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Egyetlen áprilisi nap a bolygónkért
Április 22-én a Földet ünnepeljük. Ezen a különleges napon bolygónk számtalan pont-
ján olyan programsorozatokon vehetnek részt az érdeklődők, ahol arra hívják fel a fi-
gyelmet, mit tehetnénk azért, hogy megmentsük, megóvjuk élőhelyünket. Egy amerikai 
egyetemista, Denis Hayes nevéhez fűződik az ötlet.
pml

1970-ben Hayes ösztönzésére 25 millió 
amerikai csatlakozott ahhoz a kezde-
ményezéshez, hogy fel kell emelnünk 
a szavunkat, és cselekednünk kell a 
természet megóvása érdekében. A fia-
talok elhatározták, hogy elsősorban a 
környezetvédelemre és a közös felelős-
ségre hívják fel a figyelmet. 1989-ben 
Kaliforniában létrehozták a Föld Napja 
Nemzetközi Hírközpontot, és havonta 
küldtek hírlevelet a világ minden orszá-
gába, hogy tájékoztassák és összefog-

Közös felelősségünKet soha nem felejthetjüK

ják az embereket és, hogy különböző 
akciókkal ünnepeljék április 22-ét. Már 
a kezdet kezdetén 140 ország csaknem 
200 millió, a környezetünkért aggódó 
polgára, civil szervezete válaszolt a 
felhívásukra. Magyarország is az elsők 
között csatlakozott a kezdeményezés-
hez, 1990-ben már tagja volt a környe-
zetvédelmi közösségnek. 

Magyar környezetvédők létrehozták 
a Föld Napja Alapítványt, amely nem-
csak híreket közölt, eseményeket foglalt 

össze, hanem koordinálta is az ország-
ban zajló programokat. Egy nap persze 
kevésnek tűnhet, ha tekintetbe vesszük, 
milyen környezetvédelmi összefogásra 
lenne szükség ahhoz, hogy megóvjuk 
bolygónkat, de ahhoz elegendő, hogy 
elgondolkozzunk: az év folyamán mi, 
egyénileg mit tehetünk a környezet-
tudatosabb életért, azért, hogy a Föld, 
amelyet unokáinktól kaptunk kölcsön, 
még sokáig élhető maradhasson. 

Ìfolytatás a 7. oldalon

Már a kicsik is megtanulhatják, hogy ők mit tehetnek a szűkebb környezetükért fotó: katona lászló

Közeledik 
a határidő
PML

Idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
minden olyan magánszemélynek el-
készítette az szja-bevallás tervezetét, 
akiről adatot szolgáltatott munkálta-
tója, kifizetője – közölte lapunkkal a 
NAV Pest Megyei Adó- és Vámigaz-
gatósága. 

Az ügyfélkapu-regisztrációval rendel-
kezők megnézhetik a tervezetet az új 
online felületen. Ha valaki egyetért a be-
vallási tervezettel, de azt hamarabb nem 
hagyja jóvá, akkor 2017. május 22-én ez 
lesz a hivatalos adóbevallása. Aki nem 
ért egyet, módosíthatja is a bevallást az 
új online felületen.

Akinek nincs ügyfélkapuja, annak a 
NAV ügyfélszolgálatán személyesen kell 
kérnie a tervezetét. Bevallását a szüksé-
ges igazolásokkal akár helyben is tudja 
javítani. Aki kérte a tervezet postai meg-
küldését, és módosítania kell, ne a terve-
zetben javítson! Ilyenkor egy új 16SZJA 
bevallást kell elkészítenie és benyújtania 
a NAV-hoz. A 16SZJA nyomtatvány a 
NAV honlapján érhető el, vagy a NAV 
ügyfélszolgálatain szerezhető be. 

Nem kell megvárni a május 22-i ha-
táridőt az 1+1 százalékos felajánlással, 
amelyet az új felületen is be lehet nyúj-
tani. Elég, ha valaki csak egy szót ismer 
a kedvezményezett szervezet nevéből, a 
felület keresőrendszere segít az azonosí-
tásban. A rendelkező nyilatkozat az új 
felületen kívül május 22-ig személyesen 
vagy postán is eljuttatható a NAV-hoz, 
akár a bevallás részeként, akár attól el-
különülten. A NAV lakóhely szerint ille-
tékes igazgatóságára kell postázni.

Ìfolytatás a 6. oldalon

A HÚSVÉT a keresztény kultúra legnagyobb ünnepe. Ì cikk a 2. oldalon
Minden kedves olvasónknak boldog húsvétot kívánunk! 

hét éve 
szállítja a 
vb-érmeket
Tizennégy évesen 
ismerkedett meg az evezéssel Galam-
bos Péter, akinek világbajnokságon 
a két-két ezüst- és bronzérem mellett 
csak az arany hiányzik a gyűjtemé-
nyéből. Ì12. oldal

A digitalizáció eszköz
Sorozatunk második részében 
arra kerestük a választ, hol is tart 
mezőgazdaságunk az átállásban, 
mi szükséges a folyamat felgyorsí-
tásához. Kérdéseinkre az 5. oldalon 
Varga Péter, az IVSZ agrárinforma-
tikai munkacsoportjának vezetője 
válaszolt. Portré Reviczky Gábor Kossuth-díjas 

színészről. Ì10. oldal

fontosak a megye 
külhoni kapcsolatai
2012-ben elsőként a külhoni magyar 
óvodák évét hirdették meg, majd a 
kisiskolások, azután a felsősök éve 
következett. 2016 a külhoni magyar 
fiatal vállalkozók éve volt. Az idei a 
külhoni magyar családi vállalkozások 
éve. Ì3. oldal
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Megszüntettek több illetéket és díjat 

PML

Nem kell illetéket fizetni március máso-
dik felétől az anyakönyvi kivonatért, a 
18 éven aluliaknak az általános tételű 
közigazgatási eljárásokért és a 65 évnél 
idősebbeknek sem a magánútlevélért – 
tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd, 
Pest megye kormánymegbízottja. Men-
tesül a díjkötelezettség alól a családi 
név korrekciójára irányuló eljárás is.

A családi otthonteremtési támoga-
tás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés 
megkönnyítése végett nem kell fizetni a 
jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási 
pénztári hatósági bizonyítvány kiállí-
tásáért. Természetes személy számára 
évente két alkalommal díjmentes lesz az 
elektronikus dokumentumként szolgál-

1,8 
Milliárd forintért épülnek kerékpárutak 
jó néhány Pest megyei településen a 
Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program keretében – közölte 
Ambrus András, a Pest megyei Önkor-
mányzati Hivatal sajtófőnöke az MTI-
nek adott nyilatkozatában. A sajtófő-
nök a részletekről annyit árult el, hogy 
tíz település kap összesen 32 kilométer 
hosszú kerékpárutat. A beruházás el-
sődleges célja, hogy növekedjen a gya-
logos, kerékpáros vagy a közösségi köz-
lekedést választók aránya az autózással 
szemben a mindennapi forgalomban. 

