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„Önálló megye, Önálló lappal!” – a nemzeti ünnephez és a magyar Sajtó 
napjához közeledve új színfolttal gazdagodott a magyar sajtópaletta.

Szeretettel köszöntöm a Pest Megye Lapja olva-
sóit! 

Örömmel értesültem arról a kezdeményezésről, 
hogy Pest megye új havilapot indított a közössége 
számára. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a 
sokféle sajtótermék között olyan újsággal is talál-
kozzanak az olvasók, amely az ő életükkel s köz-
vetlen környezetükkel foglalkozik.

Mi, emberek, bár érdeklődünk a nagyvilág és 
a hazánk ügyei iránt, ám szívünk szerint lokál-
patrióták is vagyunk, és szeretjük tudni, hogy mi 
zajlik körülöttünk. Az pedig különösen szép és 
szimbolikus jelentőségű, hogy éppen a Magyar 
Sajtó Napja előestéjén, nagy nemzeti ünnepünk 
alkalmával jelenik meg a Pest Megye Lapja leg-
első száma.

Az új laphoz sok erőt, és főként bátorságot kívá-
nok a szerkesztőségnek! El kell mondanom, hogy 
a sajtószabadságot ma igen sokan félreértelmezik. 
Azt gondolom, hogy a sajtószabadság azt jelenti, 
hogy ami igaz, azt akkor is meg kell írnunk, ha 
az esetleg sokak számára kényelmetlen. Hazudni 
pedig semminek és senkinek az érdekében nem 
szabad. Az igazat viszont szabadon el kell mon-
danunk akkor is, ha esetleg megtámadhatnak érte. 
Ehhez minden újságírónak nagy bátorságra és 
nem kevés önmérsékletre van szüksége. 

Gyakran idézzük fel magunkban a francia 
forradalom híres hármas jelszavát: szabadság, 
egyenlőség, testvériség! Büszkén citáljuk, ám nem 
árt tekintetbe vennünk, hogy nehéz mindhármat 
egyszerre megvalósítanunk. Úgy gondolom, hogy 
a szabadságot a szellemiekben kell biztosítanunk, 
az egyenlőségnek elsősorban a törvény előtt kell 
érvényesülnie, a testvériségnek pedig a minden-
napi élet területén kell megnyilvánulnia: többet 
kell segítenünk azoknak, akik a saját hibájukon 
kívül maradtak le az élet harcaiban.

Szívből javaslom a lap készítőinek, hogy szó-
lítsák meg a megyében élő fiatalságot, mert ez az 
egyik legfontosabb feltétele annak, hogy az utá-
nunk jövő nemzedékek idővel átvehessék tőlünk 
a stafétabotot. 

Végezetül azt kívánom, hogy ennek a szép 
és fejlődő megyének olyan újságot készítsenek, 
amely közvetlen és emberi hangon, szívtől szívig 
és észtől észig szól.

Március 15-e a legalkalmasabb pillanat arra, 
hogy Pest megye új sajtótermékkel jelentkezzen 
a hazai lappiacon.

Jókai Anna
Kossuth-nagydíjas írónő, 

a Nemzet Művésze cím kitüntetettje

A magyar gazdaság tavaly 
jobban teljesített a vártnál
Kedvezőbben alakult az államháztartás helyzete, mint ahogy azt korábban 
prognosztizálták. A növekedés elérheti a 2,8 százalékot. Dr. Vereczkey 
Zoltán, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, 
természetesen ehhez hozzájárult az is, hogy az olaj világpiaci ára alacsony 
volt. Főleg ennek következtében az infláció mértéke nulla százalék lehet. 

Nőtt a gazdaság és nőttek az adóbevételek is – szöge-
zi le az elnök. A 2014-es évhez viszonyítva összesen 
848 milliárd forinttal magasabban alakultak a főbb 
adóbevételek. Ez a jobb gazdasági növekedéssel és a 
gazdaság fehéredésével függ össze. A központi költ-
ségvetés 2015. évi kiadásai – különös tekintettel az 
uniós programokra – mintegy 251 milliárd forinttal 
haladták meg az előző évi kifizetéseket. Dr. Vereczkey 
Zoltán a Pest Megye Lapjának elmondta, hogy az uni-
ós programokra a tervezettnél 286 milliárd forinttal 
többet, összesen nagyjából 2800 milliárd forintot köl-
tött az ország. Korábban 2500 milliárd forinttal szá-

Nehéz, de sikeres éve volt hAzáNkNAk 

Ünnep a magyar 
sajtónak, ünnep 
a megyének!

moltak. A központi költségvetés kamategyenlege 38,1 
milliárd forinttal volt kedvezőbb, mint 2014-ben, de a 
tervezettnél is 14 milliárd forinttal jobb lett.

A megyei kamarai elnök szerint a költségvetés 
adóbevételeinek növekedése arra is visszavezethető, 
hogy többet vásároltak az emberek, és ezáltal nőttek 
az áfabevételek. A fogyasztás növekedéséhez pedig 
az is hozzájárult, hogy nőttek a bruttó bérek, és az 
ország lakosai összes keresetének mennyisége is több 
lett. Összesen 6,2 százalék a növekedés, ami majdnem 
másfél százalékkal több, mint a tervezett.

Ìfolytatás a 8. oldalon 

Korszakok találkozása Pest megyében. Az egykori ócsai premontrei kolostor ma refor-
mátus templom. A román kor egyik legértékesebb alkotása  fotó: mészáros t. lászló

Pest Megye lapja
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Néhány gondolat a városmarketingről

A vecsési az országos felmérésben 
a harmadik legfejlettebb járás

Pásztor Diána, Walter Béla

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Gazdaság- és Vállalkozáskutató Inté-
zete (GVI) elkészítette a magyarországi 
járások fejlettségi mutatóinak vizsgála-
tát. A GVI 25 indikátor alapján vizsgál-
ta a járásokat. Pest megye kettős képet 
mutat. Az adatok szerint ugyanis Pest 
megyében − a budapesti agglomerá-
ciójuk révén − 8 járás Magyarország 
legfejlettebb 25 járása között található. 
Ugyanakkor a 174 járást, illetve a bu-
dapesti kerületek aggregált mutatóját 
tartalmazó lista alapján Pest megye 
három legfejletlenebb járása a nagykő-
rösi a 117., a nagykátai a 108., illetve a 
ceglédi a 83. helyen található. (Egyéb-
ként a legfejlettebb járások a budapesti 
kerületeken és a főváros agglomeráci-
óján kívül szinte kizárólag Nyugat- és 
Közép-Dunántúliak.)

120 
Nagykovácsi óvodáját százhúsz év-
vel ezelőtt alapították meg. A kisded-
óvó 1895-ben kezdte meg működését 
egyetlen csoporttal – a jubileumi tan-
évet a visszaemlékezés jegyében töltik 
a jelenleg három tagintézményt és ti-
zenhárom csoportot számláló Kispatak 
Óvoda dolgozói és egykori óvodásai.

A több mint 300 gyermeket nevelő, 
60 embert foglalkoztató intézmény egy 
2008-as EU-s pályázat eredményeként 
érte el jelenlegi méretét. Pedagógiai 
programja a nyitottság, a természet felé 
fordulás, a kölcsönös elfogadás mellett 
a jeles napok tiszteletét is fontosnak 
tartja – ennek megfelelően beszélgetős 
visszaemlékezésekkel, emlékkönyvvel, 
játék- és fotókiállítással ünneplik a ke-
rek évfordulót. A Dózsa György utcai 
ovi falai között 2016 júniusában em-
lékkiállítást alakítanak ki, ehhez várják 
minden egykori nagykovácsi óvodás 
fényképeit, játékait, emléktárgyait is. 

Pécel városának március 15-i ünnepsé-
gén a Duna Művészegyüttes tagjai a Ma-
gyar Táncrapszódia című darabjukat adják 
elő. Az eseményen rajtuk kívül közremű-
ködik még a Gála kórus-minősítésű péceli 
Petőfi Sándor Férfikórus és az Ossó János 
Fúvószenekar is.
 
A szentendrei városi ünnepségen be-
szédet mond Prőhle Gergely, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának helyettes 
államtitkára. Az ünnepi műsorban mások 
mellett fellép Tolcsvay László, a Dunazug 
együttes, az Ürömi Botladozók, a budaka-
lászi Lenvirág Táncegyüttes, valamint az 
MHAA katonazenekara.

Ráckeve dinamikus fejlődést remél Pest 
megye önálló régióvá válásával. Szadai 
József polgármester szerint egyértelmű-
en megszűnik Ráckeve városának koráb-
bi hátrányos megkülönböztetése, amely 
mindenekelőtt a pályázati lehetőségekkel 
kapcsolatban volt tetten érhető. 2020-
tól lehetőségük nyílik egyebek mellett az 
épületenergetikai, gazdaságfejlesztési és 
turisztikai pályázatokon való részvételre, s 
így nagymértékben csökkenthető a „hát-
rányuk” mindazokkal a magyarországi te-
lepülésekkel szemben, amelyeknek jelenleg 
sem jelent akadályt a fővárossal való közös 
megítélés. Szükséges azonban, hogy a vá-
ros körültekintő gazdálkodást folytasson.

A vecsési járási hivatal vezetője, dr. 
Fehér Edina lapunknak elmondta: a ki-
váló földrajzi elhelyezkedés, a főváros 
és a repülőtér közelsége nagy előnyt 
jelent, a járás területe kedvelt letelepe-
dési helye a multinacionális cégeknek, 
ipari parkoknak, a különböző üzlet-
láncok tagjainak. Ez kedvezően hat a 
foglalkoztatásra, a járásban alacsony 
az álláskeresők száma, s emellett évről 
évre nő az iparűzési adóból származó 
bevétel is. A hivatalvezető kiemelte, a 
különböző támogatásokkal, pályáza-
tokkal kiegészülve a növekvő bevételek 
lehetőséget nyújtanak olyan fejlesz-
tésekre, amelyek a járási településeket 
(Vecsés, Üllő, Maglód, Ecser) vonzóvá 
teszik a családalapítás előtt állók, illetve 
a kisgyermekes családok számára. Vé-
leménye szerint ez a kedvezően alakuló 

Walter Béla

− Budapest és Pest megye különválá-
sáról mi a megyei kormányhivatal vé-
leménye?

− A szétválás teljesen természetes 
dolog, ami annak a következménye, 
hogy az elmúlt években, évtizedek-
ben Pest megye kifejezetten hátrányos 
helyzetbe került a fővárossal való ösz-
szevetésben. Ugyanis az európai uniós 
források tekintetében össze voltunk 
kötve a fővárossal, aminek a lényege 
az volt, hogy a főváros az uniós for-
rásokat − mint központi régió − elvit-
te a saját maga fejlesztésére, és gya-
korlatilag abból semmit sem hagyott 
meg a megyének. A jelenlegi kormány 
2010 után annyiban változtatott ezen 
a helyzeten, hogy állami forrásokkal 
pótolta a kieső pénzeket. Februárban 
pedig egy olyan döntést hozott, mi-
szerint kezdeményezi Brüsszelben a 
főváros és a megye különválását. Ez 
a Pest megyei településeknek lehetővé 
tenné azt, hogy ugyanolyan uniós for-
rásokhoz jussanak hozzá, mint a többi 
megyében lévő önkormányzatok. Erről 
szól az átalakítás, és ebben Pest me-
gye valamennyi önkormányzata tel-
jes mértékben egyetértett a kormány 
szándékával. 

A kormányhivatal messzemenően 
támogatja Pest megye önállósodását

idéN új korMáNyAblAkok NyílNAk A MegyébeN 

Pest megye kormánymeg-
bízottja szerint a megye 
és a főváros különválása 
a következő uniós ciklus-
ra megvalósulhat, és köl-
csönös előnyöket jelent-
het mindenki számára. A 
lapunknak adott interjú-
ban dr. Tarnai Richárd az 
ügyintézési lehetőségek-
ről is beszélt.

Kivételes környezetben alakították ki a váci kormányablakot  fotó: mészáros péter

− Jelent-e ez majd valamiféle válto-
zást a megyei kormányhivatal életében?

− Meglátjuk, hogy mennyi forrást ad 
majd az unió a 2020 után kezdődő gaz-
dasági ciklusában. Az Európai Unió kü-
lönféle gazdasági és pénzügyi változá-
sokat tervez bevezetni, és amikor ilyen 
híreket hallunk, az általában csökkentést 
jelent. A jelenlegi uniós pénzügyi ciklus 
az, ami még a megszokott formában 
működik. 2020 után egy más, valószí-
nűleg kevésbé bőkezű támogatási rend-
szert vezetnek be. A jelenlegi ciklusban 
Magyarország a második legtöbb pénz-
ügyi forrást lehívni képes tagállama az 
Európai Uniónak. Ha a magyar érdekér-
vényesítés a kormány részéről továbbra 
is olyan eredményesen működik, mint 
jelenleg, akkor 2020 után is elhozhatjuk 
a lehetséges maximumot. 

− Az előzetes tervek szerinti huszon-
három kormányablakot szeretnének 
megnyitni 2016-ban…

− Minden az ütemterv szerint ha-
lad, és ebben az évben az összes terve-
zett kormányablakot megnyitjuk Pest 
megyében. Természetesen a későbbi-
ekben, ha igény mutatkozik arra, hogy 
bővítenünk kell a szolgáltatásokat, 
akkor az igényekhez fogjuk hozzáren-
delni azokat. 

− A közszférában várható átalakítás 
hogyan érinti a kormányhivatalokat?

