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MEGHÍVÓ  

2023. FEBRUÁR 11-én 18 órakor 
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA! 

Helye: PIOK Szemere Általános Iskola, aula 
Pécel, Kossuth tér 7.  

  
 

 
 

DISZKÓZZUNK EGYÜTT  
A SZEMERÉS DIÁKOKÉRT! 

Az est bevételét és a befolyt támogatást iskolánk alapítványán keresztül a tanulóink javára 
 fordítjuk. A diákközösségünk nevében köszönettel veszünk minden segítséget, támogatást! 

AJÁNLÓ

A szóhasználat visszaállítása azt bizto-
sítja, hogy az ezeréves magyar állami-
ság alkotmányos hagyományai ebben 
a formában is tovább élhessenek.
 A vármegyék a nemzeti összetar-
tozás eszméjét, a közös történelmi 

emlékeink megőrzését és egyben 
a magyar demokrácia nemzeti ka-
rakterét is erősítik. Közigazgatásunk 
alapvető területi egységei állam-
alapító királyunk, Szent István óta 
egészen 1949-ig a vármegyék vol-

tak, amíg a diktatórikus kommunista 
rendszer el nem törölte őket. Tarnai 
Richárd főispán elmondta, a tizenkét 
éve működő közigazgatási struktú-
ra az ügyfelet állította a középpont-
ba és ebben 2023-tól sincs változás. 
A Pest Vármegyei Kormányhivatal 
ugyanúgy a hozzá forduló emberek 
ügyeinek gyors és szakszerű ügyin-
tézését szolgálja.

(Pest Vármegyei Kormányhivatal)

TÖBB MINT 70 ÉV UTÁN VISSZAKAPTÁK 
TÖRTÉNELMI ELNEVEZÉSÜKET A VÁRMEGYÉK

ÖNKORMÁNYZAT

Hálás vagyok, hogy a nehéz-
ségek ellenére is, színvo-
nalas programsoro-
zattal zárhattuk a 
2022-es évet. Kö-
szönöm minden 
r é s z t v e vőn e k , 
hogy az adven-
ti időszak mind 
a négy vasár-
napján ilyen szép 
számban vettek 
részt a gyertya-
gyújtásokon. A szer-
vezőknek pedig ezúton is 
köszönöm a békés és szere-
tetteljes hangulat megteremtését. 
 Nagy sikerrel zajlott a halászlé osztás 
is, melyet nem csak rászorulóknak tar-
tottunk, így több száz adag friss, meleg 
halászlével járulhattunk hozzá több száz 
péceli család karácsonyi asztalához. Bár 
képviselőtársaimmal jobban lefoglalt min-
ket a háttérmunka (halpucolás, főzés, mo-
sogatás), azért nekünk is jutott egy kis idő 
az osztáskor pár kedves szót váltani a je-
lenlévőkkel. 
 Nagyerőkkel vetettük bele magunkat az 
új év kezdetén a 2023-as év költségvetésé-
nek kidolgozásába. Mint minden 10.000 
fő feletti város, mi is részesültünk az ön-
kormányzatoknak megítélt támogatásból 
a szankciós energiaárak okozta többletkölt-
ségek fedezéséhez. Ez Pécel vonatkozásá-
ban 76.263.894 forintot jelent. Nem kérdés, 
hatalmas segítség ez városunknak, azon-
ban a pandémia és korábbi évek öröksé-
géből felhalmozódott költségvetési hiány 
kezelésében, illetve a rendkívül megnöve-
kedett energiaárak mellett egy apró mor-
zsa csupán. Így továbbra is azon dolgo-
zunk, hogy minél kevesebb népszerűtlen 

Új év, új kihívások

Pályázati 
felhívás

A havonta megadott kulcsszavakra maximum 500 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”
Januári kulcsszó a CSILLAG 

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

ivóvízellátásában. Ismeretes, hogy város-
unk olykor, főként a nyári forróságban, 
ivóvízhiánnyal küzd. Ennek a két kútnak 
köszönhetően további 100.000 m3-el fog 
növekedni évente a városunk rendelke-
zésére álló ivóvíz mennyiség.
 A tavasz beköszöntével a Pécel Üzemel-
tető Kft. újból megkezdi a város fennható-
sága alá tartozó utak hibáinak kezelését. 
Nagyban felgyorsítaná a folyamatokat, 
ha az ezzel kapcsolatos észrevételeiket 
a jövőben közvetlenül a kft. felé jeleznék, 
azonnal célba juttatva ezzel bejelentésüket. 
Kérem megértésüket azzal kapcsolatban, 
hogy nekünk a kátyúk mélysége, forga-
lomkorlátozó helyzete szerint kell mérle-
gelnünk és beterveznünk a javításokat. Itt 
szeretném megjegyezni, hogy bármennyi-
re is szeretnénk minden úthibát eltüntetni 
és az önök részéről bármennyire is logi-
kusnak tűnik a javítás sorrendje, sajnos 
ebben az esetben is legyőzi a költségveté-
si hiány a logikát. A Pécel Üzemeltető Kft. 
büdzséje is véges, a megemelkedett kiadá-
sok őket sem kerülték el, így ezen a terüle-
ten is megszorításokkal kell élnünk. A kft. 
kiadásait is szűk keretek közé kell szorí-
tanunk. 
 Pécel Üzemeltető Kft. elérhetőségei:
 Telefon: 06-20/615-7550, 06-28/662-
089, E-mail: info@pecelkft.hu
 Az elmúlt időszakban többször egyeztet-
tünk a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. Pest 
Megyei Igazgatóságával a Baross utcá-
ban található Rákos-patak híd és járda 
javításával kapcsolatban. Legutóbb azt 
a választ kaptuk, hogy a javításhoz szük-
séges technológia kidolgozása jelenleg fo-
lyamatban van. A költségvetésük tervezé-
sénél fi gyelembe veszik és ebben az évben 
igyekeznek biztosítani a szerkezet javítá-
sához szükséges forrást.
 Új és áthúzódó kihívásokkal kezdtük 
meg az új évet, de a cél töretlen és ugyan-
az, haladunk tovább előre, együtt, Pécel 
fejlődéséért.

