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ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT

MAGYARORSZÁG 
Kormánya 2021. február 8. 
napjától ismét veszélyhely-
zetet hirdetett ki a 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendeletével.
  A védelmi intézkedések 
ideiglenes szigorításáról 
szóló 104/2021. (III. 5.) 
Korm. rendeletnek a 12. 
§-ával a közigazgatás mű-
ködésére vonatkozó ideig-
lenes védelmi intézkedé-
sek kerültek bevezetésre, 
melyek szerint a közigaz-
gatásban foglalkoztatott 
személyek a munkáju-
kat a munkavégzés ren-
des helyétől eltérően, a 
lakó-, illetve tartózkodá-
si helyükön, saját eszkö-
zeikkel végzik. Munkahe-
lyen történő munkavégzés 
azok számára rendelhető 
el, akiknek esetében ez 
feltétlenül szükséges. 
 A fenti jogszabályi ren-
delkezések következtében 
a Péceli Polgármesteri Hi-
vatal (a továbbiakban: hi-
vatal) dolgozóinak a 
megszokottnál eltérő 
munkavégzése miatt a hi-
vatalba érkező telefonhívá-
sok fogadása során fenn-
akadások tapasztalhatók, 
ezért kérjük, hogy az ügy-
intézés során az alábbiak 
szerint járjanak el:

A HIVATALBAN 
ÜGYINTÉZÉSRE AZ 
ALÁBBI MÓDOKON 
VAN LEHETŐSÉG:
a)  Papíralapú ügyintézés 

esetén a kérelemnyom-
tatványok a www.pecel.
hu honlap nyitólapjá-
ról letölthetőek vagy 
elektronikus úton igé-
nyelhetőek a hivatal@
pecel.hu elektroni-
kus levelezési címen, 
majd a kérelmek ki-
töltése, aláírása után 
postai úton feladható-
ak, vagy a hivatal mind 
a két épületében a be-
járati előtérben elhelye-
zett gyűjtőládákba be-
dobhatók.

b)  Ügyfélkapu haszná-
latával.

c)  Ügyfélkapuval nem 
rendelkező  ügy fe-
lek elektronikus úton, 
a hivatal@pecel.hu 
elérhetőségen, vagy 
amennyiben ismert a 
keresett személy, úgy 
az alábbi elérhetőségen.

Kérünk mindenkit, 
hogy ne telefonon, ha-
nem e-mailben keres-
se a hivatal ügyintézőit.
 Megértésüket és türel-
müket köszönjük.

Oláh János jegyző

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
HIVATALI IRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉS, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Horváth Tibor polgármester polgarmester@pecel.hu
Sarlós Imre alpolgármester sarlos.imre@pecel.hu
Oláh János jegyző jegyzo@pecel.hu 

dr. Szolnoki Imre aljegyző dr.szolnoki.imre@pecel.hu; 
aljegyzo@pecel.hu

ÖNKORMÁNYZATI IRODA, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Jeney Erzsébet önkormányzati irodavezető jeney.erzsebet@pecel.hu
Bene Krisztina mb. személyügyi referens I. bene.krisztina@pecel.hu 
D. Nagyné Turjányi Adrienn egészségügyi referens d.nagyne@pecel.hu
Imre Gabriella személyügyi referens II. imre.gabriella@pecel.hu

Kalmárné Molnár Katalin
iratkezelési ügyintéző 
Irattár: Szemere P. u. 27. molnar.katalin@pecel.hu

Mikes Dóra szervezési ügyintéző mikes.dora@pecel.hu
Vadon Ibolya iktatási ügyintéző vadon.ibolya@pecel.hu

ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI IRODA (PENZUGY@PECEL.HU), 2119 Pécel, Petőfi  u. 1.

Szabó Attila adó- és pénzügyi irodavezető szabo.attila@pecel.hu
ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI IRODA – PÉNZÜGYI CSOPORT, 2119 Pécel, Petőfi  u. 1.

Hegedűs Péter pénzügyi csoportvezető hegedus.peter@pecel.hu
Deák Sarolta pénzügyi ügyintéző I., pénztár deak.sarolta@pecel.hu
Erdős Adrienn pénzügyi ügyintéző III. erdos.adrienn@pecel.hu 
Molnárné Pataki Dóra koordinációs ügyintéző I. pataki.dora@pecel.hu
Prókay Anikó pénzügyi ügyintéző IV. prokay.aniko@pecel.hu 
Véberné Mándó Rita könyvelő mando.rita@pecel.hu
Zilahi Éva pénzügyi ügyintéző II. zilahi.eva@pecel.hu

ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI IRODA – ADÓCSOPORT, 2119 Pécel, Petőfi  u. 1.

Domján-Szenk Andrea csoportvezető domjan-szenk.andrea@pecel.hu
Györe Éva ügykezelő gyore.eva@pecel.hu
Kazinczy Bálint adóügyi ügyintéző IV. kazinczy.balint@pecel.hu
Pölczman Hajnalka adóügyi ügyintéző II. polczman.hajnalka@pecel.hu
Tarcsa Angéla adóügyi ügyintéző III. tarcsa.angela@pecel.hu

MŰSZAKI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Bene Attila műszaki és beruházási irodavezető bene.attila@pecel.hu 
Kerlang József településüzemeltetési ügyintéző kerlang.jozsef@pecel.hu
Lepesi Eszter Judit műszaki ügyintéző II. lepesi.eszter@pecel.hu 
Mihályné Zana Nikolett településrendezési ügyintéző zana.nikolett@pecel.hu 
Samók-Dobos Anikó pályázati ügyintéző dobos.aniko@pecel.hu 
Veszeli-Kállai Ibolya műszaki ügyintéző I. kallai.ibolya@pecel.hu

IGAZGATÁSI IRODA, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

dr. Herbály-Hámori Krisztina igazgatási irodavezető hamori.krisztina@pecel.hu
Balogh Katalin közterület-felügyelő II. (Petőfi  u. 1.) balogh.katalin@pecel.hu 
Barczi István mezőőr (Petőfi  u. 1.) barczi.istvan@pecel.hu

Csibrik Enikő
környezetvédelmi 
és mezőgazdasági ügyintéző csibrik.eniko@pecel.hu 

dr. Fuith-Kocsis Barbara hatósági ügyintéző III. fuith-kocsis.barbara@pecel.hu
Laukó György mezőőr (Petőfi  u. 1.) lauko.gyorgy@pecel.hu 
Paksa Katalin hatósági ügyintéző II. paksa.katalin@pecel.hu 
Talabér Györgyi hatósági ügyintéző I. talaber.gyorgyi@pecel.hu
Tóthné Lehoczky Ágnes anyakönyvvezető lehoczky.agnes@pecel.hu

ÜGYINTÉZÉS A PÉCELI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL-
BAN A VÉDELMI INTÉZ-
KEDÉSEK SZIGORÍTÁSÁVAL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A használt üvegeket (színes és színtelen 

öblös, üdítős, boros, pezsgős) kiöblítve 

Pécelen a Pécel Üzemeltető Kft. 
telephelyén kialakított (Pécel, 
Kossuth Lajos utca 18.) üveggyűjtő-

ponton van lehetőség leadni munkana-

pokon 8-15 óráig. 

 Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a Pécel 

Kapujában (1171 Budapest, Péceli út 

398.) MEGSZŰNT AZ ÜVEGGYŰJTÉS!

TÁJÉKOZTATÁS ÜVEGGYŰJTÉSRŐL

Össze kell 
FOGNUNK!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fogorvo-

si ügyeleti ellátást Pécel Város lakossága ré-

szére a Semmelweis Egyetem Fogászati és 

Szájsebészeti Oktató Intézete biztosítja.

Helyszíne: Fogászati 

és Szájsebészeti Oktató Intézet

 1088 Budapest, Szentkirályi 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 meg-

egyező. 

A Péceli Polgármesteri Hivatal a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet 

ÖNKORMÁNYZATI 
REFERENS 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati feltételek a 

www.kozigallas.gov.hu internetes ol-

dalon és Pécel Város Önkormányzatának 

honlapján (www.pecel.hu) érhetők el.

Mély megrendüléssel, szomorú szívvel tu-

datjuk, hogy kedves munkatársunk, Király 

Noémi főépítész 2021. április 25-én, életének 

52. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

 Noémi 2020-tól látta el Pécelen a főépíté-

szi munkakört, mindvégig szeretettel és ag-

gódással óvta településünk épített és ter-

mészeti értékeit, környezetét.

 Temetéséről a család később rendelkezik.

 Emlékét kegyelettel őrizzük.

Pécel Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

ELHUNYT KIRÁLY NOÉMI 
FŐÉPÍTÉSZ ASSZONY

Kedves Péceliek!
A Csatári-dűlő és Levendulás 
városrész lakói levelet kap-
tak az önkormányzat-
tól, melyben közada-
kozásra kérem az 
ott lakókat. En-
nek miértjéről 
szeretném tájé-
koztatni Önöket, 
hiszen ez köz-
vetve az egész 
várost érinti. 
 Mint ismere-
tes, 2017-ben az 
önkormányzat pá-
lyázott az említett vá-
rosrész csapadékvíz-elve-
zető rendszerének kiépítésére, és 
kapott is 283 millió forintot az államtól, 
amihez az önkormányzat 15 millió forint 
önrészt biztosított. A tervek elkészültek, 
de a megvalósítás nem kezdődött meg. Je-
lenleg ott tartunk, hogy az önkormány-
zat lebonyolította a közbeszerzési eljárást, 
és megkötötte a szerződést a kivitelező-
vel.  Azonban a kivitelezés csak akkor 
kezdhető meg, amikor a beruházáshoz 
szükséges teljes forrás rendelkezésre áll. 
Miután az évek alatt bekövetkezett ár-
emelkedések miatt a beruházás tény-
legesen 330 millió forintba kerül, és az 
önkormányzat a szükséges előkészítő 
munkákra 13 millió forintot már elköl-
tött (tervek készítése, módosítása, enge-
délyeztetés …), ezért 45 millió forint pót-
lólagos forrás bevonása szükséges. 
 Ahogyan már sokszor elmondtam, az 
önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetben 
van, így nincs szabad tartaléka a hiány-
zó összeg pótlására. Ezért többlettámo-
gatási kérelmet nyújtottunk be a Magyar 
Államkincstárhoz, és kormányzati enge-
délyhez kötött felhalmozási hitelt is terve-
zünk felvenni. Mivel ezek elbírálása idő-
igényes, és a kimenetele bizonytalan, ha 
erre várunk, kétséges, hogy a beruházás 
megvalósul-e, mivel a pályázat határide-

je vészesen közel van. Ezért úgy 
gondolom, nem várhatunk 

tétlenül!
 A megoldást a köz-

adakozásban lá-
tom, melyet Önök 
önkéntesen vál-
lalhatnak a köz 
érdekében. 
 A z  ö n k o r -
mányzat a be-

f i zetéseket az 
erre a célra lét-

rehozott elkülöní-
tett alszámlára vár-

ja 2021. május 15-ig. Én 
már utaltam a számlára 

100  000 forintot. 
 Jogosan merülhet fel az a gondolat, 
hogy mi lesz, ha kevesebb pénz gyűlik 
össze, mint a szükséges 45 millió forint. 
Sajnos, akkor nem tudunk belekezdeni a 
munkába, és visszaadjuk a pályázatot, 
aminek következményeként egyhamar 
nem lesz megoldott a csapadékvíz-elve-
zetés. Természetesen ez esetben a befi ze-
tett összeget mindenki visszakapja. 
 Kérem a tisztelt lakosságot, lehetősé-
geikhez mérten járuljanak hozzá a pro-
jekt megvalósításához, ne hagyjuk el-
veszni a 283 millió forintot!

