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A legfontosabb információk

A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYRÓL
A legfontosabb részleteket a Magyar Közlöny 2021. évi 21. száma rögzíti. Ez alapján
háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget:

H

a valaki megkapta a védőoltást,
vagy igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem
tudott róla vagy nem készült róla teszt és
utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen való átesését is.
Ha valaki megkapta a védőoltást,
nem kell igényelnie az igazolványt. Az állam hivatalból postázza az ingyenes kártyát, annak kiállítását külön nem kell kérni. A védőoltást igazoló kártyának nincs
érvényességi ideje. Az igazolvány a személyi adatok mellett tartalmazza a védőoltás
idejét, valamint típusát.
Ha valaki korábban igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, akkor
a fertőzésből való felgyógyulás napja jelenti
a védettség kezdetét. A felgyógyulás napja az az Elektronikus Egészségügyi Szol-

gáltatási Térben (EESZT) nyilvántartott
dátum, amikor negatív PCR-tesztje vagy
antigén gyorstesztje lett, miután korábban
pozitív tesztje(i) volt(ak). Abban az esetben, ha valakinek csak a fertőzést igazoló
pozitív tesztje van, de több teszt nem készült – mert pl. tünetmentes, enyhe tünetes volt és otthoni karanténban maradt –
akkor a teszt utáni 10. nap a felgyógyulás
hivatalos napja. A védettségi igazolvány
érvényessége az igazolt felgyógyulást követő 6 hónap. A kártya ebben az esetben
is ingyenes, az állam hivatalból postázza,
annak kiállítását külön nem kell kérni.
Ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem
készült róla teszt, akkor igazolhatja a

fertőzésen való átesését ellenanyag-vizsgálattal is. Ebben az
esetben a vizsgálat önköltséges,
de hatósági áras lesz, melynek
összege 11 000 forint. Emellett
ki kell fizetnie a védettségi igazolvány kiállításnak 3000 forintos összegét is. Ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy
korábban valóban fertőzött volt,
akkor a védettségi igazolvány
érvényessége 4 hónap. Ebben
az esetben a védettségi igazolványt elektronikus úton (a fővárosi és megyei kormányhivatal
által rendszeresített elektronikus űrlapon),
vagy személyesen is lehet igényelni bármely
kormányablakban.
A védettséget az igazolványon túl applikációval is lehet igazolni. Az applikáció az érintett azonosítását követően – az
EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az érintett oltottságát. Az applikáció
az oltott nevét, TAJ számát, az oltás idejét,
a védőoltás típusát, a fertőzéssel szembeni
védettség tényét vagy annak hiányát jeleníti meg.
A kártya személyazonosító igazolvány
vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes, és az egyes adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.
Forrás: https://kormany.hu

VISSZAVONTÁK A BAROMFIK KÖTELEZŐ ZÁRTAN
TARTÁSÁRA VONATKOZÓ ORSZÁGOS ELŐÍRÁST
Az országos főállatorvos 2021. május 14-én megjelent határozatával
visszavonta a baromfik kötelező
zártan tartására
ára vonatkozó országoss előírást. A könnyítést
ítést
a járványhely-zet kedvező alakulása indokolja,
ugyanis a
Nemze-
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TÁJÉKOZTATÁS
KÖZTERÜLETI
PARKOLÁSRÓL

ÖNKORMÁNYZAT

ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) laboratóriuma 2021. április
13-a óta nem mutatott ki újabb masem
dárinfluenza-fertőzést
uenza
házi, sem vadon élő,
fogságsem pedig
p
ban tartott madarakban.
ra
Az enyhítés
mellett a járványvédelmi minimum-

feltételeket továbbra is teljesíteniük
kell a gazdáknak, továbbá ezután is
érvényesek a zártan etetést és itatást előíró rendelkezések, valamint
a takarmányt is zárt helyen kell tárolni.
A madárinfluenza betegséggel
kapcsolatos további tudnivalókról a
Nébih tematikus oldalán tájékozódhatnak az érintettek:
https://portal.nebih.gov.hu/
madarinfluenza
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POLGÁRMESTERI

TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Péceliek!
A múlt hónapban az írásom témája a közadakozás volt, így először erre reagálnék.
Sajnos, a szükséges összeg csekély hányada
jött csupán össze, konkrétan 1 350 000 forint. Így – ahogyan ígértem –, az adakozásban résztvevőknek visszautaljuk a befizetett
összeget. Köszönöm annak a 14 családnak,
akik hittek az ötlet megvalósulásában! Ez
az akció ugyan nem érte el a célját, ennek
ellenére biztos vagyok abban, hogy közadakozásra szükség van, és élni is fogok ezzel
a lehetőséggel a jövőben. Meg kell érteni,
hogy közpénzből nem jut egy-egy városrész minden problémájának megoldására,
ez csak lakossági összefogással lehetséges.
Sokszor beszéltünk már a Pesti úton létesített gyalogátkelőhelyről, amely már
egy ideje ott áll, de még nem működik.
Röviden vázolnám, hogy miért van ez így.
A tervezett zebra mellett a Közlekedési Hatóság engedélyezte egy gyalogos út kiépítését is, melyet a NIF és a STRABAG Zrt. a
vasút felújítás projekt keretén belül valósított meg. Ehhez megadta hozzájárulását a
Magyar Közút Zrt. is. A két munka párhuzamos kivitelezése során derült ki, hogy a
gyalogos út nem teljesen a tervek és engedélyek alapján épült meg, és a helyszínben
is átfedés történt, ezért a Magyar Közút
Zrt. az önkormányzati beruházás – a zebra – helyszínének korrekcióját javasolta.
A Közlekedési Hatóság azonban a gyalogút műszaki átalakítása mellett a már áthelyezett gyalogátkelőre is új előírásokat fogalmazott meg. A korrigált dokumentumok
és kivitelezés – az időjárás függvényében –
júniusban fognak elkészülni, amelyet már
követheti a forgalomba helyezés is.
A piac felújítás projektnél is hasonló problémával küzdünk. A 2018-ban elnyert pályázat alapjául szolgáló terveket vette igénybe
az önkormányzat a közbeszerzés lebonyolításához. Sajnos, csak a kivitelezés megkez-

Tisztelt péceli lakosok, tisztelt gépjármű
tulajdonosok és üzembentartók!

dése után derült fény a terv bizonyos hiányosságaira, amelyeket a kivitelezővel és a
támogatóval egyeztetve lehet csak kezelni.
Ez az egyeztetés zajlik jelenleg. A kifizetést
illetően téves információk is terjednek, ezért
az ezzel kapcsolatos tényeket is közzé teszem: a kivitelező, a szerződés megkötését
követően 20 % -os előleget kapott, majd ezután egy 25 %-os részszámlát is megfizetett
már az önkormányzat. Jelenleg a munkálatok 50%-ánál tartunk, de a korrigált műszaki tartalom és a tervezettnél gyorsabb
kivitelezés miatt a pályázati forrás folyósítása nem történt meg időben. Bízunk abban,
hogy hamarosan megoldódik ez a probléma, és a munka ugyanolyan jó ütemben fog
haladni, mint az elején. Bár a kivitelező által vállalt 300 napos határidő leteltéig bőven van idő, de mindenkinek az az érdeke,
hogy minél előbb elkészüljön a piactér.
Szerencsére jó hírekkel is szolgálhatok.
Május utolsó napjaiban a buszvégállomás
környékének útburkolata megújult. Ez öröm
az arra közlekedő polgárok számára, valamint lehetővé teszi a 169E jelzésű autóbusz
további zavartalan működését. A buszforduló az állami tulajdonban lévő és a Magyar
Közút Zrt. által üzemeltetett közút területén található, ennek ellenére az útfelújítás
költségét – 6 millió forint – az önkormányzat a saját költségvetési forrásából finanszírozta. Ezt megelőzően a Volánbusz Zrt.
már többször jelezte, hogy az út rossz minősége a járművek károsodását okozhatja.
A másik jó hír az, hogy a régóta áhított
üzletközpont megvalósulása körvonalazódik. Az új felüljáró Rákóczi utcai torkolata
és a Damjanich utca közötti területen épülhet ki egy kereskedelmi központ. A befektető telepítési tanulmánytervet nyújtott be
az önkormányzat részére. A tervek szerint
egy 7000 m2-es objektum fog megépülni.
Örüljünk a hírnek, de tudni kell, hogy ez
nem megy egyik napról a másikra, az építkezés leghamarabb 2022-ben kezdődhet el. Az önkormányzat minden segítséget és támogatást megad annak
érdekében, hogy ez az egész várost
pozitívan érintő beruházás sikeresen megvalósulhasson.
Tisztelettel:
Horváth Tibor polgármester