− A kormányhivatali struktúra lét-
rejöttével a végrehajtás feladata a kor-
mányhivatalokra hárul. Éppen ezért 
elég furcsa, hogy ehhez képest a minisz-
tériumok és a kormányhivatalok között 
létezik több mint kilencven olyan szer-
vezet, amely sem elvi irányítást nem 
gyakorol, sem végrehajtási feladatokat 
nem lát el. Ennek megfelelően az e 
szervezetekben dolgozó kollégák fel-

Walter Béla

Szűkebb értelemben városmarketingnek 
nevezik azt a tevékenységsort, amely 
első lépésben elemzi a lakosság részéről 
a várossal szemben támasztott igényeket 
és elvárásokat, majd ezeket a meglévő 
adottságokkal összevetve tervezi és meg-
valósítja az adott település „jobbításá-
hoz” szükséges beavatkozásokat. 

Tavaly, a Márkaépítés 2015 nevű 
budapesti konferencián a városmarke-
ting szekció előadásain elhangzott né-
hány gondolatébresztő megfontolás.

Hazánkban az elmúlt esztendők so-
rán jelentősen nőtt az egyes települések 
rendezvényszervezési kedve. E ren-
dezvények tétje nem csekély, – hosszú 
évekre eldönthetik egy-egy város sorsát, 
az adott település „azonnal felkerülhet 
a térképre”. Az NRC Marketingkutató 

Dr. Tarnai Richárd

1972-ben született Budapesten. Az ELTE jogi 
karán végzett. Többféle feladatot is ellátott 
a Szociális és Családügyi Minisztériumban. 
2010 és 2014 között országgyűlési képviselő, 
eközben az Országgyűlés jegyzőjeként is dol-
gozott. 2011 januárjától kormánymegbízott-
ként vezeti a Pest Megyei Kormányhivatalt. 
Nős, öt gyermek édesapja. 

Pest Megye fejlettsége vegyes kéPet MutAt
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adatai átkerülnek a kormányhivatalok-
hoz vagy a minisztériumokhoz. Tehát a 
minisztériumok és a kormányhivatalok 
között megszűnne egy teljesen felesle-
ges bürokratikus szint.

− A kormányablakok működése fo-
lyamatosan halad az e-ügyintézés irá-
nyába. Ez vajon automatikusan együtt 
jár-e létszámcsökkentéssel?

− Az, hogy szorgalmazzuk az e-ügy-
intézést, még nem jelenti azt, hogy a 
többi lehetőséget, gondolok itt a sze-
mélyes ügyintézésre, illetve a házhoz 
menő ügysegédi rendszerre, megszün-
tetnénk vagy gyengítenénk. Az ügyeket 
jelenleg is három módon lehet intézni. 
Interneten keresztül elektronikus for-
mában, személyesen megjelenve a kor-
mányablakoknál, és ott az ügyintézővel 
megbeszélve a dolgokat, vagy pedig, 
elsősorban a kisebb településeken az 
ügysegédet megvárva, aki hetente akár 
többször is ellátogat az adott település-
re. Jelen pillanatban a személyes ügy-
intézés messzemenően a legkedveltebb 
forma az ügyfeleink körében. 

Az interjú teljes terjedelmében a 
pestmegyelapja.hu oldalon olvasható.

Tágas ügyféltérben intéződnek az ügyek 

Köszöntő

kedves olvasó!
Nehéz köszönteni az Olvasót Jókai 
Anna írónő szívmelengető gondolatai 
után. Mégis úgy éreztem, hogy egy 
induló lap főszerkesztőjeként illik ezt 
megtennem, hiszen a lap megjelenése 
több szempontból is ünnepnek számít. 

Közeledik március 15-e, az egyik 
legjelentősebb nemzeti ünnepünk, 
amikor az 1848−1849-es forradalom 
és szabadságharc hőseire emlékezünk, 
és egyúttal a Magyar Sajtó Napját ün-
nepeljük. Ilyenkor kitűzzük a kokárdát, 
nemzeti jelképünket, ezzel is jelezve, 
hogy mindannyian egy közösség tag-
jai, Magyarország állampolgárai va-
gyunk, és büszkék a múltunkra. 

Pest megye lakossága, a megyében 
működő vállalkozások, civil szervezetek 
az országon belül egy kisebb közösség 
részei. S méltán lehetnek büszkék gaz-
dag történelmi múltjukra és jelenükre 
egyaránt. Amikor megszületett a Pest 
Megye Lapja létrehozásának gondolata, 
úgy véltük, hogy érdemes tovább erősí-
teni ezt az érzést. 

A megye történelmi lehetőséget ka-
pott azáltal, hogy önálló régióvá válik. 
Pest megye megérett az önállóságra 
és arra is, hogy Magyarország más 
megyéihez hasonlóan saját megyei 
lapja legyen, amely képes bemutatni 
sokszínűségét, gazdag kulturális és 
sportéletét, természeti és épített kin-
cseit, gazdasági életét és egyre fejlődő 
településeit. 

Ön, kedves olvasónk, most a Pest 
Megye Lapja első számát tartja kezében. 
Lapunk hasábjain ízelítőt adunk az or-
szág és a megye gazdasági helyzetéről, 
beszámolunk az önálló régióvá válás 
kapcsán rendezett ünnepi közgyűlésről, 
közéleti személyeket, településvezető-
ket kérdezünk az önállóság előnyeiről, 
s benézünk a kormányablakokon is, 
ahol ügyes-bajos ügyeiket intézhetik 
a Pest megyei lakosok. Néhány tele-
pülést közelebbről is megismerhetnek, 
s ha egy tavaszi kirándulásra vágynak, 
mindenképpen látogassák meg a me-
gyei értéktár egy-egy darabját.   

Vendégváró rovatunkban a Pest me-
gyeieket invitáljuk az ország más szeg-
leteibe, a Portréban egy-egy érdekes 
ember enged bepillantást saját életébe. 
A keresztrejtvény megfejtői között pe-
dig értékes nyereményeket sorsolunk 
ki. Ezentúl minden hónapban 50 ezer 
példányban, legalább 16 oldalon jele-
nik meg lapunk. 

Munkatársaim nevében szeretettel 
ajánlom a Pest Megye Lapját a Pest 
megyei emberekről a Pest megyei em-
bereknek! 

Fentős Kornélia
főszerkesztő

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és 
Vállalkozáskutató Intézetének legfrissebb felmérése 
alapján a vecsési teljesített a legjobban a Pest megyei 
járások közül, országosan csak a győri, illetve a buda-
pesti kerületek összevont mutatója tudta felülmúlni.

és Tanácsadó Kft. friss városmarketing-
kutatásának eredményeiből kiderült, 
hogy a 378 városi rangú magyarországi 
településnek csupán a fele végez folya-
matos városmarketing-tevékenységet. 
A városmarketing célcsoportjai közé 
tartozhatnak a település lakosai, a po-
tenciális turisták, a helyi vállalkozók és 
befektetők, a civil szervezetek, az ön-
kormányzat, a szakmai szervezetek, de 
akár a környékbeli települések is. 

Meggyőződésem szerint a jövőben 
azok a települések boldogulnak majd 
igazán, amelyek képesek lesznek meg-
fogalmazni egyfajta településstratégiát. 
A folyamat első lépése a város belső 
vonzerejének a növelése, a különböző 
érdekcsoportok megelégedettségének 
javítása és végül a polgárok identitásá-

nak erősítése. Ennek valódi hátterét a 
helyi társadalom önszerveződő képessé-
ge, kollektív élményei, valamint sikerei 
(sport, kulturális, gazdasági stb.) bizto-
sítják. A külföldi tapasztalatok egyér-
telműen arra intenek bennünket, hogy 
a tudatos városmarketing sehol sem 
nélkülözhető.

Ha a napóleoni marsallbot nem is, 
de településünk jövőjének kulcsa ott 
lapulhat legtöbbünk zsebében. S vége-
zetül, amiben egészen biztos vagyok: a 
Pest Megye Lapja a települések vezető-
inek és a helyi civil szervezeteknek, a 
közintézményeknek és a befektetőknek 
minden tőle telhető segítséget meg fog 
adni ahhoz, hogy a lakóhelyük tovább 
szépüljön és gazdagodjon – mindannyi-
unk örömére. 

demográfiai helyzet, valamint a fejlett 
infrastruktúra a legfontosabb tényezők 
a járás remek mutatója mögött. Hoz-
zátette, a települési önkormányzatok is 
támogató, ösztönző intézkedésekkel se-
gítették a jó teljesítmény elérését.

Dr. Fehér Edina a megye önállóso-
dásától további javulást remél, hiszen 
a megnyíló uniós forrásokkal a foglal-
koztatottság növelése, az infrastruktúra 
fejlesztése új lendületet kaphat. Fontos 
változás az is, hogy az ügyintézési ha-
táridő harmincról 21 napra csökkent. 

A rendezett Templom tér Üllőn, a vecsési 
járásban

VélEméNy
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– Polgármestersége alatt a város mint-
egy 50 milliárd forint uniós pályázati 
forrást nyert el. Az újabb negyven milli-
árdos fejlesztési programcsomag milyen 
segítséget nyújt az érdiek és a térségben 
élők számára?

– Lehetőségünk nyílt egy átfogó vá-
rosfejlesztésre, Érd méltó központja lesz 
a dél-budai járásnak, erősödik a város 
gazdasága és bővül a foglalkoztatás. A 
település több területén, összesen 200 
hektáron új gazdasági övezetek léte-
sülnek, a térségben is versenyképes 
befektetési lehetőséget tudunk kínálni 
a hazai és a nemzetközi gazdasági be-
fektetőknek. Érd egyedülálló logisztikai 
adottságokkal rendelkezik, mondhatjuk, 
hogy az „ország logisztikai központja”. 
A város a Duna mellett található, két 
vasúti csomópont találkozásánál, az 
M1-es, az M7-es, az M6-os autópályák 
és az M0-ás elkerülő út mentén, ahon-
nan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repü-
lőtér közel fél órán belül elérhető. Az 
övezetek döntően a város külterületén 
épülnek, a területeket a kormány veszi 
meg, és a település részére térítésmen-
tesen adja bérbe. Vállalkozói „falut” is 
létrehozunk, a lakóterületeken belüli 
vállalkozásoknak lesz hová költözniük. 

Érd gazdasága stabil fejlődési pályára áll

Több helyszínen történnek turisztikai 
célú beruházások, szabadidőközpon-
tok, parkokkal és sétányokkal. Többek 
között a Duna-parton, Érdligeten és a 
központban. Az Érd Aréna mellett több 
lépcsőben szálloda-, edzőcsarnok- és 
orvosi komplexum épül. A Papi földek 
néven ismert tizenkét hektár területen 
egy záportározót építünk, a városban 
komoly gondokat okozó felszíni vizek 
befogadására. A tó alkalmas lesz hor-
gászatra, csónakázásra és különböző 
vízi sportokra. Turisztikai, sport- és 
rekreációs szolgáltatásaink a budapes-
tiek számára is új, vonzó kínálatot je-
lenthetnek.   

– Az intézményfejlesztés milyen te-
rületeket ölel fel? 

- Fejlesztjük az oktatási, nevelési, 
szociális és egészségügyi intézménye-
inket. Járási központhoz méltó helyet 
kap az ideköltöző bíróság és ügyészség, 
új rendőrkapitányság épül, a járási kor-
mányhivatal is saját épületbe költözik. 
Folynak a rendőrkapitányság épületé-
nek kivitelezésével kapcsolatos közbe-
szerzési eljárások. A járási ügyészség, a 
bíróság és a kormányhivatal várhatóan 
2018. január elsején nyílik. EU-s pályá-
zati pénzből már korábban megújult a 

Érd 2010-ben, uniós támogatással felújított főtere

A kormány Érd számára öt év alatt negyven milli-
árd forint állami fejlesztési forrást biztosít a Modern 
városok program pénzügyi keretéből. Az erről szóló 
együttműködési megállapodást Orbán Viktor minisz-
terelnök és T. Mészáros András polgármester tavaly 
nyáron írták alá. A városvezetés célja: Érdet megyei 
jogú városhoz méltó szintre emelni, a gazdaság élén-
kítésével önfenntartó önkormányzattá fejleszteni.  
T. Mészáros Andrással beszélgettünk. 

T. mészáros András 

1954-ben született Jászkiséren, 1965-óta él 
Érden. 1989 óta politizál. Érd alpolgármeste-
re, majd négy évig a Pest Megyei Közgyűlés 
Önkormányzati Bizottságának elnöke, 1998 
októberében a Pest Megyei Közgyűlés elnöke 
lett. A 2006-tól a város polgármestere. 2001-
ben az elsők között kezdeményezte Pest me-
gye önálló régióvá válását. 

2020-rA korszerű közszolgáltAtásokkAl várják Az embereket  

dr. Romics László Szakorvosi Rendelő-
intézet, a kormány támogatásával a fej-
lesztés második üteme is megvalósulhat, 
megújul a régi épületszárny, és tovább 
korszerűsítjük a majdnem kórházi szin-
tű ellátást a 70 ezer érdi és a környéken 
élő mintegy 40 ezer ember számára. 

– A lakosság milyen többletszolgál-
tatásokat vehet majd igénybe?