Tisztelettel: 
Horváth Tibor polgármester

A beruházás tervei, valamint a 

közérdekű és önkéntes kötele-

zettségvállalás részletei és más 

egyéb információi az önkormány-

zat honlapján, a https://pecel.hu/

onkormanyzat/csapadekviz-

elvezetes-csatari-dulo-es-

levendulas-teruletreszek oldalon 

megtekinthetők, valamint az ügy-

gyel kapcsolatban érdeklődni a 

+36 20 411 7856 telefonszámon 

is lehetséges.

s Levendulás 
velet kap-
nyzat-
da-
z 
-

-
z 
pá-

ett vá-
kvíz-elve-

je vészesen köz
gondolom

tétlen
 A

a
t
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már utal

FOGORVOSI 
ÜGYELETI 
ELLÁTÁS
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TÖBB INTERNET, KEVESEBB POSTA

ÖNKORMÁNYZAT

ÁPRILIS KÖZEPÉIG 400 ezer-
rel több látogatást regisztrált a NAV 
online-bevalláskitöltő rendszere, 
mint tavaly. Egyre többen választ-
ják az online megoldást a terveze-
tük elfogadására, kiegészítésére, va-
lamint a beküldésre egyaránt. 
 A csaknem ötmillió adózó közül 

– az egyéni vállalkozók, őstermelők 
és áfás magánszemélyek mellett – 
azoknak mindenképpen ki kell egé-
szíteniük az szja-bevallási terveze-
tet, akiknek olyan jövedelmük volt 
tavaly, amit az adóbevallási terve-
zet nem tartalmaz. Ilyen például a 
lakáskiadásból, ingatlanértékesítés-

T ekintettel arra, hogy az elmúlt 
években sajnálatos módon több 
Adózó nem tett eleget ezen kö-

telezettségének, az adócsoport április 
hónapban felszólító végzésben hívta 
fel azon adózókat a bevallás megtételé-
re, akik esetében a DPMV Zrt. – adat-
szolgáltatása alapján – a vízfogyasztás 
mellett csatornadíjat nem számlázott.
 A bevallási nyomtatványokat magán-
személyeknek a végzés mellékleteként 
postai úton megküldjük, gazdálkodó 
szervezetek – ideértve az egyéni vál-
lalkozókat is – bevallási kötelezettsé-
güknek kizárólag az E-önkormányzat 
portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap) tehetnek eleget. Részükre a 
felszólító végzést is elektronikus úton, 
ügyfél-, cégkapujukra küldjük meg.
 A bevallás kitöltésével kapcsolatban 
az adócsoport kollégái készséggel áll-
nak rendelkezésre az alábbi elérhető-
ségeken. E-mail: ado@pecel.hu, tele-
fon: +36-28-452-751.
 A jelen járványhelyzetre és az en-
nek okán szünetelő személyes ügyfél-
fogadásra fi gyelemmel kérjük a Tisztelt 
Adózókat, hogy kérdéseiket, felmerült 

Új játszótéren játszhatnak 
A PÉCELI GYEREKEK

Átadásra került a játszó-
tér a Csillagfürt utca vé-

gén, a Páskomliget te-
tején, melyet a Kármel 
Gyülekezet ajánlott fel 

a város számára. 

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy – ahogy az 
ezt megelőző években is – március 31-e 
volt a határideje a talajterhelési díj be-
vallásának és megfi zetésének azon fo-
gyasztók esetében, akik a rendelkezés-
re álló közcsatornára nem kötöttek rá.

A játszóparkot Horváth Tibor polgár-
mester, Sarlós Imre alpolgármes-
ter, Kristóf Péter, a 6. körzet kép-

viselője és a Kármel Pünkösdi gyülekezet 
részéről Prekopa Zoltán lelkipásztor adta 
át a gyerekeknek. A játszótér területét és 
a kivitelezéséhez szükséges plusz forrást 
Pécel Város Önkormányzata biztosítot-
ta 4.393.000 forint értékben, mely mun-
kákkal a Pécel Üzemeltető Kft-t bízta meg.
 Prekopa Zoltán lelkipásztor – a Kármel 
Pünkösdi gyülekezet nevében – a követ-
kező szavakat fűzte hozzá:
 „Örömmel adtuk át 2021.április 16-án 
Polgármester Úrral együtt a Szent Erzsé-
bet Krt. Ny-i végénél megépült játszóteret 
a gyermekek használatára.
 A Kármel Pünkösdi Gyülekezet 2019-
ben tett egy felajánlást a város felé, hogy 
építünk egy játszóteret a város 
bármely pontján, ahol az ön-
kormányzat jónak látja. A fel-
ajánlás tartalmazta valameny-
nyi gyermekjátékot telepítéssel, 
alapbetonozással, az ütéscsil-
lapító felületet, műfüvet sze-
gélyekkel, egyéb parkberende-
zésekkel közel 9 millió forint 
értékben. 
 Hála Istennek az együttmű-
ködés sikeres lett!

 Valaki megkér-
dezte: miért épít 
egy gyülekezet ját-
szóteret?
 Az ember általá-
nosságban jelenlé-
tével, beszédével, és 
tetteivel vesz részt a tár-
sadalomban. Azt tapasz-
taljuk, hogy korunkban erős a 
kisértés, hogy csupán a szavaink domi-
náljanak. Pedig részvételünknek csu-
pán torzója az, ha csak beszédünkkel 
veszünk részt egy közösségben.
 Jézus a hegyi beszédekben így tanít:

 „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jó cselekede-
teiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyá-
tokat.” Máté evangéliuma 5:16 
 Gyülekezetünkhöz közel száz 14 év alat-
ti gyermek tartozik, család és gyermekba-
rát közösség vagyunk, és láttuk, hogy a vá-
rosban szükség van egy játszótérre... így 

az ötletet tett követte. Az idézetben 
említett „jó cselekedeteknek” 

nem az a célja, hogy ben-
nünket emeljenek az em-

berek, hanem az, hogy 
tetteinket látva Isten-
re gondoljanak.
 Úgy szeretnénk je-
len lenni a városban, 
hogy beszédünk és 

tetteink együttmű-
ködjenek az emberek 

jóléte, öröme érdekében.
 Az információs táblára 

azt írtuk: „…engedjétek hoz-
zám jönni a gyermekeket…” szeres-

sük, szeressék a szomszéd gyermekeit is.
 Legyen ez a játszótér az öröm és a bé-
kesség szigete ebben a zaklatott világban!
Szeretettel ajánljuk most fel városunk, és 
a környékbeli gyermekek, szülők számára.”

 Kristóf Péter, a terület ön-
kormányzati képviselője ez al-
kalommal kifejtette, hogy Pé-
celnek ezen az új részén sok 
gyermek él, akik reményeink 
szerint örömüket lelik majd 
a korszerű játszóparkban, és 
hozzátette, bízik benne, hogy 
mindenki rendeltetésük sze-
rint használja majd az eszkö-
zöket, és nem történik rongá-
lás.  Cs.K.

észrevételeiket e-mailen vagy telefo-
non jelezzék, bevallásaikat pedig lehe-
tőség szerint elektronikus úton (E-ön-
kormányzat portálon) tegyék meg. 
Amennyiben erre nincs lehetőségük, 
úgy igénybe vehetik a személyes átvé-
telt helyettesítő, mindkét épületünk-
ben megtalálható, küldemények fo-
gadására használatos urnát. 
 Felhívjuk továbbá figyelmüket a 
már korábban is közzétett, 2021. ja-
nuár 1. napjától hatályos rendeletmó-
dosításra, amely alapján 2021. évtől 
kezdődően nem illeti meg mentesség 
azon fogyasztókat, akiknek az ingatla-
na kizárólag házi átemelő kiépítésével 
köthető rá a csatornára. A talajterhe-
lési díjfi zetési kötelezettség elkerülé-
se érdekében javasoljuk a közcsator-
nára történő mielőbbi rákötést.
 Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, 
hogy a talajterhelési díj a vonatko-
zó jogszabály értelmében a talaj, va-
lamint a felszín alatti víz mennyiségi, 
minőségi védelmére használható fel, 
ezzel fontos forrása a város környe-
zetvédelme érdekében végzett beru-
házásoknak. Oláh János jegyző

Tisztelt Adózók!
ÖNKORMÁNYZAT

HORVÁTH TIBOR polgármester (Közösség Pécelért 

Egyesület) 5. körzet képviselője. 

Telefon: 06-20/411-7856 

E-mail: polgarmester@pecel.hu

Fogadóóra: Minden hétfőn 

14 órától 17 óráig. Időpont egyeztetés 

a 06-28/662-007-es telefonszámon.

SARLÓS IMRE alpolgármester (Közösség 

Pécelért Egyesület)  7. körzet képviselője.

 Telefon: 06-20/410-0000 

E-mail: sarlos.imre@pecel.hu. 

Időpont egyeztetés a 06-20/410-0000-as 

telefonszámon.

VARMUZSA PÉTER (Közösség Pécelért Egyesület) 

1. körzet képviselője. Telefon: 

06-20/349-1305, E-mail: varmuzsa.

peter@pecel.hu. Időpont egyeztetés 

a 06-20/349-1305-ös telefonszámon.

TORMA GÁBOR (Közösség Pécelért 

Egyesület) 2. körzet képviselője. 

Telefon: 06-20/924-6244 

E-mail: torma.gabor@pecel.hu

PANKUCSI EDINA (Közösség Péce-

lért Egyesület) 3. körzet képviselője. 

Telefon: 06/20-349-0415 

E-mail: pankucsi.edina@pecel.hu

KARSAI ANDRÁS (Független) 

4. körzet képviselője. 

Telefon: 06-30/773-1100. 