A leendő üzletközpont
látványterve
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Mint azt önök is tapasztalhatják,
egyre nagyobb
gondot jelent a
város szűk utcáin a közterületen parkoló autók sokasága. A
parkoló autók esetenként már akadályozzák a biztonságos és folyamatos gépjármű és gyalogos közlekedést is.
Jogszabály tartalmazza, hogy az egyes ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges
gépjármű parkolóhelyek száma hogyan számítható ki, és azt is, hogy ezt a parkolóigényt az ingatlanokon belül kell kielégíteni. Vonatkozik ez
egyként a lakóingatlanokra, és a vállalkozások
működése által generált forgalom miatti parkolóhelyekre is.
Pécel Város Önkormányzata első lépésként
a közlekedési szempontból neuralgikus részeken a megállást és várakozást tiltó táblák kihelyezésével eseti módon kezdte meg a közterületi parkolás visszaszorítását, egyelőre
még azokon a helyeken, ahol ez a parkolás zavaró. Ez a tiltás egyben a közterületfelügyeleti
tevékenység erősítésével párosul, ami szabálytalan parkolás esetében szankciókat vonhat maga után.
Pécel Város Önkormányzata azonban tervezi egy, a város egészét érintő közlekedési és csapadékvíz kezelési koncepció megalkotását is,
amely a közterületi parkolás kérdését is érinteni fogja. Az utcákon kialakítandó csapadékvíz
elvezető rendszer árkai, a vállalkozások üzletszerű tevékenységéhez tartozó parkoltatás ellenőrzése, és a vállalkozások ingatlanára való
beterelése közterületről, jelentős mértékben
szűkíteni fogják a parkolásra alkalmas területeket. Ennek a jövőt illető kezelése érdekében a
helyi építési szabályzat jelenleg folyó felülvizsgálata és módosítása is a telken belül létesítendő több parkolóhelyet fogja preferálni.
Összességében kérjük, ki-ki kezdje el megfontolni vagy kialakítani azt, hogy miképpen tudja
megoldani saját és vendégei, valamint üzletfelei gépjárműveinek a saját ingatlanán való minél
teljesebb elhelyezését a következő időszakban,
hogy ne érje felkészületlenül környezetében
a közterület alakulása vagy a közlekedési rend
megváltozása.
Az Önkormányzat mindezektől függetlenül
azt kéri, hogy mindenki álljon be a gépjárművével a saját ingatlanára, ezzel is segítve a lakótársak közlekedését.
Pécel Város Önkormányzata

INTERJÚ

Amikor a nagyközség
VÁROSSÁ VÁLT
Ez évben ünnepeljük Pécel várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Teleki Gyula volt polgármester segítségével idézzük fel az akkori történéseket.

Dr. Világosi Gábor államtitkár átadja
a város kulcsát Teleki Gyula polgármesternek

H

ogyan született a várossá
válás gondolata? Bizonyára komoly feltételeknek
kellett megfelelni.
– A Belügyminisztériumtól megkerestek 1996
elején, hogy lehetőségünk
van pályázni a városi címre, mert
a régióban Pécel fejlődött a legtöbbet a rendszerváltást követő
5 évben. Ezt megtiszteltetésnek
vettük, és a képviselő-testület
egyetértésével benyújtottuk a
pályázatot, mely valóban feltételekhez kötődött.

– Miben nyilvánult meg
konkrétan ez a fejlődés?
Milyen fejlesztések történtek 1990-95 között?
– Elődeink munkája révén
két középiskolánk, két általános iskolánk, három óvodánk,
4

bölcsődénk, egészségházunk
volt és művelődési ház is működött. Itt volt a Polgárvédelmi
Intézet oktató bázisa, valamint
két megyei működésű szociális
otthon. Az új képviselő-testülettel létrehoztuk a Zeneiskolát,
valamint elősegítettük a Katolikus Általános Iskola elindulását az egyház és a lakosság
igénye alapján. Az Adventista
Teológiai Főiskola is megkezdte
működését. Építési telket biztosítottunk az Egymást Segítő Egyesület (ESE) számára,
ezzel segítve munkájuk bein-

dulását. Az általunk létesített
új intézményi körhöz tartozik
még a Péceli Rendőrőrs megvalósítása, melyet az akkor még
félbemaradt tanácsi épületben
helyeztünk el. Megépítettük az
orvosi rendelő 3. szintjét, és
óvodát bővítettünk. Kereskedelmi oldalon a benzinkút és
a Penny üzlet megépítését engedélyeztük, valamint a kiskereskedelmi üzleteinket magánvállalkozóknak adtuk át.
Az Ipari Park kialakításánál a közművek bővítésével,
földterület átadásával segítettük a munkahelyteremtést,
valamint adókedvezményt adtunk a nagyobb cégeknek annak érdekében, hogy Pécelen
telepedjenek le. A közműfejlesztéseknél történt a leglátványosabb fejlődés. Az állam
akkor támogatta a víz-és csatornahálózat, szennyvíztisztító telep és víztározók építését
40-50 %-os beruházási összegig.
Több tíz kilométer szennyvízcsatornát és aszfaltutat építettünk lakossági hozzájárulás
nélkül. Természetesen a szennyvíztisztító bővítését, ivóvízkutak
fúrását, víztározók építését is
megvalósítottuk. A várossá válást elősegítette az is, hogy meg-

szüntettük a nyári ivóvízhiányt
és bővítettük a gázrendszert.
A nagyobb régiót érintő önkormányzatokkal közösen teremtettük meg a telefonhálózat kiépítését Pécelen is.
1992 nyarán településünk
déli részén egy hatalmas felhőszakadás nagy károkat okozott
nagyközségünknek. A záportározók gátjai átszakadtak, a Kolozsvári utcában lévő közúti hidat elsodorta az árvíz, a házak
udvarába sár és víz özönlött be
a Lélek-patak mentén is. A szántóföldekről lezúduló csapadékvíz-elvezetését szabályoztuk, a
károkat megszüntettük. Ezek
összessége együttesen eredményezte Pécel várossá válását.

– Honnan volt pénze az
önkormányzatnak a beruházásokra?
– Az állami költségvetésből
a szükséges dologi és bérjellegű
összegeket megkapták az intézményeink, a bevételeinkből megmaradt tíz milliókat fordítottuk a
fontos lakossági igények kielégítésére, pályázatokra. A nagyobb
beruházások pályáztatása nyílt
versenytárgyalásokon zajlott 1015 vállalkozó jelenlétében, ahol a
második fordulóban az árak lefelé
zuhantak. Az állami költségvetésen kívül a meglévő földterületeinkből is bevételekhez jutottunk,
helyi adó csak az iparűzési volt.
Elismerendő az is, hogy a képviselő-testületünk az első 4 évben

A KÉPVISELŐTESTÜLET
TAGJAI 1996-BAN:
Teleki Gyula polgármester, Kiss
József alpolgármester, Bíró Attila, Farkasné Furulyás Ibolya,
Holicza János, Juhász Miklós, Dr. Jávor Zsuzsa, Kiss Mik-

lós, Koricsánszky Attila, Kádár
László, Maku László, Márkus
János, Podmaniczky Béla, Dr.
Ray Péter, Szolga Lajos, Szűcs
Géza, Dr. Varga László.
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Az ivókút avatása
a Művelődési Ház kertjében
nem vett fel tiszteletdíjat, ezzel
segítette a fejlesztéseket. Felszámoltuk a drágán üzemelő költségvetési üzemet, és a hivatal létszáma is alacsony maradt.

mata. A város alapítóoklevelét
és kulcsát a Belügyminisztérium államtitkára adta át. Beszédet mondtak Pest megye illetékes vezetői, országgyűlési
képviselőnk, Gödöllő és Sepsiszentgyörgy polgármestere. Ekkor adtuk át a „Pécel Város Díszpolgára” kitüntető címeket is. Az
ünnepség szervezésében segítségemre volt többek között Nagy
Lajosné, Gabika, a Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatója.
Délután a Művelődési Ház kertjében felavattuk Pannonhalmi
Zsuzsa keramikus művész Paula
nevű díszkútját, és a zenés-táncos műsorok estig tartottak.

