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Az exportból 8,5; az importból 5,9 százalékos az agrárium részesedése, a nem-
zetgazdaság külkereskedelmi aktívumából 2016 első hét hónapjában 26 százalék. 
Az idei évet értékelő agrárgazdasági fórumról az 5. oldalon olvashatnak. 

Pest Megye Lapja

Régiónk kapu lehet a Távol-Kelet
és Kelet-, Délkelet-Európa felé
Pest megye hazánk legdinamikusabban fejlődő megyéje, egyben Kelet-Közép-Eu-
rópa egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége, amely immár az önállósodás 
útján lépdel a még kedvezőbb jövő felé.

Pásztor Diána

A következő három évben a megye 80 
milliárd forintot fordíthat arra, hogy 
beérje az uniós források elosztásában 
eddig kedvezőbb helyzetből indult vi-
dékeket. E forrás a gazdaság fejlesztését 
a legkülönbözőbb irányokból támogatja 
majd, hogy kedvezőbb legyen a mun-
kavállalók helyzete, élhetőbb környe-
zetben kapcsolódhassanak be a helyi 
munkaerőpiac és a mindennapi élet 
vérkeringésébe.

Bár a válság különösen kedvezőtle-
nül érintette megyénket, mindenképp 
bizakodásra ad okot a kiemelkedő 
vállalkozói aktivitás, melynek a Liszt 
Ferenc repülőtér térségének fejleszté-
séhez hasonló célok további lendületet 
adhatnak. A megyei demográfiai hely-
zet ugyan magán viseli az országosan 

KiemelKedő vállalKozói aKtivitás a megyében

jellemző problémákat, ám a korösszeté-
tel tekintetében még így is a legjobbak 
közé tartozik. Iskolai végzettség terén is 
előkelő helyen áll a régió – sok fiatal, 
képzett munkavállalóra alapozhat ez a 
vidék, ahol az országos átlagnál keve-
sebben szorulnak szociális ellátásra.

Pest megyét érintik a nemzetközi je-
lentőségű európai közlekedési folyosók, 
s a Kárpát-medencén belül is rendkívül 
kedvező a terület fekvése. A közlekedési 
hálózat, a települések sűrűsödő rendsze-
re kiemelkedő potenciált rejt magában. 
E régió kapu lehet Kelet- és Délkelet-
Európa, de a légi közlekedés fejlesztésén 
keresztül akár a Távol-Kelet felé is. 

A turizmus terén egyértelmű a cél: 
kilépve a főváros árnyékából önálló úti 
céllá válni. Ehhez az utat elsősorban a 

megyei értékek felismerése kövezheti ki, 
Pest megye lakosainak rá kell ébredni-
ük: a kultúrára, az aktív szabadidő-el-
töltésre és az egészségmegőrzésre épülő 
vonzerők teljes tárházát megtalálhatják 
helyben is. A megye kettős képet mutat: 
a budapesti agglomeráció nagy gazda-
sági aktivitásával, szellemi potenciáljá-
val, a tőkebefektetések irányultságának 
köszönhetően lényegesen vonzóbbnak 
látszik, mint a dinamikus fejlődésből 
kimaradó, periférikus területek. A 80 
milliárd forintos támogatás elosztásánál 
ennek fényében arról sem feledkeznek 
majd meg a döntéshozók, hogy e kü-
lönbségeket kiegyenlítsék.

ÌSzabó Istvánnal, a Pest Megyei 
Közgyűlés elnökével évértékelő interjút 

olvashatnak lapunk 8–9. oldalán

A Megyeháza visszafogott, de elegáns pompájával az egyik legszebb klasszicista épület 

Fókuszban az 
egészségesebb 
táplálkozás
sB

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) élelmiszeripari tagjainak tá-
mogatása érdekében együttműködési 
megállapodást kötött az egészségtu-
datos táplálkozást segítő élelmiszerek 
fejlesztése és a lakosság egészségi ál-
lapotának javítása terén naprakész és 
hiteles információkkal rendelkező Ma-
gyar Dietetikusok Országos Szövetsé-
gével (MDOSZ), valamint a Táplálkozás, 
Életmód és Testmozgás (TÉT) Platform 
Egyesülettel. Az eseménynek a Biarritz 
étterem és kávézó adott otthont 2016. 
október 18-án. 

 A sajtótájékoztatón Győrffy Balázs, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnö-
ke beszámolt arról, hogy még 2016-ban 
kiírhatják a közepes méretű élelmiszer-
ipari vállalkozások számára a pályáza-
tot a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Programról (GINOP). A pályá-
zati feltételek kidolgozásban szerveze-
tük tevékenyen részt vett, és képviselte 
élelmiszeripari tagjai érdekeit. 

A Földművelésügyi Minisztérium 
által megalkotott hosszú távú nemzeti 
élelmiszer-gazdasági program (Magyar-
ország Élelmiszer-gazdasági Stratégiai 
Programja 2016-2050) kapcsán kiemel-
te, hogy a stratégia kiváló iránymu-
tatást ad a hazai élelmiszer-gazdaság 
távlati fejlesztéséhez. A Kamara a prog-
ramot tagjai körében véleményezteti, és 
a javaslatokat összegezve hozzá kíván 
járulni a stratégia véglegesítéséhez, va-
lamint az élelmiszer-gazdaság sikeres 
jövőjéhez. 

„A Kamara kiemelt célja, hogy segít-
se a fogyasztókat a tudatos élelmiszer-
választásban, és ezáltal hozzájáruljon 
a lakosság egészségi állapotának javí-
tásához, ehhez pedig támogatni kell az 
egészségtudatos táplálkozást segítő élel-
miszerek fejlesztését” – mondta Győrffy 
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara elnöke. Az együttműködési meg-
állapodás a kitűzött célok elérése érde-
kében köttetett.

ÌA cikk folytatása a 8. oldalon
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a holnap egyik városa Újhartyán

PML

A díjazottak között van a Pest megyei 
Újhartyán, amely Debrecen és Szek-
szárd megyei jogú városok mellett „A 
művészet, a kultúra, az örökség meg-
őrzéséért” kategória nyertese. 

Az ünnepségen dr. Réthelyi Miklós, 
a Holnap városáért díj fővédnöke, az  
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság 
elnöke beszédében kiemelte az Egye-
sült Nemzetek Közgyűlése 2015 szep-
temberében elfogadott igen fontos és 
jövőnket alapjaiban érintő határozatát. 
A dokumentum célkitűzései a váro-
soknak jelölnek ki feladatokat. Ilyenek 
például a nyomortelepek felszámolása, 
a tömegközlekedés bővítése, a tudatos 
várostervezés és településigazgatás az 
ott lakók bevonásával, a kulturális és 
természeti örökség megóvása, megvé-
dése, a városok kedvezőtlen környezeti 
hatásainak csökkentése, vagy a bizton-
ságos, elérhető zöld- és közterületek 
megteremtése. 

Dr. Szeneczey Balázs főpolgármes-
ter-helyettes azt hangsúlyozta, hogy 
bár „különböző kihívásokkal küzdünk, 
és a megoldásaink, válaszaink is el-
térőek lehetnek, valamiben biztosan 
hasonlítunk: úgy akarjuk megoldani a 
jelen városának problémáit, hogy vala-
mennyi válaszunk a jövőt is szolgálja 

979
Jóllehet lapzártánk napjaiban még nem 
álltak rendelkezésünkre a végleges ada-
tok, de az október közepi összesítések 
szerint Pest megyében 979 hektáron vé-
geztek a borszőlő szüretelésével. A beta-
karított mennyiség meghaladja a 17 800 
tonnát, míg a borszőlő termésátlaga 
18,1 tonna hektáronként. A szüret első 
tapasztalatai a szőlősgazdák és a borá-
szok várakozásai alapján mennyiségileg 
vegyes, de minőségileg jó évjárat lehet 
az idei bor. 

WaLter BéLa

A művészetek hazai fővárosában a 
korabeli helyszíneken kortárs kép-
zőművészek szabadtéri installációi 
idézték fel az 1956 őszén történteket. 
A város meghívásos pályázatára beér-
kezett public art alkotások november 
4-éig voltak láthatóak és hallhatóak 
Szentendre hét forgalmas pontján. 
Csató Máté Pecsét című, Konyec fel-
iratú objektje egyszerre szimbolizálta a 
kommunista bürokráciát és a rendszer 
emberi sorsokat megpecsételő mivoltát. 
Tóth Eszter Vörös csillag című hatal-
mas térinstallációja a valaha legyőzhe-
tetlennek hitt hatalom sikátorba szorult 
romlását, karikatúrává válását érzékel-
tette. A Nyárson égetett könyvek című 
ef Zámbó István-szobron a nyársra hú-
zott könyvek jelképes, színezett vaslán-
gok fölött forogtak. Vincze Ottó Halld 

Rendhagyó megemlékezés szentendrén
megyénKben is méltón emléKezteK ’56 hőseiRe

Pest megye valamennyi 
településén méltóképpen 
emlékeztek meg az 1956-
os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójáról. 
Szentendrén rendhagyó, 
tematikus programsorozat-
tal tisztelegtek az októberi 
hősök emléke előtt.

meg a hangom! című performanszában 
az 50-es években rögzített hangfelvé-
telek és hangeffektusok a Ferenczy 
Múzeum épületének homlokzatán el-
helyezett, mozgásérzékelőkkel ellátott 
hangszórókon át, többcsatornás mon-
tázsban szólaltak meg. 

Az installációk helyszíneit bárki a 
tetszése szerinti sorrendben is felkeres-
hette, de a művészet- és helytörténé-
szek vezette séták során egy rendhagyó 
történelemóra részesei lehettek. (A tör-
ténelmi vonatkozásokat és a kiállított 
művek leírását egy ez alkalomra ké-
szült kiadvány foglalja össze.)

A központi megemlékezésnek a Pest 
Megyei Könyvtár színházterme adott 
otthont, ahol Verseghi-Nagy Miklós pol-
gármester és dr. Fónagy János, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti 
államtitkára mondott ünnepi beszédet, 
majd sor került a városi kitüntetések át-
adására. Ezt követően a Térszínház mű-
vészei és a Ferences Gimnázium diákjai 
közös előadásában Kovács Dániel Gábor 
Darázsfészek című drámáját tekinthette 
meg a közönség. 

Az évfordulóhoz kapcsolódó kísé-
rőprogramok közül szólnunk kell a 
Városháza dísztermében megrendezett 
egész napos konferenciáról, amelyen 
Szentendre testvérvárosai közül Zilah 
és Kézdivásárhely képviseltette ma-
gát. A konferencia díszvendége Tófalvi 
Zoltán erdélyi történész, újságíró volt, 
aki harmadfél évtizede kutatja a Romá-
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niában korábban elhallgatott, Magyar-
országon pedig máig szinte teljesen 
ismeretlen erdélyi ’56-os mozgalmak 
történetét, valamint a brutális megtor-
lások dokumentumait.

Hírt kaptunk arról a tudományos 
szenzációról is, hogy a Ferenczy Múze-
umi Centrum munkatársai a Pest Me-
gyei Levéltárban megtalálták az 1956. 
október 30-án megalakult Nemzeti 
Bizottság korábban elveszettnek hitt 
iratait. Részleteket láthattunk továbbá 
abból a megrázó dokumentumfilmből 
is, amely Tófalvi Zoltán erdélyi újság-
író kutatásai alapján készült, operatőre 
pedig Miholcsa Gyula ugyancsak erdé-
lyi filmrendező. A filmben a megtorlá-
sok túlélői nyilatkoznak, s a forgatás 
során végiglátogatták a büntetések 
végrehajtásának helyszíneit is. A Vá-
rosház Galériában a Ferenczy Múzeumi 
Centrum munkatársai által összegyűjtött 
’56-os relikviákból láthattunk kiállítást, 
s megtekinthettünk egy válogatást a 
Vajda Lajos Stúdió alkotóinak az 1956-
os forradalom előtt tisztelgő munkáiból. 
A MANK Galériában pedig Jelek és jel-
képek ’56-ról címmel nyílt kiállítás. A 60 
évvel ezelőtti eseményeket feldolgozó 
filmalkotásokkal emlékezett az évfor-
dulóra a P’Art mozi Ötven60 – Lámpás 
című vetítéssorozata, melynek kereté-
ben mások mellett a Gulyás testvérek 
Malenkaja rabatyonka, Gárdos Péter 
Szamárköhögés és Sándor Pál Szeren-
csés Dániel című filmjét láthattuk. 

Halló...'

pedagógus, a Történelemtanárok 
Egyletének elnöke

Miklósi László A Fővárosi Önkormányzat dísztermében vehették át városi önkormányzatok és vál-
lalkozások a 2016 Holnap városáért díjat. A 2013-ban alapított Nemzeti Fenntartha-
tó Városdíj része a már 2010-ben útjára indított City Hungary Programnak. 

WB

− Hogyan vált iskolai tananyaggá az 
1956-os forradalom és szabadságharc?