A cél érdekében felhívást tettek köz-
zé, amelyre települési önkormányzatok 
vagy konzorciumok (két vagy több 
település összefogva) nyújthattak be 
támogatási kérelmet. Egy-egy sikeres 
pályázó legfeljebb 500 millió forin-
tot kaphat a beruházásra. A nyertesek 
között olyan városokat is megtalálha-
tunk, mint Cegléd, Gödöllő, Szentendre 
vagy Szigetszentmiklós, ahol az elké-
szülő kerékpárút jelentős mértékben 
csökkentheti a hatalmas autóforgalom 
miatt a biciklizőkre leselkedő baleset-
veszélyt is. A hírhez tartozik, hogy egy 
év elején megjelent kormányhatározat 
értelmében az EuroVelo európai kerék-
párút-hálózathoz kapcsolódó szakasz 
épül hamarosan a Dömös–Visegrád-
Kisoroszi–Tahitótfalu–Pócsmegyer–
Szigetmonostor–Szentendre nyomvo-
nalon. 

tovább folytatódiK  a büroKráciacsöKKentés
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A kormány javaslatára a 
parlament ismét döntött a 
közigazgatási ügyintézés-
hez kapcsolódó egyes ille-
tékek és díjak megszünte-
téséről. A díjmentességek 
március közepén léptek 
életbe.

Pest Megye Lapja

tojásfestés és bárányszépségverseny
PML

Húsvét a keresztény kultúra legna-
gyobb ünnepe, Jézus Krisztus feltá-
madására és ezzel együtt az emberi-
ség megváltására emlékezünk. 

Húsvétvasárnap ünnepélyes szentmisét 
tartanak minden templomban. A szer-
tartások hagyományos része a húsvéti 
ételek – a bárányhús, a sonka, a bor, 
a húsvéti kalács, a tojás – megáldása 
is. A szentelt étel maradékának, a to-
jás héjának különös erőt tulajdoníta-
nak, gyakran a veteményesbe vagy a 
földekre hintik, hogy a termés bőséges 
legyen az esztendőben.

A szabadtéri játékokkal, a lo-
csolkodással, amely eredetileg a víz 
megtisztító erejére utalt, valamint a 
tojáskereséssel főleg a gyerekek és 
a fiatalok töltik szívesen az időt. A 
locsolkodóversek az egyes tájegysé-
gek hagyományait idézik, ahogyan 

az is változó, miként válaszolnak erre 
a lányok. Sok helyen díszített, festett 
tojással köszönik meg. Pest megye te-
lepülésein hagyományőrző programok 
várják az érdeklődőket. A szentendrei 

A hivataloknál kezdődhet a feladatok átcsoportosítása  

tatott nem hiteles tulajdonilap-másolat 
lekérdezése. Ugyancsak mentesülnek 
az illeték megfizetése alól azok, akik az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
szereplő adatokról állíttatnak ki ható-
sági bizonyítványt, vagy kft.-t, egyéni 
céget, közkereseti, betéti társaságot je-
gyeztetnek be a cégbíróságon. Utóbbi 
ügycsoportban közzétételi költségtérí-
tést sem kell fizetni. Az építésügyi el-
járási szabályokkal összefüggésben is 
több illeték csökken vagy szűnik meg. 
A hatósági bizonyítvány kiadása példá-

Díj a magyar erdőkért
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából 
Gősi Istvánt, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigaz-
gató-helyettesét Pro Silva Hungariae Díjjal 
tüntette ki. A Magyar Erdőkért Díjjal az ag-
rártárca az erdőgazdálkodás és -védelem 
terén nyújtott kiemelkedő teljesítményt 
ismeri el. Gősi István kitüntetését a Pilisi 
Parkerdő Zrt.-nél (és annak jogelődjénél) 
végzett negyvenévnyi kimagasló szakmai 
munkája indokolta.

Ebzárlat van több településen
A Pest Megyei Kormányhivatal Monori 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztálya a rókák tavaszi 
veszettség elleni immunizálása céljából, 
Pest megye Dunától keletre eső területén 
belül, csalétek vakcina kiszórásának idő-
pontjától számított 21 napig ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendelt el. Az ebzárlat 
április 24-ig tart.

RÖVIDEN

Ünnepi dísz kerül az asztalra 

Skanzen április 16-17-én közkedvelt 
programjaira hívja az aprónépet és a 
családokat: hímestojás-készítés, lo-
csolkodás, kézműves foglalkozások, 
koncertek, bárányszépségverseny szó-
rakoztatja őket. A pilisvörösvári művé-
szetek háza locsolóbált szervez. 

Szentendre, Pomáz, Budakalász, 
Csobánka, Lórév, Szigetcsép görög-
keleti vallású lakosságának körében 
még ma is él a szerb húsvét ünnepkö-
rének legfontosabb napja, a ružicalo, 
azaz a halottak húsvétja, amelyet ma 
már húsvét vasárnapján tartanak. A 
hagyomány szerint a pap megszenteli 
az előző húsvét óta elhunytak sírját, s 
megemlékezik az élő családtagokról. 
Ilyenkor gyertyát gyújtanak, és festett 
tojásokat tesznek a sírra. A szerb kö-
zösség egykor ennek a napnak a java 
részét a temetőben töltötte, halottaik 
körében ünnepelték húsvét napját. 

ul 3000 forint lesz. Megszűnik a szál-
lásadói nyilatkozattal kapcsolatos, vala-
mint a Magyarország területén kívül élő 
magyar állampolgárok nyilvántartásba 
vételére vonatkozó illeték is.

Tarnai Richárd kormánymegbízott 
hangsúlyozta, az állampolgárok és a 
vállalkozások széles körének jelent 
könnyebbséget a díjak megszűnése. A 
tavalyi és idei állami rezsicsökkentés-
nek köszönhetően összesen 14 milliárd 
forint maradhat az állampolgároknál és 
a vállalkozásoknál. 
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Dobos Ágnes

2010 után új alapokra helyezték a nem-
zetpolitikát: törvények születtek, meg-
alkották a közösségek gyarapodását 
célzó stratégiát, létrejött a nemzetpo-
litikai intézményrendszer, intézményes 
fórumok segítik a munkát és számos 
program indult. A nemzetpolitika meg-
újítása azért is volt sürgető, mert az 
adatok szerint húsz év alatt Erdélyben 
380 ezerrel, a Felvidéken 108 ezerrel, a 
Délvidéken 88 ezerrel, Kárpátalján 22 
ezerrel csökkent a magyarok száma. 
A szórványterületeken még erősebb a 
fogyás, van olyan erdélyi megye, ahol 
50 százalékos, vagy ennél is nagyobb.

Míg a 2010–14 közötti nemzetpo-
litikai intézkedések a magyar nemzet 
közjogi egyesítésének keretét teremtet-
ték meg, az utóbbi évek a szülőföldön 
boldogulásra helyezik a hangsúlyt. 
Az elmúlt években számos program, 
támogatási forma segíti a célok meg-
valósítását, ilyenek például a temati-
kus évek. 2012-ben elsőként a külhoni 
magyar óvodák évét hirdették meg, 
majd a kisiskolások, azután a felsősök 
éve következett. 2015 a külhoni ma-
gyar szakképzés, a tavalyi év pedig a 
külhoni magyar fiatal vállalkozók éve 
volt. Az idei a külhoni magyar családi 
vállalkozások éve. 230 millió forinttal 
folytatódik a fiatal vállalkozók támo-
gatása, a családi vállalkozások segíté-

Fontosak a külhoni kapcsolatok
a gazdaságot a határon túl is erősíteni Kell

A 2010 utáni új nemzetpolitika egyik fontos célja, hogy intézkedéseivel és gazda-
sági támogatással mérsékelje az elvándorlást és ösztönözze a gyermekvállalást a 
Kárpát-medencei magyarság körében.

sére 600 millió forint jut, további 170 
millióból pedig kísérőprogramok való-
sulhatnak meg, azaz a program keret-
összege összességében eléri az egymil-
liárd forintot. 

