
Hamarosan meg-
szépül a péceli 
piactér, a város-
vezetés pedig a 
helyi ősterme-
lőket szeretné 
helyzetbe hozni.
� 7. oldal

Meglett az összefogás eredménye, 
eldőlt, hogy hat új zebra készül a vá-
ros főútjain, sikert hozott az aláírás-
gyűjtés! 2–3. oldal

PÉCELI HÍREK
Pécel Város Önkormányzatának havilapja XXII. évfolyam 2. szám. 2019.

Egy boldog
lemezlovas
Hudák Mihály

Megszállott bogaras, és 
DJ Hudák néven hosszú 
évek óta a hazai diszkó-
világ egyik meghatáro-
zó alakja. Az is kiderül, 
kinek köszönhetően vet-
kőzte le korábbi egoista 
énjét a Pécelen élő le-
mezlovas.�
� 10–11. oldal

6 gyalogosátjáró 
épül a városban

Megújul a piactér
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Ugyanazt érzem, mint 
amikor tavaly nyáron 
a lokálpatrióta városla
kók gondoltak egyet, és 
megszépítették a kör
forgalmat. Összeálltak,  
megcsinálták, és ma már 
egy rendezett körforgal
mat láthatunk munkába 
menet és onnan jövet a 
város szívében. Akik ott 
voltak, hittek az összefogás ere
jében. Azok is hittek benne, akik 
tavaly csatlakoztak az aláírás
gyűjtéshez. Az íveket azért írták 
alá, hogy kézjegyükkel nyomást 
gyakoroljanak az illetékesekre, 
jelezzék, a gyerekeink biztonsá
ga sokkal fontosabb annál, hogy 
arra várjanak, csak úgy dönt 
majd az állam, hogy zebrákat en
gedélyez és hoz létre Pécelen. Az 
eredmény ismert: az aláírásgyűj

tés és dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő 
hathatós segítségével 
elértük, hogy hat új 
gyalogátkelő épüljön 
Pécelen. Együtt be
bizonyítottuk, hogy 
ha egy közösség a 
széthúzás helyett 
egy irányba tart, ha 
az intrikák helyett 

a cselekvésre helyezi a hang
súlyt, akkor bármi elérhető.

Köszönöm mindenkinek, aki 
aláírta a gyűjtőívet, és a negatív, 
káros kommentek ellenére hitt 
abban, hogy sikerrel járunk. Kö
szönöm azoknak is, akik helyet 
biztosítottak a gyűjtőíveknek 
üzletükben, boltjaikban. Most a 
pozitív szemlélet és az összefogás 
nyert. Legközelebb is legyen így. 
Pécel, én így szeretlek!

Szöllősi Ferenc Attila
polgármester

polgarmester@pecel.hu

Kedves péceli barátaim!

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG 
FIGYELMÉT,

hogy Pécel városában
2019. március 11. napjától 2019. március 22. napjáig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK.
A vizsgálat ideje: munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között

(a szükséges üzemszünetekkel)
A tüdőszűrés helye: Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelő-

dési Ház
(2119 Pécel, Isaszegi út 3.)

A TÜDŐSZŰRÉS A LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is 

ingyenes. 40 éves életkor alatt, továbbá a munkahelyi alkalmassághoz szükséges 
vizsgálat díja 1700 Ft, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábban: 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár) által – országosan – meghatározott térítési 

díj. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14 és 18 év közötti fiatalok szűrése ingyenes, de orvosi beutaló és szülői/

gondviselői írásbeli beleegyező nyilatkozat szükséges. A jogszabályok által szű
rővizsgálatra kötelezettek számára, továbbá a 18 évnél idősebb tanulók esetében 
– amennyiben a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja –  a vizsgálat szintén 

ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC, továbbá több más tüdőbetegség időben történő 
felismerésére.

Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkár
tyáját, tb-kártyáját, illetve (ha van) az előző évi tüdőszűrésről szóló igazolását.

Pécel, 2019. január  Oláh János jegyző

6 új   zebra készül Pécelen
A Pesti út és a Határ út 
kereszteződésében, az Isa-  
szegi út és a Bem utca ke
reszteződésében, a vasút-
állomásnál, a buszvégállo
másnál, a Fáy iskola előtti 
útszakaszon és a Baross ut
cánál, a Pennynél is zebra 
készül. Szöllősi Ferenc At
tila, Pécel polgármestere 
az összefogás diadalaként 
értékelte a Magyar Közút
tal folytatott eredményes 
tárgyalássorozatot. 

„Eredményt hozott az 
önkormányzat folyamatos 
harca, amihez kellett azok
nak a pécelieknek a támo
gatása, akik aláírásukkal 
segítették a zebrák 
létrejöttét, és kellett 
a körzet ország 
gyűlési képviselő
jének, dr. Szűcs 
Lajosnak az ak
t ív  ré szvéte le 
is , hogy végre 
elkészüljenek a 
gyalogátkelők” – 
mondta a pol
gármes
ter. 

Szöllősi Ferenc Attila a 
Magyar Közút illetékesei
vel folytatott sikeres tár
gyalást, aminek eredmé
nyeképpen ebben az évben 
elkészülhetnek a gyalogát
kelők.

„Ráadásul kedvező meg
állapodást kötöttünk, hi
szen Pécelt csak a közvi
lágítás és az útszegélyek 
kialakításának költsége ter
heli, minden más költséget 
a Magyar Közút áll, amit 
ezúton is köszönünk – foly
tatta a polgármester. – Je
lentős összegről beszélünk, 
hiszen egy zebra kialakítása 
a tervezéssel, engedélyezte

téssel, előjelző táblákkal 
és a speciális útfestés
sel tízmillió forint 
feletti összegbe ke
rül. Arra a döntésre 
jutottunk, hogy csak 
a Pesti út és a Határ 

út kereszteződésében 
készül lámpás átjáró, a 

többi helyen kiegészítő 
táblákkal oldjuk 

meg a figyel
meztetést. 
A  s z a k
emberek 
s ze r i nt 

a lám
p á s  

Meg-
lett az össze-

fogás eredménye, 
eldőlt, hogy hat 

új gyalogosátjáró 
készül Pécel 

főútjain!

Szöllősi Ferenc Attila

Biztonságosabb lesz a gyalogos      közlekedés  Szöllősi Ferenc Attila: Ez az összefogás diadala!
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6 új   zebra készül Pécelen

gyalogosátjáró a többi helyen 
olyan szinten lelassítaná a for
galmat, ami számtalan gondot 
okozna.”

Szöllősi Ferenc Attila szerint 
a hat új zebra az összefogás di
adala.

„Ez az eset is bebizonyí
totta, mekkora erő rejlik egy 
közösségben. Köszönjük min
denkinek, aki az aláírásával 
segítette a gyalogátkelők meg
születését, aki szakmailag já
rult hozzá a kezdeményezés 
sikeréhez. Ebből is látszik, 

ha egy közösség összefog és 
nem széthúz, annak megvan 
az eredménye! – összegzett a 
polgármester.”

Dr. Szűcs Lajos

A Pesti út és a Határ út 
kereszteződésében

A vasútállomásnál
A Baross utcánál, a Pennynél

Az Isaszegi út és 
a Bem utca 

kereszteződésében

A Fáy iskola előtti 
útszakaszon

A buszvégállomásnál

Biztonságosabb lesz a gyalogos      közlekedés  Szöllősi Ferenc Attila: Ez az összefogás diadala!
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Dr. Szűcs Lajos:

Megkezdődött az 
újtelepi beruházás

Közérdekű elérhetőségek 
PÉCELI POLGÁRMESTERI  
HIVATAL: Cím: 2119 Pécel, Kos
suth 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. Telefonszám: 
06-28/452-752. E-mail: jegyzo@
pecel.hu. 
Aljegyző: DR. SZOLNOKI IMRE.  
Telefon: 06-28/452-751.  
Email: aljegyzo@pecel.hu. 
PÉCEL ÜZEMELTETŐ KFT.:
Telefon: 06-20/615-7550,  
06-28/662-089. E-mail: varosuze
meltetes@gmail.com. Ügyvezető: 
TORONYI KÁLMÁN.  
Telefon: 06-20/226-0479. 
DR. VARGA LÁSZLÓ  
EGÉSZSÉGHÁZ: Sürgősségi  

orvosi ügyelet telefonszáma:  
06-28/662-104. 
A rendelő telefonszámai:  
06-28/547-235, 06-28/547-236, 
06-28/662-070, 06-28/662-071, 
06-28/662-072. Felnőttháziorvosok 
(rendelési időben hívhatók):  
DR. RAY PÉTER. Telefon: 06-28/547-
225. DR. BENKŐ JULIANNA. Tele
fon: 06-28/547-226. DR. GRÓZNER 
ISTVÁN. Telefon: 06-28/547-226. 
DR. TAKÁCS GYÖRGYI. Telefon: 
06-28/738-880, 06-20/996-7255 
(Kölcsey utca 6. szám alatt rendel). 
Betegjogi képviselő: LENGYEL ING
RID. Telefon: 0620/4899-609.  
Email: ingrid.lengyel@ijb.emmi.
gov.hu.
DR. HERKUTZ ZOLTÁN. Telefon: 
06-28/547-235/5-ös mellék.