− Nem egykönnyen és nem is el-
lentmondásmentesen. Először arról kell 
szólnom, mikor hogyan fogadták diák-
jaink 1956 tanítását a rendszerváltást 
követő években. Az első szabad vá-
lasztások azokat a történelemtanárokat 
igazolták, akik mindig is forradalom-
nak tekintették 56-ot. Ők igen kevesen 
voltak, miként azok is, akik hithű bol-
sevikoknak vallották magukat. 1990 
eufórikus hangulatot hozott, ám egyes 
56-os szervezetek hamarosan a diákok 
számára ellenszenves stílusban foglal-
tak állást napi politikai kérdésekben, 
így ezzel maga 1956 is ellenszenvessé 
vált tanítványaink jó részének számá-
ra. A forradalom azonban szép lassan 
tananyag lett, szinte ugyanolyan for-
mában, mint bármi más.

− Napjainkban hogyan adható át a 
gyerekeknek 1956 öröksége?

− Egy történelemtanárnak szakmai 
felkészültsége és szakmai tisztessége 
alapján kell tanítania. Sokszor igen 
nagy a késztetés arra, hogy egy-egy 
elemet kiemeljenek 1956-ból. Most ép-
pen sokkal több szó esett a szabadság-
harcosokról, mint más résztvevőkről. 
Természetesen meghatározóan fontos 
része volt 56-nak a Corvin köziek vagy 
a Széna tériek szó szerinti élet-halál 
küzdelme, de nyilván nem becsülhető 
le a munkástanácsok vagy éppen az 
írók szerepe sem. És persze az is érde-
kes, hogy a közember miképpen élte át 
1956-ot. A forradalom meghatározó 
elemeit úgy kellene tanítani minden 
történelemtanárnak, oktatónak, hogy 
az a diákjaink számára élményszerű 
és hiteles is lehessen. Ehhez különö-
sen fontos, hogy a gyerekek nézzenek 
utána, saját családjuk, környezetük mi-
képpen élte át 1956 őszét.

− Ehhez mire lenne szükség?
− Leginkább az általános iskolai 

tanításon kellene változtatni. Megfe-
lelő idő kellene arra, hogy a gyerekek 
megszerethessék a történelmet, játszva, 
vitatkozva tanulhassanak, alaposan 
körbejárhassanak egy-egy történelmi 
helyzetet. Általános iskolában nem 
kellene „mindent” megtanítanunk a 
gyerekeknek, kevesebb több lenne. 
Szükséges lenne azonban a diákoknak 
többet megtudniuk történelmünk de-
mokrata nagyjairól, s egyúttal, persze, 
az iskolákban is gyakorolniuk kellene a 
demokráciát. 

Mesék óvodások számára a gyermekjogokról
Pásztor Diána

Az országos betegjogi, ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Köz-
pont (obDK) „MesÉlJ jogosan” című 
gyermekjogi szakmai napjával az 
elmúlt két hónapban az egész or-
szágot bejárta. A meghívott óvoda-
pedagógusok megismerkedhettek Az 
elveszett madártoll című beszélgetős 
gyermekjogi mesekönyvvel, melynek 
használatához módszertani segítséget 
is kaptak a rendezvényeken.

November 9-én a Pest megyei óvodák 
szakemberei is kézbe vehették az OBDK 
legújabb kötetét, melynek kiemelt cél-

ja, hogy a legkisebbekkel megismer-
tesse jogaikat – mondta Herczeg Rita 
gyermekjogi referens. 

Az elveszett madártoll című mese-
könyvben tíz történetet találhatunk 
Boldizsár Ildikó tollából. A mesék ál-
lat- és emberszereplők segítségével, 
mindennapi élethelyzetekből kiindulva 
veszik sorra az alapvető emberi jogokat, 
ám a kötelességekről sem feledkeznek 
meg. – Megjelenik bennük az emberi 
méltóság témája, a hátrányos megkü-
lönböztetés és a bántalmazás tilalma, 
a tulajdonhoz, az egészséges élethez, a 
tanuláshoz való jog, de az idősebbek 

Schulcz József polgármester átveszi a díjat fotó: skuta vilmos 

egyben. Takács Júlia, a City Hungary 
ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a 
cél, hogy minél jobb, élhetőbb hellyé 
váljon otthonunk, ahol jó élni. Szerinte 
a fenntartható fejlődés emberléptékűvé 
válik a magyar városokban, települése-
ken is: a helyi emberek érdekében is tör-
ténik a magasabb életminőség elérése. A 
„Fenntartható városért” kategória díja-

zottjai Debrecen, Tata és Zalaegerszeg 
városa; a „Zöld városért” kategóriában 
Budapest XIII. kerülete, Gyula, vala-
mint Mórahalom városa, míg a cégek 
közül a MOL Magyarország MOL Bubi 
Programja vehetett át díjat. Az „Üzlet 
a városért” kategóriában a Budapest 
Bank Zrt. Békéscsabáért programját is-
merték el. 

Immár negyed évszázada várja a tanuló-
kat a budakeszi Prohászka Ottokár Gimná-
zium. Az évfordulót ünneplő eseményen 
Spányi Antal megyés püspök mondott 
köszöntőt. A szentmise után Török Csaba 
igazgató szólt a jelenlévőkhöz. Hálával 
beszélt a kezdetekről, amikor a keresztény 
értékekben elkötelezett, hívő családok 
nagy örömére megnyithatta kapuit az 
intézmény.

Dunakeszi északi részén hamarosan 
megépül az M2-es autópálya ottani cso-
mópontját a 2-es főúttal összekötő út 
− olvashattuk a Magyar Közlönyben. A 
kormányhatározat szerint a projekt előké-
szítési és kivitelezési feladatait a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. látja majd el. 
A várható költség − a pénzügyi tranzak-
ciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári 
díjakkal együtt − 2016-ban 40,14 millió, 
2017-ben 2 milliárd 910,15 millió, 2018-
ban pedig 833 millió forint lesz.

rÖVIDeN

tisztelete is – szemezget a tárgyalt kér-
déskörök közül Herczeg Rita. Az ország 
összes óvodája – ezen belül Pest megye 
több mint 500 óvodája – két-két pél-
dányt kap a mesekönyvből, melynek 
használatához a szakmai napon nyúj-
tanak segítséget. A jogok megismerte-
téséhez az is nagyon fontos, hogy az 
ovis foglalkozásokon ne csupán felol-
vassák a meséket, de beszélgessenek is 
róluk. Az ehhez szükséges módszertani 
tudáshoz segítik hozzá a pedagógu-
sokat az országjárás során, amelynek 
záró állomása a fővárosi és Pest me-
gyei összevont rendezvény volt.

A megyei önkormányzatoknál ven-
dégeskedve az OBDK szakemberei a 
résztvevők kérdéseire is igyekeztek vá-
laszokat adni, s a tapasztalatok meg-
osztására is biztosítottak lehetőséget.

– A megjelentek körében nagyon 
pozitív fogadtatásra lelt ez a kezde-
ményezés. Fontos, hogy a gyerekek a 
jogaik megismerése mellett azt is meg-
tanulják, hogyan kérhetnek segítséget.  
A mesekönyveket máris használják 
az óvodák, sőt olyan pedagógusról is 
hallottunk, aki az egyik történetből 
bábelőadást kíván készíteni – mondta 
végezetül a szakember.” 

A nyársra húzott könyvek egy 1956. október 28-ai eseményre emlékeztettek...
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akár húzóágazattá válhat az agrárgazdaság
többszöRös tÚljelentKezés tapasztalható a pályázatoKnál

ViDa tünDe

Egészen friss információkkal érkezett a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)  
Dunaharasztiban tartott szakmai konzul-
tációs fórumára Gyuricza Csaba, a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) azóta már leváltott elnöke. Kifej-
tette, hogy a hivatal október 25. óta nem 
a Földművelésügyi Minisztérium, ha-
nem a Miniszterelnökség háttérintézmé-
nyeként működik, de a szakmai munkát 
ugyanúgy végzik, ahogy eddig. Beszélt 
arról is, hogy az MVH a tervek szerint 
2017. január 1-jétől ugyan megszűnik, 
de ez a kifizetéseket nem befolyásolja. 
Kifejtette, hogy az uniós közös agrárpo-
litika rendszerének egyik legfontosabb 
éve a 2015-ös volt, mert teljesen átala-
kult a struktúra, a kifizetések rendszere, 
ami mindenkitől sok türelmet és önmér-
sékletet kívánt, és nehézséget jelentett. 
A legfontosabb az előzetes ellenőrzés 
lehetősége, ami támogatást jelentett a si-
keres pályázatok benyújtásához. Továb-
bi segítség az agrárium számára, hogy 
tizenegyre növelték azoknak a támoga-
tási jogcímeknek a számát, amelyeknél 
az MVH október 16-tól előleget fizet. 
Magyarország él azzal a lehetőséggel is, 
hogy legfeljebb 70 százaléknyi előleget 
fizet a pályázóknak, amely karácsonyig 
elérheti a 200 milliárd forintot – össze-
gezte az elnök. – Mindenkit szeretnénk 
megnyugtatni, hogy az a fajta átszerve-
zés, ami az elmúlt hónapokban megkez-
dődött, és a következő néhány hétben 
még jobban felgyorsul, nem érinti a 
kifizetéseket és a pályázati elbírálást – 
kezdte előadását Kis Miklós Zsolt, a Mi-
niszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért 
felelős államtitkára. Kifejtette, hogy a 
kormányzat egy új projektértékelő rend-
szert dolgozott ki, amelyet a parlament 

Az agrárgazdaság 2016-os 
eredményeiről, a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) napirenden 
lévő átalakításáról és a me-
zőgazdasági támogatások 
hosszú távú jövőjéről is 
szó esett azon a fórumon, 
amelyet október végén, 
Dunaharasztiban rendezett 
a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara. Czerván György 
államtitkár azt mondta, az 
agrárium a nemzetgazda-
ság húzóágazata lehet.

is elfogadott. Eszerint nemcsak az MVH 
munkatársai vesznek részt az elbírálás-
ban, hanem mindenki, akit a szakmai 
névjegyzékben regisztráltak. Mostanáig 
már több mint háromszázan vannak eb-
ben a névjegyzékben. 

Az államtitkár azt mondta, bíznak 
benne, hogy a módosítás miatti csú-
szást sikerül behozni annak köszönhe-
tően, hogy nagyobb csapattal gördülé-
kenyebben tudnak dolgozni. Kitért arra 
is, hogy 2016-ot a pályázati kiírások 
évének tekintették. Nagy az érdeklődés, 
minden pályázatnál 2-3-szoros a túl-
igénylés, kivétel az öntözésfejlesztésre 
vonatkozó kiírás, amelyet éppen ezért 
meg is vizsgálnak. 2017-ben zajlik 
majd a pályázatok szakmai bírálata. A 
beruházásokat saját kockázatra el lehet 
kezdeni. Ez alól azok az esetek sem 
kivételek, amelyeknél közbeszerzésre 
van szükség. Ebben az esetben felté-
teles közbeszerzéssel kezdhető meg 
a beruházás –  részletezte Kis Miklós 
Zsolt. Azt mondta: nagyon jó és ko-
moly hitellehetőségek is segítik az ag-
rárgazdaságban tevékenykedőket. Sza-
vait azzal zárta, hogy a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal beolvad a 

Idénymunka csak 
szabályosan!
Az idénymunkások szabályos és egysze-
rű foglalkoztatására hívja fel a figyel-
met közleményében a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal. Az őszi betakarítások ide-
jén a gazdálkodóknak több munkaerőre 
van szükségük, mint máskor. A legjobb 
megoldás az átmeneti létszámnövelés-
re az úgynevezett egyszerűsített fog-
lalkoztatás, amely az idénymunkások 
alkalmazásának legcélszerűbb módja – 
közölte dr. Kis Péter András adószakmai 
szóvivő. Egy munkáltató ugyanazt az 
idénymunkást maximum 120 napra al-
kalmazhatja egyszerűsített foglalkozta-
tás formájában egy naptári éven belül. 
A feleknek elég szóban megállapodni-
uk, de a munkáltatónak be kell jelen-
tenie a NAV-nál ezt a foglalkoztatást. 
Az a munkáltató, amelyik nem jelenti 
be idénymunkása foglalkoztatását, bír-
ságra számíthat. 

Pályaválasztási 
kiállítást tartottak 
Gödöllőn
A Pest Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya min-
den évben megrendezi a Pest 
megyei „Pályaválasztási Kiállí-
tás” rendezvénysorozatot. Idén a 
kiállítássorozat első állomása Gö-
döllő volt október 7-én. A gödöllői 
kiállításon 25 kiállító (17 szakkép-
ző iskola és 8 szakmai szervezet) 
mutatkozott be. Az eseményre 24 
iskolából 988 diák és 63 kísérő lá-
togatott el – közölte a Pest Megyei 
Kormányhivatal. 

Elhunyt Tóth István 
fotóművész

Életének 94. évében, 2016. október 
15-én elhunyt Tóth István, az Évszá-
zad Kiváló Fotóművésze, Pest Megye 
díszpolgára, Hazám-díjas, számtalan 
nemzetközi fotóművész-szövetség tisz-
teletbeli tagja, akinek képeit 2200-nál 
is több kiállításon díjak százaival jutal-
mazták. Három ciklusra bontható élet-
művének talán legismertebb alkotása 
a Nehéz út volt című kép. Tóth István 
élete nagy részét Cegléden töltötte, iga-
zi lokálpatrióta volt. November 3-án, 
a szívének kedves városban helyezték 
végső nyugalomra. 