– Összevonjuk a szociális intézmé-
nyeket: egy épületben kapnak helyet, 
és építünk egy új idősek otthonát. Indul 
egy átfogó iskolafelújítási és -fejlesz-
tési program, bővítjük a középiskolai 
férőhelyeket: a meglévő három közép-
iskolánk mellé két újabb megnyitását 
tervezzük. Célunk, hogy a 14-18 éves 
fiatalok részére legyen elegendő közép-
iskolai férőhely, megteremtve a lehe-
tőségét annak, hogy ne a fővárosban, 
hanem itt folytathassák tanulmányai-
kat. Az M7-es út melletti városrészben 
köznevelési, egészségügyi és sportcent-
rumot építünk. Tervezzük új óvodák 
építését és a régiek korszerűsítését. Érd 
lakossága 25 év alatt 75 százalékkal 
emelkedett. A városban még 3651 üres 
telek van, ezek értékesítése is felgyor-
sul a CSOK programnak köszönhetően. 
Tovább korszerűsítjük a város közmű-
hálózatát, különösen a hulladékgazdál-
kodás területein. Fontos cél az útépítés, 
a régiek korszerűsítése, a közlekedési 
csomópontok fejlesztése és új kerék-
párutak építése. A svájci alap támoga-
tásával ivóvízminőség-javító program 
valósult meg a városban. Örülünk an-
nak, hogy a Modern Városok Program 
keretéből lesz pénz arra is, hogy a város 
csatlakozzon az ercsi vízbázishoz, ez-
által biztonságosabb lesz a vízellátás. 

Magyarország EU csatlakozása előtt felme-
rült, hogy Pest Megye önálló régióvá ala-
kuljon – mondta el lapunknak T. Mészáros 
András Érd polgármestere, aki a Pest Megyei 
Önkormányzat akkori elnökeként sokat küz-
dött ezért. Kiemelte: Budapest gazdasági 
teljesítménye már 2001-ben előre vetítette, 
hogy a főváros mellett Pest megye többi 
települése is ki fog kerülni az EU által támo-
gatott térségek köréből. 

Korábban azonban hiányzott a politikai 
akarat, háttérbe szorultak a szakmai indo-
kok, nem tudták elérni céljaikat a megye 
önkormányzatai, a civilek és a gazdaság 
szereplői. Bekövetkezett, amit előre megjó-
soltak: a fővárossal egy régióban működve 
Pest megye 187 települése minimális pályá-

zati forráshoz juthat a 2014-2020 közötti 
időszakban. Érd a 2007-2014 közötti EU 
költségvetési ciklusban ötven milliárd forint 
bruttó fejlesztési forráshoz jutott, 2020-ig 
csupán 800 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatásra pályázhat.

Érd polgármestere örül annak, hogy 
végre önálló régió lett Pest megye.  Hiszen 
a megyének sajátos „lelke” , önálló identi-
tása, egyedülállóan gazdag történelme és 
kultúrája van. A pest megyeiek építettek az 
országban elsőként vármegyeházát maguk-
nak. Az önállósodás pedig lehetőséget nyújt 
arra, hogy Pest megye önálló statisztikai 
régióként jelenjen meg a többi megyével, s 
ha ezzel plusz forrást kapnak, Pest megye is 
igazolni tudja jogosultságát. 

Mintegy száz kamerával bővítjük a már 
meglévő térfigyelő rendszert, olyan új  
szoftverrel, amely alkalmas a hozzánk 
érkezők azonosítására.

– A nemzeti vagyon hasznosítása a 
Batthyány Program negyedik pillére. 
Az állam és az önkormányzat együtt-
működése milyen előnyt jelent az érdiek 
számára?

– Az ivóvíz-szolgáltatás az állam 
segítségével önkormányzati tulajdonba 
kerül, érdekeinket érvényesíteni tudjuk 
a vízdíjakban. Valamikor Érden volt 
Budapest légvédelmi parancsnoksága, 
a mintegy száz hektáros katonai bá-
zist hangárokkal, betonbunkerekkel 
együtt hasznosítási céllal megkapjuk 
az államtól. Az Érd és Sóskút közötti 
erdős-dombos természeti terület kiváló 
helyszín lehet high-tech kutatási és fej-
lesztési központok építésére a hazai és 
a Magyarországon működő nemzetközi 
vállalatok számára. (x)

Az interjú teljes terjedelmében 
a www.pestmegyelapja.hu oldalon 

olvasható.

Csillagvizsgáló épült Sülysápon, amely-
hez tartozik egy 350 milliomodra 
csökkentett mini naprendszer. A csil-
lagvizsgáló kupolája képezi a napot, a 
bolygókat méretarányosan helyezték 
el, amelyek egyben információs táblák, 
a bolygók nevét viselő állomásokat 73 
kilométer hosszú kerékpáros útvonal 
köti össze. A kerékpárosok szerelmesei 
megismerkedhetnek a Gödöllői-domb-
ság délnyugati településeivel. 

Csillagvizsgáló 
és túraútvonal várja 
az érdeklődőket

Tápiószelén, május 21-én, hagyomány-
teremtő céllal rendezik meg az első 
országos tárogató fesztivált. Az orszá-
gosan is egyedülálló zenei fesztivált az 
önkormányzat a Tápiószelén született 
Terék József művész szakmai közremű-
ködésével valósítja meg. A rendezvény 
kiemelt célja népszerűsíteni feledés-
be ment, de ma már hungarikumként 
nyilvántartott, a kuruc világot idéző, 
a világon is egyedülálló hangszert és a 
hozzákötődő zenei alkotásokat. 

Egyedülálló 
zenei rendezvény 
Tápiószelén

Saját döntési kompetenciákkal és tízmillió forintos költségvetéssel kezdte meg ta-
valy működését az érdi Ifjúsági Önkormányzat. A diákpolgármester által vezetett 
ifjúsági önkormányzat havonta ülésezik, a diákokat érintő ügyekben javaslattételi 
és felszólalási joga van a város közgyűlésében és annak bizottságaiban is. A diák-
képviselők általános iskolásoknak tanulást segítő programokat indítottak, kirándu-
lásokat és sportnapot szerveztek. A testület mandátuma egy évre szól, a következő 
választás időpontját március 16-án tűzi ki Érd polgármestere. 

Önálló önkormányzat az érdi diákoknak

A közelmúltban testvértelepülési kapcsolat létesítéséről döntött Zsámbok és a 
Veszprém megyei Vigántpetend abból a célból, hogy településeik lakói és közössé-
gei megismerjék egymás természeti és kulturális értékeit, hagyományait. A két tele-
pülés lehetőségeihez mérten számos területen törekszenek a kapcsolatok kiépítésére 
és fenntartására. A testvértelepülési megállapodás ünnepélyes aláírására nyolcfős 
delegáció utazik Zsámbokra a Művészetek Völgyéből, ahol a helybéliekkel együtt 
köszöntik majd március 15-ét. 

Testvértelepülési megállapodást írtak alá

Civil fórum az új 
monori csarnokról
A város vezetése a lakosság bevo-
násával szeretné megvalósítani a 
beruházást, ezért is egyeztettek a 
civilekkel az építkezésre alkalmas 
helyszínekről. A cél egy 1100-1200 
néző befogadására képes, legalább 
24x44 méteres játéktérrel, s megfe-
lelő kiszolgáló helyiségekkel rendel-
kező csarnok, amely első osztályú 
kosár-, kézi- és röplabdamérkőzé-
seknek is otthont adhat. Az építési 
terület kiválasztása nem könnyű 
feladat, hiszen fontos a jó megköze-
líthetőség, ám a központi helyszínek 
növelhetik a költségeket. Az épület-
nek 2017 végére kell elkészülnie, az 
önkormányzat minden ötletet, javas-
latot szívesen fogad a létesítménnyel 
kapcsolatban. 

Fontos támogatás 
a budakeszi 
gyerekeknek
Évről évre egyre több tanuló érke-
zik a Széchenyi István Általános 
Iskolába – 2017-ben már egy na-
gyobb, s a mai építészeti, energia-
takarékossági, oktatási igényeknek 
megfelelő épület várhatja a diáko-
kat. Az Árpád fejedelem térre ke-
rülő új létesítmény 1,3 milliárdos 
költségének nagyobb részét az ál-
lam finanszírozza. A városi önkor-
mányzat a 9000 négyzetméteres 
terület mellett 100 millió forinttal 
járul hozzá az építkezéshez. 

A megyének önálló identitása van

Terék József fotó: gócsa fotó kft.

A zsámboki lakodalmas

Nem csak nevében 
újulhat meg az épület 
Hévízgyörk Község Önkormányza-
ta pályázatot nyújtott be az Új Szé-
chenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) keretén 
belül, „Középületek kiemelt jelen-
tőségű épületenergetikai fejleszté-
sére”. A pályázatban szereplő két 
intézmény − a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola és a Hévízgyörki Mű-
velődési Ház és Könyvtár − elnyerte 
a felújítási lehetőséget. Az utóbbi 
intézmény egyébként január végén 
ünnepélyes keretek között új nevet 
kapott: Balázs Józsefné Művelődési 
Ház. Dr. Balázs Józsefné a település 
mindenki által szeretett tanítónője 
volt, az általa vezetett helyi népdal-
kör pedig az évek folyamán orszá-
gos hírnévre tett szert. 

Sportdíj Gálát tartottak Százhalombattán
Százhalombatta Város Önkormány-
zata az idei esztendőben is díjazta a 
kiváló sportteljesítményt elért ver-
senyzőket, valamint a kiemelkedő 
munkát végzett edzőket.

Százhalombatta, mint Nemzeti Sport-
város, hosszú évek óta kiváló lehe-
tőséget biztosít a városban sportoló 
összes korosztálynak, hogy minél fé-
nyesebb eredményt érjenek el. A sport 
az elmúlt évtizedek során mindvégig 
kiemelkedő szerepet töltött be a város 
életében. Százhalombatta Város Ön-
kormányzata a Testnevelési és Sport 
Elismerő Oklevelekben minden évben 
azokat a sportolókat és egyesületeket 
részesíti, akik és amelyek kiemelke-
dő sporteredményt értek el, illetve a 
sport területén végzett munkájukat 

kiválóan végzik. A díjazottakat és az 
érdeklődőket Sinka László alpolgár-
mester köszöntötte, a február 20-i gá-
lán, majd Szél Pál az Ifjúsági, Sport, 
Kulturális és Közrendi Bizottság el-
nöke a 2015-ös évről tartott sport 
évértékelő beszédet. A kitüntetéseket 
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, 
Sinka László és Kiss László alpolgár-
mesterek, Szél Pál az Ifjúsági, Sport, 
Kulturális és Közrendi Bizottság el-
nöke, Szalai Attila közrendi és sport 
tanácsnok, Pap Miklós munkaügyi és 
foglalkozáspolitikai tanácsnok, Szabó 
Zoltán Egyházügyi Tanácsnok, illet-
ve Fekete László, a Városi Szabadidő 
Központ vezetője adták át. A díjáta-
dót a SZVISE B-COOL DANCE TEAM 
tánccsoport fellépése tette emlékeze-
tesebbé. 

Szalagátvágás a névadó alkalmából
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– Mi inspirálta a rendezvény létreho-
zásánál?

– Városunk szerencsés földrajzi 
helyzetének köszönhetően jól műkö-
dik a gazdaságunk, több ipari parkunk 
is van. Az M0-ás és a főváros közel-
sége vonzó a vállalkozások számára, 
szívesen választják telephelyüknek 
városunkat. Az egyik ipari park évek 
óta szervez zártkörű futóversenyt, me-
lyen a parkban dolgozó cégek vesznek 
részt. Ezen a versenyen önkormányza-
tunk is szokott csapatot indítani, ahol 
olyan jó hangulatban futottak együtt 
az emberek, hogy úgy gondoltam, egy 
hasonló program az egész várost meg-
mozgatná.

A hagyomány és a mozgás népszerűsítése

HIRDETÉS

szigetszentmiklóson futássAl bővül A rendezvÉnyek köre

Szigetszentmiklós idén 
újabb városi rendezvény-
nyel gyarapodik. A meg-
lévő események mellett 
egy futónapot szervez. 
Szabó József polgármes-
terrel beszélgettünk. A városháza épülete

– Egy közel 40 000 lélekszámú vá-
rosban nyilván igény is lesz rá…

– Bízom benne, hiszen a rendezvény 
életre hívásával több célunk is volt. 
Elsődlegesen szeretnénk az egészséges 
életmód népszerűsítésével motivációt 
adni mindenkinek. Ezen felül célunk 
volt egy olyan hagyományteremtő 
rendezvény létrehozása, ami a helyi és 
térségi futómozgalom megerősítését is 
támogatja. 

– Miért éppen a futás?
– Úgy gondolom, futni egyszerre 

könnyű és nehéz. Könnyű, mivel nem 
kell hozzá más, csupán egy edzőcipő, 
és az ember már indulhat is. Másrész-
ről viszont nehéz, mert a cipő mellett 

kell egy jó adag akaraterő és kitartás. 
Volt idő, amikor rendszeresen futottam 
én is, de mostanában a gyaloglást és a 
kerékpározást részesítem előnyben.

– Kérem, kicsit részletezze a futó-
nap programját!

– A versenyzők több távon tehetik 
magukat próbára. A legrövidebb a 800 
méteres gyermek és szenior futás lesz, 
ezen kívül 3,5 és 8 kilométeren lehet 
indulni, valamint a profi futók egy 21 
kilométeres félmaratoni távot is telje-
síthetnek. A rajt és a cél a 2012-ben 
átadott Városi Sportcsarnok lesz.

A futás mellett természetesen lesz-
nek kiegészítő programok is, így pél-
dául Vereckei Ákos olimpiai bajnok 
kajakos, városunk díszpolgára is elő-
adást tart majd. A rendezvény során a 
gyermekes családoknak is kedvezünk 
a kísérő programokkal, lesz játszó-
ház, többféle sportbemutató, kézmű-
ves foglalkozás és számos ügyességi 
játék. Minden részletes információt 
megtalálhatnak az érdeklődők a www.
futonap.hu internetes címen.

– A futónap mellett milyen progra-
mot ajánlana még a városukba érkező 
vendégeknek? 