– Mi volt a jelentősége a
várossá nyilvánításnak?
– A várossá válás több előnyt
is adott településünknek. Egyrészt, több pénzt kaptunk költségvetésünkbe a várossá válás
után az államtól, másrészt, államigazgatási területen is változás történt, kialakítottuk a
mostani kormányablak elődjét,
így a péceli polgároknak nem
kellett más településre menni
ügyeiket intézni, célunk volt,
hogy minél több szolgáltatást – Reméljük, sokan őrzik
helyben kapjon meg a lakosság. emlékükben ezt a szép napot. Ön 1990 és 1998 között
– A várossá nyilvánítás volt Pécel polgármestere.
hivatalos dokumentáció- Mi történt az azt követő
ja 1996. július elsején tör- években, figyelemmel kítént. A lakosság számá- séri a mostani közéletet?
ra rendezett nagyszabású
– 2010-ig aktív résztvevője
ünnepségre kicsit később voltam a péceli közéletnek, mikerült sor. Hogyan zajlott vel a képviselő-testület tagja vola városavató ünnepség? tam, 6 évig pedig alpolgármes– Erre az alkalomra Állam- terként tevékenykedtem. Azóta
alapító Szent István ünnepét tar- élem a boldog nyugdíjas életetottuk megfelelőnek, melyet ak- met, gyakran kirándulok felesékor augusztus 18-án tartottunk gemmel, és sokat vagyok együtt
meg. Ha ránézek az akkori meg- unokámmal, ami nagy öröm
hívóra, újra magam előtt látom számomra. Mivel Pécelen élek,
az eseményeket. Reggel zenés természetesen figyelemmel kíébresztővel kezdtünk, majd öku- sérem a helyi közéletet, érdekel,
menikus istentisztelet volt zász- hogyan alakul városunk sorsa.
ló áldással, térzene a Kossuth téren. A Polgárvédelmi Intézetben – Köszönöm a beszélgetést,
11 órakor kezdődött a kulturá- jó egészséget kívánok!
lis műsor és a városavatás folyaL.Á.
2021. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK
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ÚJRA IDŐPONTFOGLALÁS NÉLKÜL
INTÉZHETJÜK
ÜGYEINKET
A fokozatos újranyitásra irányuló kormányzati intézkedésekkel összhangban a kormányablakokban és okmányirodákban május 25-től
újra lehetséges a sorszámhúzás az ügyfélszolgálatokon.
Az ügyfelek és az ügyintézők egészsége védelme érdekében természetesen továbbra is kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk
viselése, a higiéniás szabályok, valamint a megfelelő védőtávolság
betartása. Erre tekintettel – a helyi sajátosságoknak megfelelően az ügyféltérben várakozók számának korlátozása is elrendelhető.
Kérjük, hogy az ügyintézésre érkező ügyfél mellett csak különösen
indokolt esetben legyen kísérő személy, továbbá – ha az időjárás megengedi – a zárt ügyféltér helyett inkább a szabadban várakozzanak.
A sorban állás elkerülését segíti a Kormányablak nevű mobilalkalmazás, amely térképen jeleníti meg az ország valamennyi kormányablakát, és tájékoztatást ad arról, hogy a kiválasztott ügytípusban
mennyi a várható várakozási idő a közelben lévő ügyfélszolgálatokon. Az applikácó hasznos új funkciója a sorszám szkennelés, ami lehetővé teszi, hogy a telefonunk kamerájával beolvassuk a kormányablakban kapott sorszámunkat, és személyes értesítést kapjunk,
mielőtt sorra kerülünk. Így nem kell egyfolytában a sorszámkijelzőt
figyelnünk, várakozhatunk az ügyféltéren kívül, vagy akár megihatunk egy kávét a közelben. A kényelmes és rugalmas ügyintézést segítő alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play áruházból, valamint az App Store-ból.
A gördülékeny ügyintézés, és a várakozási idő csökkentése érdekében célszerű továbbra is időpontot foglalni. Fontos változás, hogy
az online időpontfoglaló rendszer használatához ismét szükséges
az Ügyfélkapus azonosítás. Természetesen a 0-24/7-ben ingyenesen
hívható 1818-as számon a telefonos időpontfoglaláshoz továbbra
sem szükséges regisztráció.
Mielőtt elindulnánk, érdemes ellátogatni a megújult magyarorszag.hu oldalra, ahol a leggyakoribb ügytípusokhoz részletes
tudnivalókat, illetve – az ügyfélszolgálatok személyes felkeresése
helyett – már számos ügyben online ügyintézési lehetőséget is találhatunk, amelyekhez már az arcképes azonosítást is használhatjuk.
Forrás: https://www.kormanyhivatal.hu

KORMÁNYABLAK
Pécel, Kossuth tér 1.
NYITVATARTÁS:
Hétfő 8.00-18.00
Kedd 8.00-16.00
Szerda 11.00-19.00

Csütörtök 8.00-16.00
Péntek 8.00-14.00
Szombat -Vasárnap ZÁRVA

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

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 egyeztetéss
a 06-28/662-007-es telefonszámon.

HA NINCS ELEGENDŐ ZSÁK

SARLÓS
IMRE alpolgármester (Közösség
SA
Pécelért
Egyesület) 7. körzet képviselője.
P
Telefon: 06-20/410-0000
E-mail: sarlos.imre@pecel.hu.
Időpont
egyeztetés a 06-20/410-0000-as
Id
telefonszámon.
VARMUZSA PÉTER (Közösség Pécelért Egyesület)
gy
)
1. körzet képviselője. Telefon:
06-20/349-1305, E-mail: varmuzsa.
peter@pecel.hu. Időpont egyeztetés
a 06-20/349-1305-ös telefonszámon.

T
TORMA
GÁBOR (Közösség Pécelért
Egyesület) 2. körzet képviselője.
T
Telefon: 06-20/924-6244
E-mail:
E
torma.gabor@pecel.hu
PANKUCSI EDINA (Közösség Pécelért Egyesület) 3. körzet képviselője.
Telefon: 06/20-349-0415
E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu
KA
KARSAI ANDRÁS (Független)
4.
4 körzet képviselője.
T
Telefon: 06-30/773-1100.
E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadóóra:
ó Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általános
no Iskola emeleti 8-as termében.
KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért
Egyesület) 6. körzet képviselője
Telefon: 06-20/349-0147
E-mail: kristof.peter@pecel.hu

VÁROSI GYEREKNAP
PÉCELEN
2021-BEN a gyermeknap nem
a megszokott mozgalmas, aktivitásokkal teli kavalkád volt, de így is
minden gyermek találhatott kedvére
programot a Topolyosban szervezett
rendezvényen. A koronavírus-világjárvány miatti korlátozások igencsak
megnehezítették a programok összeállítását, azonban a szervezők mindent megtettek, hogy a gyermekek
jól érezzék magukat. Volt, aki körhintázott, lovagolt, arcfestésen, illetve ügyességi feladatokon vett részt,
vagy éppen csak sétált egyet a Topolyosban ezen a szép napon.
A szervezésben részt vett Pécel
Város Önkormányzata, a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál

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

A járványügyi helyzet enyhülésével 2021. május 27. napjától újraindul a személyes ügyfélfogadás a
Péceli Polgármesteri Hivatalban.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a járványügyi helyzet bár enyhült, de nem szűnt
meg, ezért a személyes ügyintézés során kérjük a higiéniai és járványügyi szabályok fokozott betartását. Az ügyintézés teljes ideje
alatt kötelező az arcmaszk hasz-

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

KŐVÁRI IMRE
Telefon: 06-70/602-1549
E-mail: kovari.imre@pecel.hu
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HÁZHOZ MENŐ
ZÖLDHULLADÉK
GYŰJTÉS 2021.

Hétfő
Kedd
Péntek

JÚNIUS
14., 28.
1., 15., 29.
4., 18.

A KERTGONDOZÁS során
levágott füvet és egyéb lágyszárú
növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze
ki az ingatlana elé, a közterületet
nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel
egyidejűleg munkatársaink 2 db
cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi érté-

HÁZHOZ MENŐ
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS
GYŰJTÉS 2021.
Művelődési Ház, a Közösség Pécelért Egyesület, a Pécel Üzemeltető
Kft, a Burián-kalandpark, a Grill és
Lepények Háza Kft., a Játék & Ajándék Bolt Pécel, Piactér, a Gold Patrol
Kft. Pécel járőrszolgálat.

ÚJRAINDUL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
A PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

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

AKINEK zöldhulladék és kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas zsákra van szüksége, április eleje óta beszerezheti azokat a Kiss Festék, Háztartási és Vegyiáru
Szaküzletben (Pécel, Rákos utca 3.).
Fontos tudnivaló, hogy a zsákok átvételéhez péceli lakcímkártya bemutatása, valamint egy négy
példányos átadás-átvételi elismervény kitöltése
szükséges. A zsákok ellenértékét nem a helyszínen kell kifizetni, azt egy későbbi időpontban a
NHKV Zrt. számlázza ki. Ezért érdemes megőrizni az üzletben kapott átvételi elismervényt.
NYITVATARTÁSI IDŐ:
Hétfőtől péntekig: 7.00-17.30,
szombaton: 7.00-13.00
L.Á.

kommunális
hull. szállítás
napja

nálata, és a megfelelő védőtávolság betartása.
A Hivatal általános ügyfélfogadási rendje a következő:
hétfő: 8:30 órától 12:00 óráig
és 13:00 órától 17:30 óráig,
szerda: 8:30 órától 12:00 óráig
és 13:00 órától 15:30 óráig.
Bővebb információt a www.
pecel.hu oldalon olvashatnak.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
PÉCELI HÍREK | 2021. JÚNIUS

JÚNIUS
7., 21.