Üdvözlettel, Horváth Tibor polgármester

intézkedést kelljen meghoz-
nunk, de a továbbiakban 

még számos megfon-
tolt megszorítást kell 

majd eszközölnünk 
a város érdekében. 
 Örömmel tájé-
koztatom Önöket, 
hogy a sok ne-
hézség ellené-
re befejeződött 

a Zsigmondi utca 
kivitelezése, már 

csak kisebb terepren-
dezések, javítási mun-

kálatok fordulhatnak elő. 
Mint arról már korábban is tet-

tem említést, pályázatot nyújtottunk be 
a Rákóczi út egy szakaszának felújításá-
ra. Munkánkat pozitív támogatói döntés 
követte, jelenleg folyamatban van a tá-
mogatási szerződés megkötése. A csapa-
dékvíz elvezető rendszerünk II. ütemének 
tervezése a beszerzési szakaszba lépett. 
Hivatalunk Kossuth téri épületének ener-
getikai korszerűsítésének tervei, sikeres 
pályázási folyamatot követően, jelenleg 
engedélyezésre várnak. Az engedély kéz-
hezvételét követően haladéktalanul meg-
indítjuk a kivitelező kiválasztására vonat-
kozó közbeszerzési eljárást, így reméljük 
hamarosan egy szép, felújított, energia 
hatékony épület fog díszelegni Pécel szí-
vében, amely maradéktalanul megfelel 
a XXI. századi elvárásoknak. 
 Önkormányzatunk megbízásából elkez-
dődtek a két új kút kivitelezésének mun-
kálatai a Petőfi  u. és Rákóczi út találkozá-
sánál. Az új kutak a kivitelezés befejezését 
és a szükséges üzemeltetési engedélyek 
beszerzését követően, várhatóan már az 
idei évben részt tudnak venni Pécel város 
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Február 11. 19 óra –  LAKÁSKONCERT  
Minimalism 1 – vaghy

Február 18. 14 óra –  VARRÓSZAKKÖR  

Február 19. 15 óra –   
 Farsangoló, 

Február 25. 19 óra –  ÍZEK ÉS KVÍZEK 
 

FEBRUÁRI  
PROGRAMOK  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JEGYVÁSÁRLÁS: 

Cím.:  
Telefonszám:
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ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ
2023. ÉVI ADÓMÉRTÉKEKRŐL

Sokak számára ismeretes, hogy 2021. májusában el-
készült „Pécel Város víziközmű kapacitásának fe-

lülvizsgálat és kapacitás bővítése” című tanul-
mány, melyből egyértelműen világossá vált Pécel 
Város Önkormányzatának vezetői számára, hogy 
Pécelen – az egyre növekvő ivóvízigény kielégíté-

sének céljából – két új kút létesítése szükséges. 

A beruházás megvaló-
sulása érdekében 
minden követ 

megmozgatott Pécel 
Város Önkormányzat 
Képviselő-testüle-
te. A Petőfi –Rákóczi 
út kereszteződésé-
nél tervezett két új 
kút vízjogi létesíté-
si engedélye 2022. jú-
lius 8-án kiadásra ke-

rült. Így a kivitelezési 
munkák 2023. janu-

ár 10-én megkez-
dődhettek a gör-

dülőfejlesztési 
terv részeként. 
A szakemberek 
tájékoztatása 
alapján az új 
kutak üzembe 

helyezése nyár 
elején megtör-

ténhet, megoldva 
ezzel Pécel Város la-

kosságának egyre nö-
vekvő ivóvízigényének 
és az épülő kereskedel-
mi központ vízigényének 
kielégítését és a jövőben 
előforduló vízhiány meg-
előzését.

Pécel Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a 

(kisgyermeknevelő maga-
sabb vezetői megbízással) 
beosztásának ellátására
A magasabb vezetői 
megbízás kezdete: 
 2023. szeptember 1.
A magasabb vezetői megbízás
megszűnésének időpontja: 
2028. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2023. március 31.
Részletes pályázati feltételek el-
érhetők a – www.kozigallas.gov.
hu portálon, Pécel Város Önkor-
mányzatának hirdetőtábláján, 
Pécel Város Önkormányzatának 
honlapján (www.pecel.hu).

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

PÉCELI NAPSUGÁR
BÖLCSŐDE
INTÉZMÉNYVEZETŐI

Tisztelt Adózók!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 
Képviselő-testület a helyi adókról szóló 
22/2017. (XI. 2.) számú rendeletének mó-
dosításáról döntött. A döntés értelmében 
2023. január 1. napjától az alábbi módo-
sítások lépnek hatályba:

 •  az építményadó-köteles épületek, épü-
letrészek után fi zetendő építményadó 
mértéke 900 Ft/m2-ről 1 200 Ft/m2-
re változik,

 •  a lakás céljára használt épület, épü-
letrész után fizetendő magánsze-
mély kommunális adója mértéke 
adótárgyanként 17 000 Ft/év helyett 
24 000 Ft/év-re módosul. Az adó tár-
gya továbbra is helyi adókról szóló tör-
vényben és a lakástörvényben megha-
tározott, az ingatlanon természetben 
található önálló rendeltetési egység.

A magánszemély kommunális adó-
ja adónemben elérhető kedvezmé-
nyek az alábbiak szerint változnak: 
 •  a három vagy több kiskorú gyerme-

ket nevelő adózók esetében az 50 %-os 
kedvezmény igénylésének további fel-
tétele, hogy az adózó háztartásában 
az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladhatja meg a szociális vetítési alap 
(28 500 Ft) összegét,

 •  az egyedülélő adózók jövedelem alapú, 
50 %-os mértékű adókedvezményé-
re jogosító jövedelemhatára a szociá-
lis vetítési alap összegének 250 %-a, a 
70. életévét betöltött egyedülélő adó-
zó esetén 300 %-a,

 •  a közös háztartásban élők jövedelem 
alapú, 50 %-os mértékű adókedvezmé-
nyére jogosító jövedelemhatára a szoci-
ális vetítési alap összegének 150%-a, a 
kettő vagy annál több kiskorú vagy kö-

zép- vagy felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanuló gyermek fe-
lett szülői felügyeletet vagy gyámsá-
got egyedül gyakorló adóalany eseté-
ben a 300 %-át,

 •  a külterületi ingatlanokra érvényesít-
hető 40 %-os mértékű adókedvezmény 
kizárólag a helyi építési szabályzat sze-
rinti üdülő övezetben található ingat-
lanokra vehető majd igénybe.

 A kedvezményeket változatlanul adatbe-
jelentés benyújtásával és a kedvezmény-
re való jogosultság igazolásával kell igé-
nyelni. 
 A fenti változásokkal érintett Adózókat 
2023. év elején az adócsoport ügyintézői 
határozattal értesítik, amelyet az elekt-
ronikus ügyintézésre nem kötelezettek 
és azt magánszemélyként nem válasz-
tók postai úton, a vállalkozók és vállal-
kozások pedig elektronikus úton kapják 
kézhez.
 Tájékoztatom továbbá a tisztelt Adózó-
kat, hogy fi zetési nehézség esetén tovább-
ra is igénybe vehetőek fi zetési könnyíté-
si lehetőségek automatikus részletfi zetési 
kedvezmény vagy méltányossági eljárás 
keretében, amelyekkel kapcsolatban ké-
rem, hogy keressék bizalommal az adó-
csoport ügyintézőit az Önkormányzat hi-
vatalos honlapján az Adó- és Pénzügyi 
Iroda/Adócsoport menüpontjában talál-
ható telefonos és e-mail elérhetőségeken 
vagy személyesen.