E-mail: karsai.andras@pecel.hu. Fogadó-

óra: Minden hétfőn 16 órától a PIOK Általá-

nos Iskola emeleti 8-as termében.

KRISTÓF PÉTER (Közösség Pécelért 

Egyesület)  6. körzet képviselője

Telefon: 06-20/349-0147 

E-mail: kristof.peter@pecel.hu

PAPP LÁSZLÓ (Független) 8. körzet 

képviselője. E-mail: papp.laszlo@pecel.hu

TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA 

(Összefogás 2119 Egyesület). 

Telefon: 06-20/465-0440. E-mail: 

tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu

GARAMSZEGI ZSOLT 
(Közösség Pécelért Egyesület) 

Telefon: 06-20/541-6195 

E-mail: garamszegi.zsolt@pecel.hu

KŐVÁRI IMRE 
Telefon: 06-70/602-1549 

E-mail: kovari.imre@pecel.hu

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGEI
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ből, ingóértékesítésből származó jö-
vedelem.
 A jóvá nem hagyott tervezet – a 
mezőgazdasági őstermelők, az egyéni 
vállalkozók és az áfafi zetésre kötele-
zettek kivételével – május 20-a után 
automatikusan bevallássá válik. Az 
őstermelőknek, az egyéni vállalko-
zóknak és az áfafi zetésre kötelezettek-
nek mindenképpen ki kell egészíteni-
ük a tervezetüket a tevékenységükből 
származó adatokkal vagy saját ma-
guknak kell elkészíteniük a bevallá-
sukat és beküldeniük a NAV-hoz.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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ÖNKORMÁNYZAT

KERÉKPÁROSOK 
FIGYELMÉBE!

Hétvégén és hétköznapokon, bevásárlás-
hoz, munkába járáshoz vagy a szabadidő el-

töltéséhez egyaránt népszerű a kerékpá-
rozás minden korosztályban. A kerékpár 

eltulajdonítása érzékenyen érintheti tulaj-
donosát, függetlenül annak értékétől. Vi-
gyázzon rá, hogy biciklije ne kerüljön il-
letéktelen kezébe! A lopás megelőzéséhez 

adunk néhány bűnmegelőzési jó tanácsot. 
Kérjük, fogadja meg, hiszen Ön tehet a leg-

többet vagyona megóvása érdekében:

KÖZÖSSÉG

Székhely: 

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.

Megközelíthető: 

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám út 7.

Telefon: +36 28 513 605

E-mail: forras.gyk@gmail.com

NYITVATARTÁSI IDŐ:
 Hétfő: 08.00-18.00

 Kedd:  08.00-16.00

 Szerda:  08.00-18.00

 Csütörtök:  08.00-16.00

 Péntek:  08.00-12.00

A Gyermekjóléti Központ 
ellátási területe: 
 GÖDÖLLŐ ÉS 
 A GÖDÖLLŐI JÁRÁS

SZOLGÁLTATÁSOK: 

A gyermekvédelmi gondoskodás kereté-

be tartozó hatósági intézkedésekhez kap-

csolódó, a gyermek védelmére irányuló 

tevékenységet lát el. 

 A gyermek családban nevelkedésé-

nek elősegítése, veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében, a gyermek igé-

nyeinek és szükségleteinek megfelelő 

önálló egyéni és csoportos speciális szol-

gáltatásokat, programokat nyújt.

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK:

   •      utcai és lakótelepi szociális munka

   •      kapcsolattartási ügyelet (bíróság ál-

tal szabályozott kapcsolattartás esetén 

vehető igénybe)

   •      kórházi szociális munka

   •      pszichológus

   •      fejlesztő pedagógus

   •      családkonzultáció, családterápia, csalá-

di döntéshozó konferencia

   •      készenléti szolgálat 

(munkaidőn túl hívható 

telefonszáma: +36 70 334 0134)

GÖDÖLLŐI FORRÁS 
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT

ORSZÁGOS KRÍZISKEZELŐ ÉS 
INFORMÁCIÓS TELEFONSZOL-
GÁLAT INGYENESEN HÍVHATÓ 
TELEFONSZÁMA: 

+36 80 20 55 20 

   •      Kerékpárját mindig lakatolja le! 
Akkor is, ha csak pár percre sza-
lad be pl. a boltba, postára.

   •      Erős, vastag lánccal és jó minő-
ségű lakattal rögzítse kerékpárját. 
Vásárlásnál inkább a drágábbat vá-
lassza, mert valószínűleg az jobb is!

   •      Figyeljen arra, hogy mihez rögzí-
ti a biciklit! Lehet vastag és erős 
a lánc, ha egy könnyen elmozdít-
ható oszlophoz, táblához, kerítés-
hez köti ki.

   •      Írja fel a kerékpár vázszámát, egye-
di azonosító jeleit, mert ha eset-
leg ellopják, ezzel segítheti a nyo-
mozást és a mielőbbi megtalálást!

   •      Mindig megbízható üzletből, em-
bertől vásároljon kerékpárt! A va-
lós értéknél jóval kedvezőbb áron 
kínált portéka legyen gyanús! Fő-

ként, ha papírokkal sem rendel-
kezik, előfordulhat, hogy bűncse-
lekményből származó kerékpárt 
kínálnak önnek eladásra.

A rendőrség 2015-ben indította el 
a BikeSafe elnevezésű kerékpár 
regisztrációs országos program-
ját, amelynek során lehetőség van 
egyénileg vagy a rendőrség közre-
működésével regisztrálni a kerék-
párokat a www.bikesafe.hu olda-
lon. Amennyiben igénybe szeretné 
venni, kérdezze meg a lakóhelyé-
hez legközelebb található rendőr-
kapitányságot, hogy mikor lenne 
erre lehetőség.

Biztonságos időtöltést kíván 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya

K oricsánszki Tamás, a Pécel Üze-
meltető Kft. vezetője lapunknak 
elmondta, hogy a szemétszedési 

akció az illegális hulladéklerakók felszá-
molására betervezett első félévi támoga-
tásból valósulhatott meg, ami 4.100.000 
forint volt.

 Ez alkalommal összesen 41 konténer-
nyi hulladékot szállítottak el, ami össze-
sen 328 m3 szemetet jelent. Majd hoz-
zátette, hogy sajnos az Újtelepen még 
egyszer ennyi szemetet lehetne össze-
szedni.
 Folytatta továbbá, hogy a vírushelyzet 
miatt az Önkormányzat fenntartásában 
működő óvodákat folyamatosan fertőtle-
nítik, valamint a Pihenő utca és a Hősök 
útja mellett található vízszikkasztó árok 
rendbetétele is megkezdődött, mely faki-
vágással is jár, ugyanis a legtöbb fa már 
elszáradt, vagy elkorhadt. Koricsánszki 
Tamás ismertette, hogy a vízszikkasztó 
árok rendbetételére azért van szükség, 
mert az évek során elvesztette funkció-
ját, ami miatt az esővíz nem tud megfe-
lelően elszikkadni, és csak átfolyik a te-
rületen, ennek következtében a környező 
utcák, például a Táncsics Mihály utcá-
ban található telkek veszélyben vannak 
a nagyobb esőzések alkalmával. Az elő-

Tavaszi munkák 
A PÉCEL ÜZEMELTETŐ Kft-nél

Nagyszabású szemétszedési akcióval indult a munka, 
melynek célja az volt, hogy az illegális szemétlera-

kók megszüntetésre kerüljenek Pécelen. Első körben a 
Határ út és környékéről, valamint az Újtelep egy ré-
széről sikerült elszállítani az oda nem való lomokat. 

zetes felmérések alapján kiderült, hogy 
van, ahol a kerítés is megcsúszott a le-
zúduló víz miatt. A kivágott fákat a Pé-
cel Kft. telephelyén gyűjtik, melyek sor-
sáról később döntenek majd.
 Pankucsi Edina képviselő asszony 
kérésére az újtelepi út mentén, az 1-es 
völgy bejáratáig kihelyezésre került 3 da-
rab fém szemetes a célból, hogy az arra 
közlekedő járókelők inkább ezekbe a ku-
kákba dobják az útközben elfogyasztott 
italok, élelmiszerek csomagolását, és ne 
az árokba. A tervek szerint, ha beválik a 
kezdeményezés, akkor a 2-es völgy felé 
is kikerül még pár ugyanilyen szemetes.
Továbbá arról is szó esett, hogy a tavasz 
beköszöntével városunkban az utak hi-
báinak javítása is megkezdődhet.  Cs.K.

Kukák kihelyezése az Újtelepen 

Szemétszedés az Újtelepen és a Határút és környékén 

Kivágott fák gyűjtése
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KÖZÖSSÉG HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND

A KERTGONDOZÁS során 

levágott füvet és egyéb lágyszárú 

növényeket, illetve a lehullott fa-

levelet a DTkH Nonprofi t Kft. által 

térítésmentesen rendelkezés-

re bocsátott zöld színű lebom-

ló műanyag zsákban, illetve az 

ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 

kötegekben összekötve (alkalman-

ként maximum 0,5 m3 mennyiség-

ben), a zöld zsák mellé helyezze ki 

az ingatlana elé, a közterületet nem 

szennyező módon.

 A mindenkori begyűjtéssel 

egyidejűleg munkatársaink 2 db 

cserezsákot (zöld színű, emblé-

más) biztosítanak. Szükség ese-

tén további zsákokat az alábbi ér-

tékesítési helyeken lehet beszerezni 

átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírá-

sa ellenében az in-

gatlanhasználó, 

vagy megha-

talmazottja, a 

közszolgáltatás 

számlafi zetője nevére. A zsák átvé-

teléhez személyes okmányok szük-

ségesek, mivel a közszolgáltatás 

ellenértéke (kommunális többlet-

hulladékos zsák árával megegyező: 

206 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemze-

ti Hulladékgazdálkodási Koordiná-

ló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. ál-

tal kerül kiszámlázásra.

 Szállítási alkalmanként, ingat-

lanonként 2 db ingyenes zsák, va-

lamint további „korlátlan” meny-

nyiségű megvásárolt, kék színű, 

DTkH emblémás lebomló zsák 

helyezhető ki.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS 

PÉCELEN: Lázár Ervin Városi  Könyvtár és Szemere Pál 

 Művelődési Ház – 2119 Pécel, Isaszegi út 3.

  Páratlan hét: hétfő 14-16-ig. Páros hét: csütörtök 8-12-ig. 

CEGLÉDEN: DTkH Nonprofi t Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.

 hétfő: 8-20-ig, kedd-csütörtök: 8-15-ig

 Tel.: 53/500-152, 53/500-153 • E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu 

 Web: www.dtkh.hu

z in-

ó, 

kommunális 
hull. szállítás

 napja

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
MÁJUS JÚNIUS

Hétfő 3., 17., 31. 14., 28.