PÉCELI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYER-
MEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT:  
Telefon: 06-28/662-036,  
mobil: 06-20/801-2399.  
Email: csalsegpecel@gmail.com.
DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. PÉCELI ÜZEMEGYSÉGE:  
Telefon: 06-29/340-010. E-mail:  
pecel.ugyfelszolgalat@dpmv.hu. 
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZRT.:  
Hibabejelentés: 06-1/477-1333.
DTKH NONPROFIT KFT.:  
Hulladékszállítás. Telefonszám:    
06-53/500-152. 
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:  
Telefon: 06-28/662-072/4-es mellék 
vagy 06-28/547-236/4-es mellék. 
Email: vedonokpecel@gmail.com.
PÉCELI RENDŐRŐRS:  
Telefon: 06-28/452-760. 

PÉCELI POLGÁRŐRSÉG:  
Telefon: 06-30/621-2604.  
E-mail: kiss.atttila15@gmail.com.
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:  
Telefon: 06-20/478-6874,  
06-20/493-5151. 
Email: kozteruletfelugyelet@
pecel.hu.
MEZŐŐRÖK:  
Telefon: 06-20/474-8414,  
06-20/312-0005.  
Email: kozteruletfelugyelet@
pecel.hu. 
GYEPMESTER: ARANYI JÁNOS 
(Töves-Gold Kft.).  
Telefon: 06-20/938-5192.
EGYENLŐ BÁNÁSMÓD: DR. 
SZATMÁRI ÉVA, Pest megyei refe
rens. Tel.: 06-30/960-2657. E-mail: 
eva.drszatmari@gmail.com.

Az újtelepi fejlesztés első lépése
ként még januárban hozzákezd
tek annak az elhanyagolt épü
letnek a bontásához, amelynek 
helyén egy közösségi ház épül, 
nem mellékesen közösségi kert
tel, ahol az ott élők zöldséget és 
gyümölcsöt is termeszthetnek. 
Ami viszont a legfontosabb, Új
telep aszfaltos utat kap, végre 
kulturált körülmények között 
közlekedhetnek a helyiek (jövőre 
fejeződik be a fejlesztés). 

Kővári Imre, a körzet önkor
mányzati képviselője folyama
tosan felügyeli a beruházást, ott 
volt a bontás megkezdésekor. 
„Végre elindult a munka. Az Újte
lepen élők már nagyon várták ezt 
a beruházást, az aszfaltos út soká

ig csak álom volt, de a fejlesztés 
révén végre ez is elkészülhet. A 
városrész életében nagy nap ez a 
mai” – összegzett Kővári Imre, aki 
tudja, miről beszél, hiszen Újtele
pen nőtt fel, onnan indulva lett 
sikeres vállalkozó és városatya. 

Mint ismeretes, a városvezetés 
sikeres pályázata után nyílt lehe
tőség arra, hogy a városrész fel
zárkózhasson. 

A beruházás részeként egyéb
ként az önkormányzat a Kontakt 
Alapítvány bevonásával az ott 

élők tanulmányait és munkake
resését is támogatja. Az alapít
vány ingyenes lehetőséget biztosít 
azoknak, akik szeretnék befejezni 
az általános iskolát, valamint az 
ideális munkahely megkeresésé
ben is segédkeznek.  

Az elhanyagolt épület helyén 
egy modern közösségi ház lesz

Kővári Imre
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Alexandra mindössze 25 éves, 
de saját zoknikészítő üzeme 
van, ő a vezető és az alkal-
mazott egy személyben. 
Minden akkor kezdődött, 
amikor gyesre ment 
a kisfiával.

Különleges zoknikat készít – és nem is látvány
ban, hanem minőségben – a péceli Tóth-Szabó 
Alexandra. A hetvenes években készült, ma már 
jórészt szanált kötőgépekkel dolgozik, amelyek 
még tudnak pamutot kötni. 

„A nagyszüleimnek volt egy vállalkozásuk, 
a gépeket is még ők vásárolták. Én már abba 
születtem bele, hogy zoknikészítéssel foglalkoz
nak. Aztán négy éve megszületett a kisfiam, Be
nett Noel. Itthon voltam, ráadásul a 
nagypapám is megbetegedett, nem 
volt kérdés számomra, hogy besegí
tek, aztán szépen lassan átvettem 
a kisvállalkozást. Huszonhárom 
éves korom óta ezzel foglalkozom” 
– mondja Alexandra, aki folyama
tosan keresi a piaci rést, hiszen ma
napság szinte csak műszálas zokni
kat lehet kapni, amelyek olcsóbbak. 
Nem mindenki engedheti meg magának, hogy 
tiszta pamut zoknit vásároljon, pedig a pamut
zokni köztudottan egészségesebb, antibakteriá
lis, és sokkal jobb a nedvszívó képessége.

„Keresem a lehetőségeket, és mindig tanulok 
valamit. A békásmegyeri piacon kezdtem, ott 
próbáltam eladni a zoknikat. Hidegbenfagyban 
is kint álltam, és egy hétvége alatt kerestem ti
zenötezer forintot, amiből alig volt valamennyi 
a haszon. Árultam a Bosnyák téri piacon is, Sü
lysápon is, mostanában pedig azon dolgozom, 
hogy bekerülhessenek a zoknik a nagyobb üz
letekbe.”

A zoknik Atlas márkanéven futnak. Nincs 
különösebb magyarázata, anno a nagyszülei 
így hívták az első közös kutyájukat, egy német 
juhászt. Alexandra szerint a minőségnek van jö

vője, éppen ezért most azon dolgozik, hogy rész
ben szélesítse a kollekciót, másrészt pedig 
hogy színekben változatosabb kínálattal 
tudjon előrukkolni.  

„Ott vagyok a gépeknél, formázok, 
ha kell, csomagolok, szállítok. Nagyon 
szeretem ezt a világot. Még a kisfiam 
megszületése előtt a Hajas Szalonban 
voltam fodrász, de oda nem akartam 

visszamenni, a saját vilá
gomat akartam megterem
teni. Tudom, hogy a ko
rombeli lányok inkább még 
tanulnak vagy szórakoznak, 
de engem nagyon izgat ez a 
munka.”

A fiatal lány azt is örömmel 
mesélte, hogy az idősebbek
nek javallott gyógyzoknik és a 

klasszikus öltönyzoknik mellett a fiatalos 
darabokat is egyre többen keresik, ezért 
gyárt több színes, vidám zoknit. 

„Nagy álmom, hogy egyszer az 
Atlas befutott márka lesz, de 
leg alább annyira erős, 
hogy eltartsa a 
családot. Eh
hez persze 
rengeteget 
kell tenni, de 
nem vagyok 
az a fajta, aki 
egykönnyen 
feladja!” A 
jelek szerint 
tényleg nem…

Aki 25 évesen 
üzemeltet 
zoknikészítő 
manufaktúrát

2019. február  Péceli Hírek 5

Alexandra 
kizárólag 
pamut- 

zoknikat gyárt  
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Pontosítás

A Volánbusz közlése sze
rint február elsejétől új 
menetrend szerint közleke
dik a Pécelt is érintő 484-
es Volánbusz. Íme a rész
letek. Reggel 5 órakor és 7 
órakor új járatok indulnak 
Dányból Budapestre. A 
járatok sűrűbben közle
kednek a csúcsidőn kívüli, 
délelőtti időszakban, vala
mint 16.30 és 17.30 között 
20 percenként. 17.30 és 
18.30 között pedig 30 per
cenként járnak. Hétvégén 
esténként új járatok indul
nak: az utolsó autóbusz 
22.45-kor indul Budapest
ről és 21.15-kor Dányból. 
Hétvégén is sűrűbben köz
lekednek az autóbuszok: 
reggel 120 perc helyett 
60 percenként, napközben 
120 percenként.

Decemberi számunkban 
rosszul írtuk a péceli orvo
si rendelő nevét, amely dr. 
Varga Lászlóról lett elnevez
ve. A pontatlanságért elné
zést kérünk!

Változott a
menetrend

A felszíni csapadékvízelve
zetés hiánya sajnos sok gon
dot okoz Pécelen. Számos 
esetben a lakóparkokat fej
lesztők mindent megígértek a 
házvásárlóknak, de a csapa
dékvízelvezetést kispórolták 
a beruházás során. A háztu
lajdonosok pedig csak később 
szembesültek vele, hogy a 
dombokról lezúduló esővíz 
komoly problémákat okoz. 
Ezen a helyzeten változtat a 

péceli önkormányzat, amely 
sikeresen pályázott, így 300 
millió forintból végre megol
dódhat a Levendulás és a Csa
tári csapadékvízelvezetése. 