Szabó József

Szigetszentmiklóson született 1956-ban. A 
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett 
diplomát, és közel két évtizedig mezőgazda-
sági területen tevékenykedett. A helyi közélet-
be 1998-ban kapcsolódott be képviselőként, 
majd később alpolgármesterként. Tíz éve, 
2006 óta Szigetszentmiklós városának pol-
gármestere. Tagja Pest Megye Közgyűlésének 
is 2002-től. Nős, mindkét gyermeke orvos. 

– Akik a nagy futáson megéheztek, 
és természetesen mindenki másnak is, 
május 7-én gasztronómiai fesztivált 
rendezünk. Ilyenkor bemutatkoznak 
a testvérvárosainkból érkező főzőcsa-
patok: Lengyelországból, Horvátor-
szágból, Németországból, Bulgáriából, 
Macedóniából és Erdélyből jönnek vá-
rosunkba. Ezen kívül meg lehet kóstol-
ni a környező települések csapatainak 
főztjét is. A tavalyi rendezvényen több 
mint 3000 érdeklődő ízlelhette meg a 
jobbnál jobb ételeket. Természetesen 
erre a rendezvényre is várunk minden-
kit szeretettel! (x)

A kohéziós támogatások rendszere a 
régiós felosztáson alapul, ám mivel 
Budapest az átlagosnál fejlettebb terü-
lete a Közép-Magyarország Régiónak, 
a megye falvai, községei és városai 
mindmáig kevesebb pályázati forrás-
hoz, kevesebb lehetőséghez jutnak, 
mint a többi magyarországi régió ha-
sonló adottságú települése. Pest megye 
önállósodása azonban újfajta szemlé-
letet kíván majd az önkormányzatok-
tól is, vélekedik Schulcz József polgár-
mester. Véleménye szerint a jövőben 
a kistérségeknek, illetve a járásoknak 

újhartyán lakói nem a csodára várnak
Az önálló rÉgió minden települÉsnek hAsznárA válik mAjd

A háromezer lakosú kis-
város polgármestere, 
Schulcz József azok közé 
tartozik, akik meggyőző-
déssel vallják, hogy Pest 
megye önállóvá válása 
mindenképpen fejlődést 
jelent majd valamennyi 
település számára. 

össze kell hangolniuk fejlesztési el-
képzeléseiket a jobb forrásfelhasználás 
érdekében.

Fontos, hogy Pest megye egésze 
együtt kezdjen el gondolkodni, hiszen 
hamarosan egy régiót alkotnak, és a 
megyei önkormányzat vezetésével 
gyümölcsöző együttműködés alakul-
hat ki az egyes települések között. 

Bár az önkormányzati munka és a 
versenyszféra két, egymástól élesen 
elhatárolható terület, Schulcz József 
mégsem gondolja azt, hogy a kettő 
között nem lehet hidat építeni. Szerin-
te sok hasznos módszert lehet kölcsö-
nösen adaptálni, ami által pontosabb 
és jobb minőségű munkát tud végezni 
akár a verseny-, akár az önkormány-
zati szféra. Ugyanis a településeket is a 
jó gazda módján kell működtetni, akár 
egy vállalkozást. 

Jó példa erre Újhartyán, ugyanis az 
ott élők nem várnak a központi költ-
ségvetés segítségére, hanem megpró-
bálnak saját bevételekre is szert tenni. 
Minél több bevételt tudunk mi magunk 
megtermelni, annál kevésbé terheljük 
a központi költségvetést, másfelől pe-
dig növekszik a szabadságunk, és mi 

dönthetjük el, hogy mit fejlesztünk, 
akár saját erőből is – vallja a polgár-
mester. Ráadásul a saját forrásaikat ott 
használhatják fel, ahol valóban szük-
ség van azokra.

Az idei terveikről szólva Schulcz 
József elmondta, hogy szeretnék el-
indítani az ifjúsági ház projektet. Az 
új létesítmény egy olyan régi presszó 
helyén fog épülni, amely hosszú év-
tizedeken át „kultikus” találkahelye 
volt a helyi fiatalságnak. Még ebben 
az évben befejeződik a Grassalkovich 
tér felújításának második üteme. Épül 
bevásárlóközpont is, továbbá a tele-
pülésre bevezető út nehezen belátható 
csomópontján körforgalom létesül.

Schulcz József

1972-ben született Budapesten, de 
Újhartyánban nőtt fel. Szombathelyen, a 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán vég-
zett történelemtanárként, majd pénzügyvál-
lalkozás szakon is abszolutóriumot szerzett. 
Korábban televíziózással és adótanácsadással 
egyaránt foglalkozott. 2006 óta Újhartyán 
polgármestere.

A felsoroltakon kívül, vállalkozói 
tőke bevonásával szeretnének beindí-
tani egy lakóingatlan-projektet, külön-
böző alapterületű lakásokkal, amelyek 
megépítése elsősorban azért fontos, 
hogy megfelelő alternatívát tudjanak 
kínálni azoknak a fiataloknak, akik 
később a saját családjukkal együtt szí-
vesen maradnának a városban. 

S végezetül a polgármestertől meg-
tudtuk azt is, hogy idén is folytatódnak 
az útkarbantartások és útfelújítások, 
sőt léteznek nagyobb léptékű terveik 
is, ám azok meghaladják a település 
erejét, ezért pályázati forrásokra vár-
nak. (x)
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A kisváros látképe madártávlatból

Az újhartyáni Mould Kft. olyan családi 
vállalkozás, amely immár két évtizedes 
tapasztalattal rendelkezik a hőre lágyuló 
műanyagok fröccsöntése területén.

Kancsár Zoltán tulajdonos avat be 
abba, hogy mit is takar a cég szlogenje: 
„Műanyagba öntjük elképzelését”.

A Mould Kft. 1994-ben jött létre, és 
2000 óta működik az újhartyáni ipari 
parkban, csaknem 2000 négyzetméteren. 
Elsősorban műanyag alkatrészeket gyár-
tanak, fő profiljuk a bérgyártás. Kiemelt 
figyelmet fordítanak a környezetvéde-
lemre, olyan technológiával, amely segít-
ségével a gyártási hulladékok feldolgozá-
sával kiváló minőségű másodanyagokat 
tudnak előállítani.

Megrendelőiket partnernek tekintik, 
az egyedi igényeket is figyelembe véve, 
a tervezéstől az anyag- és a színválasz-
tásig. 

A magas minőségre a pozitív vissza-
jelzés a legfontosabb számukra.

Termékeik a webáruházukban is meg-
rendelhetők http://webaruhaz.mould.hu/

A cég eddig több mint 50 millió le-
gyártott alkatrésszel büszkélkedhet, a 

nemzetközi és a hazai partnerek legna-
gyobb megelégedésére.

Belső képzéseiknek köszönhetően jó 
szakembergárdával dolgoznak együtt. 
Dinamikusan fejlődő csapatuk bővítésére 
folyamatosan új, elhivatott munkatársa-
kat keresnek. 

Innovatív fröccsöntés

www.mould.hu  mould@mould.hu
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Pest megyében a vállalkozások sűrűsége – különösen a tudásalapú kisvállalkozások – valamint a felsőfokú végzettségűek aránya is igen kedvező

A kormány szövetségesként tekint 
az önállóságra törekvő megyére 

Az államtitkár úgy vélte: a megye ve-
zetői jól mérték fel, hogy csak az önálló 
régióvá válás hozhat annyi fejlesztési 
forrást, amelyre a megyének szüksége 
van. Utalt arra is, hogy a korábbi idő-
szakban Pest megye lakóira mintegy 
350 ezer forintnyi fejlesztési támoga-
tás jutott, míg a többi megyében több 
mint 900 ezer forint jutott egy főre át-
lagosan. Vitályos Eszter felidézte, hogy 
2006-ban egy Pest megyei kistelepülés 
frissen megválasztott alpolgármestere-
ként ugyanezzel a problémával szem-

„Pest megye győzött, és 
ezzel minden Pest megyei, 
a több mint 1 millió 220 
ezer itt élő polgár nyert.” 
Ezekkel a szavakkal kö-
szöntötte a január 29-i 
ünnepi közgyűlés részt-
vevőit Vitályos Eszter, a 
Miniszterelnökség euró-
pai uniós fejlesztésekért 
felelős államtitkára. 

besült, így azonnal megértette és támo-
gatta az önállóságra való törekvést. Ma 
pedig az uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkárként bejelentheti, hogy a 10 
éve megfogalmazott célt elérték. 

Felidézte még, hogy a 2006 és 2010 
között az akkori kormány nem hallotta 
meg az önállóságra törekvő települé-
sek szavát, de a 2010-ben megalakult 
új kormány erős szövetségesként te-
kintett rájuk. Emlékeztetett ugyanak-
kor arra is, hogy Pest megye és az itt 
élők ezer eltéphetetlen szállal kötőd-
nek Budapesthez. Az önállóság nem 
Budapest ellenére irányult, hanem az 
itt élők érdekében történt. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
gazdaságtervezésért és versenyképes-
ségért felelős helyettes államtitkára, 
Turóczy László a Földművelésügyi 
Minisztérium és Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter üdvözletét hozta 
el az ünnepségre. Köszöntőjében pedig 
kiemelte, hogy a Közép-Magyarország 
Régió GDP-je 1 százalékkal haladja 
meg az Európai Unió átlagát, Pest me-
gye azonban önmagában nem éri el az 
országos átlagot sem. Rámutatott, hogy 
az önállóság révén a 2021-től kezdő-
dő európai uniós fejlesztési ciklusban 
már konvergencia régióként vehet részt 

Pest megye, annak minden előnyével. 
Az önállóság azonban – hangsúlyozta 
a helyettes államtitkár – nem jelenti 
és nem is szabad, hogy jelentse a Bu-
dapest és Pest megye között fennálló 
nagyon szoros szakmai, politikai és 
kulturális együttműködés és egymásra 
utaltság törését.  

Szabó István, Pest Megye Közgyű-
lésnek elnöke az ünnepség után a Pest 
Megye Lapjának azt mondta, ez a nap 
történelmi pillanat Pest megye számá-
ra, hiszen sikerült elérni, hogy önál-
ló régióvá válhatott. „Pest megyének 
el kell kezdenie oly módon fejlődni, 
hogy mi is el tudjuk érni az európai 
uniós átlagot” – szögezte le. 

Az önálló régióvá válásról szóló döntést ünneplik a megyeházán. Vitályos Eszter ünnepi köszöntője  fotó: mészáros péter

jobban teljesített a gazdaság
Ìfolytatás az 1. oldalról
Az ország gazdaságáról dr. Vereczkey 
Zoltán a Pest Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke lapunknak azt 
mondta: korábban 2,4 százalék volt 
a költségvetési hiánycél, ezt sikerült 2 
százalék körül tartani. Az ország adós-
ságának szintje is jobb, mint várták, 
76 százalék alatt maradt.

Az, hogy rendesen megugrottak 
2015-ben az adóbevételek, a tisztes-
séges vállalkozások jogkövető maga-
tartásának is köszönhető. A 2013-ban 
bevezetett használatarányos elektroni-
kus útdíj bevezetése, a gazdaság fehé-
rítése és például az online pénztárgé-
pek megjelenése mind-mind előnyösen 
befolyásolta a gazdaság alakulását, de 
a legnagyobb bevétel a társadalom-
biztosításhoz futott be: egészségügyi 
és nyugdíjcélra mintegy 4130 milliárd 
érkezett. Általános forgalmi adó címén 
majdnem 3300 milliárd forintra tett 

szert az államkassza, eközben a sze-
mélyi jövedelemadó-bevétel megkö-
zelítette az 1700 milliárdot, jövedéki 
adóból közel ezermilliárdos tétel szár-
mazott, a társasági adó pedig csak-
nem 550 milliárdot hozott. Az öt nagy 
adótípusból összesen 10 000 milliárd 
forinttal számolhatott a kormányzat – 
mondta dr. Vereczkey Zoltán.

A kereskedelmi és iparkamara min-
dig is támogatta a gazdaság fehérítését 
célzó gazdasági intézkedéseket – jelen-
tette ki az elnök. Ezek az eredmények 
pedig azt mutatják, hogy ez az ars po-
etica a jövőben is sikerekhez vezethet. 
Vereczkey szerint ezért köszönet jár 
mindazoknak, akik részt vettek ezen 
rendszerek kifejlesztésében és a vál-
lalkozások ismereteinek bővítésében. 
De a legfőbb köszönet továbbra is a 
jogkövető magatartást tanúsító vállal-
kozásokat illeti. 

szentendre 
bízik a 
fejlesztésekben
Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre 
polgármestere Pest megye önállóvá 
válásával kapcsolatban azt nyilatkozta 
lapunknak, hogy az előnyökről igazi 
konkrétumokat majd csupán a követke-
ző uniós gazdasági ciklus pályázatainak 
kiírása után tudnak mondani. Remé-
nyeik szerint az uniós pályázati források 
megnyílásával nemcsak önkormányzati 
infrastrukturális fejlesztéseket valósít-
hatnak meg, hanem a turisztikai, va-
lamint a K+F típusú vállalkozások szá-
mára is lehetőség nyílik fejlesztésekre, 
amelyek hosszabb távon nem csupán 
az adóbevételek növekedését, hanem 
munkahelyek teremtését is generálhat-
ja a Duna-parti városban. Szentendre 
fejlesztési elképzeléseit egyébként, tud-
tuk meg a polgármestertől, a 2015-ben 
elkészült Integrált Településfejlesztési 
Stratégia foglalja össze, amely megte-
kinthető a honlapjukon is. 