Kedd 4., 18. 1., 15., 29.

Péntek 7., 21. 4., 18.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS GYŰJTÉS 2021.

MÁJUS JÚNIUS

10., 24. 7., 21.

A mindenkori begyűjtéssel egyide-

jűleg munkatársaink szállítási alkal-

manként 1 db cserezsákot (csoma-

golási hulladék gyűjtésére szolgáló, 

sárga színű, emblémás) adnak.

 Szállítási gyakoriságtól függet-

lenül, a megadott napon, az ösz-

szegyűjtött csomagolási hulladék 

mennyiségi korlátozás nélkül kihe-

lyezhető bármely átlátszó zsákban, 

illetve a kommunális hulladék gyűj-

tésére használt edényzettől eltérő, 

jól látható módon megjelölt (sárga 

színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) 

szabványos edényzetben is.

 Kérjük, fokozott gondosság-

gal járjanak el a hulladékok tö-

mörítésével kapcsolatban, ezzel 

is csökkentve a tároláshoz szük-

séges hely, valamint a kihelyezé-

sükhöz szükséges zsákok meny-

nyiségét!

 FONTOS! Az üveg (színes és szín-

telen öblös, üdítős, boros, pezsgős) 

gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtő-

ponton történik! (Kossuth Lajos 

utca 18.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) 

ingatlanonként KÉT alkalommal 

(3m3/ alkalom mennyiségben) 

házhoz menő rendszerrel végez-

zük el, mely az 53/500-152 (2. me-

nüpont) telefonszámon (ügyfélfo-

gadási időben) igényelhető.
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy az engedély nélküli hul-

ladékgazdálkodási tevékenység, valamint az illegális hulladéklera-

kás szigorúbb szankcionálása érdekében 2021. március 1. napjától a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a Büntető Tör-

vénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény is jelentősen módosult.

 A módosítások alapján hulladékgazdálkodási ügyekben már 
nem a környezetvédelmi hatóságként eljáró jegyző, hanem a 

hulladékgazdálkodási hatóság jár el. A hulladékgazdálkodási ha-

tóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szerint a 

hulladékgazdálkodási hatósági jogkört a területi hulladékgazdál-

kodási hatóság – Pécel Város esetében a Pest Megyei Kormány-
hivatal – gyakorolja.

 A hatályos jogszabályi rendelkezések a hulladékkal kapcsolatos 

jogellenes tevékenységeket a következők szerint szabályozzák.

 Aki hulladékot jogellenesen elhelyez, illetve elhagy, köteles annak 

felszámolására, a felmerülő költségek és a hulladékgazdálkodási ha-

tóság által kiszabott bírság megfi zetésére.

 Aki a közterületet, a közforgalom céljait szolgáló épületet, vagy 

a közforgalmú közlekedési eszközt beszennyezi, illetve a felügyele-

te alatt lévő állat által az említett helyeken okozott szennyezés meg-

szüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

 Aki nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve engedély 

nélkül vagy az engedély kereteit túllépve végez hulladékgazdálkodá-

si tevékenységet, vagy a hulladékkal más jogellenes tevékenységet 

végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 A hulladékgazdálkodási hatóság mellett a hulladékgazdál-
kodási bírságot helyszíni bírságként a rendőr, a közterület-fe-
lügyelő, valamint a mezőőr továbbra is kiszabhatja.
 Ha a hulladék tulajdonosa vagy a korábbi birtokosa ismeretlen, az 

elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége – ellenkező bi-

zonyításig – az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán 

a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa 

mentesül a felelősség alól, ha megtett minden tőle elvárható intéz-

kedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadá-

lyozza és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a 

hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használó-

jának személyét.

Amennyiben illegálisan lerakott hulladékot észlel, 
bejelentését az alábbi elérhetőségeken teheti meg: 
 PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
 Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
 E-mail: pest@pest.gov.hu
 Ügyfélszolgálat telefon: 

 (1) 328-5812, (1) 485-6957, (1) 485-6926

Bejelentését mobil eszköz használatával is megteheti a „Tisztítsuk meg 

az Országot!” program keretein belül fejlesztett HULLADÉ KRADAR 
mobil alkalmazás segítségével, amely a beérkezett bejelentéseket az 

illetékes hatósághoz továbbítja. További információk az applikációról a 

https://hulladekradar.hu/ oldalon érhetőek el.

TÁJÉKOZTATÓ 
A HULLADÉKTÖRVÉNYRŐL

AKINEK zöldhulladék és kommunális hulladék gyűj-
tésére alkalmas zsákra van szüksége, április eleje óta be-
szerezheti azokat a Kiss Festék, Háztartási és Vegyiáru 
Szaküzletben (Pécel, Rákos utca 3.).
 Fontos tudnivaló, hogy a zsákok átvételéhez pé-
celi lakcímkártya bemutatása, valamint egy négy 
példányos átadás-átvételi elismervény kitöltése 
szükséges. A zsákok ellenértékét nem a helyszí-
nen kell kifi zetni, azt egy későbbi időpontban a 
NHKV Zrt. számlázza ki. Ezért érdemes megőriz-
ni az üzletben kapott átvételi elismervényt.
 Az üzlet vezetője, Kis Péter elmondta, hogy a városve-
zetés kérésének eleget téve felvállalták a zsákokkal járó 
többletmunkát, remélve, hogy ezzel a lakosság kényelmét 
szolgálják, hiszen a bolt a város központjában található, 
mindenki számára könnyen megközelíthető. Az üzlet 40 
éve működik, és mindenkor fő szempontként szerepelt a 
lakosság teljeskörű kiszolgálása, ezt mutatja a tágas, esz-
tétikusan berendezett üzlethelyiség, a folyamatosan bő-
vülő árukészlet és a segítőkész kiszolgálás is. 
 NYITVATARTÁSI IDŐ: 
 Hétfőtől péntekig: 7.00-17.30, 
 szombaton: 7.00-13.00 L.Á.

HA NINCS ELEGENDŐ ZSÁK

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Ön-

kormányzat Polgármestere pályázatot hirdet a „Tisz-

ta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására. 

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományo-

zására vonatkozó pályázatok 2021. június 30. napjá-

ig nyújthatók be Pécel Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága részére  

(2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

 A javaslattételre vonatkozó részletes felhívás meg-

tekinthető a www.pecel.hu honlapon, valamint a Pé-

celi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

„TISZTA UDVAR, 
RENDES HÁZ”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a „Tiszta udvar, 
rendes ház” elismerő cím adományozására

A CSAPADÉKOS időjárást követően több telepü-
lésen gondot okoz, vagy gondot okozhat a megnöveke-
dett belvíz, összegyülemlett esővíz. A nagyobb vízkárok 
megelőzése érdekében különös gondot kell fordítani víz-
elvezető árkok, átereszek meglétére, tisztítására, kar-
bantartására. 
 A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább csökken, a 
belvíz-gondok elkerülése érdekében nagyon fontos a vízel-
vezetők karbantartása, tisztítása. A belterületi vízelvezető 
árokrendszerek karbantartása az év minden időszakában 
kiemelt fontosságú – az állampolgárok feladata is. 
 A jelentős mennyiségű csapadék miatt kialakulhatnak 
belvizes elöntések, ezért kérjük, hogy: a lakosok biztosítsák 
az ingatlanjaik előtti közterületi csapadékelvezető árkok-
ban a szabad vízlefolyást, a tulajdonosok gondoskodjanak 
az ingatlanuk területén felgyülemlett csapadék belvízelve-
zető rendszerbe történő kivezetéséről. A települések árok-
rendszerei csak akkor tudják hatékonyan elvezetni a fel-
gyülemlő és lefolyó vizet, ha karbantartásuk folyamatos. A 
tisztítással elérhető, hogy a kialakított rendszerek a lehető 
legtöbb vizet elvezessék. 
 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végre-
hajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT rendelet 33.§(1) bekez-
désében foglaltak szerint a közút mellett fekvő ingatlan tu-
lajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról 
a közútra vagy az árokba hordalék és csapadékvíz ne ke-
rülhessen.  

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

A vízelvezető 
árkok, átereszek

TISZTÍTÁSÁNAK,
KARBANTARTÁSÁNAK 

FONTOSSÁGA 
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ISTEN ÉLTESSE 
Margit nénit!

Április 8. különleges nap volt a Pesti út 2. szám 
alatt lévő Idősek Otthonában. Az Otthon fenntar-
tója, a Jézus Szíve Társasága január 1-én ünnepel-
te megalakulásának 100. évfordulóját, most pedig 
egy újabb 100. jubileumhoz érkeztünk: legidősebb 
rendtársunk, Maróti Margit SJC éppen egy évszá-
zada látta meg a napvilágot. Vallásos neveltetése 

után 15 éves korában csatlakozott közösségünkhöz, 
mert nagyon vonzotta a tagok mozgalmas élete. 

KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG

Manapság már szinte mindenki találkozik a min-
dennapja során kamerával, kamerás (esetleg meg-
fi gyelő) rendszerekkel. Az életünket nagyban tud-

ják ezek sokszor megkönnyíteni, de mint mindennek, 
ennek is vannak árnyoldalai, jogi útvesztői. Ezek-
ből szeretnék most egy kis ízelítőt adni dióhéjban.