„Jelenleg a műszaki elle
nőr és a kivitelező kiválasz
tása folyik – kezdte Szöllősi 
Ferenc Attila, Pécel polgár
mestere. – Hamarosan el
kezdődhet a munka, amely 
várhatóan két évig tart majd. 
A felszíni csapadékvízelve

zetés hiánya nem csak a Le
vendulás és a Csatári gondja, 
azon leszünk, hogy máshol is 
megoldjuk. Azért esett a vá
lasztásunk erre a területre, 
mert ebből a 300 millió fo
rintból a lehető legnagyobb 
összefüggő terület problémá
ját akartuk megoldani. Bízom 
benne, hogy hamarosan más 
városrészek is sorra kerül
nek, mi ezen leszünk” – ösz
szegzett a polgármester. 

Nagyszabású 
beruházás kezdőd-
het Pécelen, a sike-

res pályázat után 300 
millió forintból teszik 
rendbe a Levendulás 
és a Csatári felszíni 
csapadékvíz-elve-

zetését. 

300 millió 
felszíni 
csapadékvíz-elvezetésre

A csapadékvíz elvezetése sajnos még sok helyen nem megoldott a városban
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A „Helyi piacok fejlesztése Pest 
megye területén” című pályázat 
megvalósulása után újjászülethet 
a piac. A piactér a megszokott he
lyen marad, de a meglévő árusító
helyeket elbontják. A burkolatot 
a már felújított sétány burkola
tához igazodóan beton térkővel 
tervezik, amelyben megjelenik 
a sétányon alkalmazott mészkő 
lapburkolat is. Tizenhat fedett 
árusítópultot építenek, amelyek 
mobilak lesznek, tehát nyugod
tan lehet városi rendezvényeket 
tartani a helyszínen. Természe
tesen a Baross utcából bevezető 
utat is leburkolják, az autósok 
így kulturált körülmények kö
zött parkolhatnak, és világítást 
és térfigyelő kamerarendszert is 

kiépítenek. Paszterovics János, a 
városfejlesztési bizottság elnöke 
szerint, nagy lendületet kaphat a 
péceli piac. 

„Logisztikai szempontból ki
váló helyen van a piac. Könnyen 
elérhető, de jelenleg az emberek 
nem szívesen mennek be egy sá
ros, kátyus parkolóba. Ha a pá
lyázat nyomán lesz szilárd bur
kolat, minden akadály elhárul a 
felvirágzás útjából. Az is fontos, 
hogy sok olyan őstermelő él Péce
len, aki szívesen hozná ide a por
tékáját, de eddig a körülmények 
miatt nem szívesen tette” – ösz
szegzett Paszterovics János. 

Ahogy más városban, az ön
kormányzat itt is segíti, hogy 
minél több helyi árus tudjon 

megjelenni: „Az a cé
lunk, hogy pezsgő 
ő s t e r m e l ő i 
piac legyen 
Pécelen. 
Éppen 
ezér t 
azt ter
v e z z ü k , 
hogy a felújítás 
után a helypén
zek mérséklésével 
vagy akár megszün
tetésével – persze csak a 
helyi őstermelők esetében  
– elősegítsük ezt a folyamatot” – 
jelentette ki Szöllősi Ferenc Atti
la, Pécel polgármestere.  

Egy biztos, Pécel egyik gyöngy
szeme lehet az új piactér!

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a helyi adók 
(építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális 
adója, helyi iparűzési adó) és a gépjárműadó 2019. I. 
félévi befizetési határideje 2019. március 18. napja.

A befizetéseket a pénzforgalmi számla nyitására 
kötelezett adóalanyok banki átutalással, a számlanyi
tásra nem kötelezettek csekken vagy átutalással telje
síthetik az alábbiakban részletezett számlaszámokra.

A korábbi évekhez hasonlóan az év elején kikül-
dött gépjárműadó-határozatokhoz nem melléke-
lünk csekket, azokat – mind az I., mind a II. félév 
vonatkozásában – az adószámlájukhoz mellékelve 
kapják meg a természetes személyek.

Felhívjuk az egyéni vállalkozó Adózóink figyelmét 
arra, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. 
évi CLI. törvény 36. § (6) bekezdése értelmében akkor 
is kizárólag elektronikusan tarthatunk velük kapcso
latot, ha nem az egyéni vállalkozói tevékenységükkel 
összefüggésben járnak el.

Fentiek, valamint az elektronikus ügyintézés és 

a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény alapján sem az egyéni 
vállalkozók, sem a társas vállalkozások nem kap-
hatnak papír alapú egyenlegértesítőt, sem csekket 
(pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adóalanyok 
csekket eddig sem kaphattak, ez nem újdonság). 
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése 
értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezett 
adózók csak egy tájékoztatót kapnak a tárhelyük-
re az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék 
elérhetőségéről.

A pénzforgalmi számlanyitásra NEM kötelezett 
egyéni vállalkozók személyesen az Adócsoporton 
(vagy meghatalmazott útján) kaphatnak csekket.

Építményadó: 10400494-50505156-57531051
Telekadó: 10400494-50505156-57531336
Gépjárműadó: 10400494-50505156-57531147
Helyi iparűzési adó: 10400494-50505156-

57531082

Magánszemélyek kommunális adója: 10400494-
50505156-57531068

Talajterhelési díj: 10400494-50505156-57531116
Késedelmi pótlék: 10400494-50505156-57531109
Bírság: 10400494-50505156-57531099
Idegen bevételek: 10400494-50505156-57531123
Egyéb bevételek: 10400494-50505156-57531130

Köszönjük együttműködésüket a fizetési hatá-
ridők betartására vonatkozóan.

Az Adócsoport munkatársaival az Önkormányzat 
hivatalos honlapján az Adó- és Pénzügyi Iroda/Adó
csoport ügyintézőinek neve melletti telefonos és e-mail 
elérhetőségeken vehetik fel a közvetlen kapcsolatot.
Az Adócsoport ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 08.30-12.00 és 13.00-17.30
szerda: 08.30-12.00 és 13.00-15.30

Oláh János jegyző

Reneszánszát élik a helyi, őstermelői piacok, sokan 
keresik a megfizethető, egészséges, helyben termelt 
élelmiszert. Pécelen a körülmények sok embert leszoktat-
tak a piacra járásról. Ezen változtatna az önkormányzat. 

MEGÚJUL 
a péceli piactér

Paszterovics János

Az önkormányzat 
az őstermelőket 
hozná helyzetbe
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SZÖLLŐSI FERENC ATTILA 
polgármester (Összefogás 2119 Egyesület,  
5. körzet képviselője)
06-20/808-0080  
Időpontkérés: 06-28/662-007
polgarmester@pecel.hu

PODMANICZKI JÓZSEF  
alpolgármester (Összefogás 2119 Egyesület,  
2. körzet)  
Időpontkérés: 06-28/662-113  
podmaniczki.jozsef@pecel.hu

FAZEKAS BARNA  
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület,  
8. körzet)
Időpontkérés: 06-28/662-113
fazekas.barna@pecel.hu
 

KARSAI ANDRÁS  
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület, 4. körzet)
06-30/773-1100
karsai.andras@pecel.hu 

KAZINCZY TAMÁS
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület, 1. körzet)
06-20/381-7112
kazinczy.tamas@pecel.hu

KŐVÁRI IMRE  
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület, 3. körzet)
06-70/602-1549 
kovari.imre@pecel.hu

TÓTHNÉ SZENTANDRÁSSY CSILLA  
képviselő (Összefogás 2119 Egyesület, 6. körzet)
06-20/4650-440
tothne.szentandrassy.csilla@pecel.hu

BERECZ GÁBOR  
képviselő (Jobbik)
06-20/465-0609
berecz.gabor@pecel.hu

PASZTEROVICS JÁNOS  
képviselő (MSZP/DK/Együtt)
06-20/340-8355
paszterovics.janos@pecel.hu

SARLÓS IMRE  
képviselő (MSZP/DK/Együtt, 7. körzet) 
06-20/410-0000
sarlos.imre@pecel.hu

TAKÁCS CSABA  
képviselő (Fidesz–KDNP) 
06-20/293-8430
takacs.csaba@pecel.hu

A péceli 
képviselő-testület

A közvilágítás kulcs
kérdés Pécelen. Ezt a 
városvezetők is tudják. 
Éppen ezér t Szöl lősi  
Ferenc Attila, a város pol
gármestere tárgyalásokba 
kezdett arról, hogy Pécelen 
is úgynevezett okoslámpák 
legyenek az utcákon.