„TISZTA UDVAR,
RENDES HÁZ”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a „Tiszta udvar,
rendes ház” elismerő cím adományozására
A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere pályázatot hirdet a „Tiszta
udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására. A
„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására vonatkozó pályázatok 2021. június 30. napjáig
nyújthatók be Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága részére
(2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
A javaslattételre vonatkozó részletes felhívás megtekinthető a www.pecel.hu honlapon, valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
2021. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló,
sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az öszszegyűjtött csomagolási hulladék
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban,
illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő,
jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

kesítési helyeken lehet beszerezni
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó,
vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A
zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális
többlethulladékos zsák árával megegyező: 206 Ft+ÁFA/db), utólag a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV)
Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes
zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt,
kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és
színtelen öblös, üdítős, boros,
pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az
üveg gyűjtőponton történik!
(Kossuth Lajos utca 18.)

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
PÉCELEN: Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál
Művelődési Ház – 2119 Pécel, Isaszegi út 3.
Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. Páros hét: csütörtök 8-12-ig.
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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

KÖZÖSSÉG

OKTATÁS

Tavaszköszöntő
A NYITNIKÉK ÓVODÁBAN
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Péceli Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A részletes pályázati feltételek
a www.kozigallas.gov.hu
internetes oldalon és Pécel Város
Önkormányzatának honlapján
(www.pecel.hu) érhetők el.

FOGORVOSI
ÜGYELETI
ELLÁTÁS
Tájéko
Tájékoztatjuk
a lakosságot, hogy a
fog
fogorvosi ügyeleti ellátást Pécel
c Város lakossága részére a
Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézete biztosítja.
Helyszíne: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató
Intézet
1088 Budapest,
10
Szentkirályi
Szen
utca 40.
Telefon: +36-1-317-6600
AZ ÜGYELETI ELLÁTÁS
IGÉNYBE VEHETŐ:
Hétfő-Péntek: 20:00-07:00
Szombat:
08:00-13:00, 14:00-19:00,
20:00-24:00
Vasárnap:
00.00-07:00, 08:00-13:00
Hétfő:
00:00-07:00
Ünnepnap a vasárnapi készenléttel
megegyező.
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ÚJRA ADÓMENTES

a „pálinkafőzés”

Idén több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabályai. Míg a főzés adminisztrációs
teendői szinte alig változtak, a párlat-előállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a
magánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt.

A

2021-es változások nem befolyásolják a párlatkészítés két
eddig is megszokott módját,
tehát pálinkát továbbra is magánfőzéssel vagy bérfőzetéssel lehet előállítani.
A magánfőző személyes fogyasztásra
maga állítja elő a párlatot saját gyümölcsből, és legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját pálinkafőzőt használhat.
Újdonság idén, hogy a magánfőzés
adómentessé vált, de a főzhető mennyiség – 86 liter – nem
változott. Ez a mennyiség, ahogyan korábban is, csak a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által
fogyasztható el, vagy kizárólag adóraktár részére értékesíthető.
Az adómentességgel megszűnik a párlatadójegy is.
Mostantól a magánfőzőnek a pálinkafőzés előtt a NAV J49-es nyomtatványt kell elküldeni a NAV-hoz
akár elektronikusan, akár papíron.
Meg kell adnia a nevét, a lakcímét,
az adóazonosító jelét, a főzni tervezett pálinka mennyiségét literben és
nyilatkoznia kell, hogy a magánfőzés
feltételeinek megfelel. A bejelentés
alapján a NAV magánfőzöttpárlatszármazási igazolást készít, amit elküld a magánfőzőnek.
Ha valaki most kezdene otthoni főzésbe, vagy már főz, de adatai

megváltoztak, a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés megszerzését, valamint a változásokat 15
napon belül kell bejelenteni a
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az ellenőrzéseket az önkormányzati adóhatóság
munkatársai végzik. Valótlan adatok
megadása, vagy a főzés bejelentésének hiánya miatt a desztillálóberendezést és az azon előállított párlatot
le is foglalhatják.
A bérfőzetéssel szeszfőzdében előállított pálinka után a bérfőzetőnek
2021-től évente 50 liter mennyiségig nem kell adót fizetnie, az 50 litert
meghaladó vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt mennyiségre az adó hektoliterenként 333 385
forint. Az 50 literes mennyiség alatt
43 hektoliterfok alkoholterméket kell
érteni, amely például 86 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatnak feleltethető meg.
A jövedéki ügyeket elektronikusan kell intézni. Ez alól magánfőzőnél csak a bejelentési kötelezettség
és a származás igazolása, a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnál
pedig az adóraktári nyilvántartás
vezetése és adatszolgáltatása jelent
kivételt.

„Alszik a hóban a hegy a völgy,
hallgat az erdő, hallgat a föld.
Egyszerre mégis rezzen a táj,
hármat fütyül egy kismadár. „
Szabó Lőrinc: (részlet)

A

hogy minden évben, úgy
idén is megünnepeltük
óvodánk névadó napját,
a Nyitnikék napot. Erre az alkalomra minden csoport tortát készített, és közösen elszavaltuk Szabó Lőrinc Nyitnikék
című versét, énekeltünk és ünnepi hangulatban töltöttük el
a napot.
Csoportjaink minden tavaszszal az udvaron szorgoskodnak,
szülők által felajánlott virágokat, fát és gyógynövényeket ültetnek, így saját kezükkel teszik
színesebbé és vidámabbá az

óvoda környezetét. Tevékenységeink során a gyerekek megismerkednek a kerti munkához szükséges szerszámokkal,
a talaj előkészítésével, a növényekkel és azok gondozásával,
a gyomlálással, ültetéssel és
öntözéssel.
A kis kertészek örömmel
vetik bele magukat
ukat a
munkába, miközközben észrevétlenül,
ül,
játékos módon
tanulnak. Ezek
a közös élmé-nyek a fejlesztő

hatásuk mellett felejthetetlen
pillanatokat és szorosabb társas kapcsolatokat hoznak létre a gyerekek között.
A megújuló természet minket
is új reményekkel és ötletekkel
töltött fel, ennek hatására közös összefogással elkészült az
óvoda udvarán a kis mezítlábas tanösvényünk.
Ehhez rengeteg felajánlást
és segítséget kaptunk a szülőktől, és néhány segítőkész
péceli lakostól, amit ezúton
is szeretnénk megköszönni. S
hogy miért nevezzük mezítlábasnak?
Mert ez egy
gy olyan kis park,
amely különféle járófelületeket tartalfelü
maz,
amin mem
zítláb
célszerű
z
végig
sétálni.
v
Mindamellett,
M
hogy
a mezítláb
h

járás jótékony hatással van a
szervezetünkre, a különböző
felületek még jobban stimulálják a talp reflexzónáit.
Találkozhatunk benne faforgáccsal, murvával, fakéreggel,
műfűvel, faszeletekkel, sóderrel, kisebb kavicsokkal és nagyobb kövekkel, melyek a puha
talpacskáknak izgalmas kihívást jelentenek.
S hogy a sétánk még izgalmasabb legyen, néhány gyógyés fűszernövény is díszíti a kis
mezítlábas parkunkat.
A tanösvényt pedagógusi vagy
szülői felügyelettel bármikor
használhatják a gyerekek.
Szánjanak rá egy kis időt és
próbálják ki, hiszen ebben a
nehéz és lehangoló pandémiás
időszakban mindenkinek szüksége van kikapcsolódásra, és ez
egy nagyszerű móka, sok nevetéssel!
László-Kókai Brigitta
óvodapedagógus

ÓVODAPEDAGÓGUS KOLLÉGÁK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
Pécel Város Óvodái a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pécel Város Óvodái Székhely
Óvodában (a Nyitnikék Óvodában) betöltendő

ÓVODAPEDAGÓGUSI MUNKAKÖRRE.
A részletes pályázati feltételek a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon
és Pécel Város Önkormányzatának honlapján (www.pecel.hu) érhetők el.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
PÉCELI HÍREK | 2021. JÚNIUS
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Rádays ballagás – ONLINE-BAN
Régi szép idők… virágdíszes iskola, ünneplőbe öltözött diákok, tanárok, ünneplő rokonság… Ahogy
a tavalyi, úgy az idei esztendőben sem kerülhetett erre sor így, a pandémia korlátozásai miatt.