Kiemelkedő jelentőségű a most el-
indult, 17,2 milliárd forintos Kárpát-
medencei óvodafejlesztési program, 
amelynek keretében 68 új épül, 215-öt 
újítanak fel, illetve bővítenek. A ke-
retből 7,5 milliárddal részesül Erdély, 
amelyet 6,2 milliárddal követ Felvi-
dék, illetve Muravidék, Horvátország 
és Kárpátalja. A határon túli magyar 
óvodások száma jelenleg 48 ezer, s a 
cél, hogy ez a szám legalább 60 ezerre 
duzzadjon. Az idei évben 200 milliós 
támogatás jut a testvértelepülési prog-
ramokra, a cél a meglévő együttműkö-
dések kölcsönös fejlesztése a magyar-

országi és Kárpát-medencei települési 
önkormányzatok között. 

A határon túli magyarsággal való 
kapcsolatot számos más módon is se-
gíti a magyar állam, így például az 
agrártárca a nemzetpolitikai állam-
titkársággal közösen idén is folytatni 
kívánja a falugazdász programot, de 
ösztönzik a külhoni magyar fiatal vál-
lalkozókat a régiókon belüli és a régiók 
közötti együttműködésre is.

A magyar nemzetpolitika eddigi 
talán legnagyobb sikerének ugyanak-
kor az egyszerűsített honosítási eljárás 
bevezetése számít. Indulása óta 940 
ezerrel bővült a magyar állampolgárok 
száma: mintegy 830 ezren szereztek 
honosítással állampolgárságot, és 110 
ezerre tehető az állampolgársági meg-
állapítások száma a diaszpórában.

Pánczél Károly a PML-nek adott 
interjújában kiemelte: a magyar nyelv 
megtartásában hatalmas szerepe van 
az óvodának, ezért is kiemelkedő je-
lentőségű a most induló program. Az 
Országgyűlés Nemzeti összetartozás 
bizottságának elnöke fontosnak nevez-
te azt is, hogy a magyar állam nemzeti 
jelentőségű intézményeket tart fenn, 
így például a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetemet, a Partiumi 
Keresztény Egyetemet, a beregszászi II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskolát vagy a komáromi Selye János 
Egyetemet. 

ÌA cikk teljes terjedelmében a 
www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.

Halló...

az Országgyűlés 
Nemzeti összetartozás 
bizottságának elnöke

Pánczél Károly

pml

– 2010 után politikai szemléletváltás  
történt, a kormány szerint a határon tú-
linak mondott magyarok ügye nem kül-
ügyi kérdés. Mit hozott az elmúlt hét év 
a nemzetpolitikában?

– A mai nemzetpolitika alapvető 
célja, hogy a magyarság szülőföldjén 
boldoguljon. Megtörtént az elszakított 
országrészek és a diaszpóra magyarsá-
gának közjogi egyesítése, megszületett a 
kettős állampolgárságról szóló, a Nem-
zeti összetartozás napjáról szóló törvény. 
A parlament megalkotta az új választó-
jogi törvényt, 2014-től az új parlament a 
magyar nemzet országgyűlése.  

– A közjogi egyesítés mellett milyen 
eszközökkel segítik a magyarság meg-
maradását?

– Történelmi léptékű és összegében 
is hatalmas jelentőségű változásokkal, 
részben az oktatás, nevelés, kultúra, egy-
házak támogatásával. Összegét tekintve 
is kiemelkedő a most kezdődött, 17,2 
milliárd forintos határon túli óvodaépí-
tési program. A gazdaság területén két 
nagy program indult el, az egyik Kárpát-
alján, ez 12 milliárd forint pályázati for-
rást jelent helyi magyar vállalkozóknak, 
illetve 20 milliárd forintos keretű ked-
vezményes hitelt. A szerbiai Vajdaság-
ban 20 milliárd forintnyi pályázati pénz 
áll rendelkezésre, és 30 milliárd forint a 
kedvezményes hitel, s ezek elsősorban a 
mezőgazdaságot érintik.  

– 1998 óta képviselője a térségnek. 
Pest megye az uniós forrásokat illető-
en hátrányos helyzetben van, az állam 
ugyanakkor igyekszik hazai forrásokkal 
segíteni a megyét. 

– Pest megye 80 milliárd forintnyi 
különforráshoz jut a következő években. 
Dabason idén nyáron újítja fel a főutat 
a Magyar Közút mintegy 1 milliárd fo-
rint értékben. A Dabassárit Gyónnal 
összekötő út több mint 8 km hosszan 
újul meg. Jelentős, hogy Ráckevén meg-
maradhat a járási bíróság, a kormány 
169 millió forinttal támogatja egy új, 
korszerű városi bíróság megépítését. 
Elbírálás alatt állnak a belterületi utak 
felújítására benyújtott pályázatok. Több 
település várja a helyi egészségügyi in-
tézmények felújításáról szóló pályáza-
tok megjelenését, így Dabas, Dömsöd, 
Kiskunlacháza. Várható a csapadékvíz 
elvezetésére vonatkozó pályázat. A tér-
ségben több önkormányzat is sikeresen 
pályázott energetikai korszerűsítésre, 
épületfelújításra, közöttük Délegyháza, 
Dömsöd, Dabas. 

Határokon átívelő 
összetartozás
A bizottság elnökeként és született 
Pest megyeiként is rendkívül fontos-
nak tartom, hogy a megye és az azt 
alkotó 187 település többsége is erős 
külhoni kapcsolatokkal rendelkezik. 
Köszönhető mindez Szabó István 
közgyűlési elnök, illetve a település-
vezetők elkötelezettségének, annak, 
hogy felismerték, hogy a Kárpát-
medencei magyarság határokon át-
ívelő összetartozása kézzel fogható 
valóság. Ezek apró szálak, amelyek a 
nemzet hálóját egyre erősebbé szőhe-
tik. Szép példája ennek az együttmű-
ködésnek a testvérmegyei kapcsolat, 
a különböző díjak, kitüntetések, ame-
lyeket külhoni magyarok vehetnek 
át a Megyeházán, illetve a Magló-
don évről évre megrendezett, a Pest 
Megyei Értéktárnak is részét képező 
Kárpát-medencei Magyar Találkozó.

A Nemzeti Összetartozás Napja Dunaharasztiban 

»Magyarország az 
egységes magyar 
nemzet összetar-
tozását szem előtt 
tartva felelősséget 
visel a határain 
kívül élő magyarok 
sorsáért…«
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Pincefalu a budai hegyek alatt II. Tárogató Fesztivál 
Tápiószelén
Második alkalommal rendezik meg 
a Tárogató Fesztivált Tápiószelén.  A 
tavalyi évben nagy sikerrel megren-
dezett fesztivál gazdag szakmai és 
szórakoztató programokkal várja a 
közönséget május 20–21. – szombat, 
vasárnap - között a népkertben.
A műsor szombaton 12 órakor 
„Csendül a nóta” programmal in-
dul, majd a Tápió menti népdal-
énekes tehetségeket hallgathatja a 
közönség és a tárogatósok koncert-
jét. A fesztiváldíj átadására délután 
négy órakor kerül sor. Ezt követően 
Pál István „Szalonna” és bandája 
lép fel, majd a Nyírség Táncegyüt-
tes. Este nyolc órakor a Ghymes ad 
koncertet. Vasárnap lesz a ráadás 
napja. Este hat órakor a Művelődési 
Házban Kiss Gy. László tárogató-
művész lép fel és a Gregus Tárogató 
Együttes. 

Ősszel Ráckevén is felgördül a függöny
A Ráckevén élő színművész, Kósa 
Dénes nagy fába vágta a fejszéjét. A 
2015-ben általa alapított utazó társu-
latnak, a Vénusz Színháznak állandó 
játszóhelyet keresett és talált ősztől a 
Duna-parti városban. 