„Úgy érezzük, rátaláltunk 
egy jó konstrukcióra, amely 
nemcsak világosabbá teszi 
Pécelt, de biztonságosabbá 
is – kezdte a polgármester.  
– A cég, amellyel tárgya
lunk, olyan technológiát 
dolgozott ki, amellyel a 
köztéri lámpák fényerőssé
ge lámpatestenként átállít
ható. Mondok egy példát. A 
temető mellett este hat óra 
után már kevesen járnak, itt 
akár lejjebb is lehet venni 
a fényerősséget, de nem 
csak ott, bárhol. Ezzel éves 
szinten sokat spórolhatunk. 
Nem mellékes az sem, a 
cég szolgáltatásában ben
ne van, hogy az okos lám
pák mellé vagyonvédelmi 

térfigyelő kamerák tele
píthetők, ez pedig minden 
városlakó biztonságát szol
gálná.” 
A polgármester hozzá tette, 

természetesen a jogszabályok 
betartásával, arra jogosult 
személyzet nézné a felvétele
ket.

„A vagyonvédelmi térfigye
lő rendszerre régóta igény 
van a városban, és a közvilá
gítás korszerűsítése is fontos 
szempont. Most a kettőt egy
szerre el tudnánk készíteni, 
ami remek hír.”

A polgármester szerint az
zal, hogy ha az okoslámpákat 
és a térfigyelő kamerákat egy 
rendszeren belül telepítenék, 
sok pénzt takarítana meg a 
város.

„ A z  e l képze lé s  meg
született, a tárgyalásokat 

megkezdtük, azt mondom,  
három–öt éven belül meg
valósulhat a mindenki szá
mára üdvözítő beruházás. 
Ezen leszünk!” – összegzett 
Szöllősi Ferenc Attila. 

Okoslámpákat 
szeretnének  
PÉCELRE
A közvilágítás korszerűsítése is napirenden 
van Pécelen. Most egy olyan megoldáson 

dolgozik a városvezetés,  
amely a közbiztonságot is  

javíthatja.
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Milyen idő lesz 
Pécelen?

02. 15.  5 °C  szeles 
02. 16.  3 °C  szeles 
02. 17.  0 °C  napos 
02. 18.  1 °C  havazás 
02. 19.  3 °C  havazás 
02. 20.  4 °C  felhős 
02. 21.  3 °C  havazás 
02. 22.  2 °C  havazás 
02. 23.  2 °C  havazás 
02. 24.  2 °C  havazás 
02. 25.  2 °C  havazás 
02. 26.  2 °C  havazás
02. 27.  4 °C  felhős 
02. 28.  5 °C  napos 
03. 01.  7 °C  felhős 
03. 02.  5 °C  szeles 
03. 03.  4 °C  szeles 
03. 04.  6 °C  szeles 
03. 05.  5 °C  napos 
03. 06.  4 °C  borult 
03. 07.  5 °C  havas eső 
03. 08.  4 °C  havas eső 
03. 09.  4 °C  havas eső 
03. 10.  2 °C  havazás 
03. 11.  1 °C  havazás 
03. 12.  2 °C  havazás 
03. 13.  4 °C  borult 
03. 14.  7 °C  felhős 
03. 15.  10 °C  zápor

A Péceli Hí-
rek felkérte, 
Csengeri 
Zoltán pedig 
örömmel 
vállalta, hogy 
a bolygók állásából min-
den hónapban kiszámítja 
a várható péceli időjárást.

Színházba menni szertartás. Az 
ember szépen felöltözik, nem ké
sik, mint általában, szebben, vá
lasztékosabban fogalmaz az aulá
ban, mikor ismerőssel találkozik 
– hiába, a hely szelleme kötelez –, 
és várja a csodát, ami legtöbbször 
bekövetkezik. Pécelen még janu
árban sokakon lett úrrá a furcsa 
izgalom. Mert hosszú ideje nem 
volt alkalom arra, hogy színházi 
előadást lásson az ember. A Kúria 
Rendezvényház törte meg a csen

det, amely egy izgalmasnak tűnő 
produkciót hozott el a katasztró
favédelem színháztermébe, amely 
csaknem megtelt az estén. 

Az előadás előtt Tóthné Szent-
andrássy Csilla önkormányzati 
képviselő (a kulturális bizottság 
vezetője) és Kiss Kriszta (a Kúria 
vezetője) lépett színpadra, ahol el
hangzott, ez az este is megmutat
ja, Pécelen igenis szükség van az 
igényes kulturális rendezvények
re. A Levesben című színjáték 

volt műsoron, amelynek alkotói 
a Magyarországon élő nemzeti
ségi nők vívódásait boncolgatták, 
néhol öniróniával, legtöbbször 
pedig humorral fűszerezve. Ne
hezen indult be a már említett 
csoda, de aztán a hétszereplős da
rabban jött a szerepben lubickoló 
Álmosd Phaedra (aki ekkor egy 
kalitkába zárt görög nemzetiségű 
nőt játszott a jelenetben) és egy 
csapásra beindult a varázs. 

Mivel a többiek is szépen sor
ban felzárkóztak Álmosd Pha
edrához, egy kiváló előadás 
kerekedett. Aki előzetesen attól 
tartott, hogy a feminista attitűd 
rátelepszik a darabra, annak vé
gül nem lett igaza, az önirónia 
mindent helyrebillentett. Mind
amellett a színjátékban szereplő 
egy szem férfi (Kollatos Fotios) 
talán néhol lehetett volna bonyo
lultabb jellem is, nem csupán eg
oista vízvezeték-szerelő. 

Persze ez a darab a nők sé
rüléseiről, lelki terheiről szólt, 
ami az alkotók szíve joga. Ami 
viszont ennél is fontosabb, végre 
újra színházi előadást tartottak 
Pécelen. Az emberek szépen fel
öltöztek, nem késtek, és várták a 
csodát. Jelentjük, megérkezett…Sokan vettek jegyet az előadásra

Álmosd Phaedra 
(pirosban) lubickolt 
a szerepben

Sikert hozott 
a péceli 
színházi est
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Hudák Mihály. 
Vagy inkább a Hudák 

Misi, így ismerik a város-
ban. Megszállott bogaras, és 
DJ Hudák néven hosszú évek 
óta a hazai diszkóvilág egyik 
meghatározó alakja. Az aláb-
biakban az is kiderül, kinek 

köszönhetően vetkőzte 
le korábbi egoista 

énjét.
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Egy boldog 
lemezlovas

Az életkorából kiindulva gyaní-
tom, hogy ön is a Poptarisznyán 
nőtt fel.
Nem kérdés. Emlékszem, csütörtök 
este volt a magnósoknak szóló Pop
tarisznya. Kisgyerekként – tízéves 
lehettem – ott ültem a rádió mel
lett a magnómmal, és vártam, 
hogy felvehessem a legújabb 
dalokat, amelyeket B. Tóth 
László tett fel a lemezjátszóra. 
Akkoriban a fiatalok nagy ré
sze vagy a Modern Talkingért 
rajongott, vagy a Depeche 
Mode volt a kedvenc. Én a Pet 
Shop Boyst imádtam. Meg B. 
Tóth Lászlót, mert a legújabb 
dalokat szinte csak rajta ke
resztül ismerhettem meg.
Milyen az élet, 28 évvel 
később egy színpadon 
állt vele, már lemezlovas-
ként…
Sosem felejtem el azt a 
pillanatot, volt egy buli 
Balatonbogláron. Este tízig 
táncoltatta a nagyérdeműt 
B. Tóth László, és aztán 

jöttem én. Ott találkoztam vele elő
ször személyesen. Mikor elköszönt a 
közönségtől, megindult lefelé a szín
padról. Én pedig gyorsan mikrofont 
ragadtam, és azt mondtam: Ma nem 
állnék itt előttetek, ha nincs az imén
ti fiatalember, B. Tóth László. Az ő 
műsorain nőttem fel, szerettem meg 
a zenét, és hadd kérjek neki még egy 
hatalmas nagy tapsot!
Hogy reagált a legendás rádiós?
Egy pillanatra visszanézett lefelé 
menet, talán biccentett is. Ez nagy 
dolog volt tőle, ugyanis később meg
tudtam, megtapasztaltam: B. Tóth 
László egy nagyon zárkózott ember, 
nem bratyizik, kevesekkel beszélget. 
Ezért esett különösen jól, mikor né
hány éve, már a budapesti Remix 
retró diszkóban – ahol minden szom
baton este fellépek, ő pedig a másik 
teremben zenélt – B. Tóth László a 
műsora végén átjött, és felköszöntött  
a születésnapomon.  
Mikor kezdte a diszkózást?
Tizenkét évesen már én csináltam a 
farsangi bulit az iskolában, és min
den más rendezvényt is. Aztán elke

HUDÁK MIHÁLY                       a diszkózásról, a Bogarakról és arról,      hogyan változtatta meg az életét szerelme, Tímea