Az agrárgazdaság 2016-os eredményeiről tartottak fórumot fotó: skuta vilmos

Göncz Árpádról utcát, Bibó Istvánról 
teret neveztek el Budaörsön. 2016. 
október 22-én ünnepélyes keretek 
között avatták fel a Városházánál 
találkozó teret és utcát. Az eseményen 
a Göncz család több tagja, köztük 
dr. Göncz Kinga korábbi miniszter, 
európai parlamenti képviselő is jelen 
volt. Bibó István gyermekei üzenet-
ben köszöntötték a résztvevőket. A 
huszadik század két meghatározó 
személyiségének emléket állító díszes 
névtáblákat az ’56-os események 60. 
évfordulójára létrehozott Emlékbi-
zottság támogatásával valósította meg 
Budaörs Város Önkormányzata.

fotó: pml

Magyar Államkincstárba, ami valójá-
ban megyei szinten jelent különbséget. 
Megszűnnek az MVH önálló megyei 
kirendeltségei, és agrártámogatási fő-
osztályaként a kormányhivatalokhoz 
tartoznak majd a jövőben. 

Czerván György, a Földművelésügyi 
Minisztérium agrárgazdaságért felelős 
államtitkára előadása elején előrebocsá-
totta, hogy az agrárium szereplői vár-
hatóan nagyon büszkék lehetnek majd 
2016-os teljesítményükre, mert már lát-
ható, hogy a mezőgazdaság a súlyához 
képest jelentős szerepet játszik a GDP 
emelkedésében. 

A tavalyi visszaesés után – 2015 elég 
nehéz év volt a kedvezőtlen időjárás 
miatt – az első félévben majdnem 11 
százalékos a mezőgazdaság bruttó hoz-
záadott értékének növekedése – húzta 
alá. Az exportból 8,5; az importból 5,9 
százalékos az agrárium részesedése, a 
nemzetgazdaság külkereskedelmi aktí-
vumából az idei év első hét hónapjában 
26 százalék. Az idei betakarítási ered-
ményeket ismertetve elmondta, hogy a 
termelési szerkezetben nincs jelentős 
változás, a nyári betakarítási adatok 
alapján az előző öt év átlagához képest 
minden nyári betakarítású gabona ter-
mésátlagában legalább húsz százalék 
növekedést könyvelhetnek el. Búzából 
5,5 millió tonna termett, a mennyiség 
kimondottan jó, a minőség hagy némi 
kívánnivalót maga után. Az őszi be-
takarítású napraforgóból 1,8 millió 
tonna termett, ezzel hazánk az első az 
Európai Unióban. Rekord várható szó-
jából, amióta ezt hivatalosan rögzítik, 
soha ennyi még nem termett. A kuko-
rica felénél tartanak, eddig 8,3 tonna 
az átlagtermés. Czerván György nem 

számít jelentős eltérésre ettől, tehát bő-
ven 8 millió tonna felett lesz a termés. 
– Aki az országos átlagot eléri, ilyen 
árak mellett is tud nyereséget termelni, 
még támogatás nélkül is – fogalmazott, 
majd az állattenyésztéssel kapcsolatos 
értékelésre tért át. A szarvasmarha-ál-
lomány nőtt, a sertésállomány, különö-
sen a kocaállomány csökkent. Mindent 
egybevetve jó esély van arra, hogy az 
agrárium a nemzetgazdaság húzóága-
zata legyen – összegezte.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy 
a támogatási rendszerben terveznek 
apróbb-nagyobb változásokat elérni az 
uniónál. Végezetül kitért arra, hogy az 
agráriumban kedvező hitelkonstrukci-
ók vehetők igénybe, köztük az Agrár 
Széchenyi Kártya. A nettó kamat 1 
százalék alatt van, a forgóeszköz-fi-
nanszírozás esetén 2 százalék körül, de 
még olyan hitelkonstrukciókat is meg-
alkottak, ahol nincs kezelési költség, 
nincs kamat, csak a tőkét kell visszafi-
zetni. További segítség, hogy folytató-
dik a munkahelyvédelmi akció.

A szakmai fórumra egybegyűltek 
végezetül a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara szakmai főigazgatója, Papp 
Gergely előadását hallgathatták meg 
az uniós közös agrárpolitika jövőjé-
ről. Mint mondta, sokan tartanak attól, 
hogy 2020 után nem lesznek mezőgaz-
dasági támogatások. Mint hangsúlyoz-
ta, természetesen arra a kérdésre nem 
tud választ adni, hogy 2020 után lesz-e 
Európai Unió, és annak tagja lesz-e 
Magyarország, hiszen még nem tudni 
például azt, hogy milyen hatása lesz a 
Brexitnek, de az biztos, hogy ha lesz 
EU, akkor lesz közös agrárpolitika és 
lesz területalapú támogatás is. 

»a gdp emelke-
désében a mező-
gazdaság súlyához 
képest jelentős 
szerepet játszik.«

NEM főállású, számlaképes MEZŐGAZDASÁGI GÉPSZERELŐT keres, 
főleg garanciális javítások végzésére

Kft. olasz gyártmányú mezőgazdasági, 
építőipari, kommunális gépek importőre 

és forgalmazója Magyarországon

Elvárásaink:
- Minimum mg-i gépszerelő szakmunkás 
végzettség
- Legalább 5 év szakmai gyakorlat
- Számlaképesség
- Minimum „B” kategóriás jogosítvány és 
saját gépjármű
- Mobilitás
- Megbízhatóság és korrektség
- Felhasználói szintű számítástechnikai 
ismeret és gyakorlat
- Kiváló kommunikációs és problémameg-
oldó készség váratlan helyzetekben is

Feladatok:
- A központból történt utasítás alapján 
garanciális és garancián túli hibák fel-
tárása, legkésőbb 48 órán belül az ügyfél 
telephelyén és az ügyvezetővel telefonon 
történt egyeztetést követően a hiba elhárítása
- Fentiek dokumentálása
Amennyiben a fenti elvárásoknak maradék-
talanul megfelel, kérjük, hogy fényképes 
bemutatkozó anyagát a penda@penda.hu  
címre küldje el! Kérjük, hogy bemutatkozó 
anyagában tüntesse fel a szerviz óradíj- és 
kiszállási költség igényét!

A NAK és a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatásával szeptemberben és októberben 
is megrendezett erdei piac mindkét alkalommal sok érdeklődőt csábított a Bu-
dakeszi és Telki között található hidegvölgyi erdészlak parkjába. Az árusok 
gyönyörű környezetben kínálták ínycsiklandó portékáikat: egyebek mellett 
kézműves sajtokat, lekvárokat, szörpöket, hústermékeket, füstölt árukat és 
zöldfűszereket. Az erdei piacot elsősorban a környék településein élők keresték 
fel, de érkeztek látogatók Pest megye távolabbi településeiről is. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel a szervezők november 13-án is várták a vásárlókat és 
a finomságokra vágyó turistákat. 

A Mozgó Piac Program azt a célt tűzte ki, hogy segítse a vásárlók és az őstermelők 
közvetlen kapcsolatának kialakítását

Igazi mérföldkőnek számít a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a 
Szent István Egyetem közötti együtt-
működési megállapodás, amelyet 2016. 
november 3-án írtak alá a felek a Bu-
dai Campuson. Az esemény a Földmű-
velésügyi Minisztérium háttérintézmé-
nyeként működő, országos hatáskörű 
hivatal és a felsőoktatási intézmény 
Élelmiszertudományi Karának együtt-
működése szempontjából példaértékű 
megállapodás, amelynek célja az Élel-
miszerlánc-biztonsági Kockázatkeze-
lési Kihelyezett Tanszék létrehozása, 
valamint a magyar élelmiszerlánc-biz-
tonság védelme és fejlesztése a termő-
földtől az asztalig. 

Az élelmiszerlánc-biztonság védelme és fejlesztése

A fotón dr. Tőzsér János, a Szent István 
Egyetem rektora, dr. Oravecz Márton, a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
elnöke, Hegyesné dr. Vecseri Beáta, az 
egyetem Élelmiszertudományi Karának 
dékánja és dr. Kasza Gyula, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöki 
megbízottja

Kölyök- és felnőtt kutya oktatás 
magas fokon, szuper trénerekkel 

a XVII. kerületben, 
a L.E.T. Kutyaiskolában

Kölyökkutya csoportos kurzus és 
egyéni foglalkozások: 06-70/436-5253

Vadászkutya képzés, Agility, 
Munkakutya és őrző-védő képzés 

Felnőtt kutya, szocializáció, felnőtt 
képzések egyénileg is: 06-70/381-6854

Bővebb tájékoztatás 
a www.let-kutyazas.hu

www.dogpuppylife.hu honlapon

ÁLLÁsLEs
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PML

– Rendkívül sokat vállal. Önnél hány 
órából áll egy nap?

– Ezt mások is kérdezték, pedig lej-
jebb adtam már, például nem vagyok 
képviselő. Igaz, éppen most szereztem 
nemzetközi korrózióvédelmi szakértői 
jogosítványt. Rendkívül jó munkatár-
saim vannak, és rendkívül jó családom, 
akik segítenek.

– Mitől került az Ostorházi Bevonat-
technika Kft. a szakma elitjébe?

– Egyrészt szeretjük a szakmánkat, 
másrészt összetartunk, harmadrészt 
nem a profit a fókuszpont. Mi a profi-
tot eszköznek tekintjük magasabb ren-
dű célok elérése érdekében. Olyan cé-
lokat jelölünk ki, amelyek túlmutatnak 
a vállalkozáson, nem öncélúak. Mun-
katársaink létbiztonsága, a társadalmi 
hasznosság, a közjó szolgálata ilyen 
célok, és ezekkel elegendő profitot ter-
melünk egy polgári létformához.

– Nem túl divatosak ezzel a hozzá-
állással.

– Ne gondolja! Csak a hozzánk ha-
sonló cégek olyan észrevétlenek, mint 
kovász a kenyérben. 

– Önöknél honnan ez az elv?
– Otthonról hoztuk. Mi világéle-

tünkben így éltünk.

a profit csak egy eszköz 
a mUnKatáRsaK FiziKai és mentális állapotáRa is FigyelneK

A fenntartható gazdálkodás és a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás elkötelezett híve az Ostorházi Bevo-
nattechnika Kft. ügyvezetője. Dr. Ostorházi László a 
negyedszázada alapított családi vállalkozás irányítása 
mellett szakmai szervezetekben tölt be vezető tisztséget, 
társadalmi szerepvállalása jelentős, és cseppet sem mel-
lesleg öt gyermek édesapja. 

– Amikor azt mondja „mi”, ponto-
san kikről beszél?

– Magamról, a testvéreimről, akik 
tulajdonostársaim és a többi munkatár-
samról. Úgy hatvanan vagyunk. Arra 
törekszünk, hogy ez a fajta világnézet 
általános legyen. Igyekszünk kollégá-
ink szakmai fejlődését biztosítani, és a 
minőségi életre tanítani őket. Jó példa 
az utóbbira a már hagyományos csa-
patépítő kolbásztöltés, amit november-
ben tartunk. Nagy közösségi élmény, 
összekovácsolja a csapatot, megtanu-
lunk valami életrevalót, hasznosat, ami 
kiveszni látszik.

– Beszéljünk a szakmai feladatokról 
is! Mivel foglalkoznak? 

– Bevonatokat készítünk bármilyen 
felületre, bármilyen célból, igény sze-
rint, ipari méretekben. A fő csapás-
irány a korrózió elleni védekezés. Új, 
speciális megoldásokat fejlesztünk ki 
és alkalmazunk, amik növelik az épített 
környezet élettartamát és használati ér-
tékét, miközben csökkentik az energia-
felhasználást és az üzemeltetési költsé-
geket. Az elmúlt 25 év során olyan sok 
helyen dolgoztunk, ha keresztülmegyek 
Magyarországon, majdnem minden fa-
luban tudok valamit mutatni, amit mi 

csináltunk, és ez nagyon jó érzés. A mi 
piacvezető helyzetünk sajátos: nem ne-
künk van a legmagasabb árbevételünk 
ebben a szakmában, de minket találnak 
meg a legkülönlegesebb feladatokkal, 
ha valamit nagyon magasan, mélyen 
kell végezni, ha valamihez különle-
ges minősítés, különleges anyag vagy 
szakértelem kell. 

– Egy negyedszázados pálya legfon-
tosabb momentumát biztosan nem len-
ne egyszerű kiemelni.

– Sok ilyen van. Az első, 1994-ben, 
a Lágymányosi híd (ma már Rákóczi 
híd) építése során kezeltük az ivóvízve-
zeték belső felületét egy saját fejleszté-
sű technológiával és speciális bevonat-
tal, amely élelmiszeripari engedéllyel 
rendelkezik.

– Ön a fenntartható gazdálkodás, 
társadalmi felelősségvállalás elkötelezett 
híve. Melyek a legfontosabb alapelvei?

