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
7. védőnői körzet: ROZA TÍMEA
Telefon: 06-20/503-3916

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

Fogorvosi ügyeleti ellátás:
Helyszíne: FOGÁSZATI ÉS SZÁJ-
SEBÉSZETI OKTATÓ INTÉZET
1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Telefon: +36-1-317-6600

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
DR. HÓBOR SÁRA
Telefon: 06-30/379-8373
E-mail: sara.hobor@ijsz.bm.gov.hu

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA
A márciusi szám lapzártája: 2023. március 20.
Kiadó: Fazekas Team Bt.
Felelős szerkesztő: Cseri Katalin, e-mail: ujsag@pecel.hu, tel.: 06-20/356-9096
Munkatárs:  Szolnoki  Zsóka 
HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20/5-934-534 
Nyomda: PHARMA PRESS K  ., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
Felelős vezető: Arany László Tamás ügyvezető igazgató • Megjelenik 6100 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.

KLÍMABERENDEZÉSEK FORGALMAZÁSA 
– KLÍMASZERELÉS 

KLÍMA

INGYENES FELMÉRÉS PÉCELI ÜGYFELEINKNEK!
TELEFON: 06 30 620 7119

WEBOLDAL: www.x-klima.hu
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• Új, Amica márkájú – 4 égőfejes – 
gáztűzhely (1 hónapot használt) jótállás-
sal eladó! Tel.: 06-20/230-4026

• Pécelen eladó: 6 személyes asztal szé-
kekkel, bőr hintaszék, 2 db Singer varró-
gép és új 12 személyes evőeszköz készlet 
olcsón eladó. Érd.: 06-30/634-3655

• Péceli szervizünkbe, gyakorlattal ren-
delkező autószerelőt és karosszéria laka-
tost felveszünk. Jelentkezni a következő 
telefonszámon lehet: 06-20/938-2280.

Fakivágást vállalunk alpintechnikával 
akár elszállítással is. Gallyazás 
kb. 6 méter magasságig. 
Hívjon most! Tel.: 06-30-218-7023

APRÓHIRDETÉS



GYORS ÉS PRECÍZ  
KIVITELEZÉS,  

INGYENES FELMÉRÉSSEL!

+36 20 982 0345
info.kazanking@gmail.com

Víz-, gáz- és  
 

 

 
 SZAKHATÓSÁGI  
ÜGYINTÉZÉSSEL. 

Ha elege van a kialvatlan éjszakákból, vagy az egész napos 
verejték fürdőből, forduljon hozzánk bizalommal, akár 

otthoni készülék esetén vagy ipari klímánál is. Klímaszerelés 
olcsón, rövid határidővel megbízható szakemberektől!g

KLÍMAKING

TELEFON:  
+36 20 982 0345

info.klimakiraly@gmail.com
www.klimaking.hu

MINDEN, AMI KLÍMAÍ
KLÍMASZERELÉS, -SZERVIZ, -KARBANTARTÁS

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

SZÁLLÍTÁS, FUVAROZÁS
KCR 

 
AUTÓVAL!