2019. február  Péceli Hírek 11

rültem szakmunkásképzőbe, ahol 
karosszérialakatosnak tanultam, 
és ott is én voltam a diszkófelelős. 
Volt egy fiú, Kacsa volt a beceneve, 
amúgy Burai Károlynak hívták. Ő 
segített nekem sokat a legelején. 
Volt egy emlékezetes nyaram, ti
zenhét évesen Balatonberénybe 
hívtak diszkózni, az FKKstrandra, 
egy elit étterembe. Tizenhét éves 
voltam. Félig tankoltam a Zsigulim 
– egy fillérem sem maradt, és elin
dultam Balatonberénybe. Mentem, 
mert funkyt is játszhattam. Az első 
három éjszakát az autóban töltöt
tem, aztán kaptam némi előleget. 
Végül egész nyáron lent voltam. 
Úgy éltem, mint a királyok, azt csi
náltam, amit imádok. Persze őszre 
egy fillérem sem maradt, de nem 
zavart. Később játszottam a Zal
ka Máté téren, a Dreher2000ben, 
majd a Cinbuszban egyszer, ez volt 
a „legendás” cinkotai buszgarázs, 
később Vecsésen a Kerek a káposz
ta halászkertben, a Pesti úton a Pa
noráma diszkóban a nyitóesten már 
én játszottam. Ezek kultikus helyek 
voltak anno. De az akkori csúcsom 
az IC Disco volt, Keresztúron, a Kiss 
utcánál. Emlékszem, mielőtt bevo

nultam katonának, az utolsó este 
a záróbulit az ICben tartottam. 
Hatszáznegyvenen vettek jegyet, 
a többieket a rendezők csak úgy 
beengedték, őrületes tömeg volt. 
Aztán bevonultam, majd leszerelés 
után még két évet próbálkoztam 
diszkózással – Pálfi Attila adott le
hetőséget – majd előtérbe került a 
kétkezi pénzkereset, így a diszkó
zás háttérbe szorult az életemben. 
Huszonkilenc évesen csak alkalmi 
bulik tarkították az életemet. Szü
linap, szilveszter, Bogártalálkozók. 
Végül hogyan talált vissza a mű-
fajhoz?
Évekkel később volt nálam egy há
zibuli, ahová eljött Zsadányi Zsolti 
is, meglátta a pincémet, és nagyon 
megtetszett neki, azonnal meg
egyeztünk, hogy segítek létrehozni 
az éttermében egy diszkót! Kéthá
rom hetente buliztattuk a helyi 
nagyérdeműt, ahol egyszer fellé
pett DJ Dominique, azaz Várkonyi 
Attila. Azt hiszem, őt sem kell be
mutatni, azóta ismeri egész Pécel. 
Első látásra megkedveltük egymást, 
és ha ráértem, elvitt a fellépéseire 
és lettem az ő „előzenekara”. Be
jártam vele egész Magyarországot. 

Voltunk alkalmi fellépéseken vagy 
rezidensek hosszasan: Soho London, 
Liget Klub, Alcatraz, Nino, Alsóörsi 
Dexion Disco, és még számtalan 
helyen, céges rendezvényeken, de 
a vége a Remix Retro Disco, ahol 
már 5 éve vagyok házigazda. Sajnos 
Attila már két éve nincs ott, de na
gyon sokat köszönhetek neki, hisz ő 
fertőzött meg ezzel az érzéssel, amit 
azóta is hajszolok, és hitt bennem, 
hogy megcsinálom. A szó legneme
sebb értelmében.
A felesége támogatta, hogy visz-
szatérjen a diszkózáshoz? Este, 
lányok, kihívások…
Igen, és neki köszönhetek mindent. 
Nem túlzás, Timi a legnagyobb pél
daképem. Nem ismerek még egy 
olyan embert, mint ő, aki ennyi
re másokért él, ennyire félreteszi 
az egóját. Tőle tanultam meg azt 
is, hogy ha meg akarsz változtat
ni valakit, akkor változtasd meg 
magadat. Amióta ismerem, én is 
más ember lettem. Korábban önző 
voltam, de ez a tisztaság és jóság 
megváltoztatott. Ő vitt el az egyik 
születésnapomon meglepetésként az 
alsóörsi spirituális életmódfesztivál
ra, az Evernessre. Lebilincselő volt, 
amit ott tapasztaltam, nem túlzás, 
elindított egy új úton. Ott hallottam 
például egy előadást a szülő-gyerek 
viszonyról. Rólam tudni kell, hogy 
a szüleim elváltak, amiért legbelül 
nehezteltem rájuk. Az előadó azzal 
kezdte: rossz gyerekkorod volt? Üdv 
a klubban! Aztán elmagyarázta, 
hogy a legtöbb fiatalnak – ha bevall
ja, ha nem – sok lelki fájdalommal 
jár a gyermekkora. És a te szüleid 
sem voltak másképp, ezért bocsáss 
meg nekik! Azóta nem erőből, ha
nem szeretet által vezérelve élem az 
életemet. 

A felesége mellett van diszkós 
példaképe is?
Bárány Attila. Ő a kedvenc műfajom
nak, a funkynak a hazai apostola. 
Zseniális ember, mindenben példa 
lehet másoknak. Szintén nagy profi 
Várkonyi Attila, vagyis DJ Domi
nique. Attila nagyon érzi a közön
séget, a retró műfajt, nem véletlen, 
hogy telt házas előadásai vannak 
folyamatosan.  
A zene mellett a másik szenvedé-
lye a Volkswagen Bogár.
Pontosítok. Három szenvedélyem 
van. Elsősorban a család – a felesé
gem, a fiam és a kislányom –, aztán 
a zene és a Bogarak. Van egy mű
helyem, Bogarakat újítunk fel, és 
alkatrészeket forgalmazunk léghű
téses autókhoz. Kizárólagos forgal
mazója vagyok egy nagy hírű belga 
cégnek, az a fő alkatrészforrásunk, 
de természetesen több lábon állunk. 
Göröngyös út volt, míg felépítettem 
a vállalkozásomat, de megérte. Rám 
is igaz, hogy aki sikeres az életben, 
az mindig a saját útját járja. Sokszor 
gyötrelmes az út, macskaköves, de 
ha valaki kitartó, akkor révbe ér. 
Pécelen nyolcadik éve szervezünk 
Bogártalálkozót. Büszke vagyok rá, 
hogy már a kezdetekkor ott voltam 
a szervezők között, Szepes Gabival 
együtt.  
Ahogy így hallgatom, kitartó em-
bernek tűnik. 
Amivel vittem valamire az életben, 
az az alázat és a szorgalom, így 
együtt! Alázattal kell állnunk egy
máshoz, a munkához, és hozzá kell 
adnunk ehhez a szorgalmat, hogy 
jussunk bármire az életben! 
Összességében boldognak tartja 
magát?
Jelenleg nem ismerek nálam boldo
gabb embert!

A felesége és a két gyermeke a legfontosabb az életében 
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HUDÁK MIHÁLY                       a diszkózásról, a Bogarakról és arról,      hogyan változtatta meg az életét szerelme, Tímea

Él-hal a Bogarakért
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PARKOLÓ IS LESZ 
AZ ÚJ RENDELŐNÉL

TÁJÉKOZTATÁS A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL
A téli hideg időjárás beköszöntével sokan érdeklődnek 
a 12 ezer forintos téli rezsicsökkentéssel kapcsolat
ban. A korábban csak a vezetékes gázzal és távhővel 
fűtőknek nyújtott támogatás kiterjesztéséről döntött a 
kormány, így a fentiektől eltérő fűtőanyagot használók 
is részesülhetnek a támogatásból. A kormány a támo
gatással kapcsolatban bizonyos részfeladatokat a helyi 
önkormányzatokra bízott.
Az igénylőknek 2018. október 15. napjáig volt lehető
ségük, hogy az igénybejelentő nyilatkozatot eljuttassák 
az önkormányzatokhoz, amelyben büntetőjogi fele
lősségük tudatában kijelentették, hogy a 2017/2018-
as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező 
fogyasztásnövekedést segítő 12 000 Ft összegű jutta
tásban nem részesültek, tudomásul vették, hogy az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ezt a tényt 
ellenőrzi, és egyben megjelölték azt is, hogy a juttatást 
milyen fűtőanyag formájában (tűzifa, szén, propán-bu

tán palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj 
vagy pellett/brikett) kérik.
Mind személyesen, mind telefonon és a médiában is 
egyre többen követelik az önkormányzatoktól a támo
gatást. Azt azonban tudni kell, hogy ez nem önkor
mányzati, hanem kormányzati támogatás, mindaddig, 
amíg a kormány nem döntött a szükséges további lépé
sekről, az önkormányzatok is csak várni tudtak.
A 2018. november 27-én kiadott Magyar Közlönyben 
megjelent az 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: kormányhatározat), amely tartalmazza 
a téli rezsicsökkentés részletszabályait. A kormány a 
benyújtott igények alapján a rezsicsökkentésre költség
vetési forrást csoportosít át azon háztartások számára, 
akik az igényüket 2018. október 15-ig benyújtották. 
Fontos részletszabály, hogy a szállítás költsége nem 
része a támogatásnak, annak biztosítása a támogatás
ban részesülőt terheli. A kormányhatározat szerint az 

önkormányzatoknak a támogatást legkésőbb 2019. 
december 15-ig kell biztosítaniuk a jogosultaknak.
Az önkormányzatok a kormányhatározat felhatalma
zása alapján először a helyi viszonyok figyelembevé
telével kialakítják az elosztás módját és feltételeit. Ezt 
követően szerződést kell kötniük a tüzelőanyag-keres
kedőkkel, akik 2019. december 15-ig biztosítanak lehe
tőséget a fűtőanyag átvételére. Fontos, hogy kizárólag 
azon kereskedőktől lehet majd átvenni a tüzelőanya
got, akikkel az önkormányzat szerződést kötött.
Önkormányzatunk mindent megtesz annak érde
kében, hogy ezt a folyamatot meggyorsítsa, és hogy 
minden jogosult minél előbb hozzájusson az általa 
igényelt fűtőanyaghoz, de a szerződéskötések, az Or
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által végzett 
ellenőrzések mind időt vesznek igénybe.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Szöllősi Ferenc Attila polgármester

Jó ütemben halad 
az új orvosi rende-
lő építése, hama-
rosan a tetővel is 
végeznek a szak-

emberek.