A kistelepülések 
is fejlődhetnek
A következő uniós ciklustól az önálló 
régióvá váló Pest megye eddig nem 
látott előnyökkel számolhat. A me-
gye egyik legkisebb településének, 
Pusztazámornak a polgármestere is 
bizakodó: amint azt a Pest Megye 
Lapjának Pátrovics Benedek elmondta, 
gazdaságpolitikailag előnytelen volt a 
településeknek a fővároshoz tartozás.

– Mi a régión belül Budapest agg-
lomerációjába is tartozunk, ezért úgy 
gondolom, hogy Pest megye elmara-
dottabb térségeit jobban segíti ez a 
döntés, még több pályázati forrásból 
részesülhetnek.

De az biztos, hogy megfelelő gaz-
dálkodással és pályázati sikerekkel 
tovább csökkenthető majd az egész 
régió meglévő hátránya, és dinamikus 
fejlődési pályára állíthatók a kisebb te-
lepülések is. 

Az önállóság lehetőség is
szóláDi zoltán

Pest megye önálló régióvá válása – vall-
ja Kreisz László, Taksony nagyközség 
polgármestere – a térség számára lehe-
tőséget nyújt arra, hogy valós gazda-
sági-fejlettségi szintjének megfelelően 
kezeljék az európai uniós támogatások 
rendszerében. Mint a nagyközség veze-
tője elmondta, a fővárostól különálló 
területi egységnek lehetősége lesz arra 
is, hogy sajátos, egyedi arculatot ala-
kítson ki Pest megyéről, és reális gaz-
dasági-társadalmi mutatókra alapozva 
határozza meg önmagát, fogalmazza 
meg a térség fejlesztési céljait.

– A megye településeinek együtt-
működésével nagyobb hangsúlyt lehet 
fektetni a térség turisztikai vonzerejét 
alkotó természeti és kulturális érté-
kek népszerűsítésére. Közös turisztikai 
programokkal, egységes képviselettel 

» 2021-től már 
konvergencia 
régióként vehet 
részt a pályázati 
lehetőségeken a 
megye. «

A pályázatok hozhatnak érdemi 
változásokat kocsérnak
„Jobb később, mint soha” – mondta 
Dél-Pest megye egyik legkisebb, ha-
társzéli településének vezetője, Kocsér 
polgármestere, amikor az önálló régió-
vá válásról kérdeztük. Bodnár András 
szerint nincs olyan Pest megyei város 
és község, amelyik ne üdvözölné az 
önálló régióvá alakulást. 

Az 1800 lelkes községben kevés a 
vállalkozás, a helyi adóbevétel mind-
össze 14 millió forint, fejlesztésre ebből 
tudnak spórolni, éves szinten mintegy 
tízmillió forintot. Kocsér csak EU-s pá-
lyázati források segítségével tud érdemi 
beruházásokat megvalósítani. Jelenleg 

a vidékfejlesztésre elkülönített brüsszeli 
alapból remélhetnek pénzt tíz százalék 
önerő mellett. Zárt szennyvíztározó 
építését tervezik, mivel Kocséron nincs 
kiépített szennyvízrendszer. A polgár-
mester a legfontosabb beruházások 
között említette a közintézmények fel-
újítását, kulturális központ kialakítását 
a volt iskola épületéből és energiataka-
rékos rendszerek létesítését. A település 
büszke arra, hogy nyolc évvel ezelőtt 
sikerült kiépíteni a csapadékvíz-elveze-
tő rendszert, és 2013-ban a közintéz-
mények olcsóbb fűtésére faaprítékos 
mini hőközpontot építettek. 

A polgármester már olvasója lapunknak

a Budapest közeli rekreációs övezetek 
felértékelődnek, népszerűbbé válnak, 
és a térségbe vonzzák a fizetőképes 
keresletet, amely hozzájárulhat a helyi 
kisvállalkozások megélhetésének bizto-
sításához.

A főváros agglomerációs övezeté-
hez tartozó 6300 lakosú településként 
arra számítunk, hogy az önálló régióvá 
válás hozzájárul a jövőben a telepü-
lésfejlesztési célok megvalósításához, 
és megkönnyíti a jövőbeli infrastruk-
turális fejlesztések, elképzelések finan-
szírozását. Üdvözöltük a kezdeménye-
zést és azonnal melléálltunk, mivel az  
európai uniós támogatások reális gaz-
dasági mutatókon, potenciálon alapuló 
elosztása mindenképp plusz forrásokat 
eredményezhet a térség fellendítéséhez 
– emelte ki a település első embere. 

Szentendrei hangulat

A vállalkozások száma és sűrűsége, főként a 
tudásalapú kisvállalkozások tekintetében Pest 
megye igen jól áll – derült ki dr. Csath Mag-
dolna közgazdász, egyetemi tanár szavaiból, 
aki az önállóvá válási ünnepi közgyűlés után 
nyilatkozott a Pest Megye Lapjának. Az ő ne-
véhez fűződik az a tanulmány, amely feltárta 
Pest megye önálló régióvá válásának indokait 
és lehetőségeit. Kérdésünkre elmondta, hogy 
a tanulmány során visszamenőleg vizsgálták 
a Pest megyei adatokat egészen az európai 
uniós csatlakozásig, sőt a rendszerváltásig is. 

Azt tapasztalták, hogy Pest megye majd-
nem minden mutatója tekintetében igen 
rossz eredményt ért el, miközben az okokat 
kutatva egyértelművé vált, hogy Pest me-
gye a Közép-Magyarország Régió része-
ként – Budapesttel együtt – igen kedvező 
adategyüttest tud felmutatni. Együttesen 
tehát olyan kedvező kép alakult ki, amely 
miatt az európai uniós támogatásokból Kö-
zép-Magyarországnak kevesebb jutott, mint 
a konvergencia régióknak – mint akár Észak-
Alföldnek vagy Észak-Magyarországnak. Ha 
azonban a közép-magyarországi régióról 

leválasztjuk Budapestet, sőt ha belemegyünk 
Pest megye egyes régiónak elemzésébe, akkor 
döbbenetes adatokkal találkozunk – mutatott 
rá dr. Csath Magdolna. Mint mondta: egyes 
kistérségekben, falvakban drámai viszonyok 
vannak – nagyon sok helyen rosszak például 
az utak, vagy éppen nincs csatornahálózat, 
ami az ott élők életminőségének mutatói –, 
de a Közép-Magyarország részeként fejlett-
nek minősülnek.

A professzor asszony rámutatott, hogy 
nem csupán a tudásalapú kisvállalkozások 
vagy a vállalkozások sűrűsége, hanem a fel-
sőfokú végzettségűek aránya igen kedvező. 
Ezek pedig olyan pozitív adottságok, amelyek 
révén – több fejlesztési forrással párosít-
va – gyorsan tudná mozgósítani a meglévő 
képességeit a megye. A kutatás során igen 
megalapozottnak találták, hogy Pest me-
gyének le kell válnia a Közép-Magyarország 
Régióról. Szerinte Pest megye óriási lehető-
ségek előtt áll, de szükség lesz egy fejlesztési 
tervre, amely meghatározza azokat a lépése-
ket, lehetőségeket, amelyeket az önálló régi-
óvá válás biztosít. 

Indokolt a megye önállósága

A CooperVision kontaktlencsegyártó a gyáli ipari parkban  fotó: mészáros péter
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– Mire volt szükség mindehhez?
– A polgármesterrel együttműködő, 
Sülysápért tenni akaró emberekre. Krea-
tív és kellően rugalmas kollégákra, akik 
akarnak és tudnak tenni a lakossági ér-
dekek megvalósításáért. Összefogást hir-
dettünk, a testület és az emberek döntő 
többsége mellénk állt. A döntések előtt 
a testületben sokszor voltak kemény 
viták, de minden alkalommal a városi 
érdekek mentén konszenzus született. A 
költségvetésben volt pénz, az előző ve-
zetés nem ürítette ki a kasszát, viszont 
az alapvető fejlesztések nem történtek 
meg. Nem volt például elegendő óvodai 
férőhely, Budapest felé rugalmatlan volt 
a tömegközlekedés, ami nehezítette az 
emberek munkába járását. 

– Egy település akkor képes érzé-
kelhetően fejlődni, ha van potenciális 
gazdaság mögötte, a helyi vállalkozások 
befizetései elősegítik a városfejlesztési 
tervek megvalósítását.

– Sülysápon nyolcezer ember él, 
ahol döntően kis- és közepes vállalko-
zások működnek és egy-két nagyobb 
foglalkoztató. A helyi gazdaság élén-
kítése érdekében ki kellett alakítanunk 
egy új ipari övezetet közel tíz hektár 
területen 85 millió forintból, közvet-
lenül a 31-es főút mellett. Döntésün-
ket a piac visszaigazolta, hiszen van 
érdeklődés a terület iránt, és értékesí-
tettünk is már belőle. Épül egy nyolc-
száz négyzetméteres asztalosműhely, 
lesz egy fatelep, ide költözik az önkor-
mányzat városüzemeltető cége, és egy 
lakatosipari cég is vásárolt területet. 
Víz és villany van már a területen, a 
csatornázás folyamatban van. 

– Miért érdemes egy vállalkozásnak 
Sülysápon az ipari területen telephelyet 
létesítenie?

– A város a Tápió-vidék északi szé-
lén és a budapesti agglomeráció déli 
határán található. Sülysáptól 20-30 
kilométerre, a Tápió-vidék délkeletibb 
részén kevés a munkalehetőség, az 
emberek a budapesti ingázást nem 
tudják megoldani, a befektetők ezeken 
a településeken találhatnak elegendő, 
megbízható és könnyen átképezhető 
szabad munkaerőt. Az iparűzési adót 
1,7 százalékon rögzítettük, nem ter-
vezzük a növelését. A sülysápi polgár-
mesteri hivatal és Nagykátán a járási 
kormányhivatal a betelepülő vállalko-
zások részére gyors és rugalmas ügy-
intézést biztosít. 

sülysáp mára élhetőbb településsé vált

– Tápió-vidéken több település ösz-
szefogásával kiépült a szennyvízelvezető 
csatornahálózat és a szennyvízkezelő 
rendszer. Milyen forrásból valósult meg 
a beruházás?

– A szennyvízrendszer kiépítése 
környezetvédelmi szempontból óriási 
fegyvertény, hiszen korábban szik-
kasztással történt a szennyvíz kezelése, 
ami szennyezte a talajt, veszélyeztette 
az egészséges lakókörnyezetet. Három-
ezer háztartásban évente 300-350 ezer 
köbméter szennyvíz korszerű kezelése 
oldódott meg. A beruházás gazdasá-
gi előnye, hogy nőtt a lakóingatlanok 
értéke a városban. A csatornázás miatt 
megbolygatott utakat, közterületeket 
helyreállítjuk, útfelújítási programot 
indítottunk, és csak 2015-ben 75 millió 
forintot költöttünk útfelújításra önerő-
ből. Start-közmunka programok segít-
ségével járdák, burkolt csapadékvíz-el-
vezető árkok épültek, ami 2016-ban is 
folytatódik. Korszerű hulladékkezelési 
rendszer épült, és bevezettük a szelek-
tív hulladékgyűjtést. Büszkék vagyunk 
a felújított piactérre, ahol a térség egyik 
legnagyobb vására működik hétről hét-
re. Sülysápra piaci napokon, szerdán és 
vasárnap több mint ezer ember látogat 
el a helyieken kívül. A beruházásra hat-
vanmillió forint minisztériumi támoga-
tás mellett 55 millió forint saját forrást 
költöttünk. A piac a városközpontban 
található, a fásított, korszerű térburkoló 

Nagy városi rendezvények helyszíne is a piactér

Egy alvó települést vettünk át 2006-ban, ahol a kilencvenes években megállt az idő – a szemetet lovas kocsival 
szállították, a piac területét esőben sártenger borította, az utak többsége járhatatlan volt. A szennyvíz szennyezte 
a lakókörnyezetet és a földeket – mondja Horinka László polgármester, aki büszke arra, hogy az elmúlt tíz évben 
sikerült Sülysápot vonzóbb, élhetőbb településsé varázsolni. A település városi rangot kapott 2013-ban.

Horinka lászló 

1972-ben született Budapesten. Születése óta 
Sülysápon él. Több diplomája is van. 2002-
től önkormányzati képviselő, majd 2006 óta 
Sülysáp polgármestere. Több tisztséget is be-
tölt: elnökhelyettese a Víziközmű Társulatnak, 
a Sülysápi Sport Egyesületnek. elnökhelyet-
tese a helyi FIDESZ szervezetnek és az Ösz-
szefogás Sülysápért Egyesületnek.  Nős, négy 
leánygyermek édesapja.

tíz Évvel ezelőtt új időszámítás kezdődött A települÉsen

elemekkel lefedett terület a város fon-
tos közösségi tere. 

– Az elmúlt tíz év eddig nem említett 
fejlesztései közül melyekre lehet büszke 
a sülysápi lakosság?

– Számunkra a gyermek az első, a 
nevelési és oktatási intézmények fej-
lesztése kiemelt cél. A nagykátai járás-
ban nálunk épült meg az első bölcsőde 
két gondozási egységgel. Felújítottuk 
a központi óvodát, a polgármesteri hi-
vatalt, bővítettük egyik iskolánkat. A 
környezetvédelem jegyében fasorokat 
ültettünk, ligeteket alakítottunk ki. Civil 
összefogással megújult a Szent István 
téri park, ahol kialakítottunk egy tavat 
is. A szőlősnyaralói kastélykert Leader 
támogatásból szépült meg. Fontos szá-
munkra a sport, új műfüves focipályát 
építettünk és a nagypályán korszerű vi-
lágítás létesült, felújítjuk az öltőzőket és 
a vizesblokkokat.