MŰVÉSZETI TEHETSÉGGONDOZÁS A SZEMERÉBEN

Böszörményi Hanga 7.o

A

digitális keretek közt azonban mindent megtettek a szervezők, hogy
az ünnepélyes búcsúztató megtörténhessen. Az utolsó áprilisi tanítási nap
délutánján 5 órakor gyülekeztünk virtuálisan, a tanév során sikeresen használt
Classroom meet felületén. Kóródi Mária
igazgató asszony köszöntött bennünket
az iskolánk tanterméből, színesre rajzolt

tábla előtt állva – nem hiányzott a díszletből a csokornyi orgona sem. Ezután pedig
műsor következett, most felvételről. Meghallgattuk a főigazgató úr beszédét, láthattuk az iskola udvarán lévő Ráday szobor
megkoszorúzását, s az ilyenkor illő zászlóátadást. Az osztályfőnökök, Petró Melinda, Kismarjai Balázs és Horváthné Szombathelyi Katalin ünnepélyes szavakkal

Kóródi Mária intézményegység-vezető köszöntője:

BÚCSÚ
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Kedves virtuális,
de valós ballagóinktól

Szabó Fruzsina 8.o

Dóczi Zoé 5.o

búcsúztak osztályaiktól. Az évfolyam tanulója idén Bánfi Anna, s Ráday-díjas lett
Kunhegyi Zsófia, valamint dicséretet kapott a levelező tagozat legjobb tanulója is.
Így zajlott az idei ballagásunk. Nagy
örömmel, hogy a technika révén együtt
lehettünk, és azzal a végkövetkeztetéssel,
hogy a személyes találkozás varázsa semmivel nem pótolható. Jó lenne, ha egy év
múlva a hagyományos módon ünnepelhetnénk!

A PIOK SZEMERE PÁL
Általános Iskolában 2013 óta
működik a Tehetség Kör a művészetek iránt érdeklődő, alkotni vágyó gyerekek számára. A
szakköri élet közös felfedező út
egy-egy téma vagy kor feldolgozásával, új technikák kipróbálásával, kirándulással, játékkal, beszélgetésekkel. A szakkör
tagjai sikerrel vesznek részt pályázatokon, versenyeken, többen
közülük művészeti területeken
tanulnak tovább.
Immár harmadik alkalommal
nyertünk terveinkhez támogatást a Miniszterelnökség Nemzeti Tehetség Program pályázatán. A támogatás nélkül ezt az
eszköz- és programgazdagságot
ebben a formában nem tudnánk
megvalósítani. Az idei tanévben
a képzelet a témánk, különleges világot teremtünk a Föld, a
Világegyetem csodáival ismerkedve, kalandozunk régi korok
mesevilágában és a jövőbe is az
alkotásokon keresztül.
Törteli Helga művésztanár

Pap-Veres Andrea Zsuzsanna tanár

Darányi Dia 7.o

Akár egy tucat classroom lecke
elnyom a digitális világ,
a legtöbb szülő a nyugalmat keresve
öntudatlan hívja barátját, szomszédját.

Kényszerből úgy másfél tanéve
távol kerültünk tőletek
s az utolsó számozott napon
fogadjátok most köszöntésemet.

A tanárok újra „gépre” ültek
s elindult végre az új világ,
monitor, tablet, dinamikus vázlat
s rajtunk a digitális kultúra foga rág.

Te hogy tudsz segíteni a tanulásban
érted egyáltalán, ami ma érkezett?
Redmenta tesztet oldottál már?
És hányast kapott érte a gyerek?

Ki tudta volna tavaly márciusban,
hogy ebben a tanévben majd mi lesz?
Rövid hír novemberben és
a szalagavatót megtartani sem lehet.

A kollégák a discordon nyomultak,
de a kontakt óra túl rövid és néha sok,
ki jelentkezett be és ki nem,
tanulok, hallgatok vagy csak hunyok.

Újra nincs szóbeli érettségi?
És előrehozott lesz vajon?
Mondják már meg mért történik mindez?
És miért pont mi velünk, nem tudom.

Először sokan örültek, éljeneztek,
hú de jó, úja nem lesz most suli
otthon maradva úgy karácsonyig
nem kell majd tanulni, ez az egy tuti.

Nyakunkba ömlik ötezer feladat naponta
diákok kérdik, hogy van ez?
Beszélni kell majd Pi tanár úrral
de ne tudja meg, mert jaj, mi lesz?

Május 3? Védett minden tanár?
És az egyetemmel majd mi lesz?
Sok kérdés, kevés válasz, de a
matek május 4, az igen!

Kezdetben paráztunk többen,
távolról tanítani újra, hogy lehet?
De volt hozzá elég sok ötlet
s nem nyomtunk egymásra bélyeget.

Abnormális, hogy reggeltől estig
a monitor előtt görnyedni kell,
de írjuk le még azt is bő 5 oldalon majd,
hogy a kézilabdában mi a csel?

Kicsit hosszú volt a búcsú, bocsánat
ha végig hallgattátok, nekem öröm.
Szívemet boldogság tölti el,
mert Rádaysok voltatok, ezt köszönöm!
PÉCELI HÍREK | 2021. JÚNIUS

Császár Gábor 7.o

Apró ajándék gyereknapra
A KÉPVISELŐKTŐL A PÉCELI GYEREKEKNEK

HORVÁTH TIBOR polgár- Könyvtár és Szemere Pál Művemester, a Közösség Pécelért kép- lődési Ház dolgozóival közösen
viselői és a Lázár Ervin Városi egy kisebb ajándékcsomagot ál2021. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK

lítottak össze a péceli gyerekek- labdát, míg az iskolás gyerekek
nek. A bölcsődébe és óvodába üdítőt és egy szelet csokit kaptak
járó kisebbek buborékfújót és gyermeknap alkalmából.
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KULTÚRA

VÉGTELEN

– Úgy tudom, kiállítást
terveznek a közeljövőben.
– Budapesten a Hotel Mamaisonban nyílik júniusban egy
kiállítás, ahol az előbb említett
művészcsoport hölgytagjának
a képei és az én képeim láthatóak. Nagy izgalommal készülök erre az eseményre.

SZÍNKAVALKÁD
S

A tősgyökeres péceli vállalkozó egy új művészeti stílust teremtett. Cuci Kovács János elmondja, hogyan vált a festészet az élete fő részévé.

ok családi házban
végzett kisebb-nagyobb munkát, miközben munkaadói nem
is sejtették, hogy egy művész dolgozik náluk. Mikor fordult tudatosan a
művészet felé?
– Mindig is a festészet volt
az, ami igazából foglalkoztatott.
Már gyerekkoromban is szerettem rajzolni, különösen viking
hajókat, indiánokat, fegyvereket.
Kamaszkoromban rajongtam a
dinoszauruszokért. Amikor kezembe került az Élet az ember
előtt című könyv, megpróbáltam
másolni Zdenek Burian képeit.
Már az első is egészen jól sikerült, pedig autodidakta módon,
mindenféle segítség nélkül csináltam. Később sok egyéb mű
mellett Benczúr, Munkácsy másolatokat festettem, de önálló
témájú képeket is készítettem.
Viszont megélni nem tudtam a
festészetből, ezért az építőiparban kerestem munkát.

– A kemény fi zikai munka mellett volt energiája
festeni?
– Igen, ez jelentette az igazi
kikapcsolódást, az örömöt számomra. Az elmúlt 40 év alatt
több mint 400 képet festettem.

– Egy új stílust teremtett, melynek a geoimpresszionizmus nevet adta.
Mi jellemzi?
– Az építőiparban végzett
munkámnak köszönhetem az
ötletet. Furcsának tűnhet, de
az OSB lemezek ihlettek meg.
Felfigyeltem arra az érdekes
texturára, ami az OSB-n látható.
Innen jött az ötlet, hogy ezt az
összevisszaságot egységes képpé formáljam. Az első kísérlet
után éreztem, ez az én világom.
Ez a stílus aprólékos munkát
igényel, de határtalan színezési
lehetőséget rejt magában. Egyszerre 4-5
4 5 képen dolgozom, a kikevert színeket úgy viszem
fel a vászonra,
hogy
ugyanazt
h
a színárnyalatot
t legfeljebb 3
helyre kenjem
1 képen.

Cuci a műveivel

Sokféle technikát alkalmaztam, festettem késsel, hengerrel,
dekorpisztollyal, zsilettpengével,
szivaccsal, kézzel. Időközben
megtanultam, hogy a technika
önmagában nem elég, az ötlet
és az eredetiség is lényeges. Ez
a három dolog kell ahhoz, hogy
különlegeset alkossunk.
– Volt alkalma bemutatni a képeit?
– Próbálkoztam különféle galériákban, de nem jártam
sikerrel. Szerencsére ez nem
vette el a kedvemet, elküldtem
néhány képem fotóját egy Franciaországban élő ismerősömnek, Kádár Józsi bácsinak. Neki

A Nap

Galaktikus csendélet
12

nagyon tetszettek az
alkotásaim, bátorított. Sokat jelentett
nekem a biztatása,
abban, hogy ne adjam fel.

– A kép, amin
jelenleg
dolgojele
zik, jól
jó illusztrálstílus
jja a stílu
íl jellemzőit. Elmondaná a festmény
„adatait”?
– Ez egy nagyméretű –
140 x 110 cm – virágcsendélet,
amely több mint 30 ezer geometriai elemből és 10 ezer különböző színárnyalatból áll majd.