– Igyekszünk nem felélni a gyereke-
ink jövőjét. Céges szinten is takarékos-
kodunk az energiával, anyaggal, erőfor-
rásokkal. Odafigyelünk munkatársaink 
fizikai és mentális állapotára is, ameny-

1965-ben született Mezőkövesden. Mün-
chenben és Japánban szerzett szakmai ta-
pasztalatot. 2001-ben tanári, 2007-ben jogi 
diplomát szerzett. A vállalkozást húsz évig 
vezette, most a vállalkozási vezető. A Magyar 
Korróziós Szövetség elnöke, több alapítvány 
és egyesület alapítója, a KÖVET Egyesület FB-
tagja. 2014-ben a VOSZ az év vállalkozójának 
választotta. Nős, 5 gyermek édesapja.

ViDa tünDe

Koller József Ybl-díjas építész tervei 
alapján épített újabb kilátót a Viseg-
rádi-hegységben a Pilisi Parkerdő Zrt. 
A beton alapon álló, 12 méter magas 
faépítményről három – felfelé haladva 
egyre nagyobb – teraszról lehet gyö-
nyörködni a Dunakanyarban. A Viseg-
rádi-hegység egyik legmagasabb pont-
jára építették, megőrizve a természetes 
kilátópontot. 

A 70 négyzetméter alapterületű új 
kilátó a kor követelményeinek megfele-
lő szolgáltatásokat is nyújt, tetején két 
webkamera található, környékén pedig 
ingyen wifi-kapcsolat is elérhető.

Az egyes szinteken kézzel festett, 
egyedi információs táblák elevenítik fel 
a térségben jelentős szerepet játszó ma-
gyar királyok emlékét. A kilátó átadása 
és első bejárása – a Pilisi Parkerdő Zrt. 
által szervezett 1956-os emléktúráknak 

Új kilátóról csodálhatjuk a panorámát
a dUna tÚlpaRtjáRól is magával Ragadó az egyedülálló táj

Új kilátó épült a Visegrádi-hegység egyik legmagasabb 
pontján. A Prédikálószéken létesített háromszintes kilá-
tóból lélegzetelállító kilátás nyílik a Dunakanyarra Esz-
tergomtól egészen Visegrád fellegváráig.

nyire lehet, közösség vagyunk. E téren 
elmegyünk a lehetőségeink határáig. 
Nálunk ez mindenkinek személyes ügye. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy nem 
mindegy, hogy egy vállalkozás mit tesz  
vagy nem tesz, mert odafigyelnek rá. 
Mi olyan hatást szeretnénk gyakorolni 
a környezetünkre, amitől a világ jobbá 
válik. Ezt apró, észrevétlen lépésekkel 
tesszük meg, és mindeközben jellemző-
en nem doboltatunk magunk előtt. Arra 
törekszünk, hogy minden lépésünkkel 
pozitív hatást gyakoroljunk a társada-
lomra. 

Az Ostorházi Bevonattechnika Kft. üzemcsarnoka

Nem csak a kilátóból csodálatos a visegrádi panoráma fotó: mészáros t. lászló

Ahogy az várható volt, november 4-én 
a harmadik hitelminősítő, a londoni 
Moody’s is a befektetésre ajánlott szint-
re emelte a magyar államadósságot. 
Ezzel most már mindhárom hitelmi-
nősítőnél, a Standard & Poor’s-nál, a 
Fitch-nél és a Moody’s-nál is egy szint-
tel az úgynevezett bóvli szint fölé ke-
rültünk. Ez azonban még kevés, további 
felminősítésekre lenne szükség, hiszen a 

a harmadik felminősítés: könnyebb lesz a finanszírozás
válság előtt mi is az „A” szintek egyi-
kén voltunk, mint ma például a csehek, 
szlovákok és a lengyelek, miközben mi 
még csak a „B” szintek között léptünk 
eggyel feljebb. Mi az oka ennek, és mi 
kellene ahhoz, hogy feljebb lépjünk az 
„A” szintre? A felminősítést a Moody’s 
három okkal indokolta: csökkent az ál-
lamadósság, és azon belül a devizaki-
tettség, folyamatosan nő a gazdaság, és 
harmadikként tartósan alacsony a költ-
ségvetési hiány, és ezzel együtt a gazda-
ság sérülékenysége. A felminősítés „sta-
bil” várakozással történt, ami azt jelenti, 
hogy a hitelminősítő nem valószínűsíti 
a helyzet romlását, mivel a befolyó EU-s 
pénzek várhatóan beindítják a beruhá-
zásokat, ezzel az építőipart, továbbá nő 

a foglalkoztatottság, csökken a munka-
nélküliség, és mindezek következtében 
nő a fogyasztás is. További pozitívum, 
hogy az exportszerkezetünk színesedik, 
többféle dolgot tudunk eladni külföldön, 
miközben piacaink száma is bővül. De 
akkor mi kell ahhoz, hogy még feljebb 
minősítsenek bennünket? Ehhez a még 
érzékelhető további kockázatok kikü-
szöbölésén át vezet az út. Két nagyobb 
kockázatot lát a Moody’s. Egyrészt, bár 
csökken az államadósság, még mindig 
jelentős, 70 százalék feletti a szintje. A 
V4 többi országában ez az érték 50 szá-
zalék körül van. Ez nagy tehertétel szá-
munkra, hiszen minden évben jelentős 
összegeket von el a beruházásoktól, fej-
lesztésektől a hitel- és kamattörlesztés . A 

másik kockázat pedig a gazdasági növe-
kedés fenntarthatósága. Nálunk ugyanis 
a gazdasági szerkezet fontos tényezője 
az alacsony bérre települt összeszerelő 
tevékenység. Az „olcsósággal való ver-
senyzés”, azaz a külföldi tőke alacsony 
bérrel való becsábítása viszont gátolja 
a további növekedést, sőt a versenyké-
pesség javítását is. Ezért, ahogy arra a 
Moody’s, de a hazai közgazdászok közül 
is sokan figyelmeztetnek, innovációval, 
nagyobb hozzáadott érték előállításával 
és a kkv-k helyzetbe hozásával kellene 
megteremteni a további növekedés és 
egyben a versenyképesség javításának 
feltételeit. Enélkül ugyanis a gazdasági 
növekedés fenntarthatósága is veszélybe 
kerülhet. 

Prof. dr. Csath 
Magdolna
egyetemi tanár 
rovata

köszönhetően – több száz természetjá-
ró, továbbá ágazati és térségi vezetők 
jelenlétében zajlott. A  megnyitón kö-
szöntő beszédet mondott Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter, Tarnai 
Richárd Pest megyei kormánymegbí-
zott, Kancz Csaba Komárom-Esztergom 
megyei kormánymegbízott és Zambó 
Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigaz-
gatója. A Pilisi Parkerdő majdnem ezer 
kilométer túraútvonal és 330 kilométer 
kerékpáros úthálózat karbantartásáról 
gondoskodik, erdeiben évente csaknem 
20 millió látogatónapot regisztrálnak.

Az állami erdészetek 2014-ben és 
2015-ben mintegy 7,3 milliárd forin-
tot fordítottak közjóléti fejlesztésekre. 
– Az új kilátót a természetes kilátó-
ponttól kissé hátrébb építettük, mert 
úgy gondoltuk, tartozunk e tájnak és 
e látványnak azzal a tisztelettel, hogy 

minden eredeti értéket meghagyunk. 
Ugyancsak a tisztelet késztetett ben-
nünket arra, hogy a kilátót ne építsük 
a fák lombjainak csúcsánál magasabb-
ra. Szerettük volna, ha a Duna túl-
partjáról nézve is megmarad ennek az 
egyedülálló történelmi tájnak az egy-

sége  – mondta az átadón Zambó Péter, 
aki hozzátette, hogy új, eddig kevésbé 
látogatott területeket is szeretnének 
bevonni a természetjárásba, ezért a 
közeljövőben a Gödöllői-dombságra 
és a Budai-hegység „rejtettebb tájaira” 
összpontosítják fejlesztéseiket. 

Dr. Ostorházi László
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A budapesti agglomeráció magas gazdasági aktivitásával, szellemi potenciáljával lényegesen kedvezőbb képet mutat, mint a periférikus területek

Megépülhet 
a reptéri vasút 
Monor felé
PD

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
(NFM) a Világgazdaság című lapnak 
adott tájékoztatása szerint már elké-
szült az a megvalósíthatósági tanul-
mány, amely a budapesti repülőtéri 
vasúttal foglalkozik. 

A 22 kilométer hosszú, az országos 
vasúthálózatba illeszkedő, kétvágányú 
pálya Kőbánya-Kispest és Monor állo-
mások között biztosítaná a Liszt Ferenc 
nemzetközi repülőtér bekapcsolását a 
kötött pályás közlekedésbe. A fejlesz-
tés nem kizárólag Budapest irányából, 
hanem a dél- és kelet-magyarországi 
nagyvárosokból is lehetővé teszi majd 
a légikikötő gyors megközelítését.

A repülőtér növekvő forgalma sürge-
ti az összeköttetés megteremtését, amely 
a 2024-es budapesti olimpiai pályázat 
közlekedésfejlesztési projektjei között is 
szerepel. A beruházás költségeivel kap-
csolatban egyelőre nincsenek pontos 
adatok, hiszen a fejlesztés egyelőre az 
előkészítés fázisában van. 

a területfejlesztés fontos katalizátora a megyei önkormányzat

PML

– A megye megkapta a lehetőséget az 
önálló régióvá váláshoz. Hogyan tovább, 
Pest megye? 

– Kétségtelen, hogy az idei év leg-
fontosabb eseménye, hogy megszüle-
tett az a bizonyos döntés. A kormány 
az Európai Unió számára benyújtja azt 
a javaslatot, hogy Pest megye önálló 
régióvá válhasson. Ez egy 15 éves küz-
delem volt a szó klasszikus értelmében. 
Az elmúlt másfél évtizedben minden 
olyan közgyűlési elnök, aki a polgári 
oldalt képviselte, ennek megvalósulása 
érdekében küzdött. Az, hogy ez most 
megtörtént,  fontos mérföldkő a megye 
számára, hiszen a gazdasági mutatók 
alapján jól látható, hogy Pest megye 
nem profitált az Európai Unióhoz való 
csatlakozásból. Gazdasági értelemben 
ahelyett, hogy közelítettünk volna a 
közösséghez, inkább távolodtunk tőle. 
A mi feladatunk az, hogy ezen a fo-
lyamaton változtassunk. Ennek egyik 
fontos eszköze a kormány nemrégiben 
meghozott döntése, amely szerint a kö-
vetkező öt évben 80 milliárd forintos 
hazai forrás áll a megye rendelkezésére 
a leszakadás megállítására, illetve lehe-
tőség szerint annak visszafordítására. 

– Ráadásul az elmúlt hetekben tör-
tént egy olyan – vélhetően – kedvező 
döntés is, hogy ezt az összeget rövidebb 
idő alatt használhatja fel a megye, mint 
arról korábban szó volt…

– Így van, a döntés arról szól, hogy a 
forráselosztás lerövidülhet három évre. A 
forrás lekötése az idei évre 5 milliárd, jö-
vőre 25 milliárd, majd pedig 50 milliárd 
forint. A beindult gazdasági növekedés 
okán a kormány dönthet úgy, hogy a fo-
lyósítást is felgyorsítja, nemcsak a lekö-
tést. Őszintén reméljük, hogy így is lesz, 

Megállapodás az egészséges 
táplálkozás érdekében
Ìfolytatás az 1. oldalról
Győrffy Balázs a két szervezettel el-
kezdett közös munka várható eredmé-
nyei között megemlítette a hazai és a 
nemzetközi elvárásokhoz, valamint az 
egészséges táplálkozás kihívásaihoz al-
kalmazkodó élelmiszerek megjelenését 
a hazai üzletek polcain. Ezek az élel-
miszerek hozzájárulhatnak a magyar 
fogyasztók egészséges és kiegyensúlyo-
zott táplálkozásához. Az együttműködő 
partnerektől a Kamara élelmiszeripari 
tagjai olyan ismeretekhez juthatnak, 
amelyek alapján érdemi termékfejlesz-
tést tudnak végezni, így hazai és nem-
zetközi viszonylatban is versenyképes 
termékeket tudnak majd előállítani.

Kubányi Jolán, a Magyar Diete-
tikusok Országos Szövetségének el-
nöke elmondta, hogy az MDOSZ mint 
közhasznú egyesület immáron 25 éves 
múltra tekint vissza. Célja többek kö-
zött a lakosság egészségi állapotának 
megőrzése és javítása, a táplálkozás-
sal összefüggő betegségek terápiás 
vonatkozásainak széles körű megis-

mertetése, illetve a szervezet tagjainak 
ellátása naprakész információkkal. 
Taglétszáma megközelíti az 1300 főt.
Dietetikusok és táplálkozástudományi 
szakemberek, dietetikus-hallgatók és 
pártoló tagként jogi személyek alkot-
ják a tagságot. A Szövetség a Magyar 
Tudományos Akadémia támogatásával 
Okostányér néven egy új magyar táp-
lálkozási ajánlást dolgozott ki, amely 
sok hasznos információval szolgál a 
tudatos táplálkozás kialakításához.