– Melyek a jövő legfontosabb fel-
adatai?

– Az elmúlt években az „alapozást” 
elvégeztük, a következő években a vá-
rosias infrastruktúra megteremtése a 
cél. Legfontosabb az utak felújítása és 
korszerűsítése, a város területét lefedő 
csapadékvíz-elvezető rendszer létesíté-
se. Mind a két feladat sok pénzbe kerül, 
bízom abban, hogy Pest megye önálló 
régióvá alakulása segítséget jelent a for-
rásszerzésben. Terveink között szerepel 
egy új, bajnoki versenyekre is alkalmas 

sportcsarnok építése. A városüzemel-
tetési költségek csökkentése érdekében 
célunk a közvilágítás korszerűsítése, 
az intézményekben energiatakarékos 
rendszerek kiépítése, a fűtés korszerűsí-
tése és a nyílászárók cseréje. (x)

- Terület nagysága 10 hektár 
- 16 db, átlagosan 2600 m2-es nagyságú 

ingatlan vár még értékesítésre
- A terület közvetlenül a 31-es számú 

főút mellett található
- A helyi iparűzési adó mértéke 2007 óta 

1,7%, a testület határozatban rögzítet-
te, hogy nem kíván emelni rajta a kö-
vetkező időszakban sem

Új gazdasági övezet 
várja a befektetőket

– Mit hozhat a település számára a me-
gye önállósága?

– Bízunk abban, hogy a megye ön-
kormányzatai és vállalkozásai nagyobb 
támogatásintenzitás mellett valósíthat-
ják meg fejlesztéseiket. Tápiószele a 
Jászság szomszédságában található, a 
kis- és a közepes vállalkozások közül 
többen áttelepülnek, mert ott nagyobb 
támogatásra számíthatnak a beruházá-
saik megvalósításához. A Pest megyei 
önkormányzat elnöke, Szabó István 
tárgyalásokat kezdeményezett a kor-
mánnyal Pest megye felzárkóztatását 
segítő támogatási programról, kiegészí-
tő állami forrásokkal meg tudjuk őrizni 
és lendületbe hozni a város gazdaságát 
is. A fejlődés felgyorsítása szempont-
jából Tápiószele számára kiemelten 
fontos a 4-es főút gyorsforgalmi úttá 

tápiószelén több középület is megújult
kiegÉszítő állAmi forrásokkAl pezsdíthető A gAzdAság

Nagy reményeket fűzünk Pest megye önállósodásá-
hoz, mert ez új lehetőséget jelent. Kormányzati segít-
ség mellett felgyorsulhat a Tápió-vidék településeinek 
felzárkóztatása – mondja Tápiószele polgármestere, 
Kovács Ferenc.

fejlesztése, a beruházás logisztikailag 
értékeli fel a várost.   

– Tápiószelén milyen a foglalkozta-
tottság?

– Sokan ingáznak. A településen 
működik egy indiai cég, a CG Electric 
Systems Hungary Zrt. ötszáz főt fog-

lalkoztat, amelyből mintegy 300 fő a 
Tápiószelén élők száma. A vállalat kva-
lifikált munkaerővel dolgozik, ahová 
érettségivel is nehéz bekerülni. Gondot 
a kétkezi munkát igénylő üzemek hiá-
nya jelent. A városban és a Dél-Tápió-
vidéken jelentős azoknak a száma, akik 
korábban az iparban szakmunkásként 
dolgoztak. A vállalkozások a városban 
és annak déli térségében könnyen beta-
nítható, megbízható szabad munkaerőt 
találnak. Településünknek van szabad 
ipari területe, a 311-es út mellett.

– Az önkormányzat milyen fejleszté-
seket valósított meg az elmúlt években a 
közszolgáltatásban?

– Valamennyi területen moderni-
záltuk az intézményeinket, a lakosság 
korszerű feltételek mellett minőségé-
ben is színvonalas szolgáltatásokat 
vehet igénybe. Felújítottuk és korsze-
rűsítettük az óvodát, a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszert, új épüle-
tet építettünk az általános iskola fel-
ső-tagozatának. Van saját mentőállo-
másunk. Rövidesen szakorvosi ellátást 
is igénybe vehet a lakosság, egyelőre 
térítés ellenében. Nehéz szakorvosi el-
látást igénybe venni, ezen szeretnénk 

Kovács Ferenc

52 éves, matematika-kémia-informatika sza-
kos tanár. Harminc éve él Tápiószelén. Húsz 
évig tanított a helyi általános iskolában, öt 
évig igazgatóként. A 2002-es önkormányza-
ti választások óta vesz részt aktívan a helyi 
közéletben. Több mint tíz éve polgármester, 
2009-ben Tápiószele  városi címet kapott. 

könnyíteni. A ceglédi kórház szakor-
vosai hetente két alkalommal rendel-
nek esténként a városban, amikor az 
emberek már otthon vannak. Sürgős 
feladat a városi úthálózat felújítása, 
az utak a csatornázási beruházás miatt 
megrongálódtak. Terveink között sze-
repel egy új ravatalozó építése, amelyik 
megteremti a méltó búcsú lehetőségét 
és a város három egyházi temetőjét ki 
tudja szolgálni. A beruházásra 25-30 
millió forint saját forrást biztosítunk.  
Megújul a Kisboldogasszony katoli-
kus templom tetőszerkezete az önkor-
mányzat, egy helyi civil szervezet és a 
Váci püspökség összefogásával. (x)

Kedvezőek Albertirsa logisztikai és 
gazdaságkörnyezeti adottságai, a vá-
ros a budapesti agglomeráció déli ha-
tárán, az M5-ös autópálya és a 4-es 
főút mellett található, ahonnan a he-
lyi vállalkozások viszonylag könnyen 
csatlakozhatnak a hazai és a nem-
zetközi piacokhoz – mondta Fazekas 
László. A polgármester kifejtette: a 
4-es főút tervezett korszerűsítésének 
előnyeit a város akkor tudja maximá-
lisan kihasználni, ha sikerül megerősí-
teni és felújítani a vállalkozások által 
is használt belterületi szilárdburkolatú 
úthálózatot, amelyet az önkormányzat 
állami források segítségével tud meg-
valósítani. 

Albertirsán fontosak a sportfejlesztések 
korszerű gyermekintÉzmÉnyekkel várják A lAkosságot

Albertirsa a helyi gazda-
ság és a lakosság további 
bővülésével számol. A cél 
a köz- és a jóléti szolgál-
tatások minőségének ja-
vítása és a szükséges ka-
pacitások kiépítése.

Albertirsán ma is jól prosperál a 
nagy múltú hűtőipar. A piac egyik ve-
zető szereplője, a Mirsa Mirelit hazai 
befektetők tulajdonában van. Hason-
lóan sikeres az ásványvizet forgalmazó 
Aquarius Aqua, vagy például a német 
tulajdonú, orvosi műszerekhez kismo-
torszerkezeteket gyártó cég. Mindezek 
mellett az Albertirsán élő emberek hat-
van százaléka Budapesten és az agglo-
merációban dolgozik. Tavaly az ipar-
űzési adóbevételük 450 millió forint 
volt. Ennek köszönhetően az elmúlt 
fejlesztési ciklusban jelentős beruházá-
sok történtek. 

A polgármester szerint a közszol-
gáltatás valamennyi területén jól ér-
zékelhető a minőségi változás, így 
az oktatásban, az egészségügyben és 
a közművelődésben. Fazekas László 
büszke a korszerű gyermekintézmé-
nyekre: teljes mértékben megújult a 
két önkormányzati óvoda, és újat is 
építettek. Hasonló beruházás történt a 
bölcsődében, ahol a férőhelyek számát 
is megduplázták. Épült egy új szabad-
idő- és sportközpont, ahol két új fut-
ballpálya létesült korszerű világítással 
és két műanyag borítású modern atléti-

kai pálya. A régi futballpálya helyén új 
közparkot létesítettek Mirelit Park né-
ven, hiszen a beruházást a helyi Mirsa 
Mirelit cég finanszírozta. A beruházás 
szimbólum is a város számára, hiszen 
a sportpálya területe két városrész, a 
hajdan önálló Alberti és Irsa között 
van. Az 1950-ben egyesített települé-
sek között a határok közel fél évszá-
zad alatt elmosódtak, összeépült a két 
városrész. Az új közparkkal azonban 
jelképesen is lebontották a határokat. 
A jövő tervei között említette Fazekas 

Fazekas lászló 

1956-ban született Albertirsán. Tanári és az 
Államigazgatási Főiskolán szerzett igazga-
tásszervezői diplomája van. A helyi általános 
iskolában tanított, majd 1984-ben, 28 évesen 
lett Albertirsa tanácselnöke. A rendszerváltás 
óta, 1990-től két alkalommal is volt jegyző 
Pest megyében, és 1998 óta a város polgár-
mestere. 

László a régi zsinagóga épületének fel-
újítását, amelynek költségeire a Nor-
vég Alaphoz nyújtottak be pályázatot. 
Az épületben egy hangverseny- és egy 
kiállítóterem kap helyet. Nagy álmuk 
egy új sportcsarnok építése. Erős a vá-
ros kézilabda- és kosárlabdacsapata. 
A beruházást a Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetsége támogatja. 
Fontos az itt élők számára a nyáron 
üzemelő öt medencés városi strand. 
Célunk, hogy a minősített gyógyvízzel 
rendelkező nyári fürdőben a szükséges 
fejlesztéseket még ebben a ciklusban 
elkezdjük – mondta végezetül a pol-
gármester. (x)

A közparkkal jelképesen egyesült a két 
városrész

Az általános iskola új épülete a könyv-
tárnak is helyet ad
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amBrus GáBor

– Tavaly a Pest megye legjobb csapata 
kitüntetést nyerte el a Vác férfi kézi-
labdacsapata, idén is esélyes a címre?

– Tavaly, gondolom, azt díjazták, 
hogy megnyertük a másodosztályt és 
bejutottunk a Magyar Kupa négyes 
döntőjébe, illetve az idei bajnokságban 
(2015-2016) a szezon felénél a felső-
házba jutást jelentő helyen álltunk, 
mint most, és nagyon dolgozunk azon, 
hogy el is jussunk oda. Ehhez az első öt 
között kell végezni az alapszakasz vé-
gén – a Veszprém a SEHA ligában sze-
repel. Ha ez sikerül, akkor azt hiszem, 
újoncként bravúros teljesítmény lesz. 
Persze többen is szeretnének letaszítani 
erről a helyről, és sajnos nem jól kezd-
tük a szezont, kikaptunk Szegeden, ami 
belefér, de Gyöngyösön sem úgy szere-
peltünk, ahogy szerettük volna.

– Mely együttesek lehetnek a kihívói 
a Vácnak az év csapata versenyben?

– A Cegléd férfi kézilabdacsapata, 
vagy a női bajnokságból az Érd és a 
Vác, s gondolom, más sportágakból is 
szóba jöhetnek csapatok.

– A felnőtt férfiegyüttes irányítása 
mellett jelentős szerepet játszik az éle-
tében az utánpótlás is!

– Igen, van egy privát klubunk, a 
Budai Farkasok Kézilabda Klub és Után-
pótlás-nevelő Központ, amelyet 2010-

Minden fronton az utánpótlásért

ben alapítottunk Bőd Mihállyal, volt 
játékosommal, én vagyok a szakmai 
igazgató. Budajenő, Budakeszi, Telki, 
Páty, Zsámbék térségében az iskolákra 
építve több csapatot is működtetünk, öt 
edző foglalkozik közel 200 gyerekkel. 
Emellett az edzőképzésben is tevékeny-
kedem, a Budapesti Sportszövetségek 
Uniója felkérésére tartok előadásokat, 
járom az országot. A másik szívügyem, 
mivel testnevelő tanár is vagyok, hogy 
alsó tagozatban miként lehet a labda-
ügyességre megtanítani a gyereket. Sok 
bemutatót tartok itthon és külföldön is, 
legutóbb Szlovákiában jártam. Írtam 
két szakkönyvet is, az egyik 18 éves 
korig, a másik a 6-10 éves korosztály-
ban taglalja a képzéseket.

– Úgy tűnik, a tudását minden mó-
don próbálja továbbadni, hiszen blogot 
is vezet! 

– Igen, vezetek egy blogot is a 
gyulazsiga.com oldalon, Szakmai 
szemmel címmel, már 80 írás és videó 
található rajta képzési témában.

– Az utánpótlásképzés problémái 
csak a kézilabdára jellemzőek, vagy 
más csapatsportágakra is?

– A tavaly év végén rendezett 
konferencián is kiderült, hogy a lab-
dajátékoknál 18 éves kor után nagy 
a visszaesés, ez pedig a túl korai ver-

Zsiga Gyula (középen) az Év legjobb Pest megyei csapata díjjal Balogh Gáborral és Szabó Istvánnal

A hazai kézilabdázás meghatározó alakja és egyik legsikeresebb edzője Zsiga Gyula. 
Legnagyobb sikereit női csapatokkal érte el, de jelenleg a Vác KSE férfi együttesét 
irányítja, amellyel tavaly feljutott az élvonalba, s újoncként harcban van a felső-
házba kerülésért. Emellett több Pest megyei iskolára alapozva működtet utánpótlás-
képző klubot (Budai Farkasok KKUK). 