A huncut
kutya

– Az idő igazolta
a ezt.
Mi kellett ahhoz, h
hogy
a siker útjára lépjen?
– Két évvel ezelőtt összetalálkoztam régi szomszédommal, Zalatnai Brigittával (Palcsó Brigittaként ismert
személyiség), aki rendkívül
széles ismeretségi körrel rendelkezik. Neki köszönhetem,
hogy ma már csak a festészettel
foglalkozom, kiszálltam az építőiparból. Brigitta
vezetésével megalakult egy művészcsoport, melynek rajtam kívül két férfi
és egy prominens
üzletasszony a tagja.
Nincs köztünk rivalizálás, mivel mind
a négyen más-más
stílust képviselünk.

– Mik a távlati tervei?
– Szeretnék minél többet festeni, és minél több kiállításon
részt venni, nem csak Magyarországon belül. Jövőre Németországban, Svájcban, Olaszországban tervezünk kiállítani, és
szó esett egy Los Angelesi bemutatkozásról is, Brigittának
ott is vannak kapcsolatai.
– Sok sikert kívánok!
L.Á.
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HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL
ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZBÓL!
Kedves látogatóink!
A könyvtár május 3-val ismét látogathatóvá vált. Számunkra nagy boldogság volt,
hogy immáron a védettségi
igazolvánnyal rendelkezők
személyesen is válogathatnak polcainkról. Természetesen a Könyvtári Cserepont
szolgáltatásunk is töretlenül
népszerű Olvasóink körében.
A kért könyvek listáit elküldhetik a konyvtar@pecel.
hu e-mail címre, illetve a
06-28/662-146 telefonszámon is jelezhetik igényeiket.
Május hónapban újdonságokkal is bővült a könyvtár
kínálata. Erről részletesen tájékozódhatnak a könyvtári katalógusból, valamint a közösségi oldalunkon is.

Csütörtökönként a legkisebbeket várjuk Zenekuckó foglalkozásainkra, 10 órától.
Fontos, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályozások szerint a
tanfolyamokat védettségi kártyával rendelkezők látogathatják.
Június 17-én (csütörtök) 10
órától 13 óráig Baba-Mama Börzét rendezünk a könyvtár kertjében. Előzetes jelentkezés alapján asztalfoglalás a konyvtar@
pecel.hu e-mail címen, vagy telefonon lehetséges.

Lassan itt a nyár is,
és a táborok időszaka is.

Június 21-25-ig, július 5-9ig és július 26-30-ig Márkus
Niki várja óvodás és kisiskolás
gyerekeket táncos és kézműves
táborába. A részletek hamarosan felkerülnek honlapunkra,
valamint további információkat
A KÖNYVTÁR
az alábbi elérhetőségeken kapNYITVA TARTÁSA:
hétfő, szerda: 9-18 óra, hatnak: bsmozgasstudio@
kedd, csütörtök, péntek: gmail.com 06-30/901-0933
9-16 óra, szombat: zárva.
Májusban befejeződött a Kúria
Rendezvényház belső tereinek
festése. A munka a művelődési ház és a könyvtár dolgozóinak közös érdeme. Ez úton is
köszönöm kolléganőimnek a
segítséget.
Július 12 és 16-a között
Amennyiben a járványügyi
intézkedések enyhítése lehe- a Lázár Ervin Városi Könyvtővé teszi, a Rendezvényház tár hívja mesés kalandra a 2-4.
június 7-től ismét szeretettel osztályos kisiskolásokat. Jevárja Önöket a családi és ba- lentkezni július 6-ig lehet, a
ráti rendezvények helyszíne- konyvtar@pecel.hu e-mail címen, valamint személyesen a
ként.
könyvtárban, nyitvatartási időA művelődési ház falai
ben. A tábor 23 ezer Ft/gyermek,
közé is lassan visszatér
mely tartalmazza a napi háromaz élet júniustól
szori étkezést és a programokat
Június 8-tól keddenként is. Testvérkedvezmény 15 %.
Várjuk szeretettel Önöket a
(17:30-tól) és csütörtökönként
(19 órától) ismét várja a mo- Lázár Ervin Városi Könyvtár és
zogni vágyókat Márkus Niki Szemere Pál Művelődési Házba
a nyáron is!
a pilates óráira.

KULTÚRA
Hirdetés

APRÓHIRDETÉS
SZAKKÉPZETT,

SZERETNÉL EGY

gyakorlattal rendelkező virágkötőt keresek péceli virágboltba. Ürmösi Mária:
06-20/445-7216

webre TESZLEK

ELADÓ Hyundai I30 1.4 DOHC
2008, pezsgő metál, friss
műszaki, 8 db könnyűfém felni
(téli, nyári gumi), automata
klíma, elektromos ablak
elől-hátul, elektromos tükör.
Irányár: 1.350.000 Ft.
Tel.: 06-20/5-934-534

WEBOLDALT?
HÍVJ MOST!

06-20-5-934-534
www.webreteszlek.hu

RELUXA

KÉSZÍTÉS ÉS FELSZERELÉS
S

2NSĄX¡LNFQZ7JQZ]PINX_PTSYWTS
WTS
S

9900 Ft
AKCIÓS ÁR:

INGYENES FELMÉRÉS,
É É

a színmintákat házhoz visszük!

6900+YR2 OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

06 30 414 8014

www.reluxadiszkont.hu

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

2021. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK
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Zsigmondy Vilmos „fúrász”,
A TERMÁLFÜRDŐK ATYJA
200 éve május 14-én született Zsigmondy Vilmos.
A termálfürdők atyjaként emlegetik, ő talált rá a
Széchenyi fürdő termálvízére. Pécelen a Maglódi út
és József Attila utca találkozásánál állt a háza.

14
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Forrás: profila.hu

A

forrás: Hungaricana képarchívum, képeslap részlet, Szilágyi fényképész

Forrás: olajmuzeum.hu

idő alatt. 1877 júniusában vé- kának”, aki gyerekkorát az apja
gül feltört a 70 fokos víz a mai által épített péceli Bagolyvárban tölthette. Mondhatnánk: ez
Hősök tere területén.
A gyógyhatású forrást és für- a péceli kifúrta a melegvizet, a
dőt a Városligetben eleinte Ar- másik péceli megépítette hozzá
tézi fürdő néven emlegették, a a fürdőt, a harmadik péceli peSzéchenyi gyógyfürdő épüle- dig megtervezte a mai formáját…
Zsigmondy Vilmos a Várostét csak 1913-ban építették fel
egy másik péceli, Bárczy István ligeti kútfúrást megelőzően is
akkori budapesti polgármester nagy tekintélynek számított,
hathatós közreműködésével. A de kitartó munkájának, a tíz
főváros később kinőtte az épü- év alatt alkalmazott innovaletet, bővíteni kellett. 1926-ben tív megoldásainak köszönheZsigmondy Vilmos
annak az ifjabb Francsek Imré- tően már az egész ország, de
nek a tervei alapján alakulha- a nemzetközi szakmai közvéz egykori Péczel folyó- tott ki a mai állapota a „Szecs- lemény is megjegyezte a neirat szerkesztője így
büszkélkedett 1926ban – „…akik mi péceliek ezt
így halljuk, felemelő érzés,
büszkeség tölti el lelkünket annak elgondolásán, hogy Zsigmondy Vilmost sokáig magunkénak mondhattuk.”
Az 1821-ben Pozsonyban született, a szabadságharcban való
részvétel miatt börtönviselt bányamérnök 1866-ban publikálta az „Artézi kút a Városligetbe!”
című írását. Zsigmondy a talajrétegeket vizsgálva „kimatekoz- A Zsigmondy nyaraló Pécelen
ta”, hogy valahol a Városliget környékén találnia kell termálvizet.
A fővárossal kötött szerződésben
kétéves megvalósítással, 50 ezer
forintos költségvetéssel számoltak.... Nem pont így sikerült: a
fúrás végül tíz és fél évig tartott,
a végleges költség valahol 200
ezer forint környékén állt meg.
Zsigmondy természetesen
végig bízott a felméréseiben
és a munka sikerében, ettől is
olyan különleges a teljesítménye. Pedig ez nem volt egyszerű,
hiszen – érthető módon – ren- Zsigmondy péceli nyaralója a Maglódi út
geteg kritikát kapott a hosszú és József Attila utca kereszteződésénél

