
Rendszeresen veszünk részt rendezvényeken, falunapokon és olyan eseménye-
ken, ahol elengedhetetlen a tűzoltók vagy mentők jelenléte. Szeretnénk, ha minél  
többen megismernék a tűzoltók és mentősök közel sem könnyű, ám annál felelősségteljesebb és áldozatos  
munkáját. Kicsiknek és nagyoknak is interaktív módon mutatjuk be tevékenységünket, ahonnan garantáltan jó 
élményekkel és még több tudással távozhatnak.

Meseautónk egy eredetileg tűzoltóautóként funkcionált autó, melyet gyermekek részére alakítottunk 
át. Életre szóló élményt adunk: felmászni az autó létráján, átbújni a felépített alagútrendszerben,  
melyet különleges fényeffektekkel teszünk különlegesebbé, közben beöltözni Tűzoltó Samnek és  
végén lecsúszni, mint a nagyok!  Ez az, amit örök emlékként adunk át. 

Térítés ellenében rendelhető szolgáltatásaink:

¬ Tűzoltó és mentő bemutatók lebonyolítása (tálcatűz oltás, Meseautó)
¬ Film forgatásra (gépjármű fecskendő biztosítás)
¬ Rendezvények biztosítása (falunap, gyereknap, sportesemények)
¬ Munkavédelmi oktatás
¬ Favágás (döntés, gallyazás, darabolás)
¬ Tűzijáték üzemeltetés, biztosítása
¬ Szivattyúzás és medencetöltés
¬ Légi felvétel készítés drónnal 
¬ Locsolás, tér-, útmosás

Egyéb szolgáltatások teljesítését is vállaljuk,  
egyedi megállapodás alapján. 

Azzal is támogatsz, ha munkát biztosítasz!

Fordulj hozzánk bizalommal,  
mindent megteszünk, hogy segíthessünk!

Kérj tőlünk ajánlatot az alábbi  
elérhetőségeink egyikén:
+36-70-204-65-54 ¬ pecelkote@gmail.com

Keress minket a facebookon:  
www.facebook.com/pecelkote

illetve a weboldalunkon: 
keszenletituzoltosag.hu, pecelkote.hu



2017 óta működő szervezetünk eleinte 10 taggal indult, ami 
mára már 26 állandó tagot számlál. Önkéntes Tűzoltó és 

Önkéntes Mentőszervezetként is térítésmentesen, szabad-
időnkben látunk el szolgálatot. Küldetésünk a tűzmeg előzés, 

tűzvédelmi kárelhárítási és mentési feladatok ellátása, továbbá 
működésünk fontos része az ifjúság nevelése és hagyományok 

ápolása. Pécelen és vonzáskörzetében teljesítünk szolgálatot, de 
szeretnénk, ha tevékenységünk kiterjedhetne Budapest legtöbb 

kerületére is, melyhez további leendő tagjainkat várjuk szeretettel, 
toborzásaink folyamatosak. 

Önkénteseink között dolgozik hivatásos mentős, orvos, nővér,  
katona, rendőr, sőt tűzoltó is és még sokan mások, akik idejüket nem 

sajnálva nyújtanak segítséget bajbajutottaknak. Nyugállományú tűzoltó 
 vagy katona tagjaink sok éves szakmai tapasztalataikkal és szemé-

lyes jelenlétükkel segítik mindennapi munkánkat és támogatják szakmai  
fejlődésünket. 

Rendszeresen veszünk részt rendezvényeken, falunapokon vagy összejöveteleken. 
Vállalunk tűzoltó és mentős bemutatókat, események biztosítását, munkavédelmi 

oktatást, favágását, tűzijáték üzemeltetés, biztosítását, légi felvétel készítést, valamint 
szivattyúzást és medencetöltést. Büszkék vagyunk, hogy immáron rendelkezünk 
egy vidám tűzoltóautóval is, mellyel a gyermekeket szoktuk meglepni. Meseautónk is 
adományokból készült el és örömmel veszünk részt vele bemutatókon, mindig óriási 
sikerrel.

A segítségnyújtás mellet hitvallásunk, hogy tanítsunk, oktassunk, motiváljunk a 
közös összefogásra, felhívjuk a figyelmet a prevencióra és megszerettessük, 

megismertessük ezeket a gyönyörű, de nagyon nehéz szakmákat.  

Működésünk bár önkéntes alapú, a szervezet fenntartása költséges. 
Szervezetünket támogatói felajánlásokból és rendezvényeken való 

megjelenésekből tartjuk fenn. 
Amennyiben Téged is érdekel tevékenységünk és szeretnél egy jó ügy 

mellé állni, kérjük támogass bennünket adományokkal, pénzbeli  
felajánlásokkal vagy szolgáltatásaink igénybevételével. 