A tervek szerint nyárra elké
szül az új orvosi rendelő az 
északi városrészben, a Petőfi 
utca 1. szám alatt, a volt Vízmű 
mellett húzzák fel a 300 négy
zetméteres épületet, amelyben 
nemcsak háziorvosi rendelés, 
de orvosi ügyelet és védőnői 
ellátás is lesz. 

„Jelenleg az időjárás miatt 
technológiai szünetet tarta

nak, de amint jobbra fordul az 
idő, folytatódik az építkezés 
– mondja Podmaniczki József 
alpolgármester, a körzet ön
kormányzati képviselője. – Ha
marosan a tetőszerkezettel is 
elkészülnek, és a nyílászárók is 
a helyükre kerülnek, innentől 
kezdve pedig jöhetnek a beltéri 
munkálatok.”

Az új orvosi rendelőben egy 

háziorvos rendel majd, ezzel 
kettőre bővül az északi vá
rosrészben dolgozó háziorvosi 
körzet. Természetesen a rende
letnek megfelelő számú parko
lóhelyről is gondoskodnak, a 
parkolót közvetlenül a rendelő 
mellett alakítják ki.

„Nagy könnyebbséget jelent 
majd az északi városrészben 
élőknek az új orvosi rende

lő, hiszen eddig sokan a régi 
rendelőhöz mentek át, a Pesti 
útra, amely nagyobb távolság
ra van. Ugyancsak könnyebb 
lesz az életük a kisgyerekesek
nek, hiszen védőnői körzet is 
lesz, és az sem mindegy, hogy 
az orvosi ügyelet milyen távol
ságra van. Már nagyon várjuk, 
hogy megnyissa kapuit az új 
rendelő!”

Podmaniczki József alpolgármester

Jó ütemben halad az építkezés
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A Kugler család 
és az ötholdas birtok

Péceli szilánkok
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Pécel 
múltja rendkívül 

gazdag, feldolgozása hálás 
feladat. Erdős Szabolcs közel 

két éve publikál olyan érdekes 
történeteket, amelyekből sokat 

megtudhatunk Pécel korábbi híres-
ségeiről. A Péceli Hírek a jövőben 
ezekből az írásokból válogat (a 
cikkek teljes terjedelmükben 

a peceliszilankok.hu ol-
dalon érhetők el).

„Nyári lak. Péczelen eladó 5 hol
das terület…” Ezzel az 1904-ben 
feladott szűkszavú ingatlanhirde
téssel ért véget az egyik és kezdő
dött egy másik híres család élete 
településünkön. A híres cukrászdi
nasztia, a Kugler család 1905-ben 
rendezkedett be Pécelen.

A francia származású, felmenőit 
az Árpád-házi királyokig vissza
vezető, országos hírnevet szerző 
Crouy-Chanel Henrik 1844-ben 
költözött Pécelre, az Árpád utcá
ba. A díszes kúria az 1900as évek 
elejére üresedett meg teljesen, ami
kor az utolsó péceli „Árpád-házi” 
1904-ben fel nem adta a fent már 
idézett hirdetést. A Pesti Hírlapban 
több hónapig forgó ingatlanhirde
tésre Kugler Borbála csapott le. Az 
akkor még alig 30 éves lány remek 
lehetőséget látott a fővároshoz kö
zeli, a helyiek által – a korábbi la

kók után – csak francia kastélynak 
becézett kúriában. A család egyál
talán nem értette, hogy mit akar a 
lány ezzel a nyaralóval.

Gazdag örökség és jól csengő 
családnév növelte a fiatal lány ma
gabiztosságát. Keresztapja, Kugler 
Henrik, az egykori Gizella téri (ma 
Vörösmarty tér) cukrászda meg-
alapítója 1905-ben gyermek nélkül, 
agglegényként hunyt el, és jelentős 
vagyont hagyott testvéreire és azok 
gyerekeire. A családi legendárium 
szerint a nagy örökségből végül ez 
a péceli kert bizonyult a legjobb 
befektetésnek, a többi vagyont a 
válság és a világháború elvitte.

Az udvari cukrász 
A soproni Kugler család már az 
1800-as évek elején is cukrászat
tal foglalkozott, leghíresebb tagja 
viszont kétségkívül Kugler Henrik 

lett. Henrik a külföldi 
inasévek után, 1852-ben 
vette át apjától annak bu
dapesti cukrászüzemét, 
és vezette az országos 
elismertségig, mígnem 
1884-ben úgy döntött, 
hogy kivonul a jól be
járatott és felfuttatott 
cukrászdából. Az üzlet 
egy részét, majd teljes 
egészét egy svájci cuk
rásznak, Gerbeaud Emil
nek adta át, aki folytatta 
a világhírű munkát.

Kérdéses, hogy miért 
nem a családon belül vá
lasztott Henrik utódot, 
hiszen a Pécelre költöző 
testvére is cukrászként dolgozott, 
sőt még saját cukrászdát is nyitott 
Pesten, amelyet így hirdetett: „Bá
tor vagyok tudatni, miszerint cuk
rászdát nyitottam. Testvérbátyám, 
Kugler Henrik, kinek ösztönzésére 
üzletemet kezdem, annyi ügyis
meretet szereztem, hogy képes
nek érzem magamat e szakmában 
minden igénynek megfelelhetni.” 
Tény, hogy Ede nem sokáig űzte 
a cukrászmesterséget, Henriktől  
sem vehette át a felfuttatott cuk
rászdát, visszavonult a lánya által 
vásárolt péceli kúriába, és ott is 
halt meg 85 évesen. 

Berendezkedés Pécelen
A belvárosi cukrászda tehát nem 
maradt családi kézben, a vagyon 
viszont hozzásegítette Kugleréket 

egy hatal
mas péceli kerthez. Kugler Henrik 
testvére, Ede és annak gyerekei 
Pécelen telepedtek le, de a Kugler 
család többi tagja is rendszeresen 
megfordult a vidéki kúriában. 
Borbála egy kisebb panziót is ki
alakított az ötholdas birtokon, 
amit rendszeresen hirdettek ki
adásra az országos lapokban. Ede 
fiai közül Antal a helyi méhészeti 
egyesület vezetését vehette át, az 
ifjabbik Kug ler Ede pedig műter
met alakított ki magának Pécelen, 
és festőművész lett, miközben a 
szomszéddal, a Nemzeti Színház 
színészével, Táray Ferenccel szer
vezett közös kulturális esteket Pé
celen. A második világháborút még 
átvészelte a nyaraló, de később 
Kug lerék a telket felparcellázták és 
eladták. Ma már szinte felismerhe
tetlen az egykori Kuglerkert…

Kugler Henrik, 
a cukrászkirály
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VÉRADÁS
Február 13-án, szerdán 14 és 18 óra 
között. 
Amit hozni kell: eredeti taj és lakcím
kártya, személyi igazolvány. Várunk 
mindenkit, aki szeretne segíteni!

KÉZMŰVESDÉLELŐTT
Február 23án, szombaton 10 és 12 
óra között.  
Mi már nagyon várjuk, hogy véget 
érjen a tél. Ugye, ti is? Gyertek, és 
űzzük el együtt a hideget az év első 
kézművesdélelőttjén!
A részvétel ingyenes, de a létszám 
korlátozottsága miatt előzetes regiszt
rációhoz kötött. Jelentkezni elérhető
ségeinken lehet, február 20ig!

LA MONA ÉLETTÁNC
Péntekenként 18 és 19 óra 30 perc 
között. 