vét. Még 1877-ben megkapta
a Francia Becsületrend lovagkeresztje elismerést.
Pécelre 1880 körül, még 60.
életévének betöltését megelőzően költözhetett feleségével. Zsigmondy ebben az időben nem
csak saját telkén (Maglódi út és
József Attila utca találkozásánál),
de a Várhegyen is talált őskori
kőtárgyakat, melyek Pest megyei őskori leleteit gazdagítják.
Zsigmondyék részt vesznek
városunk társadalmi életében
is. 1886-ban Zsigmondy – aki
akkor már országgyűlési képviselő – a péceliek igényeit tolmácsolva kéri a vasúti járatok
sűrítését, a jegyárak csökkentését. Halála előtt nem sokkal
még a háza előtti teret (tulajdonképpen a mai Maglódi út
háza előtti szakaszát) meg is
akarta venni a várostól, hogy
azt parkosítsa, de arra végül
nem kapott jóváhagyást.
Zsigmondy munkásságát
egykoron kutató Csath Géza
írja, hogy 1888-ban egy szakmai konferenciáról már betegen tért haza az elismert
„fúrász”. Egy ideig még péceli
villájában tartózkodott, de az
utolsó hónapokra beköltözött
fővárosi lakásába, ahol hamarosan meghalt.
Fér je ha lá la utá n
Zsigmondyné Herglócz Ida
még városunkban maradt,
1894-ben például adakozik és
pénzt gyűjt a Református templom tornyának építésére. A Pécelen meghalt „nagyasszonyra” az 1925-ös Péczel újság így
emlékezett: „több jót tett, mint
amennyit róla tudnak”.
Az írás teljes terjedelmében
elolvasható a peceliszilankok.
hu oldalon. További érdekességek találhatók Pécel múltjáról,
kultúrájáról a peceliertektar.
hu oldalon is.
Összeállította:
Erdős Szabolcs

TÖBB MINT SPORT:
ÉLETÉRZÉS

Pacuk László a Magyar Amerikai Futball Válogatott védő koordinátora (DC), valamint vezető edző (HC) az Újpest Bulldogs csapatnál, ahol
17 éves fia, Márton irányító (QB) poszton játszik.
Péceli otthonukban beszélgetünk szenvedélyükről, és az amerikai foci magyarországi történetéről, melynek László jó ismerője, mivel a kezdetektől résztvevője volt az eseményeknek.

L

aci, mikor került kapcsolatba
az amerikai futballal?
– Közvetlenül a rendszerváltás
után, tehát 1990-ben a Németországban
élő barátom egy amerikai focilabdát hozott nekem ajándékba. Így kezdődött. Kelenföldön laktam, ott a haverokkal próbáltunk játszani, bár nem igazán tudtuk,
hogyan kell, de csináltuk. Szerencsénk
volt, mert 91-ben egy amerikai edző, Tom
Kelly elkezdett velünk foglalkozni. Szerintem meghatotta őt a lelkesedésünk.
Onnantól volt már fogalmunk, hogy mik
a szabályok, hogyan kell játszani. 1994ben már az osztrák bajnokságon játszottunk. Akkor voltunk a csúcson. Viszont
tudtuk, hogy ami akkor elég volt, az rövid időn belül kevés lesz. Nem volt szponzorunk, így 96-ban vége lett a felfelé ívelésnek.

elég a fizikai erő, ügyesség, de fejben is
ott kell lenni, mentálisan is nagy a kihívás, nincs helye tévedésnek. Mivel kontakt sport, és ráadásul igen kemény, nagyon kell figyelni egymásra, felelősséggel
tartozunk a másik iránt. Ez egy életforma, nem lehet félgőzzel csinálni.
– Mennyire népszerű ez a sport hazánkban?
– Ma Magyarországon 22 csapat van 3
különböző osztályban, ezek amatőr csapatok. A magyar válogatott Európa 11.

– Szerencsére nem végérvényesen.
Hogyan folytatódott?
– Mivel a csapat egyben baráti társaság is volt, továbbra is tartottuk a kapcsolatot, és szabadidőnkben szórakozásból játszottunk, nem estünk ki a formából.
2003-ban indult újra az élet a foci szempontjából.
– Minden sportoló a maga sportját tartja a legjobbnak, legérdekesebbnek. Önt mi vonzza az amerikai futballban?
– Én is elfogult vagyok ez irányban, hiszen nekem a foci az élet, a minden. Szerintem ez egy különleges sportág, először is azért, mert nagyon összetett, nem Apa és fia
2021. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK

Pacuk Márton a 12-es mezben
legjobb csapata. Én büszke vagyok erre
az eredményre, mert mindezt nulla állami támogatással értük el, pedig jelentős
anyagi ráfordítást igénylő sport ez. Egy
csapatba, a keretszámmal együtt 45 játékos tartozik, mivel a mérkőzésen sűrűn
van csere. 7 edző foglalkozik egy csapattal, és a felszerelés, a védőruházat is sokba kerül.
Ha azt nézzük, hogy a 90-es évekig még
TV-ben sem láttak az emberek amerikai
focit, igen nagy sikernek tartom azt is,
hogy ma egy meccsre ki tudunk csalogatni 4-5000 nézőt.
– Nagyon elhivatott, így nem meglepő, hogy a fia is a nyomdokaiba
lépett.
– Igen, Marci fiam úgymond beleszületett ebbe, kiskorától kezdve kijárt a mecscsekre, 8 éves korától pedig rendszeresen
edz és versenyez az Újpest Bulldogs csapatában.
– Milyen érzés a saját gyermeke
edzőjének lenni?
– Szigorúbb vagyok vele, mint a többiekkel. Ezért néha furdal a lelkiismeret egy
kicsit.
– Marci, legyen az utolsó szó a tied!
Számodra milyen érzés, hogy Édesapád az edződ?
– Büszke vagyok apára, szerintem nagyon jó edző. A csapatom sikerei, eredményei is ezt igazolják, hiszen az utóbbi
években nem volt olyan bajnokság, ahol
a Bulldogs ne szerzett volna ezüst- vagy
aranyérmet. A tavalyi év különösen jó volt,
mivel két csapatban is játszottam, az U17ben és az U19-ben, és mindkettővel aranyérmet szereztünk. Visszatérve a kérdésre,
az edzéseken el tudok vonatkoztatni, ott
én is „csak” edzőnek tekintem őt, mint a
többiek.
L.Á.
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SPORT

Monty Állatpanzió

PÉCELI SZERZŐ MŰVE JELENT MEG
Május végén megjelent Cseuz László
Nincs lehetetlen című könyve, melyben
a szerző több ezer kilométeren szerzett
kerékpáros élményei mellett életrajzi
eseményeiről is olvashatunk. A 7 olimpiai út és a tavalyi olimpia helyetti „covid
túra” leírását sok-sok kép illusztrálja.
A Katica-Könyv-Műhely kiadásában
napvilágot látott mű – kedvezményes áron
– megrendelhető az alábbi weboldalon:

https://www.katicakonyv.hu/nincslehetetlen?keyword=nincs%20lehetetlen
Személyes vásárlásra is alkalom nyílik június 12-én 10-12 óráig a 81Café kávézóban, ahol Cseuz László igény esetén
dedikálja könyvét.
Akik erről lemaradnak, keressék a szerzőt a 06-20/579-1144-es telefonszámon
vagy a laszlo.cseuz@gmail.com e-mail
címen.

Hirdetés

Mayer Sándor
AUT
AUTÓMENTÉS
MU
UÞS
MUSZAKI
MENTÉS

SZOLGÁLTATÁSAINK:

kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ

Alumínium, alumínium
öntvények, és saválló anyagok

HEGESZTÉSÉT
VÁLLALOM!

• NAPKÖZI
Ö
• KUTYAOVI
• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA
• BLÖKI-FUVAR

06-20/452-33-27

TEL.: 06-70/595-6931
WEB: www.allatpanzio.com

Telefon:

• KUTYAKIKÉPZÉS
• KUTYASÉTÁLTATÁS
• KUTYAFUTI
• INGYENES
CHIP OLVASÁS

Monty Állatpanzió

• nyelvórák, tanfolyamok
Pécelen
• felkészítés nyelvvizsgára, érettségire,
állásinterjúra
úra
• online
oktatás is
• fordítás

06-20/578-0632

www.neolang.hu

TÖRÖK BÜFÉ

0-24

+36 30 314 0309
PÉCELRE KERESÜNK

VÉGELLENŐRT ÉS ÖSSZESZERELŐT
Hétfőtől péntekig tartó 3 műszakos 8 órás munkarendbe
ndbe

ÁTLAG NETTÓ BÉREK: 220.000 FT + KIEGÉSZÍTŐ PREMIUM.
FELADATOK: Termékek minőségügyi végellenőrzése kiszállítás előtt az előírásoknak
megfelelően, az elvégzett ellenőrzési eredmények dokumentálása számítógépen.
CÉGES BUSZ: Nagykáta, Tápiószentmárton, Tápióbicske, Tápióság, Tápiógyörgye, Tápiószele,
Farmos, Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápiószecső, Sülysáp, Mende, Gyömrő, Maglód, Isaszeg.