Amikor családjával Ráckevére 
költözött, arra gondolt, mi lenne, ha 
a városban és annak környékén élők 
helyben tekinthetnének meg prózai 
és zenés színházi produkciókat. Első 
lépésként a ráckevei Árpád Fejede-
lem Általános Iskola igazgatónőjé-
nek, Szále Zsoltnénak felvetette egy 
színitanoda létrehozásának ötletét. 
Nos, a tanoda az ottani tanárok lelkes 
közreműködésével sikeresen működik, 
s idén ősztől a Vénusz Színház is ál-
landó játszóhelyet kap az iskolában. 

Kezdetben havi két előadást tervez-
nek: egyet a gyerekeknek, egyet pedig 
a felnőtteknek. Az egyre szélesedő re-
pertoárban drámai művek, vígjátékok, 
kabarék, musicalek, operettek, vala-
mint gyermekelőadások szerepelnek 
majd, a Szabad Ötletek Színházának 
segítő közreműködésével. A Vénusz 
Színház színpadán az elkövetkezendő 
időkben többek közt fellép a Jászai 
Mari-díjas Barbinek Péter, valamint az 

ismert magyar szinkronhangok, Lip-
pai László, Timkó Eszter, Csifó Dorina, 
Harsányi Gábor, Nyertes Zsuzsa, to-
vábbá a TV2 napi sorozatában látható 
Cseke Katinka, illetve találkozhatnak 
még Magyar Attilával, Buch Tiborral, 
Gregor Bernadettel, Pikali Gerdával.

Mind a színi tanoda, mind a Vé-
nusz Színház egyesület formájában 
működik. Ősztől tehát az itt élő em-
berek saját magukénak tekinthetik a 
Ráckeve Kultúrájáért Egyesületet, il-
letve a Vénusz Színházat. 

A színház természetesen utazó teát-
rumként is tovább működik, remélve 
azt, hogy Ráckeve hírét öregbítik majd 
szerte a hazában, sőt a környező or-
szágok magyarlakta településein is. 

Tekeredik a rétes 
Április 22-én, szombaton ismét 
tekeredik a rétes az V. Tápiósági 
Rétesfesztiválon! Az egész napos 
programok a gasztronómia jegyé-
ben telnek – az előételektől egészen 
a desszertekig. Idén is lehetőséget 
biztosítanak a vállalkozó kedvűek-
nek: a rétesműhelyben bárki kipró-
bálhatja a rétestészta „húzását”. A 
„Halat, mi jó falat” társrendezvény 
keretei között pedig ötféle halételt 
készítenek, és természetesen meg-
rendezik a halászlevek csatáját is. 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a Rendőrség és tűzoltó-
ság napja alkalmából rajzpályázatot 
hirdetett általános iskolás tanulók 
számára. A rajzversenyre az „Együtt a 
rendőrök és a tűzoltók a mindenna-
pi munkában” témában várják a pá-
lyamunkákat. A pályamű hátoldalán 
kérik feltüntetni a készítő nevét, élet-
korát, iskoláját és osztályát. Az alsó 
és a felső tagozatos korcsoportban az 
első három helyezett és két különdíjas 
részesül tárgyjutalomban. A rajzokat 
április 21-ig kell eljuttatni a Dunake-
szi Rendőrkapitányságra. 

Rajzpályázat 
gyerekeknek

Programok
Abony Művelődési Ház 
04. 12. 10.30 Húsvétidísz-kiállítás- 
megnyitó 04. 21. 14:00 A kis herceg 
– filmvetítés
Dunaharaszti Német Nemzetiségi 
Tájház 
04. 15. 10.00 Húsvéti gyermek- és 
kézműves nap. 
József Attila Művelődési Ház 04. 16. 
20.00 Húsvéti locsolóbál – zenél a 
Heimatklang zenekar
Érd Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
04. 19. 17.00 Kirinovits Éva könyv-
szobrász interaktív bemutatóval 
egybekötött kiállításmegnyitója
04. 19 – 05. 10. Tematikus könyv-
válogatás a tavaszi kertgondozás 
jegyében 
04. 22. 15.00 A gorál-lengyelek ha-
gyományos hangszeres zenei kultú-
rája Előadó: Agócs Gergely néprajz-
kutató Aréna 04. 23. 
Érdi Nyitnikék – tavaszi kiállítás és 
vásár: Könyvtár a vásáron
Ráckeve Duna-ág 04. 29. 17.30 – 
19.00 Hajókirándulás – Vacsoraest 
a Kis Dunán
További programok a www.
pestmegyelapja.hu/esemenynaptar 
oldalon.  

Buch Tibor az Anconai szerelmesek 
című előadásban

Éjszakai kalandtúra a vadasparkban

A Budakeszi Vadaspark éjszakai túrákat szervez, a két-
órás programon bárki részt vehet, aki nem fél a sötét-
ben. Áprilisban még 21-én és 28-án este nyolcra várnak 
a főbejárathoz minden extrém kalandot szerető termé-
szetbarátot. Az ajánlás szerint a leendő látogató háti-
zsákjában feltétlenül legyen valamilyen világítóeszköz  
(elem- és/vagy fejlámpa), de a melegebb öltözék  és a 
bátor hozzáállás se maradjon otthon. Előzetes regiszt-
ráció szükséges. 

A fővárosból távolsági busszal vagy vonattal 40-45 percet utazva olyan pincefalura 
bukkanhatunk, amely minden tekintetben megőrizte az egykor legendás budai sző-
lőtermesztés és borkészítés emlékét. A Zsámbéki-medence keleti peremén elterülő 
Páty szélén húzódik Pest megye egyik egységesen megmaradt, látványos pincesora. 
A település Biatorbágy felőli részén a 19. század elején létesült a pincesor, a leg-
régebbi pince 1805-ből való. A hangulatos pincesor 2016-ban lett a Pest Megyei 
Értéktár része.

Kemence 
az elsők között
Komoly ígérettel indult a kisvasúti 
szezon Kemencén. A nyitó rendez-
vényen felszólaló Révész Máriusz, 
a kerékpározás és az aktív kikap-
csolódás fejlesztésével és népsze-
rűsítésével összefüggő feladatok 
ellátásáért felelős kormánybiztos 
ugyanis elárulta, hogy a Kemencei 
Erdei Múzeumvasút az elsők között 
kap támogatást nyomvonalának 
meghosszabbítására. A tervek sze-
rint akár két éven belül el is készül-
het a beruházás. A  kormány még 
tavaly ítélt meg 10 milliárd forin-
tot a legnagyobb forgalmat lebo-
nyolító kisvasutak fejlesztésére. Az 
idén immár a 118. szezonját kezdő 
kemencei vonalat 18 esztendeje a 
Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 
önkéntesei üzemeltetik. 

Húsvéttól látogatható az erdei kápolna 

Pilisvörösváron a mai Kápolna utcában  1851-ben épült fel az 
egyhajós kápolna. Ernst Ignác ürömi plébános szentelte fel a 
tizennégy segítő Szent és a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére a 
rokokó stílusú fafaragványokkal díszített oltárral. A mostani 
kápolna már a második ezen a helyen, az elsőt Spiegelberger 
Gáspár pilisvörösvári lakos építtette 1780 körül a Hétfájdalmú 
Szűz és a tizennégy segítőszűz tiszteletére. Húsvéttól szomba-
tonként ismét tartanak szentmisét ezen a gyönyörű helyen. Az 
erdei kápolna búcsúja pünkösdhétfőn van. 



www.pestmegyelapja.hu gazdaság       5

PÁL AttiLA

– Tapasztalatai szerint a hazai agrári-
um szereplői mennyire ismerik, s főkép-
pen mennyire alkalmazzák a precíziós 
mezőgazdaság eszközeit, módszereit?