A La Mona egy lehetőség, egy komp
lex táncirányzat, mely nem csak a 
fizikai tested tehermentesíti. Három
féle harci elemet, háromféle menta
litást fejlesztő elemet és ötféle táncos 
stílust gyúr egybe, hogy minden szin
ten le tudd tenni, ami nem kell, és 
fel tudd venni, amire szükséged van.  
A foglalkozás 1,5 órás, 20 perces ve
zetett meditációval kezdődik (hogy 
megtisztulj a hétköznap porától), 
majd 60 perc tánc (kötött elemekkel 
és szabad tánccal) észveszejtően szu
per zenékkel! 12 éves kortól ajánlott, 
bármely nem képviselői felé nyitott. 
Bejelentkezés és további információk: 
Pálfi Melinda, www.harmoniamag.
hu, 06/30 369-1535.
A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!
További információk a foglalkozás-

vezetőknél vagy elérhetőségeinken:
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Sze
mere Pál Művelődési Ház, 2119 Pé

cel, Isaszegi út 3., 06/28 662-146, 
662-147, 06/20 965-1244, www. 
pecelkonyvtar.hu, muvhaz@pecel.hu. 

Ezek a programok várják a művelődési házban

Gőzerővel folyik az új Vál-
lalkozói Park előkészítése. A 
Maglódi út felett kialakított 
park iránt egyre több cég 

érdeklődik.

Nagy az érdeklődés a 
Vállalkozói Park iránt

MIÉRT ÉRDEMES HOZZÁNK 
JÁRNI A KÖNYVTÁRBA?

1. Családias, vidám légkör helyi, 
hozzáértő, ismerős könyvtárosok
kal, olvasóbarát díjakkal.
2. Műfajok széles választéka a kri
mitől a romantikán és sci-fin át a 
szépirodalomig.
3. Folyóiratok felnőtteknek és gye
rekeknek minden témakörben.
4. Gyermekbarát környezet.
5. Gyermek- és ifjúsági könyvek a 
klasszikusoktól a legújabbakig már 
a legkisebbeknek is.
6. A Magyarországon kapható 
diafilmek teljes választéka kölcsö
nözhető.

7. Hangoskönyvek, 
filmek, zenei CD-k 
minden műfajban.
8. Könyvtárközi 
kölcsönzés: ami nálunk 
nincs meg, azt olva
sói kérésre 
m e g ké r 
jük más 
könyvtár
ból.
+1. Mert 
szeretjük 
a mun
kánkat és 
az olvasó
kat.

A péceli városvezetés önkor
mányzati területen alakítja ki 
az ötezer négyzetméteres Vál
lalkozói Parkot, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy az ipar
űzésiadó-bevétel sokkal több 
lesz, mint korábban (abból tud 
fejleszteni egy város). Tóthné 
Szentandrássy Csilla, a 6. kör
zet – ott lesz a Vállalkozói Park 
– önkormányzati képviselője napi 
szinten foglalkozik a fejlesztéssel.

„Örömteli, hogy egyre 
több cég jelentkezik, azzal 
tehát nem lesz gondunk, 
hogy nem találunk elég 
bérlőt – kezdte a képviselő. 
– Az ötezer négyzetméte
res parkban tíz vállalko
zásnak szeretnénk helyet 

biztosítani. Olyan péceli cégek 
is érdeklődnek, akiknek eddig a 
városban volt a telephelyük, de 
fejleszteni szeretnének, és más 
városokból is jött már megkere
sés.”

A képviselő asszony kihang
súlyozta, minden érdeklődőnek 
elmondják, hogy egy cég sem 
folytathat olyan tevékenységet 
az új Vállalkozói Parkban, amely 
bármilyen téren veszélyeztetheti 
a környéken lakók életminősé

gét. Ami örömteli, hogy 
az északi városrészből 
elköltözhet a vá
rosüzemeltetésért 
felelős Pécel Kft. 
is. A Vállalkozói 
Parkban ideális 
telephelye lesz 
a kft.nek, ami 
viszont ennél is 
fontosabb, hogy 
elköltöznek a csa
ládi házas Kossuth 
Lajos utcából. 

A megnyert pályázat
nál jelenleg a szakmai elő
készítői munka folyik, aztán 
idővel az építkezés is megkez
dődhet. Tóthné Szentandrássy 
Csilla kiemelte, a lakóövezet és 
a Vállalkozói Park közé egy har

m i n c 
méteres, erdős, 

bokros sávot terveznek, ez is azt 
a célt szolgálja, hogy a park ne le
gyen zavaró az ott élők számára.

Tóthné 
Szentandrássy 

Csilla
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„Egy botrányos és a város számára 
rendkívül káros bérleti szerződést 
szüntettünk meg, ami kényelmet
lenséggel jár, de Pécel érdekében 
meg kellett tennünk – kezdte a 
polgármester. – Tudni kell, 2009-
ben az előző városvezetés egy 
felmondhatatlan, tízéves bérleti 
szerződést kötött az épület tu
lajdonosával, olyan előnytelen 
szerződést, amelynek értelmében 
éves szinten 26 millió forintot kel
lett kifizetni bérleti díjként. A tíz 
év alatt pedig 260 milliót. Ennyi 
pénzből egy új hivatali épületet 

lehetett volna építeni, ami a vá
rost gazdagította volna. Hogy 
miért ilyen előnytelen szerződést 
kötött az előző vezetés, döntse el 
mindenki maga, ami bizonyos, 
semmilyen közösséget szolgáló 
érv nem szólt mellette. Közben 
2014-ben ígéretet kaptunk, hogy 
a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ épületét az állam idővel 
átadja az önkormányzatnak, ami 
lehetőséget biztosított volna, hogy 
az önkormányzat intézményei át
költözzenek. Ennek az ígéretnek a 
birtokában döntöttünk úgy, hogy 

az 1es épület földszintjén he
lyet biztosítunk a gödöllői járási 
hivatalnak. A katasztrófavédelem 
épülete sajnos azóta sem került az 
önkormányzat kezelésébe, és je
lenleg nem látni, az mikor követ
kezik be. Nekünk viszont határoz
nunk kellett. Úgy gondoltuk, nem 
hozhatunk a város szempontjából 
anyagi veszteséget eredményező 
döntést, hiszen azzal, ha aláírtuk 
volna a szerződéshosszabbítást a 
2es épület bérlésére (amit a tulaj
donos erősen szorgalmazott), min
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vo l 
na  k i 

pénzt. Ép
pen ezért a kép

viselőtestület úgy döntött, a vala
mikori Vízmű épületébe költözik 
az ügyintézés egy része. Tisztában 
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Spóroltak 
a városnak
Kiköltözött a 2-es épületből (a toronyépület a Kossuth téren, 
amelynek földszintjén az OTP és a rendőrőrs van) a polgár-
mesteri hivatal, az ügyintézés egy része az 1-es épületbe és a 

volt Vízmű épületébe, a Petőfi utca 1. szám alá költözött.  
Szöllősi Ferenc Attila polgármester meg is indokolta a döntést.

Ide költözött 
a hivatal egy része

Évente 26 milliót 
kellett kifizetni bérleti 

díjra. Erre mondott 
nemet a városvezetés

FELHÍVÁS
A Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért Díj 
adományozására vonatkozó javaslatok 
2019. február 28. napjáig nyújthatók be 

a Képviselő-testület Kulturális Bizottsága 
részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
A javaslattételre vonatkozó részletes felhí

vás megtekinthető a www.pecel.hu hon
lapon, valamint a Péceli Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján.

a Pécel Gyermekeiért és Ifjúságáért Díj
kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslattételre
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PÉCELI HÍREK
Pécel Város 

Önkormányzatának havilapja
www.facebook.com/pecelihirek

Főszerkesztő: Sal Endre  
(sal.endre@pecel.hu) 

Hirdetés: Kiss Krisztina 
(ujsag@pecel.hu)

Kiadó: Lemon and Lime 
Consulting Kft.

Ó v o d á s o l i mp i a , 
Pé cel (szervező: Cseuz Lász
ló). HELYBŐL TÁVOLUGRÁS. Fiúk: 
1. Sáfrány Kristóf (Harangvirág), 2. 
Windbrechtinger Levente (Nyitni
kék), 3. Kálmán Csaba (Nyitnikék). 
Lányok: 1. Balla Tímea (Nyitnikék),  
2. Balla Ivett (Nyitnikék), 3. Nagy 
Blanka (Harangvirág). HULAHOPP. 
Lányok: 1. Aros Noémi (Szent Erzsé
bet), 2. Nagy Blanka (Harangvirág), 
3. Tóth Dóra (Gesztenyés). GRUND

BIRKÓZÁS. Fiúk: 1. Kónya Bálint 
(Harangvirág), 2. Wéber Zsombor 
(Gesztenyés), 3. Kálmán Csaba 
(Nyitnikék). CÉLBADOBÁS. Fiúk: 
1. Váradi Nikolasz (Gesztenyés), 2. 
Kónya Bálint (Harangvirág), 3. Hor
váth Áron (Szent Erzsébet). Lányok: 
1. Podmaniczki Adél (Harangvirág) 
és Feiler Zsófia (Gesztenyés), 2. Bal
la Ivett (Nyitnikék), 3. Balla Tímea 

(Nyitnikék). LABDAVEZETÉS. 
Fiúk: 1. Wéber Zsombor (Gesz

tenyés), 2. Váradi Nikolász (Geszte
nyés), 3. Sáfrány Kristóf (Harangvi
rág). Lányok: 1. Podmaniczki Adél 
(Harangvirág), 2. György Kinga 
(Szent Erzsébet), 3. Feiler Zsófia 
(Gesztenyés). Csapatverseny: 1. Ha
rangvirág, 2. Gesztenyés, 3. Szent 
Erzsébet. Az olimpia legeredmé
nyesebb óvodája: Harangvirág Re
formátus Óvoda.