A közösségi média elterjedésével az 
információk áramlása sokkal gyor-
sabban történik, mint néhány de-

káddal korábban. A legtöbben mindent 
megosztanak, posztolnak, legyen szó az 
éppen elfogyasztott ételről, vagy akár egy 
közúti balesetről készült fotókról. Sokan a 
biometrikus azonosítást (például, ha már 
kamerákról beszélünk, a telefon zárolá-
sának arccal történő feloldása) kifejezett 
előnyként élik meg, míg mások a laptopba 
beépített webkamerát sebtapasszal fedik 
el, mondván „annyi mindent lehet hallani 
manapság”. És hogy egy másik példát em-
lítsek, vannak olyan (például Facebook) 
csoportok, ahol mindenféle körültekintés 
nélkül megosztjuk az üzletünk, vagy akár 
a lakásunk kamerarendszerének felvételeit, 
egy-egy képkockáit, amiken egy (nevezzük 
most így) bűncselekmény elkövetése lát-
ható. A felsorolást lehetne még folytatni, 
de ebből is igen jól látszik, hogy mennyi-
re széleskörűen alkalmazzuk a technikai 
lehetőségeket a mindennapokban.
 Vannak, akik kifejezetten kedvelik azo-
kat a videókat, amiken a közutakon elkö-
vetett szabálysértések láthatók, vagy egy 
rendőri intézkedés során készült felvéte-
leket mutatnak be. Az érdekessége ezek-
nek viszont szemmel láthatóan az, hogy 
az itt közreadott felvételeket olyan szemé-
lyek, szervezetek teszik közzé, akik a kép-
sorokon szereplők személyiségi jogaikat 
ismerik, erre messzemenőkig fi gyelnek. 
Azaz nem látszódik a rendszám, a gya-
núsított személyek arca „ki van kockázva” 
(szakmai nyelven szólva „ki van blőrözve”). 
Sokszor kifejezetten kérik is, hogy bízzák 
a felvételkészítést azokra, akik ismerik a 
vonatkozó szabályokat, amik alapján ké-
sőbb a rögzített képsorok mindenki szá-
mára megoszthatók. Bármennyire is azt 

gondoljuk, hogy egy gyanúsított, vagy 
már elítélt, esetleg éppen a saját vagyo-
nunkban kárt, bűncselekményt elkövető 
személynek semmilyen személyiségi joga 
nincs, nagyon nagyot tévedünk. 
 Mi történik akkor, ha az utcánkban a 
ház előtt leparkolt egy gépjármű, majd azt 
pár perc múlva valaki ellopta, és ezt az ese-
ménysorozatot a kamerarendszerünk rög-
zítette? Sokan ilyenkor elkezdik önmaguk 
megtalálni az elkövetőt (BTK szerinti ön-
bíráskodás?) úgy, hogy a rögzített felvételt 
közzéteszik a közösségi média csoportjai-
ban, hátha valaki felismeri. Hozzáteszem, 
ilyenkor sokszor kiderül, hogy pont nem 
látszódik, éppen zártabb öltözetben van, 
nincs is felvétel, rossz is a minőség. És akkor 
a pandémia hozadékaként használt masz-
kok most valóban az azonosítás kérdése-
it megbonyolítják, bár a technológia azért, 
ha lassan is ugyan, de követi a szükségle-
teket (maszkhasználat melletti azonosítás, 
mozgás alapú azonosítás, mesterséges in-
telligencia stb.). Egyébként egy kamera ál-
lásából ránézésre egy külső szemlélő nem 
tudja megmondani, hogy pontosan mi az 
a terület, amit lát, de ha meg is tudná ezt 
határozni, akkor is még ott van a maszko-
lási lehetőség, amit pontosan arra találtak 
ki, hogy csakis azokat a területeket fi gyelje, 
ami a sajátunk, és még véletlenül se legyen 
rajta a közterület, vagy a szomszéd telke. 
Természetesen sok esetben a szomszédunk 
is örül, ha éppen a mi felvételünk alapján 
sikerül elkapni azt, aki eltulajdonított tőle 
valamit az éj leple alatt. Sok esetben a rend-
őrség is előszeretettel kéri el ezeket a rög-
zített felvételeket a tulajdonosoktól. Lefog-
lalás, ahogy hivatalos nevén hívják ebben 
az esetben. És erről hivatalos papírt is ka-
punk. Azaz, sosem adunk ki semmit, még 
akkor sem, ha a legjobb barát kéri, csak-

is hiva-
talos úton. 
Hogy ezzel 
később mit kez-
denek, az már más kér-
dés. Sok esetben a felvétel megőrzése 
is kérdéses, hiszen sokan úgy gondol-
ják, hogy három nap a törvény szerint. 
Vagy tíz. Vagy harminc. Vagy akkor most 
mennyi? És hivatkoznak olyan jogszabály-
ra, ami 2015-ben még hatályos volt, csak 
azóta már módosult is, meg GDPR is van, 
meg salátatörvény, meg ilyesmi. Egy igaz 
mondás alapján bőszen állíthatjuk: a jog 
nem azoknak való, akik nem jogászok. Ez 
nem olyan, mint egy Ady vers, amit közép-
iskolában megtanultunk, majd az unokánk-
nak is ugyanazokat a sorokat szavaljuk el, 
amikor segítünk neki megtanulni a házi 
feladathoz kapcsolódó strófákat. Az egé-
szet megbonyolíthatja, ha esetleg egy tár-
sasház kamerája vette fel, hiszen ott már 
a társasházi törvény is megjelenik. És mi 
a helyzet, ha ez egy térfi gyelő által rögzí-
tett eseménysor volt, amit pedig valójá-
ban ki is üzemeltet? Egyébként a GDPR (és 
egyéb információbiztonsággal kapcsolatos 
jogszabályok) olvasása és értelmezése is 
szép feladvány, vannak is benne olyan fo-
galmak, amik az adatkezeléssel, adatrög-
zítéssel, vagy egyáltalán csak az adat és az 
információ közötti különbségekkel foglal-
koznak. Vagy hivatkoznak valami más jog-
szabályra vagy rendelkező intézkedésekre, 
végrehajtási rendeletekre. Ezekből szüksé-
ges – sokszor vért izzadva is – összelapá-
tolni a teljes ismerethalmaz komplex rend-
szerét. Sok, hosszú, mire a végére érünk, 
már kezdhetjük elölről, hiszen változott is 
valamelyest. Ráadásul (költői) kérdés az 
is, hogy az említett EU-s direktíva (GDPR) 
egy otthoni környezetben ugyanúgy alkal-
mazandó, mint egy üzlethelyiségben.
 Nos, azt láthatjuk, hogy a problémafel-
vetés összetett mind technikai, jogi, üze-
meltetői és felhasználói oldalról egyaránt. 
Legyünk körültekintőek, inkább kérjük 
szakember segítségét, mielőtt megoszta-
nánk bármit is nyilvánosan.

Barcsi Tamás – okl. biztonság-
technikai mérnök, információbiztonsági 

szakértő – 3BIT Kft

is hiva-
talos úton.
Hogy ezzel 
később mit kez-
denek, az már más kér-
dés. Sok esetben a felvétel megőrzése 
is kérdéses, hiszen sokan úgy gondol-
ják, hogy három nap a törvény szerint. 
Vagy tíz. Vagy harminc. Vagy akkor most 
mennyi? És hivatkoznak olyan jogszabály-

Kamerákról 
DiJOGhéjban

H osszú életútján sokszínű apostoli 
küldetésünk minden területén 
szolgált. Buzgó szíve, másokért 

való tenni akarása egészen Kanadáig vit-
te, ahonnan 40 év missziós tevékeny-
ség után örömmel jött vissza Magyar-
országra.
 9 éve él az Otthonban, ahol derűs, sze-
retetteljes lénye bearanyozza a lakók és 
munkatársak életét. Az Otthon életében 
ő a 7. lakó, aki itt érte meg e szép kort, 
közösségünkből pedig a 3.
 Rendtársaiként mindannyian őrzünk 
vele kapcsolatban egy-egy olyan személyes 
élményt, melyre visszagondolva felmeleg-
szik a szívünk, megelevenedik előttünk 
Istent szerető és szolgáló fáradhatatlan 
alakja, jóságos szíve.
 Az ünneplés zárt körben tartott szent-
misével indult, majd a járványügyi előírá-

sokat fi gyelembe véve érkező testvérekből 
alakult kórus énekében gyönyörködhe-
tett az ünnepelt. Ezután Suller Melinda 
SJC Általános Elöljárónk köszöntötte, és 
elhangzott az ő tiszteletére írott, sugár-
zó lényét bemutató vers, melyet egy fi a-
talkori fényképével kiegészítve, bekere-
tezve kapott kis virágkosárkával együtt. 
A köszöntésére érkező rendtársaktól ál-
dás adásával búcsúzott, a munkatársak 
és lakók körében elfogyasztott ebéd alatt 
pedig tovább folytatódott a meglepeté-
sek sora. 
 A munkatársak kedves műsorral ké-
szültek, melyben a versmondó képes-
séggel és zenei tehetséggel megáldot-
tak jutottak főszerephez. Az ünnepeltet 
egyaránt meghatotta a számára oly ked-
ves Magnifi cat egyikük általi furulyá-
zása és másikuk által összeállított saját 
ünnepi szerzemények gitározása, vala-
mint egy lakótárs által neki írott vers 
és szép rajz.
 A Szent Erzsébet Iskolából is rajz és 
penrdrive-on küldött ünnepi műsor for-
májában érkezett ajándék, hiszen az Ott-
honnal évek óta jó kapcsolatot ápolnak. 
Ünnepek, jubileumi születésnapok al-
kalmával a gyerekek színes műsorral ké-
szülnek, amit az Otthon lakói nagy há-
lával fogadnak. 
 Az egy éve kezdődött járványhelyzet 
derékba törte ugyan az éppen szorosabb-
ra fűződő kapcsolatot, melynek kereté-
ben a tanulók egy-egy délelőttöt rend-
szeresen az idősekkel töltöttek, hogy 
kölcsönös örömet nyújtva egymásnak 
ismerkedjenek, beszélgessenek, de a két 
intézmény munkatársainak találékony-
sága és a technikai eszközök igénybe vé-
tele segítette e folyamat fenntartását. Így 
mindnyájan megtapasztalhatták, hogy a 
szeretet áramlását semmi sem állíthat-
ja meg. Kurczina Terézia SJC

A péceliek és a budapestiek számára 

egyaránt kedvelt kirándulóhely, a Nem-

zeti Történelmi Emlékpark több látni-

valója közül a II. Világháborús Emlékmű 

jelenleg nem található a helyén. Az em-

lékmű felújításra 

szorul, ezért feb-

ruár végén elszál-

lították. Az emlék-

mű alkotója, Berek 

Lajos professzor 

vállalta a mű res-

taurálását. 

 Vasvári Gábor, a Millenniumi Nemze-

ti Hagyományörző Alapítvány ügyveze-

tő igazgatója elmondta, hogy a felújí-

tással járó költségeket 

– leemelés, szállítás, fel-

újítás, visszahelyezés – 

Pécel Város Önkormány-

zata civil szervezetek 

számára kiírt pályázatán 

elnyert összegből fedezi 

az alapítvány.   L.Á.

FELÚJÍTÁS A NEMZETI TÖRTÉNELMI EMLÉKPARKBAN

Az emlékmű leemelése
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rajtunk is múlnak
Bemutatjuk a Lázár Ervin Városi Könyvtár és 

Szemere Pál Művelődési Ház új igazgatóját. 
Baldovszky-Kovács Dóra 2021. április 1-én kezd-

te el intézményvezetői tevékenységét Pécelen.

INTERJÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiírtunk egy fotópá-
lyázatot, és már dol-

gozunk a nyári táborok prog-
ramjainak összeállításán, 
valamint elkezdtük a vá-
rosi gyermeknap szervezését.