Névjegy
Zsiga Gyula 1959. december 21-én született. 
Játékosként a Vasas, a Pemü SE, az Elektro-
mos, a Bp. Honvéd és az FTC csapatába is iga-
zolták. Edzőként pedig az Elektromos (férfi), 
Szolnok (férfi), férfi juniorválogatott, Vasas 
(női), Hort SE (férfi), Dunaferr (női), Vasas 
(női), Cornexi-Alcoa (női), Kiskunhalas (női) 
csapatainak munkáját irányította, de a ma-
gyar női válogatott szövetségi kapitányaként 
és a magyar női válogatott edzője is volt. A Fe-
rencváros (női), Buducsnoszt Podgorica (női), 
az AXA-Váci KSE-Taxi 2000 (férfi), FTC-PLER 
(férfi) csapatának edzője, valamint a monte-
negrói női válogatott szövetségi kapitánya 
volt. Legjobb eredményei edzőként: vb-3. 
(2005), vb-8. (2007), Eb-5. (2006), BL-győztes 
(1999 – Dunaferr), EHF-kupa-győztes (1998 – 
Dunaferr), európai Szuperkupa-győztes (1999 
– Dunaferr), BEK-döntős (1994 – Vasas), City 
Kupa-döntős (1995 – Vasas), magyar bajnok 
(1998, 1999), Magyar Kupa-győztes (1998, 
1999). 

A legfoNtosAbb dolog A játék szeretete

senyeztetésre vezethető vissza. Más 
országokban 10-12 éves korig igye-
keznek megkedveltetni a gyerekekkel 
a sportágat, mi viszont rengeteget 
versenyeztetjük őket, s mintha megfe-
ledkeznénk a képzésről. Fontos a szü-
lők szerepe is, akiket azonban sokszor 
nem megfelelően tájékoztatnak. 

A szurkolókat 
eb-falu várja 
a franciáknál
a magyar eB-falu június 17-24. között 
a franciaországi puy St. Vincentben 
nyitja meg kapuit, ahol a vendéglátók 
gazdag programokkal várják a szur-
kolókat.

A vendégek óriáskivetítőn nézhetik 
a mérkőzéseket, együtt szurkolhat-
nak nemzeti csapatunknak. A Puy 
St. Vincent-i EB-falu életre hívása 
az Európa Bajnokság idejére magyar 
turisztikai szakemberek egyedülálló 
kezdeményezése, ahol az  EB-jeggyel 
rendelkező szurkolók kényelmesen 
megszállhatnak, és ahonnan buszos 
transzferrel szállítják őket a 2-2,5 órá-
nyira található Lyonba és Marseille-
be, a magyar válogatott Izland, majd 
Portugália elleni mérkőzéseire. 

A magyar EB-falu a Francia-Alpok-
szívében található, 1800 méter tenger-
szint feletti magasságban, varázslatos 
környezetben, ahol nyáron szikrázik 
nap, gyönyörű a természet, a faluban 
medencék találhatók, minden feltétel 
adott az aktív nyaraláshoz.  A helyszí-
nen futballszakértők, aktív és egykori 
sportolók értékelik majd a mérkőzé-
seket, lesznek izgalmas előadások és 
szakmai kerekasztal-beszélgetések. 

Jóllehet nem ez volt az első alkalom, 
hogy Aszód városi ranggal büszkél-
kedhetett, tájékoztatta a Pest Megye 
Lapját Sztán István polgármester. 
1761-ben a falu országos vásárok tar-
tására feljogosító mezővárosi rangot 
kapott, s ez lendületet adott az ipar 
és a kereskedelem fejlődésének: a te-
lepülés a XIX. század végére a Galga 
mente és a dél-nógrádi területek ga-
bonakereskedelmi központja lett. 
1884-ben megépült a Magyar Királyi 
Javítóintézet, amelynek országos hírű 
kocsigyártó üzemére települt a Magyar 
Lloyd Repülőgép- és Motorgyár Rt., 
amely a trianoni békediktátum miatt 
bezárta kapuit. Aszód egy millenniumi 

Aszód jubileumot 
ünnepel idén

NAgyobb táMogAtásbAN bízNAk  

A dinamikusan fejlődő város Pest me-
gye délkeleti részén, a Galga folyó bal 
partján terül el. 25 évvel ezelőtt, 1991-
ben nyerte vissza városi rangját. 

területrendezés következtében elvesz-
tette mezővárosi rangját.  

25 évvel ezelőtt, a városi rang újbóli 
megszerzését követően megerősödött 
az intézményhálózat, a fejlődés épü-
lő környezetet, szépülő településképet 
eredményezett, amelyhez a lakosság 
hathatós segítsége és együttműködé-
se is hozzájárult − mondta a település 
első embere. 

Az újbóli várossá nyilvánítás 25 
éves évfordulója alkalmából a 2016. 
január 23-án megrendezett ünnepsé-
gen Szabó István, Pest Megye Köz-
gyűlésének elnöke köszöntőjében arról 
szólt, hogy egy településből nem ak-
kor lesz város, amikor dokumentumot 

kap róla, hanem akkor, amikor belenő 
ebbe a szerepbe. Aszód pedig felnőtt a 
feladathoz. 

A város előtt számos feladat és lehe-
tőség áll, amelyekhez állami segítségre 
is szüksége volna. Ilyen a Forster Köz-
pont kezelésében lévő Podmaniczky-
kastély felújítása, a szakorvosi rendelő-
intézet korszerűsítése és számos egyéb 
infrastrukturális fejlesztés. A város 
vezetője abban bízik, hogy a kormány 
ígéretének megfelelően 2020-ig ez a 
térség – így Aszód is − több állami 
forráshoz jut. A városvezetés célja egy 
élő, eleven város megjelenítése, pár-

Sztán István

1948-ban született Kétegyházán. A Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanult. 
1968-tól 2005-ig a Magyar Honvédség kö-
telékében szolgált, ezredesi rangban az aszódi 
laktanya parancsnoka volt. Szereti a történel-
met, imádja a focit és rajong a munkájáért. 
2008 óta a város polgármestere. 

beszéd mindazokkal, akiknek fontos 
Aszód sorsa, egy szép és élhető jövő 
megvalósítása. (x)

Szépülő településképet eredményeztek a fejlesztések Aszódon

8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
+36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu
www.hotelaquamarin.hu

Tavaszi Zsongás Hévízen!
Csak a lap olvasói számára meghosszabbított 

20%-os előfoglalási kedvezménnyel!

34 350 Ft / fő / 3 éjszaka*

 
 
 

 

Hotel Aquamarin, a gyógyító pihenés otthona

VENDéGVÁRÓ

„Ön választ, mi segítünk” el-
nevezéssel új pályázati progra-
mot indított a Tesco, amelynek 
keretében országosan összesen 
26 800 000 forinttal támogat 
helyi közösségeket. A támoga-
tásra április 3-ig nevezhetnek 
a civil szervezetek egészséges 
életmódra ösztönző, gyermekek 
oktatását támogató, valamint 
környezetszépítő aktivitásokkal. 
A Tesco Pest megyében is várja 
azok jelentkezését, akik szeret-
nének tenni a közösségükért!

A pályázat célja, hogy az áruház-
lánc támogatásával megvalósuló 
projektek a helyi közösségek javát 
szolgálják, ott fejtsék ki jótékony 
hatásukat, ahol vásárlói és dolgo-
zói élnek. Éppen ezért a pályázat-
ra 67 körzetben lehet nevezni, és 
67 pályázó nyerhet el egyenként 
400 000 forint támogatást.

A pályázatokat a Magyar Adomá-
nyozói Fórum, mint a Tesco füg-
getlen szakmai partnere értékeli, 
majd körzetenként három pályá-
zatot választ ki. Ezek közül má-
jusban a Tesco vásárlói szavazzák 
meg, mely projektek valósuljanak 
meg: minden vásárlás után 1-1 da-
rab zsetont kapnak, amelyeket az 
áruházakban kihelyezett zseton-
gyűjtő pontokon dobhatnak be a 
kiválasztott és támogatott projekt 
neve mellé. A nyertes pályázato-
kat a 2016. június 13-ai héten hir-
deti ki az áruházlánc.

Bővebb információ: 
www.tesco.hu/kozosseg

Közösen jó történeteket írunk!
Pest megyei közösségeket is támogat a Tesco

RÖVIDEN

Vb-futam a Hungaroringen
Április 23-án és 24-én a mogyoródi ver-
senypályán rendezik meg a túraautó-világ-
bajnokság (WTCC) magyarországi futamát, 
amely okán − elsősorban Michelisz Nor-
bertnek köszönhetően − évről évre nézők 
tízezrei zarándokolnak el a Hungaroring 
kanyargós betonszalagja mellé. A lap-
zártánkig eladott belépőjegyek alapján 
biztosak lehetünk abban, hogy a magyar 
Honda-pilóta élvezi a szurkolói bizalmát, és 
mindent megtesz azért, hogy a futam után 
a dobogóra állhasson.

A Visegrádi Hatok Bécsben
A múlt hónapban az osztrák, a cseh, a 
szlovák, a lengyel és a magyar mellett 
a liechtensteini labdarúgó szövetség 
vezetői is megjelentek a Bécsben meg-
tartott szakmai konferencián. Az MLSZ-t 
dr. Csányi Sándor elnök és Berzi Sándor 
alelnök képviselte. A „visegrádi hatok” 
évente megrendezett találkozójának 
célja, hogy minden résztvevő fél profitál-
hasson a szakmai együttműködésből, s a 
szövetségek egymás tapasztalatait fel-
használva adhassanak választ a sportág 
aktuális kihívásaira, ezzel erősítve hazá-
juk labdarúgását.
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Önálló megye, önálló lappal!
 1,3 millió lakos

 50 000 példány

 187 település 

 16 oldal információ

A  áprilisi számából: 

- Építőipar, ingatlanpiac Pest megyében 
- Portré Benczúr László Prima Primissima-díjas építésszel
- Keresztrejtvény minden lapszámban, nyereményekkel
- Közélet, gazdaság, turizmus, kultúra 

újság megrendelése, információk: takacs.tunde@pestmegyelapja.hu 
hirdetésfelvétel: hirdetes@pestmegyelapja.hu  www.pestmegyelapja.hu
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Közéleti havilap | www.pestmegyelapja.hu

„ÖNÁLLÓ MEGYE, ÖNÁLLÓ LAPPAL!” – a nemzeti ünnephez és a Magyar Sajtó 

Napjához közeledve új színfolttal gazdagodott a magyar sajtópaletta.

Szeretettel köszöntöm a Pest Megye Lapja olva-

sóit! 
Örömmel értesültem arról a kezdeményezésről, 

hogy Pest megye új havilapot indított a közössége 

számára. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a 

sokféle sajtótermék között olyan újsággal is talál-

kozzanak az olvasók, amely az ő életükkel s köz-

vetlen környezetükkel foglalkozik.

Mi, emberek, bár érdeklődünk a nagyvilág és 

a hazánk ügyei iránt, ám szívünk szerint lokál-

patrióták is vagyunk, és szeretjük tudni, hogy mi 

zajlik körülöttünk. Az pedig különösen szép és 

szimbolikus jelentőségű, hogy éppen a Magyar 

Sajtó Napja előestéjén, nagy nemzeti ünnepünk 

alkalmával jelenik meg a Pest Megye Lapja leg-

első száma.Az új laphoz sok erőt, és főként bátorságot kívá-

nok a szerkesztőségnek! El kell mondanom, hogy 

a sajtószabadságot ma igen sokan félreértelmezik. 

Azt gondolom, hogy a sajtószabadság azt jelenti, 

hogy ami igaz, azt akkor is meg kell írnunk, ha 

az esetleg sokak számára kényelmetlen. Hazudni 

pedig semminek és senkinek az érdekében nem 

szabad. Az igazat viszont szabadon el kell mon-

danunk akkor is, ha esetleg megtámadhatnak érte. 

Ehhez minden újságírónak nagy bátorságra és 

nem kevés önmérsékletre van szüksége. 

Gyakran idézzük fel magunkban a francia 

forradalom híres hármas jelszavát: szabadság, 

egyenlőség, testvériség! Büszkén citáljuk, ám nem 

árt tekintetbe vennünk, hogy nehéz mindhármat 

egyszerre megvalósítanunk. Úgy gondolom, hogy 

a szabadságot a szellemiekben kell biztosítanunk, 

az egyenlőségnek elsősorban a törvény előtt kell 

érvényesülnie, a testvériségnek pedig a minden-

napi élet területén kell megnyilvánulnia: többet 

kell segítenünk azoknak, akik a saját hibájukon 

kívül maradtak le az élet harcaiban.

Szívből javaslom a lap készítőinek, hogy szó-

lítsák meg a megyében élő fiatalságot, mert ez az 

egyik legfontosabb feltétele annak, hogy az utá-

nunk jövő nemzedékek idővel átvehessék tőlünk 

a stafétabotot. Végezetül azt kívánom, hogy ennek a szép 

és fejlődő megyének olyan újságot készítsenek, 

amely közvetlen és emberi hangon, szívtől szívig 

és észtől észig szól.Március 15-e a legalkalmasabb pillanat arra, 

hogy Pest megye új sajtótermékkel jelentkezzen 

a hazai lappiacon.

Jókai Anna
Kossuth-nagydíjas írónő, 

a Nemzet Művésze cím kitüntetettje

A magyar gazdaság tavaly 
jobban teljesített a vártnál

Kedvezőbben alakult az államháztartás helyzete, mint ahogy azt korábban 

prognosztizálták. A növekedés elérheti a 2,8 százalékot. Dr. Vereczkey 

Zoltán a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, ter-

mészetesen ehhez hozzájárult az is, hogy az olaj világpiaci ára alacsony 

volt. Főleg ennek következtében az infláció mértéke nulla százalék lehet. 