Márkus Niki: Nekem ez nem munka!

A mozgás 
a mindene 
Nikinek

„Pécelen születtem, és az álta
lános iskola első osztályától 9 
éven át akrobatikus rock and 
rollt tanultam. Versenyeztem 
is, de rájöttem, hogy szívesen 
tanítanám is a gyerekeknek. A 
megfelelő képzések – aerobi
koktatói, személyi edzői – el
végzése után kiszélesítettem a 
kínálatot: most a tánc mellett 
pilatest és alakformáló aero
bicot is oktatok. A legfiatalabb 
tanítványom 2 éves, a legidő
sebb pedig 68. Azt szoktam 
mondani, hogy én nem dolgo
zom, mert annyira szeretem, 
hogy nekem ez nem munka! 
Minden korosztállyal szívesen 
foglalkozom az Edance Tánc 
és Mozgásstúdió keretében.”

Megkértük Nikit, hogy kedv-
csinálónak röviden mutassa 
be, milyen foglalkozásokat 
vezet. 

„A pilatest sokan összeke
verik a jógával, pedig teljesen 
más mozgásforma. Ez egy női 
mélyizomtorna – amit persze 
igény esetén férfiak is végez
hetnek, hiszen ere
detileg katonáknak 
találták ki –, 20 
alapgyakorlatból 
áll, ezt lehet sok
féleképpen variálni. 
Itt nem a pörgés, ha
nem egyegy mozdulat 
kitartása a fontos, főleg 
a törzsizmokra dolgo

zunk saját testsúllyal, labdá
val, szalaggal. Szálkásításra, a 
jó egészség kondicionálására 
alkalmas, és lelkileg 
is feltölt. Fon

tos tudni, 

hogy a helyes mozgásforma 
csak akkor szolgálja az egész
séget, ha egészséges táplálko
zással párosul. Ovis táncelőké
szítőt is tartok 4 éves kortól, ez 
felkészít az akrobatikus rock 
and roll elsajátítására. Akik
kel harmadik éve foglalkozom, 
hamarosan már versenyre is 
mennek. Az aerobik egy kemé
nyebb, dinamikusabb edzés
forma, kiváló alakformáló. Itt 
már kézi és bokasúlyzókkal is 
dolgozunk.”

Niki azért szereti Pécelt, 
mert véleménye szerint jó
val több sportolási lehető
ség akad, mint a környező 
településeken: „Aki Péce

len nem talál sportolási 
lehetőséget, az nem 

is akar” – mondta 
ezzel kapcso

latban.

Pécelen is egyre több lehetőség adódik az 
egészségmegőrző testmozgásra. A művelő-
dési házban gazdag a kínálat a több kor-

osztályt megcélzó foglalkozásokból. Ezúttal 
Márkus Niki tánc-, aerobik- és pilatesoktatót 

mutatja be a Péceli Hírek. 

Nyert a Harangvirág
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Hamarosan meg-

szépül a péceli 

piactér, a város-

vezetés pedig a 

helyi ősterme-

lőket szeretné 

helyzetbe hozni.

� 7. oldal

Meglett az összefogás eredménye, 

eldőlt, hogy hat új zebra készül a vá-

ros főútjain, sikert hozott az aláírás-

gyűjtés! 
2–3. oldal
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 Mert a Péceli Hírek 
minden háztartásba eljut!

 Mert egész évben 
hirdetheti vállalkozását, 
szolgáltatását!

 Mert kedvező 
tarifacsomagokkal várjuk!

 Forduljon bizalommal  
hirdetésszervezőnkhöz:

Miért hirdessen a 
Péceli Hírekben?

Hamarosan meg-szépül a péceli piactér, a város-vezetés pedig a helyi ősterme-lőket szeretné helyzetbe hozni.� 7. oldal
Meglett az összefogás eredménye, 

eldőlt, hogy hat új zebra készül a vá-

ros főútjain, sikert hozott az aláírás-

gyűjtés! 
2–3. oldalPÉCELI HÍREKPécel Város Önkormányzatának havilapja 

XXII. évfolyam 2. szám. 2019.

Egy boldoglemezlovas

Hudák Mihály

Megszállott bogaras, és 
DJ Hudák néven hosszú 
évek óta a hazai diszkó-
világ egyik meghatáro-zó alakja. Az is kiderül, 

kinek köszönhetően vet-
kőzte le korábbi egoista 
énjét a Pécelen élő le-mezlovas.��

10–11. oldal

6 gyalogosátjáró épül a városban

Megújul a piactér

Kiss Krisztinához! 
Telefon: 06-20/598-0053, 
e-mail: ujsag@pecel.hu
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GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS!
Beretta, Bosch, Fég, Junkers, Saunier  
Duval, Termomax, Westen szakszerviz.  
Fali- és állókazán-, bojler-, vízmelegítő-,  
konvektorbeüzemelés, -ellenőrzés és  
tisztítás.

ZEMEN ÁKOS
06-70/549-8330TEL.:

2019
02. 18-tól
03. 31-ig

H+Sz+P+Szo: 
9-11 óráig

Kibővített nyitvatartás:

25, 33, 50 centiméteres 
hasított, konyhakész tűzifa

tölgy, csertölgy, bükk, gyertyán, akác
22  000 forint/szórt m3    (1x1x1 méter)

Kiszállítás billenőplatós kisteherautóval.
Legkisebb kiszállítási mennyiség 3 SZÓRT köbméter.
Mérőszalaggal ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget.

INGYENES kISzállítáS 
Pécel 20 km-es körzetében.

Megyesi koppány
tel.: 06-30/308-7453  

E-mail: megrendeles@erdeituzifa.hu
www.erdeituzifa.hu

A legjobban az ember úgy teszi,
ha tűzifáját az erdésztől veszi;
így tesz kit nem ejtettek fejére

mert tudja, csemete kerül  
a kivágott fa helyére!

ELADÓ TŰZIFA 
a TERMELŐTŐL
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ÉLETTÉR INGATLANIRODA
„Velünk hazatér

„

Eladna?   Venne?

Marton Márk
0670/941-0037

– Ingatlan-adásvétel lebonyolítása, hitel, jogi  
tanácsadás, biztosítás, energetikai tanúsítvány
Ha rugalmas, fiatalos ügyintézésre vágyik,  

forduljon hozzám bizalommal. Állok rendelke-
zésére Pécelen és a környező településeken.

Exkluzív szerződéskötés esetén az energetikai tanúsítványt 
irodánk ajándékba adja!

„Az otthon ott van, ahol megteremted.‟

Mert Pécelen mindig történik valami... a város szívében!

Vállaljuk céges rendezvények, 
családi összejövetelek, baráti találkozók 

teljes körű lebonyolítását!
Pécel, Kossuth tér 5.

Telefon: 06-20/420-71-70, 06-20/598-00-53 
www.facebook.com/pecelirendezvenyhaz

Kúria Rendezvényház
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Pécel Város Önkormányzata tisztelettel meghívja  
Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom  

és szabadságharc tiszteletére rendezett  
ünnepi megemlékezésre 

2019. március 15-én 

10 órától
Ünnepi megemlékezés

Helyszín: PIOK Szemere Pál  
Általános Iskola, aula

2119 Pécel, Kossuth tér 7. 

Ünnepi beszédet mond: 
Szöllősi Ferenc Attila polgármester

A megemlékezés után koszorúzás-
ra kerül sor a Kossuth téren

Megtisztelő részvételükre számítva: 
Szöllősi Ferenc Attila polgármester

A program:



2019. február  Péceli Hírek20

Vegyes árucikk  Kozmetikum  Játékok Édesség
Illatszer  Iparművészeti áruk  Konyhafelszerelés

NYITVATARTÁS:
Hétfő–péntek:  8.00–18.00
Szombat:  8.00–14.00

PÉCEL, BAROSS U. 4.
NÁLUNK IS TUD BANKKÁRTYÁVAL FIZETNI!

Minden héten 
ÚJ AKCIÓVAL 

várjuk kedves 
vásárlóinkat!

Valentin-napi  
desszertek,  

emléktárgyak 
széles 

választékban