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

Hirdetés

•   nyelvórák, tanfolyamok 
Pécelen

•   felkészítés nyelv-
vizsgára, érettségire, 
állásinterjúra

•   online  
oktatás is

•   fordítás

06-20/578-0632
www.neolang.hu

ANGOL

úra

D óra, melyek szakmai útjá-
nak főbb állomásai? 
 – Szakmai szempontból igen 

meghatározó számomra a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtárban töltött 7 év. Ez-
után Isaszegen is dolgoztam, bár rövid 
ideig, de a könyvtár megújulásában je-
lentős részem volt, erre büszke vagyok.

– A munkalehetőség hozta Pécelre?
 – Nem, már négy éve Pécel az ottho-
nunk, férjemmel és 3 éves kislányom-
mal a Csatári-lakóparkban élünk. Itt egy 
jó kis közösség alakult ki, sok a kisgyer-
mekes család, akikkel a játszótéren rend-
szeresen találkozunk. Amikor hezitáltam, 
hogy megpályázzam-e az állást, az anyu-
kák ösztönöztek, és már ötleteket is adtak 
leendő munkámhoz. Természetesen, dön-
tésemnél férjem biztatására, támogatásá-
ra is szükségem volt.

– Csupán pár hét telt el, ez a rövid 
idő mire volt elég, milyen tapasz-
talatokat szerzett?
 – Ismerkedem a helyzettel, a kollégák-
kal. A járványhelyzet miatt most csendes 
az épület, de tudom, hogy normál esetben 
teljes kihasználtsággal működik a ház, sok-
féle program közül választhat a közönség. 
Az intézmény erőssége a könyvtár, öröm-
mel látom, hogy sokan veszik igénybe a 
távkölcsönzést. 

– Azt hiszem, sok péceli nevében 
mondhatom, hogy nagy bánatunk, 
hogy közművelődési intézményünk 
kissé mostoha körülmények között 
kénytelen működni, mivel nincs a 
rendeltetésének megfelelő épület. 
Hogyan érinti ez a probléma?
 – Valóban, elég sajátos helyzet alakult 
itt ki. Eddigi munkahelyeimen külön tér-

ben működött a könyvtár, és külön a mű-
velődési ház, amely rendelkezett egy szín-
házteremmel. Sajnos, itt nem így van, és 
nem csak a nagyterem hiányzik, de ösz-
szességében kevés a terem, mindemellett 
az épület is erősen felújításra szorul. De 
ezt eddig is tudtam, hiszen többször jár-
tam itt, amikor ideköltöztünk, egyből be-
iratkoztam a könyvtárba. Vannak ötlete-
im, és bizakodom, hogy idővel az objektív 
feltételeken is sikerül javítani. Igyekszem 
minden lehetőséget kihasználni, a pályá-
zatokat megragadni, ebben látom a meg-
oldást, de mind ehhez idő kell. 

– Megosztaná velünk, milyen ter-
vei, céljai vannak?
 – Röviden azt mondanám, hogy cé-
lom az intézmény színvonalas működte-
tése, színvonalas programok szervezése. 
Az eddig jól bevált csoportos foglalkozá-
sokat folytatni kívánom, és fokozatosan 
bővíteni szeretném a programkínálatot. 
Vágyam, hogy itt tartsuk a kisgyermekes 
családokat, ne kelljen a fővárosba utaz-
niuk, ha egy jó gyermek programhoz van 
kedvük. Persze a többi korosztályt sem 
szabad elhanyagolni. Terveim közt sze-
repel az intézmény honlapjának megújí-
tása, és intenzívebb online megjelenés, 
egységes arculat kialakítása. Azt hiszem, 
a Kúria Rendezvényház még sokak fejé-
ben különálló intézményként szerepel, 
holott már egy éve a művelődési házhoz 
tartozik. Azt az épületet is igyekszünk a 
jövőben jobban kihasználni, én nagyon 
szeretnék egy helytörténeti kiállítást szer-
vezni oda. 

– Gondolom, jelenleg azt várják, 
mikor lehet megnyitni a kapukat a 
közönség előtt. Milyen konkrét fel-
adattal foglalkoznak még? 
 – Az újra nyitásig is online tartjuk a 
kapcsolatot a vendégekkel, igyekszünk 
folyamatosan jelen lenni, hírt adni ma-
gunkról. Kiírtunk egy fotópályázatot, és 
már dolgozunk a nyári táborok program-
jainak összeállításán, valamint elkezdtük 
a városi gyermeknap szervezését. Remél-
jük, hogy ezeket a rendezvényeket már 
biztonságosan megtarthatjuk. L.Á.

A LEHETŐSÉGEK 

A LÁZÁR ERVIN Városi 
Könyvtár és Szemere Pál Mű-
velődési Ház fotópályázatot hir-
det a Föld Napja alkalmából, 
Tavasz Pécelen címmel.
 A fotókat 2021. május 22-e 
éjfélig várjuk a konyvtar@
pecel.hu vagy a muvhaz@
pecel.hu e-mail címekre.
 Eredményhirdetés: 
 2021. május 28.

A KÖNYVTÁR - MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

 A fotók a könyvtár közösségi 
oldalára lesznek feltöltve, és a 
három legtöbb szavazatot ka-
pott kép készítője 1-1 facseme-
tét nyer, illetve könyvjutalom-
ban részesül.
 A fotópályázat részletes sza-
bályzata elolvasható a www.
konyvtarpecel.hu oldalon, 
valamint a közösségi oldalun-
kon.

HÍVJON MOST!  

FAKIVÁGÁST, GALLYAZÁST  

VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL  

AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  

HÍVJON MOST

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

LÉGKONDICIONÁLÓK  
értékesítése, telepítése,  

karbantartása, szervizelése

OTTHONFELÚJÍTÁSI  

TÁMOGATÁSRA IS!

Kedves Látogatóink!
Mint arról Önök is értesültek, 
2021. május 1-től hatály-
ba lépő járványügyi in-
tézkedések enyhítésének 
köszönhetően újra nyithat 
a Lázár Ervin Városi Könyv-
tár és Szemere Pál Művelődé-
si Ház is! 
 Azonban a vonatkozó 
Kormányrendelet előírá-
sai szerint, csak védett-
ségi igazolvánnyal ren-
delkezők léphetnek be a 
könyvtárba. 
 Védettségi igazolvánnyal ren-
delkező Olvasóink beléphetnek 
a gyermek -és felnőtt részlegbe, 
és ott igénybe vehetik a könyv-
tári szolgáltatásokat. 

Védettségi igazolvánnyal 
még nem rendelkező Ol-
vasóink: 
   •      csak a könyvcsomag össze-

készítési szolgáltatásunkat 
vehetik igénybe 

   •      a 18 év alatti olvasóink csak 
felnőtt, védettségi igazol-
vánnyal rendelkező kísérővel 
látogathatják a könyvtárat 

A könyvtár munkatársai köte-
lesek minden alkalommal el-
lenőrizni az érkező olvasók vé-
dettségi igazolványát! Érvényes 
igazolvány hiányában a már be-
oltott olvasóink sem léphetnek 
be a könyvtárba! 
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a szabályokat be nem tartó in-
tézményeket 100 000 Ft-tól 
1 000 000 Ft-ig bírsággal bün-
tethetik, illetve – egy évig terje-
dő időtartamra – be is zárhatják. 
Ennek elkerülése érdekében kér-
jük segítő együttműködésüket! 
 A maszk használata tovább-
ra is kötelező az intézmény te-
rületén. 
 Egy helyiségben maximum 
5 fő tartózkodhat. Tájékoztat-
juk Önöket, hogy könyvtárunk 
csak hétfőtől – péntekig tart 
nyitva, szombaton és vasárnap 
zárva tart. 
 Köszönjük az együttműkö-
désüket! 

Baldovszky-Kovács Dóra 
igazgató

(Vonatkozó kormány-
rendelet: 194/2021. (IV. 26.) 

Korm. rendelet)
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SPORT

Perényi-Bakó Andrea tájépítész, szenvedélyes futó 
egyéni sport teljesítményei mellett fontosnak tart-

ja, hogy az embereket mozgásra buzdítsa. Beszélge-
tésünk során családi vállalkozásukról is szó esik.  

Kump Alíz tehetséges röplabdás, aki a mérkőzé-
seken szemfülességével és érett játékával hívja 
fel magára a szakemberek fi gyelmét is. A 17 éves 
sportoló egy Extraligás csapat kezdő centere, va-
lamint a magyar női válogatott keret tagja is. 

A TERMÉSZET ÉS A MOZGÁS 
SZERELMESE

Hirdetés

A jövőt meghatározó 
VÁLASZTÁS

S portos családba született, nem volt 
kérdés, hogy ő is sportolni fog. 9 éves 
lehetett, amikor édesapja azt mond-

ta, két dolog közül választhat, vagy dzsúdó 
vagy röplabda. Alíz a röplabdát, ikertest-

vére, Veroni-
ka a dzsúdót 
vá lasztot ta. 
(Azóta már 
ő is labdára 
váltott, Kecs-

keméten az NB-I-ben kézilabdázik.) Alíz 
Pestszentlőrincen kezdett röplabdázni, 
majd Gödöllő csapatában játszott éveken 
át. Így emlékszik vissza az első időkre: „Bár 
akkor még nem sokat tudtam a röplabdá-
ról, már az első edzésen éreztem, hogy jó 
döntés volt, itt a helyem. Nagyon élvez-
tem azt is, amikor elvittek minket a na-
gyok mérkőzésére, és drukkoltunk nekik.”
 Hamar eljött az idő, amikor már neki 
is drukkolhattak. Tehetsége, ügyessége 

C saládodat sokan ős-
termelőként isme-
rik Pécelen. Meny-

nyiben vagy részese ennek 
a munkának?
 – A kertészkedés családi ha-
gyomány, a nagyszüleim kezd-
ték, először csak a saját ellátá-
sukra termeltek, de amikor több 
termett, elajándékozták, eladták 
a szomszédoknak. Így kezdődött, 
Édesanyám ebbe született bele, 
aztán mi is. Jelenleg Anyukám 
és Zsolti öcsém végzik a mun-
kát főállásban, de én és a férjem 
is segítünk, amikor időnk enge-
di. Tennivaló van bőven, két és 
fél hektáron gazdálkodunk.

– Milyen növényeket ter-
mesztetek, és hol lehet 
megvásárolni azokat?
 – A helyi piacon tavasztól 
őszig megtalálhatóak vagyunk, 
de sokan eljönnek a Jókai utcai 
kertészetünkbe is. Nagyszüleim 
még csak zöldségeket, gyümöl-
csöket termeltek, de Anyukám 
nagyon szereti a virágokat, el-
kezdett foglalkozni dísznövé-
nyekkel is, így egynyári virágok, 
palánták is szerepelnek kínála-
tunkban. 