A TÉT Platform Egyesület 10 éve 
alakult, fő feladata az elhízás és a túl-
súly elleni küzdelem, valamint a test-
mozgás népszerűsítése.  Pilling Róbert, 
a szervezet kommunikációs és operatív 
vezetője hangsúlyozta, hogy a TÉT-nek 
fontos szerepe volt az irányadó napi 
beviteli értékjelölés (INBÉ) kidolgozá-
sában, emellett átfogó, reprezentatív 
felmérést készített a hazai fogyasztók 
táplálkozással és élelmiszerekkel kap-
csolatos ismereteiről, ami komoly se-
gítségül szolgál a tudatformáláshoz.

Mozgalmas évet zár a Pest 
Megyei Önkormányzat. 
Az év elején azt ünnepel-
ték, hogy a megye önálló 
régióvá válhat. Idén ősz-
szel pedig megszületett 
az a kormányhatározat is, 
amely 80 milliárd forint 
állami forrást nyújt amo-
lyan előcsatlakozási alap-
ként. Szabó Istvánnal, a 
Pest Megyei Közgyűlés el-
nökével értékeltük az idei 
esztendőt. 

s mindenképpen fontos döntés ez szá-
munkra, hiszen tervezhetővé válik egy-
egy beruházás, fejlesztés. Ez igen fontos 
szempont, mert a forrás 60 százalékát 
gazdaságfejlesztésre kell fordítanunk. 
Ennek egy része közvetett ráfordítás. 
Ebbe a kategóriába soroljuk az óvoda- és 
bölcsődefejlesztéseket, mert ezáltal fel-
gyorsulhat az édesanyák visszamenetele 
a munkaerőpiacra. De ugyancsak fontos 
olyan kerékpárutak építése, amelyeken 
munkahelyek közelíthetők meg. Az utak 
minőségének javítása pedig könnyebbé 
teszi egy-egy iparterület, település meg-
közelítését. A fennmaradó összeget az 
önkormányzatok a helyi infrastruktúra, 
a helyi szolgáltatások színvonalának 
emelésére fordíthatják. 

– Emlékeim szerint a kormányhatá-
rozat azt mondja ki, hogy a Nemzetgaz-
dasági Minisztériumnak a Pest Megyei 
Önkormányzattal együttműködve kell 
kialakítani azokat a célokat, amelyekre 
a források költhetők. Ezek a célok vagy 
tervek már a „fiókban” vannak, készen 
a megvalósításra? 

– Lényeges kérdés, hogy a források jó 
helyre, jó célra menjenek. Ezért nagyon 
fontos például egy-egy nemzetközi kiál-
lításon való megjelenés, hiszen ott meg-
mutatkozik a piac érdeklődése, vagyis 
az, hogy melyek azok a tevékenységek, 
amelyekre fizetőképes kereslet van. 
Ilyen volt a nyáron Kínában megrende-
zett üzletember-találkozó, illetve kiállí-
tás és vásár. Novemberben pedig a Pest 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával 
közösen veszünk részt egy németországi 
vásáron, amelynek megnyitóján magam 
is ott leszek. Nemrégiben pedig Varsó-
ban járt a delegációnk, ahová – miután 
Mazóvia és Pest megye testvérmegyék 
– meghívást kaptunk. Mi pedig a me-
gyéhez tartozó turisztikai desztináció-
menedzsmenteket (TDM) szólítottuk 
meg, hogy vegyenek részt ezen a kiállí-
táson, és mutassák be a saját területüket, 
a turisztikai értékeket, célpontokat. A 
legintezívebben a Szigetszentmiklóson 
működő TDM vett ebben részt, és na-
gyon hasznos tapasztalatokkal érkeztek 
haza mind az erősségeket, mind pedig a 
hiányosságokat tekintve. E tapasztalatok 
alapján fogalmazták meg a megye turiz-
musának erősítését, fejlesztését is, hiszen 
fantasztikus idegenforgalmi látványos-
ságok – épített és kulturális értékek – 
vannak a megyében, amelyeket érdemes 
megmutatni az országnak, a világnak, és 
el kell tudni adni. 

– Ez valóban fontos, de vajon mennyit 
tud megmutatni ebből a megye, amikor 
az ország egyik legkiemelkedőbb turisz-
tikai célpontját, a fővárost öleli körül?  

– Az igen erős Budapest-központú-
ság egy kicsit eltorzítja a piacot, s mi 
szeretnénk változtatni ezen. Kiváló és 
csodás látványosságaink, értékeink 
vannak, de nagyon kevés a szálláshely 
a megyében. Most a turisták célpontja 
Budapest, ott szállnak meg, és kirán-
dulnak a megyében. Mi azonban azt 

szeretnénk, hogy ez forduljon meg. 
A családok menjenek ki a Pilisbe, a 
Börzsönybe, a Gödöllői-dombságba, 
töltsenek el néhány napot fantasztikus 
környezetben, és innen menjenek be 
időnként Budapestre, a világ egyik leg-
szebb fővárosába is körülnézni. 

– Vajon mennyi idő, vagy mi szüksé-
ges ahhoz, hogy ez megvalósuljon?

– Az igény mindenképpen megvan 
rá. Az egyik preferált célterületünk az 
Ipoly mente, ahol nyáron bizony nem 
lehet szállást találni. Csodálatos kör-
nyezetbe mehetnek a családok, és most 
már vannak attrakciók is, de ezeket a 
lehetőségeket bővíteni lehetne. Véle-
ményem szerint a világ legkedvezőbb 
szállodahelye Nagymaros, mert onnan 
a visegrádi várat lehet látni, ám pilla-
natnyilag nincs ott hotel. Ha megvizs-
gáljuk a Pest megyei szálláshelyeket 
– Gödöllőt, Ráckevét, Visegrádot –, azt 
látjuk, hogy igen nagyfokú kihasznált-
sággal működnek, vagyis jól látszik, 
hogy szükség volna további fejleszté-
sekre. 

– A megyei önkormányzat katalizá-
tora lehet annak, hogy ilyen befektetések 
érkezzenek. Dolgoznak rajta? 

– Természetesen, hiszen a törvény is 
előírja számunkra a területfejlesztést, s 
most a kompenzáció okán pedig a gaz-
daságélénkítés is a feladatunk. Így nagy 
erőkkel dolgozunk ezeken. 

– A turizmus kapcsán említette a 
természeti, épített vagy akár kulturális 

értékeket, amelyeket igen komolyan fel-
térképeztek. Mit mutatnak meg ezekből 
a megyébe érkezőknek?

– 2014-ben, amikor a jelenlegi ön-
kormányzat megkezdte a működését, 
az egyik fontos célunk volt a Pest 
megye brand építése, amelynek egyik 
eszköze a Pest megyei értéktár létreho-
zása, a helyi értéktárbizottságok meg-
alakítása. Egyre több települést vonunk 
be ebbe a munkába, és az Év értéke pá-
lyázatra is jobbnál jobb pályamunkák 
érkeztek. Jól látszik, hogy a települések 
felfedezték az értékeiket. Kiállításunk 
folyamatosan járja a megyét. Eddig 20 
helyszínen volt már, de eljutott Har-
gitába és egy fővárosi fesztiválra is. 
Eleinte persze sok nehézség támadt, de 
egyre inkább észlelték a települések, 
hogy olyan értékeik vannak, amelyek 
megléte – bár számukra természetesnek 
tűnik –  a máshonnan érkezők számára 
kuriózum. Ma már 60 településről 160 
érték található a megyei értéktárban.

– Pest megye térképére tekintve azt 
látjuk, hogy bizony egy-egy pontja igen 
messze van akár a középponttól, akár a 
megye más területeitől. Hogyan tudják 
ebben a földrajzi elhelyezkedésben jól 
megtalálni a közös fejlesztési pontokat?

– A megye délkeleti, valamint északi 
részében vannak a leszakadó térségeink 
– Nagykőrös, Cegléd, Nagykáta térsége, 
valamint az Ipolyság –, amelyek nem 
csak a távolság okán vannak hátrányo-
sabb helyzetben, mint a budapesti agg-
lomeráció vagy a dunántúli megyék. Az 
ő státuszukat próbáljuk erősíteni majd 
a kompenzációs forrásból is oly módon, 
hogy ezek a térségek felzárkózásuk elő-
segítéseként 1-1 milliárd forinttal több 
pénzt, 2020 után pedig további lehető-
ségeket kapnak. 

A Kossuth Lajos-díszteremben üléseznek 
a képviselők, és itt tartják a Megyenapot, 
valamint  a Sportkarácsonyt is 
 fotók: nagy barbara, török györgy

megújultak a megyeháza termei
„A több mint 200 éves épületben idén a 
Török Ignác- és a Visegrád-termek kap-
tak új belsőt. A felújítás során kicserél-
tük az álmennyezetet, korszerűsítettük a 
világítást, megoldottuk a termek hűtését, 
és új bútorokat vettünk mindkét helyi-
ségbe – mondta el lapunknak Ambrus 
András, a Megyeháza sajtófőnöke. 

Két évvel ezelőtt a Kossuth Lajos ne-
vét viselő díszteremben 182 billenő és 
52 támlás szék, a pulpitus lábazata és 
a szószék kapott új kárpitot, miközben 
szerkezeti javításuk is megtörtént. A 
kárpitokhoz hasonlóan a függönyök is 
kékben pompáznak, aranyszínű díszí-
téssel, igazodva Pest megye zászlójának 

Szabó István, a megyei közgyűlés elnöke

Nemrégiben Varsóban mutatták be a megyei értékeket, látnivalókat 

színeihez. A felújított termek megfelel-
nek minden szakmai és esztétikai el-
várásnak. „Ez a három terem egymás 
mellett helyezkedik el, így kiválóan 
alkalmas konferenciák, rendezvények 
lebonyolítására. Már eddig is sok külsős 
programnak biztosítottunk helyszínt, 
reméljük, ezután még többen fedezik fel 
ezt a csodálatos épületet” – tette hozzá 
Ambrus András. A Megyeháza vissza-
fogott, de elegáns pompájával a ma-
gyar nemesek fénykorát idézi. Termei 
és udvarai a XXI. század legelőkelőbb 
társadalmi eseményeinek is megfelelő 
helyszínei lehetnek. Udvarait korintho-
szi és ión oszlopok, nemesi timpanon, 
háromajtós kapubejáró, márványlép-
csők díszítik. Az épület különlegessége 
a számos szobor, dombormű, nemesi 
címer és festmény. 

Földön, vízen, 
levegőben
Pest megye több kiemelt célt is kitűzött 
maga elé a következő évekre. Ilyen a 
repülőtér-fejlesztés, az Ipoly-híd meg-
építése, valamint a Mária-út Pest me-
gyei szakaszának népszerűsítése. Vecsés 
is részt vesz a Liszt Ferenc repülőtér és 
környékének fejlesztésében. A repülőtér 
miatt ez a térség a megye egyik legdi-
namikusabban fejlődő területe, ami arra 
ösztönözheti a befektetőket, hogy hasz-
nálják ki ezt a lehetőséget..

Az Ipolydamásd és Helemba közötti 
Ipoly-híd megépítése igazi sikertörténet 
lehet. A híd tervezésére éppen folyamat-
ban van egy nemzetközi tender kiírása. 
Optimális esetben 2019-ben elkészülhet 
a híd, amely a könnyebb elérhetőség 
mellett a határon átnyúló együttműkö-
dést, az egykori gazdasági térség újbóli 
felélénkülését szolgálhatja.

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizott-
ságának Szellemi Kulturális Örökség 
Szakbizottsága javaslatára és az emberi 
erőforrások miniszterének döntése alap-
ján öt különleges hagyományt vettek 
fel a szellemi kulturális örökség magyar 
nemzeti jegyzékébe. Egyik a Mária út 
hagyománya, amelyhez Pest megye is 
csatlakozott. 

A reprezentatív Visegrád-terem 



10       hiRdetés 2016. november www.pestmegyelapja.hu hiRdetés       11

Az október 14-én megnyílt tárlat so-
rán a Gödöllői Városi Múzeum idősza-
ki kiállítótermében a Remseyek híres 
bábszínháza került a központi helyre 
a mese, a játék, a varázslat szerepét 
hangsúlyozva művészetükben. A Le-
vendula Galériában a Remsey család 
tagjainak jelentős grafikai munkái lát-
hatók, a GIM-ház pedig a 2014-ben el-
hunyt Remsey Flóra kárpitjai mellett a 
textilművészetben újításként megjele-
nő fémszövéseit, illetve Remsey Dávid 
textilre tervezett nagyméretű digitális 
nyomatait mutatja be. A Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Központ a 
képi, írott és elbeszélt emlékek segítsé-
gével emlékezik a Remsey családra, míg 
a Gödöllői Királyi Kastély Remsey Flóra 

a Remsey család előtt tiszteleg gödöllő városa
egy Kiállítás, négy geneRáció, öt helyszín az 50. évFoRdUlón

Különleges, öt helyszínen megrendezett kiállítással tisz-
teleg a várossá nyilvánításának 50. évfordulóját ün-
neplő Gödöllő a település művészeti és kulturális életét 
meghatározó Remsey család előtt. Az érdeklődők négy 
generáció, Remsey Jenő György, Remsey Iván, Remsey 
Flóra és Remsey Dávid alkotásain keresztül ismerhetik 
meg a család munkásságát.

stilizált természeti formákat dekoratív 
módon megjelenítő gobelinjeit, rajzait, 
terveit, valamint kárpitrekonstrukcióit 
tárja a közönség elé.