Érd.: 06-70-423-3383
Református WHPHWĒ
Pécel, József Attila utca 6.
Nyitva: H-V: 9-17-ig
$=?Q=FKRƠ:ƑJEADQ=F9DC9DGEJƠD=KCƧNǥ
temetés, családi ünnep, cserepes vagy vágott
virág, nálunk mindig friss választékot talál.
Várjuk szeretettel a hét minden napján.
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NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Kínálatunkért látogassatok el

FACEBOOK OLDALUNKRA!

LÉGKONDICIONÁLÓK

értékesítése, telepítése,
karbantartása, szervizelése

Pécelen

A KISZÁLLÍTÁS

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

INGYENES!

HAMBURGER

ÉS HAMBURGER-TÁL

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

PÉCEL, Maglódi
g
út 22.
NYITVATARTÁS:
H-SZO.: 10-21 óráig

www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS : 06-30/019-47-48

KONTÉNERES
HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS
3–8 m -es
3

konténerekkel

Szabó
Sándor

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

˿˾Ά˾˾˾ Ft VÁSÁRLÁS FELETT MEGLEPETÉS AJÁNDÉKKAL LEPJÜK MEG!

PITÁK, TORTILLÁK,
TÁLAK

SI
OTTHONFELÚJÍTÁ
TÁMOGATÁSRA IS!

Ürmösi Mária: +36 20 445 7216
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* Bővebb információért látogasson el honlapunkra, illetve keressen fel személyesen vagy telefonon!
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Tel.: 06 -30/200 -1163
2021. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK

NŐI HAJVÁGÁS SZÁRÍTÁS

10 % KEDVEZMÉNY BÉRLET AKCIÓ
KCIÓ

Tel.: 06-30-911-8246

Pécel, Zsigmondi u. elején

KÉZ ÉSS LÁBÁPOLÓ
SZALON

Cím: 2119 Pécel, Rákos utca 2.
C
Cí

(Számítástechnikai üzlet mellett)

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is!

(#ċ/.-3$&8$9 3$3229*2&$2ʖ
3(',.į5Zsidi Tímea – 
.=32/60į.5037ď
Szabóné Kárpáti Szilvia – 

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
t zsindelyezés
t széldeszkázás
dő
t szegőelemek cseréje
Ács tetőfeesterek
t beázások javítása
bádogos m
t ereszcsatorna javítása,
nikával.
Alpintech árak!
cseréje, takarítása
Kedvező
t tetőszerkezet teljes
TT
cseréje és fedése
Z AK K É P Z E

06-30/919-4694

S

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

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

PÉCELI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBA BEJELENTÉS

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

RENDŐRSÉG

HÁZIORVOSOK:

2119 Pécel, Kovács u. 1.
Telefon: 06-27/518-972
Fogadóóra ideje: minden hónap
első szerda 16:00-18:00
Balog Zoltán
rendőrzászlós, körzeti megbízott
Mobiltelefon: 06-20/314-4914
E-mail cím: balogzo@pest.police.hu
Nováki Attila
rendőrzászlós, körzeti megbízott
Mobiltelefon: 06-20/268-7610
E-mail cím: novakia@pest.police.hu

LÁZÁR ERVIN VÁROSI
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ

e-mail: kiss.atttila15@gmail.com

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Telefon: 06-20-393-1308
e-mail: kozteruletfelugyelet@pecel.hu

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

Péceli-Gyógyszertár
2119 Pécel, Maglódi út 9. 06-28/792-806
Szemere Patika
2119 Pécel, Városház utca 4.
06-28/452-851

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

PIAC

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

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

ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.

Hulladékszállítás
Telefon: 06-53/500-152

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

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

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

DTKH NONPROFIT Kft.

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

GYÓGYSZERTÁRAK

DR. VARGA LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGHÁZ

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

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

Gyermekjogi képviselő:

DR. GRÓZNER ISTVÁN
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-226,
06-28/662-072,
E-mail: groznerrendelo
@gmail.com
DR. HERKUTZ ZOLTÁN
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-235
E-mail: drherkutz.gyogyszer
@gmail.com
DR. RAY PÉTER
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-225
5. számú felnőtt háziorvosi
körzet (volt Dr. Benkő
Julianna körzete)
Dr. Benkő Julianna 2020.
december 31-én nyugdíjba
vonult, így az 5-ös körzetben
Dr. Herkutz Zoltán helyettesít.
Gyógyszer felírás a rendelési időben hívható telefonszámon
lehetséges: 06-28/547-226
E-mail: 5oskorzet@pecel.hu
DR. TAKÁCS GYÖRGYI
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/738-880,
06-20/996-7255
E-mail: info@pecelmed.hu

GYERMEKORVOSOK:
DR. SIROKI XÉNIA
DR. PERLAKI MÓNIKA

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

PÉCELI HÍREK

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

UUƤăķnƏĠăĺƛă

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

DÒc{qÉN
D

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

MELEG
ME
ELEG EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
H

Heti menü családoknak, nyugdíjasoknak,
magán- és közintézményeknek.
Munkahelyi étkeztetés.

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

Minden hétköznap változatos, igény szerint
választható kétfajta menü – házias ízvilág.

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

GLUTÉNMENTES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÍTETT ÉTELEK

6. védőnői körzet:
TÖRÖK SÁNDORNÉ
Telefon: 06-20/770-5565
E-mail: vedonokpecel@gmail.com

Hidegtálak, sültes tálak készítése, otthonába
vagy helyszínre szállítása igény szerint.
Családi és céges rendezvények catering szolgáltatása.

A KISZÁLLÍTÁS PÉCEL TERÜLETÉN INGYENES!
www.izekmuhelye.hu
www.facebook.com/izekmuhelye
Telefonszám: 06-70/443-0563

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235

FOGÁSZAT:
DR. RÁCZ KATALIN
felnőtt fogorvos,
DR. TAMÁS ÁGNES
felnőtt fogorvos,
DR. TÖRÖK JOLÁN
gyermek fogorvos
Rendelési időben hívható
telefonszám: 06-28/547-235

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

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!
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Hirdetés
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VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL
AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.

PENÉSZMENTESÍTÉS
LÉGTECHNIKÁVAL

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

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

VÉDŐNŐK:

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

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

Rendelési időben hívható telefonszám: 06-28/547-236
További információ:
https://pecel1gyerek.hu/
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Penész és
párásodás ellen
HÍVJON MOST!

06 30 414 8014
PÉCELI HÍREK | 2021. JÚNIUS

KÉRJEN AJÁNLATOT
Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,
több típusra és árkategóriában.
Ingyenes helyszíni felmérésért hívja ügyfélszolgálatunkat!

Telefon: 06

30 620 7119 • 06 30 333 7598

E-mail: info@x-klima.hu • Web: x-klima.hu
2021. JÚNIUS | PÉCELI HÍREK

19

EΈΈ
S
É
ÍT
Z
S
É
K
K
O
R
O
T
Ú
EGYEDI àBX(RÁ«X(à0nٍ
«

ORRA,
ATÁS EGYEDI BÚelTőinket.
G
O
M
TÁ
I
S
Á
ÍT
J
LAKÁSFELÚ l és számlával segítjük megrend
keretszerződésse
EN
A KÖRNYÉK
S
É
N
E
L
E
C
PÉ
ÉS!
ZÍNI FELMÉR
S
Y
L
E
H
S
E
N
INGYE
csai
et nagyttarc
k
ö
n
ö
k
u
rj
á
V
!
rmünkben is
bemutatóte

44-6974

0-9
Telefon: 06 -7
l.com
starsa@gmai
E-mail: zsilkae
arsakftt
ae
om/zsilk st
.c
k
o
o
b
ce
a
fa
.
.fa
www
u
silkabutor.h
.z
w
w
w
:
b
e
W

NEON

+4)7y8?&9 és
8?58,8?&143

Tel.: 06-20/377-8444

PÉCEL,
É

7y)&>,*)*4397
(A KÖRFORGALOMNÁL)

Nyitva: H-P: 830-1830, Szo.: 800-1700, V: zárva
ORSI٫ȅɦǸȜȸȜȅي

06-30/991-0202
+7+.3ă.,>*72*0-&/;y,y8

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL
A vírushelyzet ideje alatt is NYITVA VAGYUNK, IDŐPONTFOGLALÁSSAL
ÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS, kellő higiéniai feltételek mellett!
'JOJQJSYPJ_¡XXJQNL¡S^GJ[JMJYĄX_TQLQYFYXTP

-&/+*898ǁ-&/-488?&'' 9y8ǁ0*7&9.3
'494=ǁ2*1 79*(-3.0y0ǁ2ģ072

-&/-488?&'' 9y8&0(.
2NSIJSW¡LN¡X²O[JSI¡L´SP
X_RWFFRZSPFI¥OWG«Q
(/ď77(

871$

ۏڙk0(à0ñx1zçٍ

Beváltható: 2021. augusztus 31-ig - (Egyszeri felhasználás!)