– A trendek biztatóak, de a lehetősé-
gekhez képest nem eléggé. Sok terme-
lőnél hiányosak az ismeretek. Nemcsak 
az informatikai tudás hiányzik, hanem 
a gazdaság vezetéséhez szükséges farm-
menedzsment-tudás és a vezetői képes-
ségek is. A hazai agrárgazdaság szerep-
lőinek szinte folyamatosan kell komoly 
befektetői döntéseket hozniuk. Sajnos, 
sokszor nem jók ezek a döntések. A 
földalapú támogatások nélkül a gaz-
daságok jelentős hányada veszteséget 
termelne, többségük a banki kamatokat 
sem tudná kigazdálkodni, noha a hazai 
piacon folyamatosan bővül a kereslet.

Sok gazdaság megrekedt a fejlődés-
ben. Az előrelépéshez a vezetői szem-
léletet kell megváltoztatni, mert a szük-
séges technológia elérhető a piacon. 
Fontos, hogy a termelőknek igényük 
legyen arra, hogy ismerjék az egyes 
technológiai elemek pontos költségét, 
és hozzájussanak az elérhető árbevétel-

a digitalizáció csak eszköz
hiányos termelői ismereteK

Sorozatunk második részében arra kerestük a választ, hol 
is tart a magyar mezőgazdaság az átállásban, mi szük-
séges a folyamat felgyorsításához. Kérdéseinkre Varga 
Péter, az IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége) agrárinformatikai munkacso-
portjának vezetője válaszolt. 

ről szóló információkhoz. A felmérések 
szerint sokan alkalmazzák a precíziós 
technológia egyes elemeit, de vezetői 
döntéseik előkészítésére csak nagyon 
kevesen használják az okoseszközök ál-
tal gyűjtött adatokat. 

– Milyen szerepet vállal az IVSZ a 
mezőgazdaság minél gyorsabb digitali-
zálásában? 

– Az IVSZ 500 tagvállalata a ha-
zai informatikai, telekommunikációs 
és elektronikai szektor árbevételének 
85 százalékát teljesíti. Célja a digitá-
lis gazdaság fejlesztése, a digitalizáció 
előnyeinek felhasználása minden ága-
zatban. Két évvel ezelőtt kezdtünk el 
ágazati kerekasztalokat szervezni, hogy 
segítsünk a szakmai döntéshozóknak a 
digitális technológiák megismerésében 
és lehetséges felhasználási területük 
meghatározásában. Azt látjuk, hogy ne-
héz helyzetben vannak a szakmai dön-
téshozók, mert a digitális technológia 
fejlődési ciklusa folyamatosan rövidül. 
Ebben próbálunk segíteni.

– Mi szükséges a további elterjedés 
elősegítéséhez? 

– Elsősorban a vezetői szemlélet vál-
tozása. Fontosak a termelt mennyiségek, 
de még fontosabb a valós költségek és a 
várható profit ismerete. Az IVSZ által – 
az AKI, a NAK, a MAGOSZ, valamint 
termelők, informatikai cégek és szak-
emberek bevonásával – összeállított Di-
gitális Agrárstratégia javaslatai között 
az első helyre a digitális kompetenciák 
fejlesztése került. A javaslat összeállí-
tásakor ezekre összpontosítottunk, de 
felhívtuk a figyelmet arra, hogy a ve-
zetői kompetenciák változása nélkül az 
ágazat nem fogja tudni kihasználni a 
digitális technológiákban rejlő lehető-
ségeket. A digitális technológia elsősor-
ban eszköz, a hatékonyság növelésének 
kulcsa azonban az adatokon alapuló 
döntésekben van. A hazai mezőgazda-
ságot ki kell hozni a „hagyományalapú 
tudásgazdaságból”, és át kell segíteni az 
„innovációalapú tudásgazdaságba”.

– Milyen célokat tűzött ki az önök ál-
tal kidolgozott Digitális Agrárstratégia?

- Célunk az ágazat hatékonyságának 
növelése volt a digitális technológiák 
felhasználásával. A stratégiában öt te-
rületen vizsgáltuk meg az elérhető és 
más országokban használt technológiá-
kat és a hazai helyzetet: termelés, üzem, 
termékpálya, szakmai háttérrendszerek 
és közigazgatás. Ezt követően három 
területre fogalmaztunk meg javaslato-
kat: a digitális kompetencia fejlesztése, 
a digitális állam és a fejlesztéspolitika. 

- Mekkora gazdasági mérettől elen-
gedhetetlen, s mekkorától éri meg már 
ma is áldozni e célra? 

- Azt gondolom, nincs mérethatár. 
A beruházás nagyságának megítélése 
elsősorban a termelt haszontól függ. 
Ha az eszközök által használt adatokat 
a termelők képesek jó gazdasági dönté-
sekhez felhasználni, a mérték megítélé-
se jelentősen változhat. 

ÌA cikk teljes terjedelmében a 
www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.

Fontos, hogy a termelőknek igényük legyen arra, hogy ismerjék az egyes technológiai 
elemek pontos költségét fotó: katona lászló

Kitűzött cél az ipari forradalom élmezőnye
PÁsztor DiÁnA

A 2016 májusában alakult Ipar 4.0 
Nemzeti Technológiai Platform vállal-
kozások, kutatóintézetek, szervezetek 
és oktatási intézmények összefogásával 
jött létre, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium és az MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézetének szer-
vezésében, kormányzati támogatással. 
Célja a technológiai korszakváltás, s az 
ehhez kapcsolódó gazdasági változások 
elméleti-gyakorlati problémáinak meg-
oldása. A tagok között találjuk a Magyar 
Innovációs Szövetséget is.

A platform második plenáris ülésén 
létrejött a hét munkacsoport. – Az ed-
dig eltelt időszakban a munkacsoportok 
megtartották alakuló ülésüket, megal-
kották programjukat és megkezdték az 
érdemi munkát – nyilatkozta lapunknak 
Frischmann Gábor, a MISZ alelnöke.

A MISZ nagy előrelépésnek tart-
ja az együttműködés létrejöttét. – Az 
Ipar 4.0 kérdéskörében érintett legkü-
lönbözőbb szereplők fórumot kaptak 
a kapcsolatépítésre, szempontjaik üt-
köztetésére, tapasztalataik cseréjére. 
A platform munkája szorosan kap-

csolódik az Irinyi-tervként ismertetett 
gazdaságfejlesztési stratégiához. A 
kormányzat elvárásokat is megfogal-
mazott az együttműködő intézmé-
nyekkel, szervezetekkel szemben: meg 
kell alkotniuk a negyedik ipari forra-
dalomhoz kapcsolódó felzárkóztatási 
programot. Frischmann Gábor szerint 
e témakörben a leggyakrabban emle-
getett két kifejezés a digitalizáció és 
az innováció. – A digitalizáció a tech-
nológiai fejlődés jelen szakaszának 
mindent átható meghatározó trendje, 
az innováció pedig az új lehetőségek 
megtalálásának és üzleti sikerré for-
málásának folyamata. A MISZ mint 
átfogó szakmai, munkaadói érdek-
képviseleti szervezet tagsága egésze 
szempontjából két legfontosabb mun-
kacsoporthoz csatlakozott: a Stratégiai 

Tervezési Munkacsoporthoz és az In-
nováció és Üzleti modell Munkacso-
porthoz.