Tisztelettel: Domján-Szenk Andrea 
adócsoport vezető

Az Adócsoport ügyfélfogadásának 
helyszíne: 2119 Pécel, Petőfi  u. 1.
Ügyfélfogadási ideje: 
 hétfő: 830–1200 és 1300–1730

 szerda: 830–1200 és 1300–1530
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Megkezdődött 
A KÉT ÚJ KÚT FÚRÁSA

Pécel, Kossuth tér 1.
Nyitvatartása: 
 Hétfő: 800–1800 • Kedd: 800–1600

 Szerda: 1100–1900 • Csütörtök: 800–1600

 Péntek: 800–1400

 Szombat–Vasárnap: ZÁRVA

Időpontfoglalás a Kormányablakba
A Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban 
ügyintézésre időpontot foglalni Ügyfélka-
pu azonosítóval, a "Bejelentkezés" gomb-
ra kattintva lehet. (Felhívjuk szíves fi gyel-
mét, hogy azonosító nélkül is lehetőség 
van "Ügyfélkapu regisztrációra" időpon-
tot foglalni.)
 Kormányablakokban, okmányirodák-
ban történő ügyintézéshez időpontot fog-
lalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nél-
kül is).

ELÉRHETŐSÉGEINK:
 Telefon: 1818
 E-mail: 1818@1818.hu
 Chat: Chat indítása
 Külföldről: +36 (1) 550-1858

Tisztelt Lakosság!
A központi címregiszterről és a cím-
kezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR 
rendelet) 22. §-a Magyarország címál-
lományának tisztítása céljából előírta 
a címképzésért felelős szervek (az in-
gatlan fekvése szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat jegyzője, a főváros-
ban a kerületi önkormányzat jegyzője, 
a Fővárosi Önkormányzat által közvet-
lenül igazgatott Margitsziget eseté-
ben a főjegyző) számára a címek felül-
vizsgálatát.
 A Pest Vármegyei Kormányhiva-
taltól érkezett tájékoztatás szerint a 
központi címregiszter létrehozásá-
nak célja nem kizárólag a jövőre néz-
ve bír jelentőséggel, hanem leg-
alább ugyanolyan fontos szerepe van 
a múltbeli (kb. 30-40 év) címkezelé-
si szabályozatlanságból eredő rende-
zetlen címek tekintetében is. A KCR 
rendelet hatályba lépését követő kö-
zel nyolc év elteltével a 2015. janu-
ár 1. napja előtt keletkezett címek fe-
lülvizsgálatának mielőbbi befejezése 
szükséges. 
 A lakcímet és személyi azonosítót 
tartalmazó hatósági igazolványt (lak-
címkártya) a címképző határozat vég-
legessé válását követően – lakcím-
változás esetén – a Pest Vármegyei 
Kormányhivatal, Gödöllői Járási Hiva-
tal Kormányablaka hivatalból, illeték-
mentesen megküldi az érintettek ré-
szére.
 Felhívom továbbá az érintett lako-
sok fi gyelmét, hogy a személyi ada-
taikban bekövetkezett változást (pl.: 
névváltozás, lakcím változás), az azt 
igazoló okirat bemutatásával kötele-
sek a Gödöllői Járási Hivatal Földhiva-
tali Osztályához bejelenteni. 
 Továbbá tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a címváltozás átvezetését a köz-
műszolgáltatók (DPMV Zrt., ELMŰ 
Hálózati Kft., MVM Next Zrt., DTKH 
Nonprofi t Kft. stb.) csak a fogyasztó 
kérésére végzik el.
 Ezúton is köszönjük megértésüket 
és szíves együttműködésüket a hiva-
tal részéről kötelezően elvégzendő 
hatósági eljárás lefolytatásához.

HIRDETMÉNY CÍMEK 
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
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Az intézményben az Ön területileg 
illetékes betegjogi képviselője:

Dr. Hóbor Sára
A jogvédelemi képviselő az Integrált 
Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) munka-
társa, az egészségügyi intézménytől 
független személy.

Telefonszám: 06-30/3798-373
Email: sara.hobor@ijsz.bm.gov.hu
Elérhető: H-Cs: 800–1630, P: 800–1400

EGÉSZSÉG

Mikor fordulhat 
BETEGJOGI KÉPVISELŐJÉHEZ?

A betegjogi képviselő – törvényekben és a 
jogszabályokban meghatározott keretek 

között –védi a betegek jogait, segíti őket azok 
megismerésében és érvényesítésében.

A BETEGJOGI KÉPVISELŐ 
TEVÉKENYSÉGE SORÁN:
   •      segíti a beteget jogai megismerésében, 

az egészségügyi dokumentációhoz való 
hozzájutásban, annak megértésében, az 
azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdé-
sek feltételében;

  •      segít a betegnek panasza megfogalmazá-
sában, kezdeményezheti annak kivizsgá-
lását, mely megkeresésre az egészségügyi 
szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a 
lehető legrövidebb időn belül, de legfel-
jebb harminc munkanapon belül írás-
ban válaszolni. (kivételt képez, 
ha a panasz orvoslásához 
más szerv vagy ható-
ság megkeresése 
szükséges, mely 
esetben 60 nap 
az ügyintézési 
határidő);

  •      a beteg írásbe-
li meghatalma-
zása alapján 

– a beteg gyógy-
kezelésével ösz-
szefüggő ügyek-
ben – panaszt tehet 
az arra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelke-
ző hatóságnál, és az eljárás 
során képviseli a beteget;

  •      kapcsolatot tart – működési területén – 
az egészségügyi szolgáltatást nyújtók-
kal és fenntartóikkal, a térségi egész-
ségszervezési pontokkal, az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatallal, a fővárosi és 
megyei kormányhivatal népegészség-
ügyi szakigazgatási szervével és egész-
ségbiztosítási pénztári szakigazgatási 
szervével, a területi igazságügyi szak-
értői kamarákkal;

  •      jogosult az egészségügyi szolgáltató 
területére belépni, iratokba betekinte-
ni, az egészségügyi dolgozókhoz kér-
dést intézni;

  •      rendszeresen tájékoztatja az egészség-
ügyi dolgozókat a betegjogokra vonat-
kozó szabályokról, azok változásáról; 
különös fi gyelmet fordít a kiszolgál-
tatott helyzetben lévők betegjogi vé-
delmére;

  •      a felek közötti vita békés megoldá-
sára, egyezségre törekszik, melyet 
mediációval segít elő.