Nőtt a gazdaság és nőttek az adóbevételek is – szöge-

zi le az elnök. A 2014-es évhez viszonyítva összesen 

848 milliárd forinttal magasabban alakultak a főbb 

adóbevételek. Ez a jobb gazdasági növekedéssel és a 

gazdaság fehéredésével függ össze. A központi költ-

ségvetés 2015. évi kiadásai – különös tekintettel az 

uniós programokra – mintegy 251 milliárd forinttal 

haladták meg az előző évi kifizetéseket. Vereczkey 

Zoltán a Pest Megye Lapjának elmondta, hogy az uni-

ós programokra a tervezettnél 286 milliárd forinttal 

többet, összesen nagyjából 2800 milliárd forintot köl-

tött az ország. Korábban 2500 milliárd forinttal szá-

NEHÉZ, DE SIKERES ÉVE VOLT HAZÁNKNAK 

Ünnep a magyar 
sajtónak, ünnep 

a megyének!

moltak. A központi költségvetés kamategyenlege 38,1 

milliárd forinttal volt kedvezőbb, mint 2014-ben, de a 

tervezettnél is 14 milliárd forinttal jobb lett.

A megyei kamarai elnök szerint a költségvetés 

adóbevételeinek növekedése arra is visszavezethető, 

hogy többet vásároltak az emberek, és ezáltal nőttek 

az áfa-bevételek. A fogyasztás növekedéséhez pedig 

az is hozzájárult, hogy nőttek a bruttó bérek és az 

ország lakosai összes keresetének mennyisége is több 

lett. Összesen 6,2 százalék a növekedés, ami majdnem 

másfél százalékkal több, mint a tervezett.Ìfolytatás a 8. oldalon 

Korszakok találkozása Pest megyében. Az egykori ócsai premontrei kolostor ma refor-

mátus templom. A román kor egyik legértékesebb alkotása  
FOTÓ: MÉSZÁROS T. LÁSZLÓ

Pest Megye Lapja

Minden hónapban egy Pest megyei lát-
nivalót keresünk.

Az itt látható skandináv rejtvény főso-
ra a megfejtés, amelyet nyílt postai leve-
lezőlapon vagy e-mailben küldhetnek el 
kiadónk posta címére: Cosmo Média Kft. 
1139 Budapest, Röppentyű u. 21−23., 
vagy a rejtveny@pestmegyelapja.hu 
e-mail címre. Kérjük, hogy a helyes vá-
lasszal együtt adják meg nevüket és el-
érhetőségüket is.

a megfejtések beérkezési 
határideje: 2016. március 25.

A helyes választ beküldők között Sza-
bó Virág: Szeretettel vár Pest megye 
című könyvét sorsoljuk ki, amelyet a 
Pest Megyei Önkormányzat ajánlott fel. 

A szerencsés nyertes nevét áprilisi lap-
számunkban közöljük, nyereményét pe-
dig postázzuk a megadott címre. 

REJTVéNy

Pásztor Diána

– A népzene felé fordulástól mit várt 
pályája ezen szakaszának elején? Érez-
te, hogy ez lesz az útja? Voltak félelmei, 
rossz tapasztalatai?

– Énekesi példaképem Kovács 
Kati volt, ám a fülekpüspöki Palóc 
Néptáncegyüttesben táncolva és énekel-
ve rádöbbentem arra az ősi erőre, amely 
népdalainkban rejlik. Ezt erősítette Pinc 
közösségének templomi éneklése. Ez 
a pici falu volt nekem gyermekként a 
világ közepe, a magyar nyelv itt egé-
szen más többlettartalmat kapott, mint 
az anyaországban. Utamat sokan siker-
történetnek érezhetik, pedig nem siker-
re vágytam – a karrier szó még jobban 
irritál –, egyszerűen csak örültem, hogy 
énekelhetek, s mások örömüket lelik eb-
ben. Ma is minden fellépés előtt izgulok. 
Rossz tapasztalataim tucatjával voltak 
és vannak, de ezeket gyorsan elfelejtem, 
másként nem lehetnék boldog, és a mű-
vészetem se lenne hiteles, őszinte.

– Hogyan lehet abban a világban 
megőrizni a hivatástudatot, ahol az elő-
adókat sokan árucikknek tekintik?

– A művész mindenkori feladata a 
szellemi-lelki szabadság hívének ma-
radni, így nem érzem magam árucikk-
nek, hiszen szájról szájra terjedek, akár 
a népdal. A közel négy évtized alatt egy 
hónapig volt menedzserem, az önmene-
dzselés is életidegen tőlem, ártalmasnak 
érzem. A világ minden részére szinte 

kizárólag kis közösségek invitáltak, 
majd mindenüvé vissza is hívnak. Egy-
re fokozottabban érzem a művészetek 
fontosságát, lelkeket gyógyító hatását. 
Szólókoncertjeimen sokszor látok síró 
szemeket, ettől az enyém is gyakran 
könnybe lábad…

– Származása Felvidéken, s a mai 
Magyarország területén is okozott ne-
hézségeket. A Pest megyei emberek kö-
zött miként sikerült otthonra találnia?

– Az egykori Csehszlovákiában 
sokszor „magyarka” voltam, az egye-
temre átkerülve még az elit Eötvös 
Collegiumban is egészen az 1981-es 
Röpülj páva versenyig a „cseh”, a „szlo-
vák” lány, aki akcentussal bár, ám, „jaj, 
de szépen” beszél magyarul. Ekkortájt 
kaptam a Népművészet Ifjú Mestere 
címet. Csehszlovák állampolgárként 
ezt nem lehetett könnyek nélkül át-
élni. Nehéz évek voltak ezek a dup-
lakisebbséginek, összekuszált lelkem 
lassan kezdett megválni őseim palóc 
nyelvjárásától, a palóc humortól. Lelki 
nyugalmat akkor éreztem igazán, ami-
kor megtaláltuk Pilisszentlászlót, ahol 
otthont teremtettem. Ez a Felvidékre 
emlékeztető, egykoron csak szlovákok 
lakta kis falu adta a biztonságot, lassan 
pilisi lokálpatrióta lettem, aki nemcsak 
a tájat, de a lakosokat is imádja, örül 
a sokszínű Pest megyének, a Dunaka-
nyarnak, ahol több nemzetiség, kultúra 

él együtt. Jóleső érzés, hogy az idő-
sebb szentlászlóiakat „Daj Bozse dobry 
gyennyel” köszöntöm, s ezt örömmel 
viszonozzák. Legalább 50 ország tájait, 
lakóit ismerhettem meg, de a legszebb 
érzés mindig a hazatérés. Mikor kiné-
zek házunk ablakából a hegyekre, a 
gyerekkoromat idézik fel előttem. Az 
itteniek egyszerű és befogadó szeretete 
is nagyon jólesik. A Pest Megye Dísz-
polgára cím azért nagyon kedves ne-
kem, mert azoktól kaptam, akik közt a 
mindennapjaim élem.

– Munkája mellett a családi teendők 
is sok örömteli kötelességet jelentenek. 
Milyen egy átlagos napja? Van olyan 
egyáltalán?

– Vágyom egy átlagos napra, de 
mindig keresztülhúzza valami. Hetente 
minimum két nap örömteli unokázás, 
két nap énektanítás, két-három fellépés, 
egy-egy alkalmi megjelenés adódik, 
egy nap pedig a ház körüli teendőké. 
Évente kétszer-háromszor legalább egy 
kéthetes periódus a kikapcsolódásé, az 
utazásé. Ezek nagyrészt messze a városi 
civilizációtól történnek: egy alföldi ta-
nyán, egy háromlakosú faluban, az Al-
pok menedékházaiban, a laoszi őserdő-
ben, elhagyatott fjordokon, különböző, 
majdnem lakatlan szigetek öbleiben…

– Akad idő, amit csak önmagára 
szánhat?

– Tudatosan igyekszem lelassítani az 
idő pergését. A népdal, akár a hit, kötött 
és mély alázatot követel. Ezt kaptam 
anyai, paraszt felmenőimtől, apai ágon, 
juhász ivadékként pedig a szárnyalás, a 
szabadság örömét. Bölcsebbé válva egy-
re inkább a szabadság érzetét élvezem, 
s miközben a kertünkben „kapirgálok”, 
a lelkem szárnyal. Lelki éghajlatom a 
csend élvezését óhajtja, mert befelé for-
dít, akár a halk ima. Juhász nagyapám 

Töltött karaj őzgerincbe sütve 
– Szvorák Katalin receptje

Hozzávalók: 1 db őzgerincformához:
6-7 szelet karaj, 1/2 kg darált hús, 2 

szikkadt zsemle, 4 tojás, 20 dkg sajt, 35 dkg 
bacon szalonna, só, bors, fokhagyma, étel-
ízesítő, petrezselyemzöld.

Elkészítés:
Az őzgerincformát kiolajozzuk, kibélel-

jük bacon szalonnával úgy, hogy a szélein 
lelógjon. A karajt kiklopfoljuk, fűszerezzük 
ízlés szerint. A hússzeleteket előbb lisztbe, 
majd tojásba mártjuk, reszelt sajtba forgat-
juk, és így tesszük a formába. A zsemlét be-
áztatjuk vízbe vagy tejbe – ki ahogyan sze-
reti –, a darált húst beízesítjük sóval, borssal, 
fokhagymával, petrezselyemmel, s két tojást 
keverünk bele. Ezt a tölteléket ráhelyezzük 
a formában lévő karajszeletekre, majd ezt 
is befedjük lisztbe, tojásba, sajtba forgatott 
karajjal. Legvégül a lelógó bacon szalonnát 
ráhajtogatjuk a hús tetejére. Alufóliával 
lefedjük. Előmelegített sütőben közepes 
lángon 45 percig a fóliával sütjük, majd azt 
levéve még nagyjából 20 percig a formában 
hagyjuk. Ezután tepsire borítva még 20-25 
percig pirítjuk. Nagyon finom, laktató étel. 
Köretnek rizst vagy akár petrezselymes 
krumplit tálalhatunk.

A civilizációt, a városi zajt hátrahagyva igazi a pihenés

Könnyűzenével indult, ám a nép-
dalok előadása közben vált igazán 
önazonossá. Nosztalgiázó felvidéki, 
de emellett igazi pilisszentlászlói 
lokálpatrióta, aki Pest megyében 
lelte meg lelki nyugalmát. Népszerű 
művészként és szeretett nagymama-
ként adódó elfoglaltságai mellett is 
igyekszik rátalálni a csendre, mely 
által befelé tekinthet.

ajkát is ritkán hagyta el a szó, de az 
messzire hallatszott… A legtöbb ember 
menekül a csend elől, nem tud vele mit 
kezdeni, mert így szembesülnie kellene 
önmagával. Igyekszem sokat olvasni, 
mostanában az emberi psziché meg-
közelítése izgat, Polcz Alaine, Feldmár, 
Popper és Szepes Mária gondolatait 
fűzöm tovább. Most épp Lesznai Anna 
kétkötetes családregényével „bajló-
dom”, élvezve mély kor- és emberrajzát. 
Tévénk 25 éve nincs, leginkább zenét 
hallgatok. Optimista hitem egyik alap-
gondolata: „Ahol felcsendül az ének, ott 
megszelídül a lélek!”. 

„Jólesik 
a befogadó 
szeretet”

Szvorák Katalin losonci születésű liszt Ferenc- és Kos-
suth-díjas előadóművész, pest megye Díszpolgára, a magyar 
Kultúra lovagja. 34 önálló tematikus albumot adott ki, s közel 
50 országban koncertezett. Jelenleg pilisszentlászlón él férjével. 



16       kéPeslAP 2016. március  

Ráckevei szerb templom

Az 1487-ben felszen-
telt ráckevei Szerb 
(Nagyboldog-asszony)-
templom Magyarország 
egyetlen gótikus szerb 
temploma. Középko-
ri stílusú freskókkal 
gazdagon díszített 
belsejében rokokó 
ikonosztáz található, a 
vörösmárvány sírlapok 
némelyike pedig az 
1500-as évek elejéről 
származik.
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Pest megyében 2012-ben jött létre a Megyei 
Értéktár Bizottság a magyar nemzeti érté-
kekről és a hungarikumokról szóló törvény 
alapján. A testület feladata, hogy értékelje 
és elbírálja a megyei értéktárba felvenni 
javasolt települési értékeket. Ilyen javas-
latot bárki kezdeményezhet és benyújthat 
az adott érték fellelhetősége szerinti ön-
kormányzatnál vagy a megyei értéktárnál. 
Pest megyében jelenleg 134 értéket tartanak 
nyilván, ezek közül 17-et nemzeti értéke-
ink közé ajánl felvenni a bizottság. A Pest 
Megye Lapja felvállalta, hogy hónapról 
hónapra bemutat néhány értéket, amelyeket 
üdvözletként, a Pest megyei embereknek 
küld el képeslap formában. 

fotók: nagy barbara és török györgy

A Pest megyei 
értéktárról

Az épen maradt magyarországi török 
építészeti emlékek között jelentős he-
lyet képvisel a 17. században emelt érdi 
minaret. A 23 méter magas építmény 
tornyát 1970-ben rekonstruálták, erké-
lyéről tiszta időben csodás körpanorá-
mában gyönyörködhetnek a látogatók.

érdi 
minaret

Radnay Béla szobrászművész 
alkotása, az 1849. április 6-i 
győztes isaszegi csata em-
lékére állított Honvéd-szo-
bor az ütközet helyszínén 
áll. A város jelképének szá-
mító emlékmű talapzatán a 
csata négy vezető táborno-
ka, Görgey Artúr, Damjanich  
János, Klapka György és Aulich  
Lajos domborműve látható. Isaszeg Honvéd-szobor

Börzsönyi 
kisvasút