– Egyrészt fontosnak tartjuk, hogy 
az innováció területén a felhalmozódott 
tapasztalatokkal támogassuk a platform 
munkáját, másrészt hasonlóan fontos, 
hogy az eredmény épüljön be a hazai 
innovációs rendszerbe. Hozzájárultunk 
annak a módszertannak a kidolgozásá-
hoz, mely alapján értékelhető a hazai 
vállalatok helyzete és érettsége az Ipar 
4.0 vonatkozásában.

– Reméljük, hogy a platform megala-
kulásakor tapasztalt lendület fennmarad, 
a munkacsoportok végrehajtják a ma-
guk alkotta munkaprogramokat, és így 
a kitűzött cél – nevezetesen, hogy ebben 
az ipari forradalomban ott legyünk az 
élmezőnyben – teljesülni fog. 

az érintett szereplőK fórumot KaptaK a Kapcsolatépítésre

Meg kell alkotnunk a felzárkóztatási 
programot
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A kormány létrehozta a Nemzeti Ver-
senyképességi Tanácsot (NVT), amely-
nek feladata a nemzetközi elemzések 
által kimutatott versenyképesség-rom-
lás megállítása és a visegrádi négyek 
(V4) országcsoporton belüli pozíciónk 
javítása. A versenyképességet több 
elemző szervezet is vizsgálja. Az egyik 
a Világbank (VB), amelyik 190 ország 
üzleti környezetét vizsgálja különböző 
szempontok szerint. A VB 2017. évi je-
lentésében Magyarország az üzleti kör-
nyezet vállalkozóbarátságának mérté-
ke alapján a 41. helyen áll. A csehek a 
27., a lengyelek a 24., a szlovákok a 33. 
helyet foglalják el. Ez már önmagában 
is indokolja, hogy az okokkal foglal-
kozzunk. 

De melyek is azok a tényezők, ame-
lyeknek a V4 országok között a legrosz-
szabb helyünket tulajdoníthatjuk? Még 
mindig nehézkes nálunk új céget alapí-
tani, noha már csökkent az ezzel kapcso-
latos bürokrácia, a kiadások is mérsék-
lődtek, de még mindig sokkal könnyebb 
vállalkozást indítani a többi V4 ország-
ban. Érdemes azt is megemlíteni, hogy 
nálunk kell a legmagasabb alaptőkével 
– 3 milllió forinttal – rendelkeznie egy 
kft.-nek, ráadásul úgy, hogy az alaptőke 
felemelésének kötelezettsége visszame-
nőleges hatályú döntés volt. A vállalko-
zásindítás egyszerűsége tekintetében a 
75. hely a mienk. Ennél is rosszabb az 
elektromos energiához jutás lehetősége, 
valamint az áramszolgáltatás megbíz-
hatósága tekintetében elért helyezésünk 
(121.). De megemlíthetnénk azt is, hogy 
az adózási szabályoknak megfelelés, 
az adóbürokrácia és az adózás költsé-
gei tekintetében is még mindig rossz a 
pozíciónk. A 77. hely a mienk. Ha ezek 
és a további vizsgált környezeti ténye-
zők sokkal kedvezőtlenebbek nálunk, 
mint más országokban, akkor az rontja 
a versenyképességünket. A Verseny-

a versenyképességi tanács 
intézkedési lehetőségei

Prof. Dr. Csath 
Magdolna
egyetemi tanár 
rovata

»még mindig ne-
hézkes nálunk új 
céget alapítani, 
bár már csökkent 
az ezzel kapcsola-
tos bürokrácia.«

képességi Tanács elsődleges feladata, 
hogy szakmai tanácsaival, ötleteivel 
járuljon hozzá ahhoz, hogy a kormány 
minél gyorsabban vezessen be olyan 
változtatásokat, amelyek következtében 
csökken az üzleti környezet bürokrati-
kussága, javul kiszámíthatósága, egy-
szerűsödnek a cégek számára felesleges 
idő- és költségpocsékolást jelentő sza-
bályozások. Ezek a lépések javítani fog-
ják a cégek működési feltételeit, amire 
különösen a kisvállalati szektornak van 
nagy szüksége, hiszen ha egy szabályo-
zás túlzottan nagy idő- és pénzkidobást 
jelent egy nagy cégnek, akkor képzeljük 
el, mennyivel nagyobb terhet jelent a 
kisebbeknek. Azonban ezzel természe-
tesen nem oldjuk meg versenyképessé-
gi lemaradásunk valamennyi gondját. 
Léteznek ugyanis hosszabb távon ható 
problémák is. 

A versenyképesség legfontosabb 
feltétele korunkban a humán vagyon, 
amelyet nemcsak megőrizni, hanem 
állandóan fejleszteni is kell. A megőr-
zéshez tartozna a népességfogyás és a 
kivándorlás okainak megszüntetése, 
a fejlesztéshez pedig az oktatási és az 
egészségügyi befektetések megfelelő 
szintjének biztosítása. Ezeken a terü-
leteken azonban gyenge a teljesítmé-
nyünk. Januárban például felgyorsult 
a népességfogyás. 2016-ban pedig a 
humán vagyont érintő beruházásaink 
értéke volt nagyon alacsony: éves szin-
ten ugyanis a humán, egészségügyi és 
szociális területen 75, az oktatásban 
pedig 40 százalékkal kevesebbet ru-
háztunk be, mint 2015-ben. Ez rontja 
a versenyképességünk hosszú távú fej-
lesztésének esélyeit. Arra is érdemes fel-
figyelni, hogy – nemzetközi elemzések 
szerint – 20 éven belül az ipari mun-
kahelyek körülbelül fele megszűnik, és 
a munkát robotok fogják végezni. Kü-
lönösen igaz ez a gépiparra, azon be-
lül is az autógyártásra. Ezért már most 
foglalkozni kell a gazdasági szerkezet 
olyan átalakításával, hogy csökkenjen 
gazdaságunkban a robotokkal kiváltha-
tó összeszerelő tevékenységek aránya. 
A Versenyképességi Tanács várhatóan 
ezt a témakört is napirendre tűzi. 

Hazánk az üzleti környezet vállalkozóba-
rátságának mértéke alapján a 41. helyen 
áll  fotó: katona lászló

hirdetés

hasznos 
információk az 
adóbevalláshoz
Ìfolytatás az 1. oldalról
Az ügyfélkapu-regisztrációval rendel-
kezők megnézhetik az adóbevallási 
tervezetet az új online felületen. Az új 
online felületen, amely a wwwnav.gov.
hu és a www.magyarorszag.hu oldalról 
is elérhető. Az adózó felelőssége, hogy 
jövedelméről pontos bevallás készüljön, 
s abból ne hiányozzék semmi. Azokról a 
jövedelmekről ugyanis, amelyekről nem 
érkezett adat év közben a NAV-hoz, az 
adózónak magának kell számot adnia. 
Ha postán kérte valaki a bevallást és 
módosítania kell, új 16SZJA bevallást 
kell készíteni. A 16SZJA nyomtatvány 
a NAV honlapján vagy a NAV ügy-
félszolgálatain érhető el. A NAV rövid 
tájékoztató videói segíthetnek a kitöl-
tésben. Ezek a hivatal honlapján és a 
legnépszerűbb videómegosztó oldalon 
érhetők el. További információ a www.
nav.gov.hu oldalon olvasható, vagy 
kérhető általános tájékoztatás a 06-
40/42-42-42-es telefonszámon. A ren-
delkező nyilatkozatot a NAV lakóhelye 
szerint illetékes igazgatóságára postáz-
hatja (a Pest Megyei Adó- és Vámigaz-
gatóság címe: 1397 Bp., Pf.: 535). 

emeletes zónázó

Elsőként várhatóan a 100-as vonalon 
(Budapest Nyugati pu.–Kőbánya-Kis-
pest–Monor–Cegléd–Szolnok) jelen-
nek majd meg a Stadler KISS emeletes 
elővárosi motorvonatai, amelyek a ma 
közlekedő csíkos ingavonatokat vált-
ják majd. A nálunk megjelenő típus 
Svájcon kívül az Egyesült Államokban, 
Ausztriában, Luxemburgban és Orosz-
országban is közlekedik. 