Az országos jogvédői hálózat keretében 
megyei illetékességgel működő betegjo-
gi képviselők a fenti feladatokat az IJSZ 

által meghatározott, a jogvédel-
mi munkára vonatkozó 

szakmai feltételrend-
szer alapján látják 

el. Ebben a rend-
szerben került 
meghatáro-
zásra – töb-
bek között 
– a beteg-
jogi képvi-
selők foga-
dóóráinak 

r e n d j e  a z 
egyes intéz-

mény típusok-
ban - elsősorban 

a fekvőbeteg intéz-
ményekben.

Forrás: www.ijsz.hu

2023. január 2-tól a labor 
vizsgálat ára a 2119 Pécel, 
Pesti út 6 szám alatti Dr. 
Varga László Egészségház-
ban egységesen 2000 Ft, le-
gyen szó vizelet, vér eset-
leg széklet vizsgálatról.
 
Pécel Város Önkormányza-
tának nem kötelező feladata 
a labor üzemeltetése, ezért 
szerződést kötött dr. Ray Pé-
ter háziorvossal annak ér-
dekében, hogy a lakosság 
kérésére továbbra is működ-
hessen laboratórium a vá-
rosban. A laborfeladatokat 
évek óta a Ray-Med Kft. lát-
ja el a fent említett díjazás 
mellett.
 2119 Pécel, Pesti út 6.   
 szám alatti laboratórium  
 telefonszáma:  
 06-28/547-235
 Ingyenes laborvizsgálat-
ra a Pest Megyei Flór Ferenc 
kórházba mehetnek a péceli 
lakosok. 
 Közfi nanszírozott vizs-
gálat kizárólag a jogszabá-
lyoknak megfelelően kitöl-
tött, érvényes beutalóval, az 
adott laboratórium terüle-
ti ellátási kötelezettségébe 
való tartozás igazolása ese-
tén vehető igénybe!
 Kérjük tájékozódjon a 
https://www.synlab.hu/
lakossagi/labor/Kistarcsa-
maganverveteli-hely web-
oldalon.

TÁJÉKOZTATÓ 
LABORVIZSGÁ-
LATI ÁRAK 
VÁLTOZÁSÁRÓL
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ÖNKORMÁNYZAT

A Pécel Gyermekeiért és Ifj úságá-
ért Díj adományozására vonatkozó 
javaslatok 2023. február 28. nap-
jáig nyújthatók be a Képviselő-
testület Kulturális Bizottsága részé-
re (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
 
A javaslattételre vonatkozó rész-
letes felhívás megtekinthető a 
www.pecel.hu honlapon, vala-
mint a Péceli Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján.

FELHÍVÁS a Pécel Gyermekeiért 
és Ifjúságáért Díj kitüntető 
cím adományozására 
vonatkozó javaslattételre

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?

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 

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.
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Ajándékozás a Legyél Te Is 
Angyalka rendezvényen

Vásárhelyi Csilla festő-
művész és Garamszegi 
Zsolt képviselő

KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Pécel városában

ig

A VIZSGÁLAT IDEJE:  
 

 
 

(a szükséges üzemszünetekkel). 
  

 

 
 

-

 

Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza magával a személyi  
igazolványát, lakcímkártyáját, TB kártyáját, illetve  

Az összegyűjtött csomagolási hulladék a megadott na-
pon a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga 
fedelű edényzetben, vagy szükség szerint bármely átlát-
szó 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 (ügy-
félfogadási 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 ke-
rülnek postázásra az érvényesítő matricák.
 Társaságunk a közszolgáltatás igénybevételének 
jogosultságát személyes ellenőrzéssel és digitális 
rendszer segítségével valósítja meg.
 Ezzel összefüggésben továbbra is kiemelten fon-
tos, hogy lakott ingatlan esetén a közszolgáltatás 
igénybevétele, illetve a díj fi zetése kötelező.
 Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉS 2023.
FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS

3.; 17. 3.; 17.; 31. 14.; 28.

MOZGALMAS ÉV ÁLL MÖGÖTTÜNK
KÖZÖSSÉG PÉCELÉRT 2022-ES ÉV

A 2022-es év is mozgalmas volt a Közösség Pécelért 
Egyesület életében, de a lehetőségekhez mérten pró-
báltak segíteni a nehezebb helyzetbe került családo-
kon, illetve támogatni a városi civil rendezvényeket. 

A 2022-es év eseményeiről Garam-
szegi Zsolttal, az egyesület alelnö-
kével beszélgettünk.

– Hogyan értékeli a 2022-es évet?
 – Nehéz év volt, hiszen már úgy kez-
dődött, hogy még a koronavírus-járvány-
ból sem lábaltunk ki, már kitört a hábo-
rú a szomszédunkban. Első dolgunk az 
volt, hogy a Péceli Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálattal közösen adománygyűj-
tést szerveztünk a háborús menekülteknek, 
melyet Sarlós Imre alpolgármester úr és 
jómagam 2022. március 9-én személye-
sen juttattunk el Nyírkarász településére. 
Majd részt vettünk az immár hagyomány-
nyá vált nagysikerű Spartacus Sportbálon, 
melyet támogattunk is. A Lázár Ervin Vá-
rosi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési 
Ház a péceli ovisoknak szervezett húsvé-
ti tojás kereső rendezvényét is támogat-
tuk, mely a Ráday-kastély kertjében ke-
rült megrendezésre. A város 
gyermeknapi tombolájára a 
péceli játékboltban levásá-
rolható ajándék utalványo-
kat ajánlottunk fel.

– Az iskola kezdéskor 
idén is utalvánnyal tá-
mogatták a családokat?
 – Igen, immár harmadik 
éve hagyomány, hogy iskola 

kezdési utalvánnyal pró-
báljuk megkönnyíteni 
több mint 50 család 
számára a tansze-
rek beszerzését. 
Emellett támo-
gattuk a Varázs-
kulcs Közösségbe 
járó gyermekek is-
kolakezdését is. 

– A péceli civilszer-
vezetekkel is jó a kap-
csolat?
 – A tavalyi évben több civil kezdeménye-
zést is támogattunk, valamint aktívan részt 
vettünk a rendezvényeiken. Például megem-
líteném a Napsugár Bölcsőde Jótékonysági 
futónapját, ahol jómagam, Horváth Tibor 
polgármesterúrral a 2 km-es távot is lefutot-
tuk, továbbá a Wass Albert Társaság Pécel 
jótékonysági estjét, az Ossó János Fúvósze-
nekari koncertet, a Petőfi  Sándor Férfi kó-
rus, Petőfi  Sándor emlék estjét. Tavalyi év-
hez hasonlóan támogattuk az Holtmarosi 
Tulipán gyermekotthonban élő gyermeke-
ket is a N.É.P Egyesületen keresztül.