– Ha jól értem, nem a nö-
vénytermesztés teszi ki a 
fő munkaidődet.
 – Bár szeretem a növényeket, 
a hivatásom teljesen más jelle-
gű. Szerencsés vagyok, mert a 
munkám a hobbim is egyben. 
Két éve futóedzőként dolgozom. 
Itt hasznosítani tudom saját ta-
pasztalataimat, hiszen a futása-
im során sok mindent átéltem, 
legyen az pozitív élmény vagy 
sérülés, mélypont, elkeseredés. 

Azt gondolom, hitelesen tudom 
felkészíteni a versenyekre a futó-
imat. Ha valamilyen problémá-
juk adódik, szinte biztos, hogy 
az már velem is előfordult. 

– Ezek szerint nem csak 
a fi zikai értelemben vett 
edzettség elérése a futó-
edző dolga?
 – Ettől sokkal összetettebb 
a feladat. Egy versenyen a fu-
tás mellett még sok mindenre 
fel kell készülni, például, ho-
gyan oszd be az erődet, ho-
gyan frissíts, mikor és meny-
nyit egyél, igyál, és akkor még 
a lelki oldalt nem említettem. 
Másra kell fi gyelnie a rövidtáv-
futónak, másra a hosszútávfu-
tónak. Én a terepfutásban va-
gyok a legtapasztaltabb. 

– Tudom, hogy sok verse-
nyen vettél már részt, sok 
útvonalat tudhatsz magad 
mögött. Melyik volt a leg-
nehezebb?
 – Eddigi legkeményebb futá-
som az Ultra-Trail Hungary 114 
kilométeres távja volt, 20 órás 
szintidő alatt kellett teljesíteni. 
A következő célom „A Kör” tel-
jesítése lesz. Ez sokkal nehe-
zebb feladat, a táv 152 kilométer, 

és van benne 7100 méter szint-
emelkedés. Most erre készülök.

– Mondhatjuk, hogy már 
országos hírű a Villám-
kör nevű terepfutó útvonal, 
amelyet Oertel Nándival 
közösen alkottatok. Beszél-
jünk erről is!
 – A Gödöllői-dombság szép-
ségeit mutatja be a 31 kilomé-
teres Gömbvillám és a 82 ki-
lométer hosszú Vörös Lidérc 
nevű útvonal. Mindkettő ins-
tant túra, melyek teljesítését az 
ellenőrző pontokra kihelyezett 
QR-kódok megfelelő sorrend-
ben történő leolvasásával le-
het igazolni. A kihívás hamaro-
san egy 14 kilométeres családi 
távval is bővül majd, amelyet 
a Szikra névre kereszteltünk. 
Nagyon büszke vagyok, mert 
a Villámkör egyre népszerűbb, 
egyre többen jönnek az ország 
távolabbi pontjairól is Pécelre, 
hogy kipróbálják ezt az útvona-
lat. A pálya karbantartása fo-
lyamatos odafi gyelést igényel, 
ebben Nándi mellett mások is 
segítenek: az online rendszer 
fejlesztését öcsémnek, Ádám-
nak köszönhetjük, aki mester 
ezen a szakterületen, emellett 
rengeteget segít a Mérő család 

is, főként Krisztián, aki szintén 
a Villámkör Csapatába tartozik.

– Nemcsak erre lehetsz 
büszke! Öt éve működik a 
Természetjáró és Futóklub, 
melynek létrejötte szintén 
neked köszönhető. Hogyan 
jött az ötlet?
 – Mivel imádom a mozgást, 
mindenkit rá szeretnék venni, 
hogy találja meg a számára meg-
felelő mozgásformát. A gyalog-
lás könnyen elérhető bárki szá-
mára, nem kerül semmibe, lehet 
differenciálni a távot, a tempót. 
Gyerekkoromban szüleim sokat 
vittek minket kirándulni, ne-
kem és testvéreimnek termé-
szetes volt, hogy hétvégente a 
környező erdőkben sétálunk. 
Jól ismerek szinte minden er-
dei utat, ösvényt. Felnőttként 
elcsodálkoztam azon, hogy az 
itt élők nem igazán ismerik Pé-
cel környékét. A klub megál-
modásánál az egyik célom az 
volt, hogy megmutassam az em-
bereknek, hogy milyen szépsé-
geket, érdekességeket rejt köz-
vetlen környezetük, mellette 
mozgásra buzdítsam őket, és 
közben egy jó kis közösség ko-
vácsolódjon a túrázókból. 

– Ez egy zárt közösség? 
 – Az évek alatt kialakult egy 
törzstagság, de bárki csatlakozhat 
hozzánk, semmiféle kötelezett-
ség nincs. Akit érdekel, javaslom, 
csatlakozzon facebook csopor-
tunkhoz. Ott minden informá-
ciót megtalálható. Havi rendsze-
rességgel szerveztünk túrákat, 
amíg lehetett. Amint véget ér a 
pandémia, újra elkezdjük, illet-
ve folytatjuk a túrákat.  L.Á.

A Péceli Természetjáró és Futóklub Tagjai az egyik túrán  

Andrea 
a Kopasz-

hegyen, 
a Börzsönyben

SPORT

révén csapata meghatározó játékosa lett. 
Sikerélményben nem volt hiány, hiszen 
többször értek el 2. és 3. helyezést az or-
szágos bajnokságokon. 
 Másfél éve klubot váltott, bekerült az 
MCM-Diamant Kaposvár csapatba. Ez 
nagy előrelépés, de áldozatokkal jár. Pé-
celen élő szüleitől távol, albérletben lakik, 
és átlagosan napi 7 órát tölt edzésekkel, 
vagyis teljes munkaidőben sportol. Köz-
ben tanul is, egyéni tanulói munkarend 
szerint végzi a középiskolát. Mindez nem 
okoz neki problémát, Alíz könnyedén ve-
szi az akadályokat. 
 A kérdésre, hogy marad-e ideje szóra-
kozásra, ezt válaszolja:
 „Napjaim nagy részét az edzések töltik 
ki, ha van egy kis szabadidő, akkor pihe-
nek. A hagyományos értelembe vett szó-
rakozásra nincs idő, de nem is hiányzik. 
A csapattársaimmal nagyon jó közösséget 
alkotunk. Jókat beszélgetünk, időnként 
beülünk valahová fagyizni. Nincs hiány-
érzetem, mert a sportolás rengeteg külön-

leges élményt nyújt. 
Hogy ez milyen ér-
zés, csak az tud-
ja, aki benne van. 
Minden adott, hogy 
jól érezzem itt ma-
gam, jó az edzőm, jó 
a csapat, sokat tu-
dok fejlődni.”
 Alíz számára fon-
tos szempont a fej-
lődés lehetősége, 
mivel hosszú távra 
tervez a röplabdá-
val, érettségi után 
külföldön szeretne 
játszani.  L.Á.

Cím: 2119 Pécel,  
Rákos utca 2.  

(Számítástechnikai üzlet mellett)

Zsidi Tímea – 

Szabóné Kárpáti Szilvia – 

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÓ 

Cí

S KÉZ ÉS

ll

10 % KEDVEZMÉNY
MÁJUSBAN minden  
szolgáltatásra a kupon  felmutatójának!

Bizalommal forduljanak hozzánk problémás lábakkal is! 

SZALON

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

SZÁRÍTÁS  
BÉRLET AKCIÓ KCIÓ 

TAVASZI AKCIÓ! 
HAJKEZELÉSEK  

10 % KEDVEZMÉNNYEL! 
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Mayer Sándor
0-24

+36 30 314 0309

AUTÓMENTÉS
MUSZAKI  
MENTÉS

AUTÓ
MUUUSSS

LCD, plazma és hagyományos televíziók,
HIFIKÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZIRENDSZEREK

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL
LG • GRUNDIG • SAMSUNG • ORION • THOMSON SZAKSZERVIZ

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

PÉCELTV SZERVIZ

Alumínium, alumínium  
öntvények, és saválló anyagok  
HEGESZTÉSÉT 

VÁLLALOM! 
Telefon: 

06-20/452-33-27

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

SZERETNÉL EGY 
WEBOLDALT?

webreTESZLEK

Monty Állatpanzió  
RÁKOSCSABA
SZOLGÁLTATÁSAINK:  
kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ

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

• NAPKÖZI

• KUTYAOVI

• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA

• BLÖKI-FUVAR

• KUTYAKIKÉPZÉS

• KUTYASÉTÁLTATÁS

• KUTYAFUTI

•  INGYENES  

CHIP OLVASÁS

Ö

 
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL

 
  

Beváltható: ig - (Egyszeri felhasználás!)

 

NEON

A vírushelyzet ideje alatt is NYITVA VAGYUNK, IDŐPONTFOGLALÁSSAL   
ÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS, kellő higiéniai feltételek mellett! 

 és 

PÉCEL,  
  

(A KÖRFORGALOMNÁL)

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

ÉÉÉ
Tel.: 06-20/377-8444

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

KONTÉNERES
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

3–8 m3-es
konténerekkel

Szabó  
Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

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. 

PÉCELRE KERESÜNK  

Hétfőtől péntekig tartó 3 műszakos 8 órás munkarendbe

Érd.: 06-70-423-3383

VÉGELLENŐRT ÉS ÖSSZESZERELŐT 
ndbendbe

 
temetés, családi ünnep, cserepes vagy vágott  

virág, nálunk mindig friss választékot talál.  
Várjuk szeretettel a hét minden napján. 

Református 
Pécel, József Attila utca 6.  

Nyitva: H-V: 9-17-ig 

Ürmösi Mária: +36 20 445 7216

 Ft VÁSÁRLÁS FELETT MEGLEPETÉS AJÁNDÉKKAL LEPJÜK MEG!

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

A pandémiás időszak korlátozása-
it követő fokozatos enyhítések ide-
je alatt sem szabad megfeledkezni 
arról, hogy a tolvajok minden le-
hetséges alkalmat megragadnak.

Óvakodjon 
A ZSEBESTŐL!

E gy kis odafi gyeléssel, elővigyázatossággal sok kellemetlenség 

elkerülhető. Ellenőrizze, őrizze, vigyázza értékeit, és ismerje fel 

az elkövetési módszereket, az elkövető személyeket! 

A ZSEBTOLVAJOK MÓDSZEREI: 
LÖKDÖSŐDÉS, TÜLEKEDÉS – Közlekedési eszközök-

re történő fel-, illetve leszálláskor lökdösődni, tüle-

kedni kezdenek, és a szoros testi érintkezést ki-

használva próbálják elemelni a pénztárcákat, 

egyéb értékeket. 

ÁLCÁZÓ TÁRGY – Egyesek kezükben álcá-

zó tárgyat (reklámszatyrot, újságot, kabátot, 

pulóvert stb.) tartanak, és annak takarásában 

igyekeznek a táskák, zsebek tartalmát átku-

tatni, vagy társaik mozdulatait fedezni. 