Magánszemélyként lehetőséged van adód 1%-val rendelkezni, 
 illetve gazdálkodó szervezetként 20%-os adózás előtti 

eredményt csökkenteni, amennyiben adományt küldenél 
részünkre.

Adószámunk: 
18945322-1-13

Bankszámlaszámunk:
11703051-21455113-00000000

Köszönettel:  
Nagy Sebestyén, elnök

Egy élet felbecsülhetetlen, mégis 
egy legapróbb összeg is megmentheti!

Péceli Készenléti Önkéntes Tűzoltó és 
Önkéntes Mentőszervezet Egyesülete



Működésünk bár önkéntes alapú, a szervezet fenntartása költséges.
Küldetésünk, hogy mindenkin segíthessünk. Talán egy nap Neked is szükséged lehet ránk! 

Támogass bennünket és állj ki egy jó ügyért! 

Sok apróságból lesznek az igazán nagy dolgok, magánemberként is hozzájárulhatsz 
sikereinkhez: adód 1%-ára feltétlenül számítunk! 

Adószámunk: 18945322-1-13

Munkánk alapja a biztonság, de felszereléseink költségesek, így bármekkora felkínált 
összegnek hálás szívvel örülünk!

Bankszámlaszámunk: 11703051-21455113-00000000

Ha rendelkezel bármilyen gazdálkodó szervezettel, a támogatási összeg 20%-ának 
megfelelő adóalap-kedvezményre leszel jogosult! 

Nem szeretnénk adósod maradni, ezért a minket  
támogató szervezetek részére biztosítunk:

¬ reklámfelületet online: megjelenés Facebookon, weboldalunkon, online kisfilmjeinkben
¬  reklámfelületet offline: logó megjelentetése tűzoltó autóinkon,  

megjelenés szóróanyagainkban
¬ meghívás bemutatóinkra, rendezvényeinkre

Számunkra nagyon fontos támogatásod, hiszen a kis segítség is akár életeket menthet! 

Kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot és segíts, hogy segíthessünk!
+36-70-204-65-54 ¬ pecelkote@gmail.com 
Keress minket a facebookon:  
www.facebook.com/pecelkote

illetve a weboldalunkon: 
keszenletituzoltosag.hu, pecelkote.hu

Segíts, hogy segíthessünk



Elég bátor vagy hozzá, hogy oda menj be, ahonnan más kimenekül? Segítettél 
már valakin és tudod, hogy ez mennyire felemelő érzés? Ha Te is komolyan 
gondolod, hogy segíts annak, akinek a legjobban szüksége van rá, akkor Téged keresünk! 

Várunk Téged önkéntes tűzoltónak vagy önkéntes mentőszervezeti tagnak, ha Te is úgy érzed, 
hogy szívesen részt vennél csapatunkkal valódi mentőakciókban. Tanulás vagy munka mellett, 
ha érzel magadban még erőt, hogy Hőssé válj, akkor várunk szeretettel, hogy egy összetartó 
szervezet tagja legyél. 

Hogy támogatjuk Hőssé válásod?
¬ Kipróbálhatod egy eddig ismeretlen területen magad
¬ Folyamatos szakmai fejlődést biztosítunk számodra
¬ 40 órás tűzoltó vizsgán vehetsz részt
¬ Vonulhatsz a “nagyokkal”
¬ Új barátokra találsz, sőt igazából Te is családtaggá válsz nálunk! 
¬ Részt vehetsz közös szabadidős programjainkon, jöhetsz velünk versenyekre
¬ És nem utolsó sorban: megvalósíthatod egy régi álmodat! 

Ha úgy érzed, hogy egyesül benned  
az összes szuperhős elszántsága, akkor… 
¬ Legyél büntetlen előéletű, rendelkezz erkölcsi bizonyítvánnyal
¬ legyél legalább 18 éves
¬ ifjúsági csoport 9 éves kortól
¬ legyél elhivatott és kellően elszánt, mert  
   ez nem lesz egyszerű menet! 

Nem tudod még, 
hogy az 50 órás kö-
zösségi szolgálatot 
hol töltsd el?

Várunk Téged is szere-
tettel, mert a fiatal segítő 
kezekre és az ifjú Hősökre is 
szükségünk van! Gyere és 
teljesítsed nálunk  
a kötelező közösségi szolgálatot! 

Ha a fentiek meggyőztek és elhatároztad, hogy csapatunk tagja leszel, de 
vannak még részletek, amire kíváncsi vagy, látogass el weboldalunkra vagy 
likeolj minket a Facebookon és tudj meg rólunk még többet! 

Segítségedért, mi mindenben támogatunk majd! 

Tarts velünk és ments életeket! 

JELENTKEZZ, az alábbi elérhetőségek egyikén:
+36-70-204-65-54 ¬ pecelkote@gmail.com

Legyél Te is hős!