– Az év vége is mozgalmasan telt…
 – Így igaz, ugyanis ilyenkor az ünnepek 
közeledtével mindig több a teendő. Idén 
harmadik alkalommal, december 6-án, 
ismét a péceli gyermekek örömére feldí-
szített mikulás busszal jártuk a várost. 
Télapónk minden kis és nagy gyereket 

csokoládéval jutal-
mazott. Évről évre 
egyre sikeresebb a 
gyermekek körében 
a mikulásnapi ren-
dezvényünk.
 Pénzadománnyal 
támogattuk a mél-
tán népszerű Péce-
li Piactéri Puttony-
partit. 

 Ellátogattunk a PVO 
Gesztenyés Óvoda jóté-

konysági adventi vásárára, 
ahol megvásároltuk Várhelyi 

Csilla festőművész által licitre 
felajánlott „a Lendület” című ak-

ril, pasztell festményét, ezzel is segítve 
az óvoda célkitűzéseit megvalósítani. Részt 
vettünk a Péceli Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat által szervezett Legyél Te Is An-
gyalka programban, melynek keretében 
gyermekeket tudtunk megajándékozni. 
 December 23-ára jótékonysági ünnepváró 
ételosztást szerveztünk, a tavalyi évhez ha-
sonlóan a Kossuth téren, ahol idén halász-
lével, szaloncukorral, forralt borral, illetve 
teával vártuk a péceli lakosokat. Ebből az al-
kalomból 600 adag ételt sikerült kiosztani.
 Még mindig nagyon fontos a segítség-
nyújtás, hiszen sok család került nehéz 
helyzetbe ebben az évben is, ezért egész 
évben élelmiszer csomagokkal próbáltunk 
segíteni a látókörünkbe került, nehezebb 
helyzetben lévő családokon. 

– A fent említett dolgok nem való-
sulhattak volna meg, ha…
 – Igen, ha nem állnak a Közösség Pé-
celért tagjai mellett segítő szándékú péce-
li adományozók. 
 A kezdeményezésünk folyamatos, mely-
hez további felajánlásokat szívesen foga-
dunk. 
 Aki a továbbiakban segítené a családo-
kat, a Közösség Pécelért Egyesület bank-
számlájára tud utalni.
 Számlaszám: 65100211-11049951 
 A közlemény rovatba kérjük írják be: 
„Segítsünk együtt”. 

yal pró-
teni 
ád 
-

zer-
a kap-

k
ah

Csilla
felajánlo

A Közösség Pécelért 
Egyesület mikulása

Készül 
a halászlé
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„Lengyel, magyar 
két jóbarát”

A Waclaw Feczak Alapítvány pályázatát már má-
sod ízben nyerte el a Szemere Iskola. Így történt, 

hogy a Dwa Bratanki pályázat jóvoltából 2022 nov-
emberében 11 tanulóval és 3 pedagógussal történel-

mi utazást tettünk a lengyelországi Zielona Górába.

OKTATÁS

A program előkészítéseként a kivá-
lasztott gyerekek készítettek egy 
fényképes rövid bemutatkozást 

magukról angol nyelven, majd részt vet-
tek egy rendkívüli történelemórán, ahol 
Lengyelország II. világháborús történel-
mével ismerkedtek meg. Ezt követően 
képes informatív tablót készítettek a té-
makörben.
 2022. november 21-én délután érkez-
tünk meg a testvériskolába, ahol ven-
déglátóink kedves szavakkal és fi nom 
vacsorával vártak minket. A magyar gye-
rekek megismerkedtek a 
lengyel iskolásokkal, és 
kezdetét vette egy új ba-
rátság.
 Másnap nagyon korán 
keltünk. A fi nom regge-
li után útnak indultunk 
a lengyel iskolásokkal 
együtt Rogoźnicába, a 
Gross-Rosen munkatá-
borba. Útközben beszél-
tünk a gyerekeknek er-
ről a nehéz és szomorú 

történelmi időszakról, így már felkészül-
tebben érkeztünk meg a helyszínre. Vé-
gigjártuk a múzeumot, a rabok útját és 
elhelyeztük az emlékezés koszorúját is-
kolánk nevében. A sok szenvedés, értel-
metlen halál mély nyomot hagyott a ta-
nulók lelkében. 
 Következő utunk Dobkowba vezetett, 
a kialudt vul-
kánok földjé-
re, a Szudéták 
Geoparkba. Itt 
fantasztiku-

san felkészült vezetőnkkel megismerhet-
tük interaktív bemutató segítségével a vul-
kánok működését, típusait. Kipróbálhattuk 
a földrengés szimulátort, és kezünkbe ve-
hettük a legjellemzőbb kőzeteket.
 A vacsorára is itt került sor a Geopark 
területén, tábortűznél szalonnát, kolbász-
kákat sütögettünk és a gyerekek közös 
éneklése tette az estét még hangulato-
sabbá.
 A harmadik napot a lengyel iskola vá-
rosának szenteltük: reggeli után városné-
ző program volt Zielona Gorában. Idegen-
vezetőnk elmesélte a város történetét, azt, 
hogyan élték túl az emberek a két világhá-
borút. Megnéztük a történelmi emlékhe-
lyeket is. Délután elbuszoztunk Zatonba, 
ahol a Kastély Narancsházában egy fi -
nom forró csoki várta a gyerekeket. 
 A negyedik nap is korán kezdődött. Első 
úticélunk Zagan volt, ahol tárlatvezetésen 
vettünk részt az egykori Stalag és Stalag 
Luft III területén. Az élethű makett segít-
ségével „bejártuk” a híres Harry alagutat, 
ahol a legnagyobb hadifogoly kitörés tör-
tént. „A nagy szökés” című világszerte is-
mert fi lm ezt az eseményt örökítette meg. 
A lengyel gyerekekkel közösen megkoszo-
rúztuk az emlékhelyet. Ezután ellátogat-
tunk Zagan másik híres történelmi épüle-
téhez, az augusztinai kolostoregyütteshez, 
ami 2011 óta kiemelten védett lengyel mű-
emlék. Megcsodáltuk egyedülálló könyv-
tárát, valamint a Szent Péter és Pál temp-
lomot. 
 Vendéglátóinkhoz visszaérkezve fantasz-
tikus közös est várt ránk. Az iskola fel volt 
díszítve magyar, lengyel zászlókkal, lufi k-
kal, a készített tablókkal, az előző látoga-
tásunkon megörökített képekkel. A kö-
zös ajándékozás után vacsora következett, 
ahol hagyományos lengyel ételeket kóstol-
hattunk. Vacsora után játékok, barátságos 
röplabda mérkőzés és karaoke következett. 