A négy generációt bemutató kiállítás 
ötlete eredetileg Remsey Flórától szár-
mazott, aki két évvel ezelőtt vetette fel, 
hogy legnagyobb álma teljesülne azzal, 
ha Gödöllő jeles évfordulóján egy csalá-
di kiállítást rendezhetne, ahol nagyapja, 
Remsey Jenő, édesapja, Remsey Iván, sa-
ját maga és fia, Remsey Dávid alkotásai 
lennének láthatóak. Ezt az álmot teljesíti 
most Gödöllő városa, aminek megvaló-
sulását azonban Remsey Flóra már nem 
érhette meg. A város vezetői, kulturális 
csoportjai most előtte is tisztelegnek. A 
kiállításhoz kapcsolódóan „A Világ fe-

Több művészeti ágban is jeleskedtek a család tagjai

lett” címmel megjelent katalógus segít-
ségével az érdeklődők térben és időben 
járhatják be a több mint egy évszázados 
utat, s nem csupán a tárlatok anyagát, 
hanem a művészek életútját, a különbö-
ző művészeti ágakhoz való kapcsolatu-
kat is megismerhetik a bábkészítéstől a 
kárpitszövésen, a meseillusztráción át a 
dráma- és versfaragásig. 

A rendezvénysorozathoz egy másik, 
hiánypótló kiadvány is kapcsolódik, 
ami Remsey Iván életművét ismerteti. 
A katalógus azonban nem az a hagyo-
mányos, életrajzot, adatokat felsoroló 

összeállítás, inkább egyfajta áttekintés, 
ami egy rendkívül sokoldalú, a művészet 
számos területét mesterfokon űző alkotó 
életébe, gondolkodásába enged bepil-
lantást. A magyar és angol nyelvű ki-
advány  Remsey Iván 1930-as években 
készült gyermekkori rajzaitól az 1990-es 
évekig mutatja be grafikáit, festménye-
it, bábjait és bábterveit, valamint fotók 
segítségével ismerteti meg az olvasót a 
természetet, a zenét és a játékot kedvelő 
örökifjú művésszel és családjával. A ki-
adványok valamennyi kiállítási helyszí-
nen megvásárolhatók. (x) 

taksony kedvező feltételeket 
kínál a befektetők számára

A határozat alapján változott a forrás 
felhasználásnak ütemezése. Így 2016-
ban 5 milliárd forintig, 2017-ben 25 
milliárd forinazdasági miniszter 2016-
ban legfeljebb 60 millió forint, 2017-től 
pedig legfeljebb évi 110 millió forint tá-
mogatást biztosítson a 80 milliárd forint 
célzott pénzügyi támogatás terhére. 

ANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNAANNA

V. Forraltbor Fesztivál és 
Gasztronómiai Nagyvásár

Forraltbor Fesztivál
2016. November18-20.Örkény
Városközpont és Városi Piac

www.forraltborfesztival.hu

Vidékies hangulat és hagyományőrző 
közösség mellett nyitott szemléletű ve-
zetés és befektetőbarát környezet jel-
lemzi a Kis-Duna gyöngyszemének is 
nevezett agglomerációs települést.

Kedvező társadalmi és gazdasági kör-
nyezetet tudott kialakítani mind a fő-
városból kiköltöző lakosság számára, 
mind a kedvező közlekedés vonzerejét 
szem előtt tartó befektetők számára 
Taksony, amely Budapesttől 22 km-re 
helyezkedik el a Ráckevei-Soroksá-
ri Duna-ág mentén, az M0-ás autóút 
mellett. A települést Ulm környékéről 
a 18. században betelepült német nem-
zetiségű (sváb) polgárok lakják. Két 
tannyelvű oktatási intézményeikkel, a 
sváb zene és a tánc kulturális öröksé-
gét továbbörökítő civil szervezeteikkel 
a mai napig aktívan ápolják nyelvüket, 
hagyományaikat. Eredetileg családi és 
baráti kötődés volt az alapja a testvér-
városi kapcsolatok kiépülésének, a né-
metországi Rain és Henfenfeld települé-
sekkel. Ezt az együttműködést szeretnék 
most gazdasági nyelvre is lefordítani. 
A település élén nyitott szemléletű, az 
újításokat üdvözlő vezetőség áll. En-

nek a szemléletnek egyik megvalósult 
példája a település orvosi rendelőjének 
energiahatékony felújítása, ahol meg-
újuló energiaforrásokat is alkalmaztak, 
de terveik között szerepel a település ha-
tárában egy napelempark kialakítása is.

Taksonyban közel 300 gazdasági 
vállalkozás működik. A település gaz-
dasági életében három németországi 
központtal rendelkező vállalkozás ját-
szik jelentős szerepet: a KUKA Robotics 
Hungária Kft., a Rosenberger-OSI Kft. 
és a GKU Bt., valamint egy magyar tu-
lajdonú társaság, az NCT Kft. A négy 
vállalat 830 foglalkoztatottjával a 6300 
fős településen rendelkezésre álló mun-
kahelyek mintegy 75%-át biztosítja. Az 
önkormányzat célja a helyi munkaerő 
foglalkoztatásának további bővítése, 
a vállalkozói és beruházói kedv nö-
velése. Felismerve a településfejlesztés 
és településrendezés előkészítésének 
fontosságát, a beruházói igényeknek 
megfelelően alakítják az iparterület 
szabályozását. A település vezetősége 
a Taksonyban letelepedő vállalkozások 
stratégiai céljainak megvalósításában 
hosszú távon együttműködő partnere-
ként áll a vállalatok mellett. (x)

KUKA Robotics Hungária Ipari Kft.
A KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. 

1991 óta van jelen Magyarországon, 
mint vezető vállalat az ipari robotok 
gyártásában. A KUKA egy mozaikszó, 
amely az alapítók neveinek a kezdő-
betűiből alakult: Keller Und Knappich 
Augsburg.

A cég Magyarországon három, Romá-
niában pedig egy telephellyel rendelke-
zik, ezek Taksonyban, Füzesgyarmaton, 
Budapesten és Temesváron található-
ak, a foglalkoztatottak száma jelenleg 
több mint 1300 fő.

A Pest megyei település (Taksony) 
nem csak az adminisztratív terület 
székhelyét jelenti, hanem fontos ter-
melési, tervezési és oktató központ is. 
A taksonyi telephelyen rozsdamentes 
acéltermékek gyártása, használtrobot-
felújítás és a KUKA robotok oktatása 
történik.

A KUKA Hungária az egyik legna-
gyobb munkahelyteremtő cég Békés-
megyében (Füzesgyarmat), ahol a 
KUKA robotokat megmozgató vezérlő-
szekrényeket gyártják. Az új, budapesti 
irodában pedig az LBR iiwa robotokon 
futó szoftverfejlesztés történik.  

A KUKA olyan megoldásokkal és új-
donságokkal van jelen a robotika pia-
cán, amelyekkel az élen jár az innová-
ció területén. 

Ezen innovációs megoldásoknak kö-
szönhető, hogy idén a KUKA nyerte a 
MET Magyarország Zrt. által alapított 
Innováció és Tehetség Díjat. Az elisme-
rést a Figyelő TOP 200-as Gálájának 
keretében nyújtották át 2016. október 
14-én, ahol Magyarország 200 legna-

gyobb vállalata volt jelen.  Az Innová-
ció és Tehetség Díjjal a MET – amely 
az európai energiakereskedelem egyik 
vezető vállalata – olyan vállalatokat is-
mer el, amelyek gondolkodásmódjukkal 
és fejlesztéseikkel jövőbemutató meg-
oldásokat kínálnak, illetve felkarolják a 
tehetséges diákokat, így támogatva a 
teljes iparág fejlődését. A díj idén máso-
dik alkalommal került átadásra. A zsűri 
indoklása szerint a „KUKA intelligens 
termékei nemcsak az ipari robottech-
nológia piacát forradalmasítják, hanem 
felvértezik a cégeket a 21. század ki-
hívásaira is, ezzel segítve sikeres és 
fenntartható működésüket. A KUKA 
mindentudó robotjai – az ipari felhasz-
nálás mellett – a tudományos kutatási 
és oktatási projektek hatékony eszközei 
is. A KUKA ugyanakkor a tehetséggon-

dozásra, a képzésre és a munkahely-
teremtésre is kiemelt figyelmet fordít. 
A KUKA jövőbe mutató, a kutatás-fej-
lesztést is nagyban segítő termékeivel 
és a tehetséges fiatalok felkarolásával 
egyaránt értéket teremt.” 

A díjjal megerősítést nyert, hogy a 
KUKA meghatározó szerepet tölt be a 
saját iparágán belül, továbbá elősegíti, 
hogy a jövőben még inkább a figyelem 
középpontjába kerüljön a robottechno-
lógiai megoldások fejlesztése, illetve a 
jövő tehetségeinek támogatása és fel-
karolása. 

Elérhetőség:
2335 Taksony, Fő út 140.
+24-501-600
info@kuka-robotics.hu
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aMBrus GáBor

Borkovits Zoltán augusztus 16-tól vet-
te át a gödöllői gárdát. A 42 éves tré-
ner korábban a Budai XI (Újbuda) és 
a TF csapatai mellett a legtöbb időt a 
Vasasnál töltötte. Megbízatása mellett 
szólt, hogy a legfiatalabbaktól felfelé 
minden korosztályban szerzett bajno-
ki címet. A Gödöllő RC-nél az elmúlt 
évek sikerei (három bajnoki ezüst- és 
két bronzérem) után egy új, fiatal csa-
pat kialakításán munkálkodnak. „A 
régi együttesből megmaradt három-

a csapat nagy része juniorkorú a gödöllő Rc-nél

négy játékos, de a hangsúly a junior- 
és ifjúsági korú röplabdások beépítésén 
van. Sok klub gondolkodik úgy, hogy 
néhány évente elölről kezdi, s a tehet-
séges utánpótlás-játékosokra támasz-
kodva próbál új keretet kialakítani. A 
gödöllői fiatalokra lehet támaszkodni, 
beérett az a szisztematikus munka, 
amely Szabados István vezetésével 
folyik a klubnál az utánpótlás terén” 
– nyilatkozott Borkovits Zoltán. Hoz-
zátette: bár sok edző nem szereti, ha 
csapatépítéssel kell foglalkoznia, ő szí-
vesen vállalta ezt a feladatot. 

„Van olyan játékos, aki még csak 16 
éves, és a felnőttek között fog játsza-
ni, A 13 játékosból kilenc juniorkorú, 
azaz a csapat 75 százaléka. Nekik kell 
két-három év, hogy beleerősödjenek a 
felnőtt mezőnybe” – hangsúlyozta az 
új tréner. – „Pár éve már hívtak Gö-
döllőre, de akkor nem tudtam vállalni 
a munkát, majd segédedzőnek szerettek 
volna megnyerni, de én vezetőedzői fel-

A junior- és az ifjúsági korú játékosok beépítése a cél fotó: szőcs pál 

Új edzővel és szinte teljesen új kerettel vágott neki a 
2016−17-es idénynek a Gödöllő női röplabdacsapata. 
Borkovits Zoltán vezetésével az idei év egyik fontos 
célja a fiatalok beépítése az együttesbe.

a tisztes helytállást tűztéK Ki magUK elé az idei esztendőben

papp Krisztina külföldön készül a jövő évi futásokra
Jelenleg Svájcban készül a pátyi papp 
Krisztina, aki a riói maraton után a 
jövő év elején a rövidebb távokra kon-
centrál. A háromszor az Év magyar 
atlétájának választott futó hosszú távú 
célja a 2020-as tokiói olimpia. papp 
Krisztina a pest megyei településen 
kötött házasságot férjével.

„Sokat gondolkodtunk azon, hová köl-
tözzünk Budapest után. Végül a ba-
rátaink miatt Pátyot választottuk. A 
legutolsó utcában lakunk, a zsámbéki 
kanyarnál, szóval teljes a nyugalom. 
Vicces volt az egész kiköltözés, mert 
egyszer kimentünk, és mondtam a fér-
jemnek, hogy oké, én akkor nem megyek 
már vissza Budapestre, majd gyere.  Sok 
mindent együtt csináltunk meg, majd 
végül Pátyon kötöttünk házasságot is. 
Így kerek a történet. Nem a futás miatt 
költöztünk oda, inkább gondoltunk a ké-
sőbbiekre, amikor csak úgy »öregesen«, 
nyugiban eléldegélünk” – nyilatkozott 
a 2003-ban 10 ezer méteren utánpótlás 
Európa-bajnok versenyző, aki jelenleg 
Svájcban készül a folytatásra.

„Mindig kerestem, hogyan lehetnék 
még jobb, mit kell változtatnom. De a 

legszerencsésebb út az, ha a férjem is  
velem tud lenni és csinálhatja azt, amit 
szeret. Így jött a képbe Svájc. Dávid ta-
lált egy neki való állást, én pedig kivá-
lóan tudok itt készülni, és nem messze 
tőlünk magaslati hely is található, ami 
a hosszútávfutóknak kiváló lehetőség. 
Rengeteg kiépített futóútvonal van, 
szinte a pálya mellett lakunk, tehát min-
den adott ahhoz, hogy nyugodt körül-
mények között tudjak készülni. Eddig is 
kísérleteztem hosszabb távú edzőtábo-
rokkal, és mind nagyon jól sikerült. Ettől 
is ezt várom.” 