A közbeszerzési eljárás eredmé-
nyének kihirdetése nyomán a svájci 
Stadler Bussnang AG és a MÁV Start 
Zrt. között megállapodás született új 
elővárosi szerelvények szállítására. A 
szerződés legalább tíz, legfeljebb negy-
ven darab hatrészes emeletes motorvo-
nat beszerzéséről szól. Az új vonatok 
egymással és a már meglévő (ugyan-
csak Stadler gyártmányú) Flirt sze-
relvényekkel egyaránt kapcsolhatóak 
lesznek, így számos variációs lehetőség 
nyílik a vasúttársaság számára, hogy 
könnyebben és gazdaságosabban elé-
gítsék ki az utazási igényeket. 

Hogy mikor utazhatunk rajta, arról 
egyelőre nincs információ. 
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Ìfolytatás az 1. oldalról
A 27. Föld napja javasolt témája a tá-
jékozódás, ismeretünk bővítése azokról 
a környezeti és éghajlati kérdésekről, 
amelyek a Földet fenyegetik. A cél az, 
hogy cselekvésre buzdítsunk mindenkit, 
különösen a fiatalokat és gyerekeket, 
hogy tegyenek a jövőjükért, segítsék 
azt, hogy közösen tudjunk fellépni kör-
nyezetünk védelmének érdekében. A 
környezettudatos nevelés ezért is kap 
kiemelkedően fontos szerepet ebben a 
munkában: ha már egészen kicsi kor-
ban megtanulják a gyerekek, hogyan 
tudnak ők is tenni a mindennapokban 
azért, hogy a bolygónk nagyobb biz-
tonságban legyen, akkor az a gyakorlat, 
az a tudás felnőttkorra természetessé és 
megkérdőjelezhetetlenné válik. Pár apró 
változatás együttesen már hatalmas 
eredményt hozhat. Vegyük csak a leg-
egyszerűbb példákat: ha nem folyatjuk 
a vizet fogmosás közben, ha a szemetet 
szelektíven gyűjtjük, ha rendszeresen 
ültetünk növényeket, ha összeszedjük 
a szemetet az erdőkben, közösségi te-
reken, s ha mindez természetessé válik, 
akkor a természet védelméhez már mi 
magunk is jócskán hozzájárultunk! Ez 
pedig nem ördöngösség! Ezért is fon-
tos az idei üzenet: cselekvésre ösztönző 
tudás és tájékozottság kell ahhoz, hogy 
érdemben fellépjünk környezetünk, jö-
vőnk védelmében.

Tájékozódj, tégy a túlfogyasztás, az 
éghajlatváltozás ellen! – áll a felhívás-
ban, amelyhez saját érdekünkben ne-
künk is csatlakoznunk kellene.

Április 22-ére Pest megye-szerte 
készülnek az iskolások, óvodások. Sok 

tájékozódj, hogy cselekedni tudj!
a Környezettudatos nevelés Kiemelten fontos

helyen rajzpályázatot hirdetnek, vagy 
egy-egy palántát, egy fácskát ültetnek 
el a gyerekek az intézmények udvarán, 
a közeli parkokban ebből az alkalomból.

Ebben az évben, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma kezdeményezésé-
re április 24. és 28. között témahetet 
tarthatnak az oktatási intézmények, 
amelynek célja a Föld napja üzeneté-
nek, a fenntarthatóságnak széles körű 
elterjesztése, a tájékoztatás és a tudás 
elmélyítése.

2016-ban elindult egy világkampány 
is, amelynek célja, hogy 2020-ra, az 50. 
Föld napjára 7,8 milliárd fát ültessünk 
világszerte. A program üzenete, hogy 

minden ember ültessen el egy fát, ez-
zel is lassítva a klímaváltozást. Így Ma-
gyarországon az a cél, hogy 2020-ra 
közel 10 millió facsemete kerülhessen a 
közparkokba, a terekre, a kertekbe. Eh-
hez csatlakozik ismét a budaörsi közös-
ség, április 22-én, szombaton, a PostArt 
kerthelyiségben, ahol fákat ültetnek a 
Föld Napja Alapítvány és budaörsi ön-
kéntesei szervezésében.

Ugyanezen a napon a Nagyková-
csi Polgármesteri Hivatal parkolójá-
ból délelőtt 10-kor a jeles ünnep előtt 
tisztelegve túra indul a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park szervezésében. Csatla-
kozva a jeles zöld nap szellemiségéhez, 
természetkedvelőkkel közösen a Nagy-
Szénás tanösvény nyomvonalát járják 
be a kirándulók. A három kilométeres, 
közepesen nehéz terepre a családoso-
kat is várják.

Fények és árnyak címmel a Föld 
napja alkalmából fotópályázatot is hir-
detett a Wekerlei Társaskör Egyesület 
és a Kós Károly Általános Iskola. A 
pályázaton életkortól, lakóhelytől és 
foglalkozástól függetlenül bárki részt 
vehet, szerzőnként maximum 3 képpel. 
A legjobb műveket ki is állítják, a sza-
badtéri kiállítás április 21-én, 14 óra-
kor nyílik Budapesten, a XIX. kerületi 
Kós Károly téren.

Természetesen számtalan túra és 
szabadtéri esemény közül válogatha-
tunk, de kitalálhatunk olyan különleges 
programokat is, amelyekkel mi magunk 
tehetjük ünnepivé ezt a napot. Ma már 
több mint egymilliárd ember tesz vala-
mit a környezetéért ezen a napon. Csat-
lakozzunk mi is! 

Alapvető a környezet közvetlen védelme 
 fotó: katona lászló

halaink népszerűsítésre szorulnak
A Magyar Haltani Társaság Elnöksé-
gének javaslatára a Földművelésügyi 
Minisztérium Horgászati és Halgaz-
dálkodási Főosztálya, a Magyar Or-
szágos Horgász Szövetség (MOHOSZ), 
a Magyar Akvakultúra és Halásza-
ti Szakmaközi Szervezet (Ma-HAL), 
valamint az Akvaristák Magyaror-
szági Egyesülete döntött közösen ar-
ról, hogy 2017-től kezdve minden év 
március 20-a legyen a halak napja.

A kiemelt nap létrehozásának elsődle-
ges célja, hogy tovább népszerűsítsék a 
halakat, mert sajnos még mindig nem 
kapnak megfelelő figyelmet. A tervek 
szerint ezen a napon és a környező na-
pokon valamennyi, halakkal akár csak 
érintőlegesen is foglalkozó szervezet sa-

ját profiljának legjobban megfelelő mó-
don irányíthatja a figyelmet a halakra, 
valamint az élőhelyeikkel kapcsolatos 
aktuális témákra, feladatokra.