A gyerekek jól összebarátkoz-
tak a hét folyamán, címeket, 
elérhetőségeket cseréltek. Az 
egész estét betöltötte a felhőt-
len jókedv és az öröm.

 Elérkezett a búcsú nap-
ja. Megbeszéltük közös 
tapasztalatainkat és a to-
vábbi együttműködés le-
hetőségét.
 Mindannyian csodála-
tos élményekkel tértünk 
haza és most már mi is 
tudjuk, hogy mit jelent 
a mondás: „lengyel, ma-
gyar két jóbarát”.

Saliga Anikó intézmény-
egységvezető-helyettes

R engeteg szülő, testvér, barát és 
ismerős töltötte meg az iskolánk 
gyönyörűen dekorált nagy auláját.   

Hagyományainkhoz híven, az igazgatóság 
köszöntése után a tizenegyedik évfolyam 
kedveskedett műsorral a végzősöknek. 
Szórakoztató prózák és versek segítsé-
gével villantottak fel egy-egy korszakot 
eddigi életükből, az óvodát, az általános 
iskolát és a gimnáziumot. Megmutatták 
tehetségüket szavalásban, színészkedés-
ben és bátorságban. 
 Ezután következett a nap fénypontja, az 
osztálytáncok és keringők sora, amiket 12.A 
és B osztályaink adtak elő. Büszkék vol-
tunk diákjainkra, ahogy néztük őket szép 
fehér ruháikban és elegáns szmokingjaik-
ban. Szépen felkészültek, gyönyörűen elő-
adták, élvezték az est minden pillanatát, a 
rájuk irányuló fi gyelmet, a fényeket és a sze-
retetet. Az ünnepélyes alkalom a szülőkkel 
és rokonokkal való tánccal zárult, igazi báli 
hangulat töltötte meg az aulánkat. Megha-
tó pillanatoknak lehettünk szemtanúi.
 Kívánjuk, hogy a tanév hasonló öröm-
ben és sikerekkel záruljon. 

Borzási Lídia a 11. évfolyam 
szervező tanára

PIOK–RÁDAY 
SZALAGAVATÓ 2022

A Magyar Kultúra 
Napja PÉCELEN

Végzőseink életében rendkívül fontos esemény a sza-
lagavató, jelezve a mérföldkövet, hogy hamarosan 
középiskolai éveik végéhez érnek. Ebben a tanévben 
is hónapokkal korábban elkezdődött a szervezés, s 
december 2-án megrendezésre került a nagy nap. 

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ün-
nepeljük január 22-én annak emlé-

kére, hogy a kézirat tanúsága sze-
rint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen 

a napon tisztázta le Szatmár-
csekén a Himnusz kéziratát.

OKTATÁS

E bben az évben a 200. évfor-
dulót ünnepeljük, mely al-
kalomra a Péceli Alapfokú 

Művészeti Iskola tanárai és növen-

Kővágó Léna és zongorán kíséri 
Molnárné Skrobinec Okszána

dékei egy 
színvonalas 

hangverseny-
re várták a kö-

zönséget, 2023. január 26-án délután 
az iskola nagytermébe. 
 A műsor részeként egy játékos vetélkedő 
keretében ismerhettünk meg részleteket 

Kölcsey Ferencről 
és a Himnusz meg-
írásának történeté-
ről. Az est házigaz-
dája Bálint Ágnes 
tanárnő és Erdei 
Tamás tanár úr volt. 
Köszönjük a szerve-
zést.

A Mag
ne

k
íséri 
na

d
sz

han
re vá

Játékos képkirakó, 
melyben a közönség is részt vett

Püskiné dr. 
Udvarhelyi 

Boglárka

Szilágyi Levente és tanítványai 
Búza Bálint, Nagy Máté, Hargitai Csanád
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INTERJÚ

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

A KÖNYVTÁR ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
2023. JANUÁR 9-TŐL MÁRCIUS 

31-IG a könyvtár csupán keddi napo-
kon látogatható, 9 órától 19 óráig.
 A köny vigényüket jelezhetik a 
konyvtar@pecelkonyvtar.hu e-mail 
címen, vagy a telefonon, a 06-20/965-
1244 számon.
 Február 1-től március 31-ig bevezet-
jük a KÖNYVTÜNDÉR szolgáltatásun-
kat is. Szolgáltatásunk mozgássérült, ne-
hezen közlekedő, idős, ám olvasni szerető 
emberek könyvhöz, hangoskönyvhöz, fo-
lyóirathoz jutását segíti. Számukra szemé-
lyesen visszük el az igényeik alapján ösz-
szeállított csomagot.
 A szolgáltatás ingyenes, de beirato-
záshoz kötött!
 Az olvasnivalók listáját minden héten 
kedd 16 óráig kérjük elküldeni e-mailben, 
vagy telefonon is megadhatják. A csoma-
gok kiszállítása szerdán, egyeztetett idő-
pontban 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

Képeimen sűrített pillanatokat jelenítek 
meg, jelképes tartalmú élethelyzetekből

Ezúttal Szilágyi-Várhelyi 
Csilla festőművész-

szel készült interjún-
kat olvashatják.

M i inspirálta arra, hogy el-
kezdjen festeni?
 – Részben családi indítta-

tás, ugyanis az ükapám festőművész volt, 
és az ő munkássága körülvett gyermek-
koromban, de a szüleim is nagyon sze-
retik a művészetet, így ebben nőttem fel. 
Más részről mindig is foglalkoztatott a 
rajzolás, szeretem megfi gyelni a világot. 
Számomra a mozgás, az állat, emberáb-

rázolás kiskoromtól fogva nagyon 
érdekes volt. A természet és az em-
ber viszonyát erős jelképként pró-
bálom értelmezni.
 A Magyar Képzőművészeti Egye-
temen 2010-ben végeztem festő sza-
kon, és jelenleg a PIOK Petőfi  Sándor 
Általános Iskolában rajzot tanítok a 
felsőtagozaton.

– Milyen témák foglalkoztat-
ják leginkább? 
 – Mint említettem tájképeket na-
gyon szeretek festeni, de a családta-
gokról portrékat is készítek, illetve az ál-
latokat szívesen ábrázolom, ezek közül 
leginkább a lovakról készült képek a ked-
venceim. Érdekes dolog ez, mert lovagol-
ni nem tudok. Gyakran festek jeleneteket 
a modern életből. Nem hagynak hidegen 
a társadalom aktuális változásai, különö-
sen a fi atalok, az Y és Z generáció sajátos 
világa. Figyelem, ahogy folyamatos össze-
köttetésben vannak egymással és a világ-
gal, mégis szinte tapintható az elszigetelt-
ségük. Olajjal készült munkáimon kívül 
kerámiára is festek, valamint csempefala-
kat készítek köz- és magáncélra egyaránt. 