Papp Krisztina tavaly indult először 
maratonon, s teljesítette az olimpiai in-
dulásai szintet. Rióban 2:42:03-as idővel 
a 65. helyen végzett.  „Úgy döntöttünk, 
ami persze nagyon nehéz döntés volt, 
egy hónapig őrlődtem rajta, hogy nem 
a maraton lesz az elsődleges jövőre. De 
a jövőben természetesen szeretnék még 
futni maratont, csak azt nem tudom 
pontosan, mikor.”

A jövő évi tervekről elárulta, hogy ez-
úttal a rövidebb távokon lesz a hangsúly: 
„Most egy jó nagy pihenőt iktattunk be, 
mert ha célom a tokiói olimpia, akkor ez 
a négy év nagyon kemény lesz, és időt 

kell hagyni a testnek, hogy teljesen rege-
nerálódjon. Lassan 25 év van a lábaim-
ban, vigyázni kell, ha még terveim van-
nak a futással. Elkezdtük az alapozást, 
most minden fáj… A jövő év első felében 
a rövidebb távokra koncentrálok, aztán 
meglátjuk.” Papp Krisztina fedett pályán 
öt, szabadtéren 23, mezei futásban hét 
bajnoki címet szerzett. A felkészülés 
anyagi hátteréről úgy vélekedett: az él-
sporthoz sosincs elegendő pénz.

„Azt veszed észre, ha feljebb és fel-
jebb akarsz lépni, egyre több és több 
pénzt kell beletenni. Akkor szerencsés a 
helyzet, ha nem nullára hozod ki a költ-

Ünnepeljen velünk Hernádon!
KIs telepÜlés nAgy szívvel váRjA látogAtóIt

Mikor a nyár szép emlékké nemesül, s 
előkerülnek a szekrényből a vastag pu-
lóverek, a kabátok, hosszú éjszakák és 
rövid nappalok váltják egymást, mikor 
a helyiségeket a fahéjas almakompót és 
a fűszeres tea csalogató illata tölti be, 
van, aki már a karácsonyig hátralévő 
napokat számolja. Ebbe a várakozással 
teli időszakba illesztjük programjainkat 
Hernádon, mely időszakot immár 24. 
alkalommal az Adventi hangverseny-
nyel nyitjuk meg november 26-án, 17 
órai kezdettel a hernádi római katolikus 
templomban. A klasszikus dallamokat 
és a prózákat, melyek ünnepi hangulatot 
teremtenek, a Cziffra György Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanárai és 
növendékei, a Búzavirág Énekegyüt-
tes, a Szivárvány Fuvolazenekar és a 
Hernád-Pusztavacs Általános Iskola di-
ákjai adják elő. 

Másnap, advent első vasárnapján 15 
órai kezdettel a Főtéren közösen elké-
szítjük a település adventi koszorúját, 
és gyújtjuk meg rajta az első gyertyát, 
majd közös énekkel ünnepelünk.

Kreativitásunkat a karácsonyi kézmű-
ves délutánon teljesíthetjük ki, számos 

hagyományos technikát próbálhatunk 
ki, úgy mint a csuhézást, nemezelést, 
gyöngyfűzést. A szombati délutánon, 
december 10-én 14 órakor a Művelődé-
si Házban a házi sütemények és a meleg 
tea kölcsönözte illatban készíthetünk 
mutatós karácsonyi dekorációkat, apró 
ajándékokat.

Szintén december 10-én, 19 órai kez-
dettel a hernádi római katolikus temp-
lomban Kovács Nóri és a FelVonó ze-
nekar Kovács Judit közreműködésével 
meghitt, vonós muzsikával, furulyával, 
kobozzal emelkedett hangzásvilá-
gú miliőben adja elő a „Betlehemben 
megzendült az ének” című karácsonyi 
koncertjét. A fiatal énekesnő a bibliai 
Jézus születését énekli meg, meséli el a 
fogantatástól – amelyet Gábriel angyal 
ad hírül Máriának Istentől – a szállás-
keresésen át a születésig, a pásztorok 
jövetelén és örvendezésén túl addig az 
ünnepélyes áhítatig, amit a magyar ke-
resztény ember él meg karácsonykor.

A 15. alkalommal megrendezésre ke-
rülő Falukarácsonyon december 17-én, 
szombaton 17 órai kezdettel a Főtéren 
a fények meghitt hangulatában és a for-

ralt bor, tea és mézeskalács illatában kö-
zösen meggyújtjuk az adventi koszorú 
utolsó gyertyáját, a falu karácsonyfáján 
a fényeket. Az ünnepi dallamok, vala-
mint Gulyás László vándormuzsikus 
és mesemondó előadása pedig a gyer-
mekek és felnőttek szívébe egyaránt 

örömöt csempész. Hernád Nagyközség 
Önkormányzata, a Művelődési Ház és a 
hernádi civil szervezetek szeretettel vár-
nak minden kedves ünnepelni vágyót 
eseményeire!

Berczi Edit Művelődési Ház igazgató

Színes programok várják a látogatókat a hernádi Falukarácsonyon

A Galldorf cégcsoport bemutatása
Növénytermesztés, állattenyész-
tés, keveréktakarmány- és full-fat 
szója gyártás, sörárpa, szójabab 
és sertés integráció, logisztikai 
megoldások. Ezek a 2014-2015. 
években Business Superbrands 
díjat elnyert Galldorf Zrt. vezeté-
sével működő cégek tevékenysé-
gei, melyekre a tulajdonosok és a 
cégcsoport munkatársai is büsz-
kék lehetnek.

A Galldorf Zrt. jogelődje, a Galldorf 
Kft. 1997. évben alakult 3 millió Ft 
törzstőkével. A megalakulását kö-
vető közel 10 éven át cégünk fő te-
vékenysége a broilercsirke-nevelés 
és a – főleg saját célra történő – 
keveréktakarmány gyártás volt. A 
Galldorf Kft-ben 2006. végén az ál-
lattenyésztést végleg befejeztük, az 
ezt követő években intenzív techno-
lógiai fejlesztések során 10 tonna/
óra kapacitású keverőüzemet és 
egy 12 óra/tonna kapacitású full-fat 
szója üzemet létesítettünk.

2013. január 1-én cégünk átala-
kult Galldorf Takarmánygyártó és 
Kereskedelmi Zártkörűen működő 
részvénytársasággá.

Az elmúlt gazdasági években 
a csoportszintű, nem konszolidált 
árbevételünk évi 19 milliárd Ft-ra 
nőtt. Évente legyártunk és értéke-
sítünk cca. 90.000 tonna ömlesz-
tett és zsákos takarmányt, full-fat 
szóját, premixet és zsírport. Cé-
günk kereskedelmi részlege kö-
zel 180.000 tonna gabonát, olajos 
magot, fehérje hordozót és egyéb 

takarmányozási alapanyagot érté-
kesít évente belföldre és exportra. 
Saját tulajdonú, Hernádon felépí-
tett raktárkapacitásunk meghaladja 
a 30.000 tonnát. Cégünk alapító 
tagja a 2012-ben megalakult Ma-
gyar Szója Nonprofit Kft-nek és a 
2016. évben megalakult Magyar 
Szója Egyesületnek is. A szójabab 
vetőmag előállítás területén együtt-

működő partnerünk az Euralis Kft., 
amelynek piacvezető fajtáin kívül 
(ES Mentor, Isidor, Sponsor, ES 
Pallador stb.) a kizárólagos jog-
gal megszerzett középérésű ES 
Advisor és ES Mediator fajtákat is 
forgalmazzuk. Cégcsoportunk tagja 
az Agrogall Kft., amely a 2014-ben 
elindított sertésintegrációja kere-
tében 2016-ban már közel 50.000 
hízót telepített bérhizlaló partnerei 
telepeire. Ezt az állatlétszámot a 
következő években tovább nö-
veljük, az integrációnkhoz csatla-
kozott új partnerek segítségével. 
Csoportunk tagja a Gall-Sped Kft. 
is, amelynek feladata a cégeinknél 
felmerülő logisztikai megbízások 
teljesítése.  

Ez közel 300.000 tonna ömlesz-
tett gabona, olajos mag, keverék-
takarmány és full-fat szója be- és 
kiszállítását jelenti, amelyhez a 12 
db saját tulajdonú silós és gabonás 
szerelvény mellett megbízható al-
vállalkozói gépjárműparkja is ren-
delkezésre áll. 

Popovics Tamás igazgató
www.galldorf.huA mezőgazdaság széles spektrumában tevékenykedő Galldorf telephelye

adatokra vágytam. A mostani helyzet 
számomra motivációt jelent, s kemény 
munkát.”

Borkovits Zoltán a bajnoki szereplés-
ről elmondta, ebben a felállásban az első 
négy közé kerülés nagy bravúr lenne, a 
cél a tisztes helytállás, a fiatalok beépí-
tése. „Ez az év vízválasztó lesz. A fiata-
labbak még játszanak a juniorok között 
is, kérdés, miként bírják majd a pszichés 
terhelést, a hétvégi dupla meccseket, a 

sok utazást. Szorítani és engedni is kell 
majd a gyeplőn” – fogalmazott a szak-
ember. Kiemelte, hogy már túl vannak 
az első megmérettetésen, mérkőztek 
erősebb ellenfelekkel, és nagyon „pozi-
tív a lányok hozzáállása.

„Nyilván most az a legfontosabb, 
hogy megismerjem őket, ők engem s 
egymást is, hiszen többen még nem ját-
szottak egy csapatban” – mondta befe-
jezésül Borkovits Zoltán. 

Már tizenhat éve vannak az élvonalban. A Gö-
döllői Sport Clubban 1980-ban alakult meg a 
röplabda-szakosztály. A női csapat 1998-ban 
jutott fel az NB I.-be, majd 2000-ben az Extra-
ligába, s azóta is megszakítás nélkül a legjob-
bak között szerepel.
A Gödöllői RC legjobb eredményei:
a bajnokságban háromszoros ezüstérmes 
(2013, 2012, 2007), kétszeres bronzérmes 
(2014, 2010), a Magyar Kupában pedig négy-
szeres döntős (2015, 2014, 2013, 2011).

Svájcban készült a jövő évi, rövidebb 
futásokra Papp Krisztina - balra

ségvetésedet, hanem marad valamennyi, 
ami biztonságot ad. Téves az a feltétele-
zés, hogy ez minden sportolónak meg-
adatik. Kőkemény verseny van a piacon, 
főleg atlétikában, és évről évre nehezebb 
versenyeznünk a szuper fejlett orszá-
gokkal és az afrikai futókkal. A Magyar 
Atlétikai Szövetség pár éve máshogyan 
gondolkodik a sportolóiról, és igyekszik 
a lehetőségekhez mérten támogatni az 
atlétáit. Egyesületem, az Újpesti Torna 
Egylet már húsz éve mellettem áll, és a 
továbbiakban is együtt dolgozunk majd. 
Fontos, hogy egy sportolónak legyen egy 
ilyen bázisa sok-sok éven át. Természe-
tesen az edző személye is nagyon fon-
tos, ugyanúgy a háttérhez tartozik, hogy 
olyan emberrel dolgozzam együtt, aki 
elviseli a hóbortjaimat. Ehhez nagyon jó 
partner Káldy Zoltán, aki négy éve segíti 
a munkámat. Hálás vagyok a férjemnek 
is. Ő olyan társam, aki jóban-rosszban 
velem tart. Megérti, hogy szerelmese va-
gyok a futásnak, segít, amiben tud, jön 
velem biciklivel a hosszabb futásokon. 
Hiszem, hogy kemény munkával sike-
rülhet előrébb lépnem. És ha az adott 
évben nem is jön meg az eredmény, ez a 
hit továbbvisz a következőre...” 
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Októberi rejtvényünk megfejtése: A püspökhatvani 
katolikus templom. A helyes választ beküldők közül 
Ópusztaszeri családi belépőt nyert: Nyíri Szabolcsné 
(Aszód), Szeretettel vár Pest megye könyvet nyert: 
Forgácsné Rigó Edit (Fót). Gratulálunk! A nyeremé-
nyeiket postázzuk.

Novemberi lapszámunkban ismét egy Pest megyei 
látnivalót keresünk. A rejtvény fősora a megfejtés, 
amelyet nyílt postai levelezőlapon vagy e-mailben 
küldhetnek el kiadónk postacímére: Cosmo Média 
Kft. 1139 Budapest, Röppentyű u. 21−23., vagy a 
rejtveny@pestmegyelapja.hu e-mail címre. Kérjük, 
hogy a helyes válasszal együtt adják meg nevüket 
és elérhetőségüket is!

A megfejtések beérkezési határideje: 
2016. november 30.

A helyes választ beküldők között két belépőjegyet 
sorsolunk ki a Kaláka együttes december 18-i Sza-
bad-e bejönni ide Betlehemmel? című előadására, a 
felajánló a Szentendrei Kulturális Központ. Továbbá 
most is kisorsoljuk Szabó Virág: Szeretettel vár Pest 
megye című könyvét, a Pest Megyei Önkormányzat 
felajánlásával. A szerencsés nyertesek nevét decem-
beri lapszámunkban közöljük, nyereményeiket pe-
dig postázzuk a megadott címre. 