ZSEBRE DUGOTT KÉZ – Látszólag zsebre du-

gott kézzel állnak a kiszemelt áldozat mellett, mi-

közben saját kivágott zsebükön keresztül a kabát-

jukból kinyúlva kezdenek a potenciális sértett táskájában keresgélni. 

LÁTHATÓSÁG, KÖNNYŰ CÉLPONT KIHASZNÁLÁSA – A vállon hor-

dott vagy a földre helyezett táskából, kosárból, illetve a ruházat külső 

zsebeiből kiveszik a kinézett tárgyat. A zsebtolvajok könnyű prédának 

tartják a cipzáras, mágneszáras táskákat, míg a csatos kivitelűvel ne-

hezebben boldogulnak.

 A zsebtolvaj soha nincs egyedül. A legtöbb esetben a bűnelkö-

vetők munkamegosztásban tevékenykednek: 

 ELTERELŐ –  Eltereli az áldozat fi gyelmét. 

 FEDEZŐ –  A potenciális áldozat mellett eltakarja a tolvaj kezét. 

 JELZŐ –  Kiszűri a tömegből azokat, akik fi gyelik őket.

  ÉRTÉKMENTŐ –  A lopást követően a helyszínről eltünteti a meg-

szerzett tárgyakat.

FOGADJA MEG TANÁCSAINKAT 
ÉS VÉDEKEZZEN A ZSEBTOLVAJOK ELLEN! 
1.  Fokozottabban fi gyeljen értékeire, ha forgalmas helyen tartózko-

dik, vagy utazik! Ajánlott válltáskáját maga előtt tartva közlekedni. 

2.  Ne tartson okmányokat, értékeket táskája külső zsebeiben! 

3.  Ne tegyen egy helyre pénztárcát, okmányokat, lakáskulcsot, mo-

biltelefont! 

4.  Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénz-

tárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba. Értékeit ne hagyja fel-

ügyelet nélkül! 

5.  Ismerje fel az elkövetési módszereket, az elkövető személyeket a 

fenti felsorolás alapján. 

6.  Ha gyanúsan viselkedő személyt lát, ellenőrizze értékeinek meglétét! 

7.  Ha tetten éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét, érte-

sítsék a rendőrséget! 

Ne fordítson hátat, ha zseblopást észlel! Ne feledje, nemcsak a 

zsebtolvaj, Ön sincs egyedül! Rendőri intézkedést igénylő eset-

ben hívja a 112-es segélyhívót.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság – Bűnmegelőzési Osztálya
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ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

SZAKKÉPZETT 

  MESTEREK 

  zsindelyezés
  széldeszkázás
  szegőelemek cseréje
  beázások javítása
  ereszcsatorna javítása,  
cseréje, takarítása

  tetőszerkezet teljes  
cseréje és fedése
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Hirdetés

PÉCELI  HÍREK
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
PÉCELI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL
Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1., 

I. emelet – Központi telefonszám:
06-28/452-751, Fax: 06-28/452-755, 
e-mail: hivatal@pecel.hu,  
weblap: www.pecel.hu

Jegyző: OLÁH JÁNOS, 

Telefon: 06-28/452-752, 
e-mail: jegyzo@pecel.hu
Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE

Telefon: 06-28/452-751,

e-mail: aljegyzo@pecel.hu

PÉCEL ÜZEMELTETŐ Kft.
Telefon: 06-20/615-7550, 

06-28/662-089. E-mail: 
varosuzemeltetes.pecel@gmail.com
Ügyvezető: Koricsánszki Tamás

telefon: 06-20/5760-012

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

LÁZÁR ERVIN VÁROSI 
KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE 
PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Telefon: 06-28/662-146, 

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

GYÓGYSZERTÁRAK
Péceli Szent Korona Patika Kft.

2119 Pécel, Pes   út 6. 06-28/453-766
Péceli-Gyógyszertár

2119 Pécel, Maglódi út 9.  06-28/792-806
Szemere Patika

2119 Pécel, Városház utca 4. 
06-28/452-851

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

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

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

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

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

RENDŐRSÉG 
2119 Pécel, Kovács u. 1.

Telefon: 06-27/518-972

Fogadóóra ideje: minden hónap 
első szerda 16:00-18:00

Balog Zoltán 
rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/314-4914

E-mail cím: balogzo@pest.police.hu

Nováki Attila 

rendőrzászlós, körzeti megbízott 
Mobiltelefon: 06-20/268-7610

E-mail cím: novakia@pest.police.hu

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

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Telefon: 06-20-393-1308

e-mail: kozteruletfelugyelet@pecel.hu

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

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

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

Gyermekjogi képviselő:
Juhász Leventéné 

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

Egyenlőbánásmód-referens: 
dr. Tóth Henriette Enikő 

+36-20-980-6500, 
eniko.henriette.toth@ 
egyenlobanasmod.hu 

DR. VARGA LÁSZLÓ 
EGÉSZSÉGHÁZ 
ÜGYELET:
Pécel, Pesti út 6.
Telefon: 06-28/662-104 

Hétköznap: 18:00-08.00 óráig; 

hétvégén és ünnepnap 

a nap 24 órájában.

HÁZIORVOSOK:
DR. GRÓZNER ISTVÁN

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-226, 

06-28/662-072, 

E-mail: groznerrendelo

@gmail.com

DR. HERKUTZ ZOLTÁN

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-235

E-mail: drherkutz.gyogyszer

@gmail.com

DR. RAY PÉTER 

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-225

5. számú felnőtt háziorvosi 

körzet (volt Dr. Benkő 

Julianna körzete)

Dr. Benkő Julianna 2020.

december 31-én nyugdíjba 

vonult, így az 5-ös körzetben 

Dr. Herkutz Zoltán helyettesít.

Gyógyszer felírás a rendelési idő-

ben hívható telefonszámon 

lehetséges: 06-28/547-226

E-mail: 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 

A rendelő telefonszámai: 06-28/547-235, 06-28/547-236

Kérjük a betegeket, hogy személyes beteg vizsgálatra 

az orvosi rendelőbe csak telefonos konzultációt követően, 

kizárólag egyeztetett időpontban menjenek. Recept fel-

íratására használják a megadott e-mail címeket. Köszönjük.

Rendelési időben hívható telefon-

szám: 06-28/547-236

További információ: 

https://pecel1gyerek.hu/

VÉDŐNŐK:
1. védőnői körzet: 

KERPEN LÁSZLÓNÉ

Telefon: 06-28/546-236/4

2. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

3. védőnői körzet: 

ISTÓK MÁRIA

Telefon: 06-20/529-8538

4. védőnői körzet: 

CSÉPE KATALIN

Telefon: 06-30/381-1332

5. védőnői körzet: 

SIMONNÉ SZATMÁRI TÜNDE

Telefon: 06-30/568-5668

6. védőnői körzet: 

TÖRÖK SÁNDORNÉ

Telefon: 06-20/770-5565

E-mail: vedonokpecel@gmail.com

LABORATÓRIUM
Telefonszám: 06-28/547-235

FOGÁSZAT:
DR. RÁCZ KATALIN 

felnőtt fogorvos, 

DR. TAMÁS ÁGNES 

felnőtt fogorvos, 

DR. TÖRÖK JOLÁN 

gyermek fogorvos 

Rendelési időben hívható 

telefonszám: 06-28/547-235

BETEGJOGI KÉPVISELŐ:
SZÉCSINÉ FAZEKAS MÁRTA

Telefon: 06-20/4899-539

E-mail: marta.szecsine@

ijb.emmi.gov.hu

ÁTVEVŐPONT

2119 Pécel, Rákos u. 28
Tel.: 36-30/233-0802

Nyitva: H-P: 1000-1700, Szo: 900-1200

www.gyermekruhashop.hu

BŐVÍTETTÜK KÍNÁLATUNKAT  

NŐI RUHÁZATTAL, 
kiegészítőkkel 

(harisnya, táska, pénztárca, bizsu)

MÁRKÁINK: BEBE, 
RENSIX, MYSTIC DAY, 
VICTORIA MODA és 

egyéb olasz női divatáru

… zoknitól a pizsamáig, széles  
választék ünneplő ruhákból, kiegészí-
tőkből, táskák, étkészletek, törölközők, 
díszpárnák, ágynemű huzatok.

MINDEN, AMIRE A GYERMEKEKNEK 
SZÜKSÉGE VAN …

10 % 
akciós kuponp
FELHASZNÁLHATÓ: 

2021. június 15. 

RELUXA 
KÉSZÍTÉS ÉS FELSZERELÉS

INGYENES FELMÉRÉS,  
a színmintákat házhoz visszük!

9900 Ft 
AKCIÓS ÁR: 

6900 2

SSS

06 30 414 8014
www.reluxadiszkont.hu

TÖRÖK BÜFÉ

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

www.facebook.com/Osman-Kebab-105543134655996

Pécelen 
A KISZÁLLÍTÁS
INGYENES! 

KÖRETEINK:  Török bulgur rizs  
és hasábburgonya

DESSZERTEK:  diós, csokis-diós, vagy 
pisztáciás BAKLAVA 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS : 06-30/019-47-48

CSIRKE  
BORJÚ

PITÁK, TORTILLÁK, 
 TÁLAK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Kínálatunkért látogassatok el   
FACEBOOK OLDALUNKRA!

ÚJDONSÁG! HAMBURGER  
ÉS HAMBURGER-TÁL



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

KLÍMA AKCIÓ

  

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

www.izekmuhelye.hu 
www.facebook.com/izekmuhelye 

Telefonszám: 06-70/443-0563

GLUTÉNMENTES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÍTETT ÉTELEK
Hidegtálak, sültes tálak készítése, otthonába  

vagy helyszínre szállítása igény szerint.
Családi és céges rendezvények catering szolgáltatása.

A KISZÁLLÍTÁS PÉCEL TERÜLETÉN INGYENES!

 

MELEG EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Heti menü családoknak, nyugdíjasoknak,

magán- és közintézményeknek.
Munkahelyi étkeztetés.

MELLEEGG EBÉD H

Telefon: 06-70-944-6974

E-mail: zsilkaestarsa@gmail.com

www.facebook.com/zsilkaestarsakft

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYEDI BÚTORRA,  

keretszerződéssel és számlával segítjük megrendelőinket.

Várjuk önöket Nagytarcsai 

bemutatótermünkben is!

YEDI BÚTORRA
EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE

wwwwwwwww.wwwwww faaaacebook.c

Web: www.zsilkabutor.hu
t

t csai

keretszerződéssel és szám

PÉCELEN ÉS A KÖRNYÉKEN  

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!