– Hogyan hatott a covid a mun-
kásságára?
 – A tájképekben próbáltam ezt a be-
zárt időszakot feldolgozni, például a vi-
zes tájképeim egy részében korábbi uta-
zásoknak a felidézett emlékeit gondoltam 
újra. A természettel való élő kapcsolat 
fontos számomra, gyakran megyek ki a 
Dunához vagy más vízpartra festeni, él-
ményanyagot gyűjteni a műtermi mun-
kához.

– Melyik mun-
kájára a leg-
büszkébb?
 – Volt egy fal-
festészeti pályázat 
még 2017-ben Deb-
recenben a Modem 
Modern és Kortárs 
Művészeti Központ-

ban, amire a barátnőmmel Hegedűs Ju-
dittal egy 3x6 méteres falfestménnyel pá-
lyáztunk, ez a munkánk közönségdíjas 
lett. A pályázatban a karácsony témáját 
kellett újraértelmezni, és mi elképzeltük, 
milyen lenne, ha a Kisded a mi korunkban, 
nagyvárosi környezetben születne meg.

– Min dolgozik éppen?
 – Az iskola vezetőségének kérésére Pe-
tőfi  Sándor 200 éves születési évforduló-
jára készítek egy névtáblát, amin lesz egy 
Petőfi  Sándor portré is. A tervek szerint 
ez idén márciusban lesz felavatva.

– Beszéljünk a Gesztenyés Óvoda 
Adventi Jótékonysági Vásárára fel-
ajánlott festményről…
 – A gyermekem a Gesztenyés Óvodába 
jár, így fontosnak tartom, hogy segítsek, 
ezért licitálásra felajánlottam a Lendület 
című akril, pasztell festményemet, amely 
a Közösség Pécelért Egyesület jóvoltából 
talált gazdára, segítve ezzel a Gesztenyés 
Óvoda célkitűzéseit megvalósítani.
 Nagy öröm, hogy az összefogás ered-
ményeképpen az Adventi Jótékonysági 
Vásár bevételéből vásárolni tudtunk az 
óvodának egy szárítógépet és egy sütőt.

– Miért pont ezt a képet ajánlot-
ta fel?
 – Azt gondolom, hogy Pécelen igen 
aktív a lovas élet, jó pár lovarda műkö-
dik, ezért választottam ezt a festménye-
met erre a célra.

VÁRHELYI CSILLA MUNKÁSSÁGA ITT MEGTEKINTHETŐ: 
 http://varhelyicsilla.blogspot.com
 https://www.facebook.com/varhelyicsilla
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Várhelyi Csilla és Hegedűs Judit közös műve, amely 
2017-ben a Modem Modern és Kortárs Művészeti 
Központ falfestészeti pályázatra készült

Lendület című festmény melyet felajánlott 
a Gesztenyés Óvoda támogatására

FOGLALKOZÁSOK NAGY KÖNYVE
 – MI LESZEL, HA NAGY LESZEL?

Natalia Gordienko – Sergey Gordienko
Mi leszel, ha nagy leszel? Űrhajós, régész vagy inkább író?
Hogyan találd meg a rengeteg foglalkozás közül azt, ame-
lyik érdekes lehet számodra, és szeretettel tudod majd vé-
gezni? Az izgalmas enciklopédia részletesen mutat be szá-
mos szakterületet, a fi zikai munkától a szellemi munkáig, a 
népszerű és ismert foglalkozásokon át egészen a ritkább 
mesterségekig, segítséget nyújtva a leendő foglalkozásod 

kiválasztásában. A könyv a kisiskolás gyerekek mellett szülőknek, óvodapedagógu-
soknak, tanítóknak és tanároknak egyaránt hasznos olvasmány lehet

KARÓ, NYÍL, ÉN ÉS A TÖBBIEK…
Remeczki Imre
Egy alföldi kis iskola 7. osztályában véget ért a tanév. Ha-
raszti Gábor osztályfőnöke, akit a diákok Karónak becéz-
nek, és testnevelés tanára, Nyilas tanár úr nyári túratábort 
szerveznek. A gyerekek nagy izgalommal várják a tábor 
kezdetét, mely számos különleges kalandot rejt. Aggtelek-
től Szilvásváradig kísérhetjük végig őket útjukon. A bük-
ki táj különleges szépségei, állat- és növényvilága mellett, 
a főszereplő kisfi ú serdülőkorba lépésével kibontakozó ér-
zéseinek nyiladozását is nyomon követhetjük. Az első sze-
relem különleges érzését elhomályosítja az édesapjával 

történt tragikus baleset, de hogy mindezt miként dolgozza fel és milyen élmények-
ben lehet részük a túrázó gyerekeknek, a könyv lapjain megtaláljátok! Kellemes, 
élményteli utazást kívánok Karóval, Nyíllal és a többiekkel!

ÉS EZT LEHET? - JOGOD VAN JÓL LENNI
Dr. Várkonyi Andrea

„A nők nehezebben értik meg, hogy joguk van előre sorol-
ni saját magukat. Én határozottan képviselem szakmailag 
is, magánemberként is azt, hogy a saját jóllétemnek mu-
száj borzasztóan fontosnak lennie. Már csak azért is, mert 
ha én jól vagyok, akkor körülöttem mindenki más is jól 
lesz" - írja Várkonyi Andrea, és erre biztat téged is. Meg-
osztja veled magánemberként és pszichológusként szer-
zett saját tapasztalatait, hogy te is igennel válaszolhass a 
kérdésre: És ezt lehet? Igen, lehet”

A SZANATÓRIUM – Sarah Pearse
„Kísérteties atmoszférájú regény, végig tűkön ültem, miköz-
ben olvastam.” – Reese Witherspoon
„Idegborzoló. Muszáj elolvasni.” – Richard Osman, 
A csütörtöki nyomozóklub című bestseller szerzője
Nem akarsz továbbállni. Vagy már nem is tudsz?
A Le Sommet baljós épület, az erdőben bújik meg, vésze-
sen meredek hegycsúcsok árnyékában, és régóta nyugta-
lanító szóbeszéd tárgya. Eredetileg szanatórium volt, aztán 
sokáig üresen állt, csak nemrég újították fel. Luxushotelt 
nyitottak benne, impozáns, eldugott pihenőhelyet a sváj-
ci Alpokban – márpedig ez az utolsó hely, ahová Elin War-

ner menni akar. Ugyan nyomozó, de jelenleg nem jár be dolgozni, úgyhogy hirte-
lenjében nincs jó kifogása, miért ne fogadná el a meghívást. Isaac, az öccse – akivel 
egyébként Elin egyáltalán nincs jóban –, itt fogja eljegyezni menyasszonyát, Laure-t.