Kedves RejtvényfejtőK!Prof. Dr. Bognár László: „Amennyiben a hiúság nem pusztán a 
külsőségekben nyilvánul meg, hanem egy önmagaddal szembeni elvárásrendszer, 
ami nem pusztító, hanem előrevivő, akkor jó.”

„az igazán nagy szívességeket azoktól kapjuk, 
akiknek soha nem tudjuk viszonozni”

inteRjÚ pRoF. dR. bognáR lászló idegsebésszel

Dr. seBestyén Beáta

− Milyen kisfiú voltál?
− Mindig szerény és csendes szerettem 
volna lenni… (nevet)

− Ezek szerint nem így alakult…
− Ez volt az ideálom, de nem voltam 

az. Már kisiskolásként elszántan dolgoz-
tam azon, hogy fizikából és biológiából 
jó legyek, ugyanis ezek voltak a felvé-
teli tárgyak az orvosi egyetemre. Ezt a 
két tárgyat célirányosan tanultam. Úgy 
gondoltam, a fizikát nehezebb lesz elsa-
játítani a biológiánál, ezért aztán fizika 
tagozatra jelentkeztem gimnáziumba.

− A tanulás mellett azért maradt idő 
a kikapcsolódásra is?

− Éjjel-nappal kosárlabdáztam, amit 
aztán tizenhat éves koromban abba-
hagytam a felvételi miatt.

− A szüleid hogyan fogadták, hogy 
orvosi pályára készülsz?

− Értelmiségi családból származom, 
édesapám mérnök, édesanyám tanárnő. 
A szülők a pályaválasztásnál elsősorban 
azt nézik, hogy az adott szakma milyen 
egzisztenciális biztonságot, társadalmi 
elismertséget jelent. Abban az időben 
orvosnak menni jó választás volt.

− Stabil értékrendet hoztál otthon-
ról. Ezt a gyermekeidnek is sikerült to-
vábbadni?

− A szüleim klasszikus, értékálló 
kereteit mutatták fel az erkölcsös, ke-
resztény társadalmi felfogásnak. Azt 
láttam, hogy a legfontosabb társadal-
mi egység a család, és fontos, hogy 
a gyermek jól érezze magát ebben a 
közegben. A feleségem családjában is 
hasonló értékrend és életvezetés volt 
jellemző. A gyermekeink nevelésében 
a nagyszülők komoly szerepet játszot-
tak. Egészen kiemelkedő volt mind a 
fizikai, mind az emocionális jelenlé-
tük. Meggyőződésem, hogy a neve-
lésben a példamutatás a legfontosabb: 
a bort iszik és vizet prédikál elv nem 
működik. Ha azt mondom, hogy legyél 
rendes, miközben a szobámban, az író-
asztalomon nincs rend, azt soha nem 
fogják komolyan venni tőlem.

− Mivel foglalkoznak a gyermekeid?
− A fiam és a lányom is mérnök. 

Édesapám nagyon sokat foglalkozott 
velük, valódi tutora volt a gyermeke-
imnek. Ő járt szülői értekezletekre, így 
a gyerekekkel való konfliktusokat is ő 
viselte. Francia iskolába jártak, ahol 
mindketten évfolyamelsők voltak. Ti-
zennyolc éves korukban, állami ösz-
töndíjjal a francia oktatási rendszerbe 
kerültek, és ott folytatták felsőoktatási 
tanulmányaikat. Aztán maradtak. Ma 
is Franciaországban dolgoznak. Az ott 
megszerzett diplomájukkal könnyeb-
ben tudnak érvényesülni kint, mint 
itthon. 

− A Debreceni Egyetem Idegsebészeti 
Klinikájának igazgatója vagy, felesé-
geddel mégis Budakalászon élsz. Nem 
megterhelő számodra ez a folyamatos 
utazás?

− Hozzászoktam ehhez az elmúlt 
években. Hétfőn reggel indulok és csü-
törtök esténként jövök haza. Bár Baján 
születtem, Budapesten nőttem fel, kö-
tődöm ide. Öt éve a debreceni elfoglalt-
ságom és a Megyeri híd megépítése mi-
att vált logikussá, hogy a város északi 
végébe költözzem.   

− Nap mint nap embereken, embe-
reknek segítesz. Te könnyen kérsz se-
gítséget?

− Ha szükségem van segítségre, akkor 
kérek, javarészt olyan emberektől, akik-
kel jóban vagyok. Ismeretlenektől csak 

nagyon ritkán. Érdekes dolog az, hogy 
az igazán nagy szívességeket azoktól 
kapjuk, akiknek soha nem tudjuk viszo-
nozni, és mi is azoknak adjuk. 

− Maximalista vagy?
− Igen, és ez a stressz megélésében 

rossz dolog. A legkomolyabb stressz 
pedig az egzisztenciális szorongás, ami 
adott esetben indukálja a maximaliz-
must. Hajtasz, hogy a legtöbbet tudd 
kihozni magadból, pedig ez hosszú 
távon pusztító jellegű. A legnagyobb 
teljesítményt nem úgy hozza létre az 
ember, ha éjjel-nappal halálra fáraszt-
ja magát. Nehéz felismerni, de szükség 
van kikapcsolódásra, pihenésre.

− A műtőből kilépve is nyomaszt 
még a gondolat, hogy „te jó ég, mindent 
jól csináltam-e”?

− A stressz az mindig ott van, akkor 
is, ha úgy gondolom, hogy tökélete-
sen végeztem a műtétet. Ha operáció 
közben nincs is arra utaló jel, akkor 
is megtörténhet, hogy a beteg kómá-
ba esik vagy lebénul. Ez ritka. De mi a 
ritka? Az egy százalék, ha háromszáz 
beteget operálok évente, három bete-
get jelent. Ennél a három betegnél ez 
a probléma százszázalékos, hiszen őket 
nem érdekli, hogy egy százalékban 
fordul elő, az érdekli, hogy velük mi 

Fusilli al pesto  
bognár lászló receptje

Hozzávalók:
25 dkg fusilli tészta
3 dkg friss bazsalikomlevél
1 gerezd fokhagyma
0,6 dl extra szűz olívaolaj
3 evőkanál reszelt parmezán
3-4 evőkanál fenyőmag
só
Elkészítés:
A tésztát sós vízben kifőzzük. A ba-
zsalikomot, a fokhagymát és a fenyő-
magot pépesre turmixoljuk, hozzá-
keverjük a reszelt parmezánt, végül 
felöntjük olívaolajjal. Belekeverjük 
a tésztát, jól átforgatjuk és azonnal 
tálaljuk.

történt. A tudásunk véges, de a dönté-
seinkért vállalni kell a felelősséget.

− Folyton határidőid, kötelezettsége-
id vannak: műtét, rendelés, konferenci-
ák, tudományos tevékenység. Hosszú a 
lista. Hogyan bírod ezt?

− Nyilván egy idő után jelez a szer-
vezet. Pár éve az állandó stressz ha-
tására szívritmuszavart diagnosztizál-
tak nálam. Akkor és ott megértettem: 
csökkenteni kell a munka mennyiségét. 
Azokat a tevékenységeimet, amik nem 
közvetlenül a betegellátáshoz társul-
tak, visszavettem, és rekreációs időt 
hasítottam magamnak.

− Ennek keretében pedig versenysze-
rűen golfozol és vitorlázol…

− Igen, szenvedélyesen golfozom, 
immár tizenhárom éve. Nagyon él-
vezem benne, hogy hétről hétre érzé-
kelhető a fejlődés. Kompetitív alkat 
vagyok, szeretem a versenyzést, a golf 
pedig objektív, tiszta, fair sport. Aztán 
öt éve vettem egy vitorlás hajót, amivel 
lehet és érdemes versenyszerűen vitor-
lázni. Mindkét sport komplex, egy pici 
fejlődés is óriási odafordulást igényel. 
Sok kedves sportolótársam van, akik-
kel nagyon kellemes az együtt töltött 
idő.

− Hogyan viseled az idő múlását. 
Hiú vagy?

− Az vagyok. A hiúság fontos do-
log, és az is, hogy az ember beismerje, 
hogy hiú. Számomra a hiúság egyfajta 
igényességet takar. Amennyiben nem 
pusztán a külsőségekben nyilvánul 
meg, hanem egy önmagaddal szembe-
ni elvárásrendszer, ami nem pusztító, 
hanem előrevivő, akkor jó. 

A műtőn kívül a golfpályán vagy a vízen 
piheni ki magát a professzor

Prof. Dr. Bognár László 
A Debreceni Egyetem Idegsebészeti Klinikájá-
nak igazgatója. Az Egészségügyi Szakmai Kol-
légium Idegsebészeti Tagozatának vezetője. 
Számos műtéti technika bevezetése kapcso-
lódik a nevéhez, mint a koponya-deformitá-
sok és a kipányvázott gerincvelő szindróma 
kezelése vagy az endoszkópos agysebészet 
magyarországi meghonosítása. Idén átve-
hette a Magyar Érdemrend Tisztikereszt pol-
gári tagozata kitüntetést.  

Önálló megye, 
önálló lappal!

 1,3 millió lakos

 50 000 példány

 187 település 

 16 oldal információ

– Sikeres Vállalkozók Klubja 
– Portré: Jelenits István Széchenyi-

díjas piarista szerzetes, teológus
– Közélet, gazdaság, turizmus, kultúra 
– Középpontban az ünnepek
– Keresztrejtvény minden lapszámban, 

nyereményekkel

A  

decemberi számából: 

Készül a Pest megyei TOP100
A Cosmo Média Kft. arra 
vállalkozott, hogy a 
Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Pest Megyei 
Adó- és Vámigazga-
tóságával, valamint a 
Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos 
Szövetsége Buda-
pesti és Pest Megyei 
Regionális Szerve-
zetével együttmű-
ködésben kiadja 

a Pest Megye TOP 
100 című kötetet, amelyben számos hasznos 
információ, gazdasági adatsor mellett bemutat-
kozási lehetőséget kapnak a megye legnagyobb, 
legsikeresebb vállalkozásai.

A kiadvány megrendelhető:
Telefon/fax: 1/201-7708 

E-mail: titkarsag@cosmomedia.hu
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A Magyar Állami Népi Együttes 
egyik világszerte ismert darabja 
az Ecseri lakodalmas. A táncjáték 
Ecser gazdag és színes lakodalmi 
hagyományait dolgozza fel. A lako-
dalmas szokásokat 1952-ben filme-
sítették meg, koreográfusa Rábai 
Miklós volt, aki saját gyűjtéseit 
dolgozta fel táncjáték formájában. 
Az ecseriek már a 19. században 
kitűntek gazdagon díszített visele-
tükkel és paraszti kultúrájukkal a 
környező települések közül. A szlo-
vák elemeket is bőségesen magába 
foglaló helyi lakodalmak annak 
idején három napig is eltartottak.

A váci 
Kőszentes 
híd

Szent Péter, Szent Pál, Szent Kamilla, Szent 
Borbála, Szent Tádé és Szent Venánc, vagyis 
hat szent szobra áll a váci Gombás-patak híd-
ján, amit éppen ezért Kőszentes hídnak nevez-
nek. Magyarország legrégibb, ma is használt 
közúti hídját 1753 és 1757 között építették 
Nepomuki Szent Jánosnak, a hidak, kikötők 
és vízen járók védőszentjének. 1849-ben ezen 
keresztül tört be a városba a Damjanich János 
vezette magyar sereg. A hidat a szabadságharc 
100. évfordulóján, 1948-ban kiszélesítették.

A napjainkban kastélyszállóként 
működő, konferenciáknak, rendez-
vényeknek, fogadásoknak helyet 
adó épületet a törököket az 1697-es 
zentai csatában legyőző Savoyai 
Jenő herceg építtette. A kastély ter-
vezője a barokk kor híres építésze, J. 
L. Hildebrand volt. A ráckevei kas-
tély francia, osztrák és olasz paloták 
mintája alapján épült, hangulatos 
belső udvart zárt közre. Állapota a 
múlt század második felében folya-
matosan romlott, míg végül 1982-re 
született újjá.

ráckeve

Az ecseri 
lakodalmas

fotó: nagy barbara, török györgy

Savoyai-kastély

A nagykőrösi 
kőrisfák

Koerus – ezen a néven em-
líti egy 1368-ban kelt latin 
nyelvű oklevél Nagykőröst. 
A város névadó fája a kőris, 
ami Nagykőrös címerében 
is megtalálható. A település 
egyik tanintézménye, a Toldi 
Miklós Élelmiszeripari Szak-
képző Iskola a kőrisfák iránti 
elkötelezettség és a hagyo-
mányápolás jegyében 2000-től 
a hazai kőrisfafajtákat ösz-
szegyűjtve fasort telepített, 
amelyben a magyarországi 
őshonos kőrisfélék állnak. 
Nagykőrös különleges kőris-
fasora 18 ilyen fából áll, de az 
iskola folyamatosan gyűjti és 
bővíti ezt az itthon fellelhető 
kőrisfélékkel.