Könyvajánló
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HITÉLET

II. Szabó 
Marika 

EMLÉKFUTÁS

I dén második alkalommal hívunk és vá-
runk minden mozogni, emlékezni vágyó 
érdeklődőt. Találkozó a pirossal megjelölt A kiállítás alkalmával a művész a 

verseken és a pontok világán ke-
resztül utaztatott minket egy má-

sik dimenzióba, 
ahol az érzések 
kapják a fősze-
repet. Résztve-
vőként is aktív 
részese leszel 
ennek az ösz-
s z e k a p c s o l ó -
dásnak. Megis-
merhettük azt a 
világot, amiben 

Hirdetés

KIÁLLÍTÁS

ÉRZÉSEKEN ÁT 
a pontok világába

Wallner G. Ildikó 
verses-festmény kiállí-

tására voltunk hivatalo-
sak tavaly decemberben, 

a péceli Fáy-kastélyba.

2023. február 25. (szombat) 14 
órától. Találkozási pont: Kézi 
autómosó mögött (Pécel, Pes-
ti út 95.) a patak felé haladva.

a versek és a festmények születnek. Ké-
pessé váltunk kiszakadni a hétközna-
pok rohanásából és magunkba hívhat-

Wallner G. Ildikóval Vízvári Katalin 
az est háziasszonya beszélget

tuk azt az energiát, amire éppen saját 
életünkben a legnagyobb szükségünk 
van, hiszen a tér felkínálta ezt a lehető-
séget számunkra.
 Az est alkalmával megtudhattuk mit 
jelent Wallner G. Ildikó számára az al-
kotás, meghallgathattuk saját verseit és 
megtekinthettük a kiállított festményeit.

helyen, az autómosótól (Pécel, Pesti út 95.) a pa-
tak felé haladva, de az útvonal bármelyik szaka-
szán csatlakozhattok, le is rövidíthetitek, több-
ször is megtehetitek.
 Minden résztvevő apró ajándékot kap, ezért 
jó, ha jelzitek a részvételt!
 Aki 14 órakor szeretne indulni, közös beme-
legítésen vehet részt Görbe Péter focibíró veze-
tésével. A célban is ő vár forralt borral, teával, 
sütivel. 
 Az idén 100 éve született Szabó Marika SJC 
(A Jézus Szíve Társasága volt tagja) 1945. febru-
ár 24-én tisztasága védelmezése közben 24 éves 
korában vesztette életét egy rátámadó szovjet ka-
tona által. Pécel város első női hősi halottjaként 
tiszteli, s róla lesz elnevezve a Damjanich utca 
végét és a Határ utat összekötő gyalogos átke-
lőhely. Kurczina Terézia SJC

PÉCELI NŐI KAR
A Péceli Női  Kar elnök: Zsadányi Jánosné. 
 Címe: 2119 Pécel Csokonai u. 10. 
 Telefonszáma:  06-20-577-2200 
Titkára: Szabó Zoltánné 
 Címe: 2119 Pécel Asztalos u. 5. 
 Telefonszáma: 06-30-410-4784 
 E-mail: eszzed:@invinetwork.hu 
 Az Egyesület adószáma: 18717309-1-13
A Női Kar 20 éve alakult, jelenlegi létszáma 20 fő, szere-
tettel várjuk az énekelni szerető lányok, asszonyok jelent-
kezését. Érdeklődni a  megadott telefonszámon lehet.

WEB: 

PROFI CSAPAT VÁLLAL FAKIVÁGÁST,  
GALLYAZÁST, FAÁPOLÁST, 

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

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 %

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.

Hirdetés

Hirdetés

ELKÖLTÖZTÜNK!
ÚJ CÍMÜNK:  

  

: 

TÖRÖK BÜFÉ
 

 
  

TÁLAK 

NYITVATARTÁS: , óráig
www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996
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NYÍLÁSZÁRÓ
BEÉPÍTÉS

MOSÓGÉPEK,  
ÉS EGYÉB HÁZ- 
TARTÁSI GÉPEK

NÉMETH LÁSZLÓ 
+36-30-905-8092   

gyors,  
 

JAVÍTÁSA  
garanciával.

Tel.:
HÍVJON MOST!  

 
 

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

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

Zsidi Tímea – 

Varga T. Zsuzsi – 

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

CíC

S S

CíC

KÉZ ÉSKÉZ ÉS
SZALON

 PÉCEL, Pesti út 63. (hátul az udvarban)

+36 20 229 34 96 
info@foilforce.huPÉCEL, 

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!

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

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

Kaposvári 
Péter 

helyi vállalkozó

GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, 
-KARBANTARTÁS

KONVEKTOR

VÍZ-, GÁZ-,  
 

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!

VÉDJE MEG  
OTTHONÁT ÉS ÉRTÉKEIT  

AZ ILLETÉKTELEN BETOLAKODÓKTÓL!

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

 
 

és KAMERA
RENDSZEREK 
TELEPÍTÉSE

A BIZTONSÁG 
FOKOZHATÓ

24 órás távfelügyelet 
és vonulószolgálat

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

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

TEREPRENDEZÉS, 
MEDENCE ÉS  

SÁVALAP ÁSÁS  

Ha ön a leghatékonyabb módon 
akarja termékét, szolgáltatását 

hirdetni, akkor forduljon hozzánk!

Telefon: 06-20/5-934-534
E-mail: juhasz76andras@gmail.com

HÍREKHÍRÍ EKK
PÉCELI

az önkormányzat lapjában!
HIRDESSEN 

PÉCEL VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA
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Hirdetés

• 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.

APRÓHIRDETÉS

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
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
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-FELÜGYELŐ
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 vizsgá-
latra az orvosi rendelőbe csak telefonos konzultá-
ciót követően, kizárólag egyeztetett időpontban 
menjenek. Recept fel-íratására használják a meg-
adott 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. február 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.

 
 

 
ÁRUSÍTÁSA ÉS MÉRETRE IGAZÍTÁSA. 

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

Katalin DIVATHÁZ

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

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 6 fm
Ø  10 . . . . . . . . . 2 100 Ft 6 fm
Ø  12 . . . . . . . . . 2 900 Ft 6 fm

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

HIDEGEN HENGERELT 
   840 Ft/kg

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



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!