A szakmai szervezetek közösen sze-
retnének további partnereket is találni 
az őshonos magyar halfajokra fókuszá-

ló magyar halgazdálkodás, a halas ku-
tatás-fejlesztés, a horgászsport és hor-
gászturizmus, az akvarista tevékenység, 
vagy éppen az egészséges halfogyasz-
tást is népszerűsítő minőségi halas 
gasztronómia, a halas táplálék-kiegészí-
tők gyártása területén. A későbbiekben 
közös megjelenéssel együttesen jelentő-
sen hozzájárulhatnak a magyar „halas” 
ágazat, a szakma, az érintett társadalmi 
csoportok egységes fellépéséhez a halak 
és a vizek érdekében is.

Az idei Halak napja központi ese-
ményeként konferenciát rendeztek a 
MOHOSZ székházában. A szervezők 
által felkért előadók egy-egy népszerű 
vagy aktuális témát jártak körül a ha-
lakkal kapcsolatban, több oldalról is 
megvilágítva az egyes folyamatokat. 

a halas gasztronómia is Kiemelt figyelmet Kap

időskori ellátás 
személyre 
szabottan
A költséghatékony és személyre sza-
bott időskori inkontinencia-ellátás állt 
a március 28-án, Biatorbágyon szlovén 
és magyar szociális szakemberek rész-
vételével megtartott első tudáscsere-
találkozó középpontjában. A Szociális 
Klaszter Egyesület és az SCA Hygiene 
Kft. szervezésében megvalósult ta-
nácskozás helyszíne a Boldog Gizella 
Idősotthon volt, ahol fontos kísérleti 
projekt zajlott.

Az érintettek számát tekintve az in-
kontinencia népegészségügyi probléma, 
a vizelettartási zavarok a lakosság mint-
egy 6,5 százalékát érintik, és a népesség 
öregedésével ez a szám folyamatosan 
emelkedik. Bár közel annyi az érintett, 
mint a szénanáthánál, mégis sokkal ke-
vesebb szó esik a témáról, a tájékozat-
lanság és a nem megfelelő ellátás pedig 
nagymértékben rontja a betegek életmi-
nőségét, elszigeteli őket a társadalomtól 
és a betegellátás költségét is jelentősen 
növeli. Ezért is készült el 2016-ban 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egészségügyért Felelős Államtitkársá-
gának közreműködésével az az új szak-
mai irányelv, amely megfogalmazza a 
szükséges teendőket a szakma és a bete-
gek számára is. 

A Boldog Gizella Idősotthon kísérle-
ti projektjének egyik fontos megállapí-
tása volt, hogy a bentlakásos szociális 
intézményben folytatott mindennapos 
kontinencia-gondozás hatékonysága 
fejleszthető, kulcsa a személyre szabott 
ellátás, annak alapján pedig a maximális 
önállóság elérése. Az irányelv alkalma-
zása a modern eszközökkel együtt képes 
az ellátás összköltségét csökkenteni és 
minőségét javítani. 

Települési kézikönyvek
A Településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény a települések esztétikus 
lakókörnyezetének kialakítása, illetve vé-
delme érdekében a településképi arculati 
kézikönyvek bevezetésével lehetőséget 
teremt a jellegzetes települési karakter-
jegyek meghatározására és társadal-
masítására. Mindenekelőtt a települési 
döntéshozók és a lakosság tájékoztatását 
segítő, szemléletformáló kiadványok lesz-
nek. Lényegre törően, mindenki számára 
érthetően mutatják be egy-egy települési 
közösség környezetalakítással kapcsolatos 
elvárásait. A kézikönyvek elkészítéséhez 
segítséget nyújt a megjelent útmutató, 
amely megtekinthető, illetve letölthető a 
http://www.kormany.hu/download/1/24/
f0000/170124_TAK_Utmutato_friss.pdf 
honlapról.

RÖVIDEN

Még mindig nagyon kevés halat eszünk
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Átgondolt előkészítés és precíz megva-
lósítás – úgy tűnik, hogy ezek a pilis-
csabai siker titkai. Farkas András 2014 
októbere óta látja el a polgármesteri fel-
adatokat, de már most – mindössze két 
és fél év elteltével – látszódnak a pozi-
tív változások a településen. A 2015-ös 
év a tervezésről szólt, számos szakmai 
anyag és fejlesztési koncepció készült 
el, amelyekre lehetett alapozni, amikor 
külső forrásokra pályáztak. A nyertes 
pályázatok egy része tavaly megvaló-

Piliscsaba – átgondolt 
tervezés és megvalósítás

sult: új műfüves focipályát alakítottak 
ki és 56-os emlékművet állítottak. Óvo-
daépítésre 220 milliót, az orvosi rende-
lő felújítására 30 milliót nyertek, ezek 
a beruházások idén valósulnak meg. A 
legnagyobb eredmény azonban a tele-
pülés központi, legforgalmasabb terüle-
tén lévő Bajcsy-Zsilinszky út és a Vasút 
utca felújítása, ezek szintén 2016-ban 
készültek el. Az önkormányzat nehéz 
anyagi helyzete ellenére lépésről lépésre 
pótolja az infrastrukturális hiányossá-
gokat, és tereli jó mederbe a település 
hajóját. 

1979-ben született, végzettsége szerint 
építészmérnök és ipari formatervező. 2004 
óta saját tervezőirodájában dolgozott. 2009 
és 2010 között a piliscsabai képviselő-tes-
tület tagja, a fejlesztési bizottság alelnöke, 
majd elnöke. 2014 októbere óta Piliscsaba 
polgármestere. Két kislány édesapja.

Farkas András

A felújított Bajcsy-Zsilinszky út 

Ismét TOP100
2017-ben is 
megjelenik 

a Pest megye 
legnagyobb 

vállalkozásait 
bemutató 

Pest megye 
TOP100.

További információ és hirdetésfelvétel:
Kövecsesné Takács Tünde
Mobil: +36-30/9565-599

E-mail: takacs.tunde@cosmomedia.hu
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– Melyek a kiemelt fejlesztési területek?
– A 2007-2014 közötti EU-s költség-
vetési időszak pályázati lehetőségeitől 
elestek Pest megye települései, hiszen a 
fővárossal együtt a Központi Régiónak 
nevezett térség a gazdaság teljesítménye 
alapján kikerült a támogatott uniós ré-
giók köréből. Előrelépést jelent, hogy a 
kormány mintegy 80 milliárd forintból 
kompenzációs alapot hozott létre a me-
gye települései részére. Nagykáta kiemelt 
céljai között szerepel az utak fejlesztése, 
szeretnénk megszüntetni a földutakat. 
Az elmúlt időszakban belterületi útépí-
tésre, megerősítésre 150 millió forintra, 
külterületi út felújítására 100 millió fo-
rintra nyújtottunk be pályázatot.  Sze-
retnénk mielőbb megoldani a belterületi 
vizek elvezetését, ehhez is várjuk a pá-
lyázati lehetőséget. Nagykáta és az egész 
térség pályázati elképzeléseinek támoga-

nagykáta járási központként is erősíti pozícióit
Komfortos Kisváros nyújthatja a KözszolgáltatásoKat

Nagykátán az önkormányzat kizárólag saját erőből sok 
programot valósított meg. A beruházások célja erősíteni 
a város járási központi szerepkörét, hogy a környező te-
lepülésen élők komfortos kisvárosban vehessék igénybe a 
közszolgáltatásokat – mondja Dorner Gábor polgármester.

tásában hathatós segítséget nyújt a kor-
mány és Czerván György államtitkár úr.

– Az elmúlt időszakban milyen beru-
házások valósultak meg? Milyen fejlesz-
tési programok várhatóak?

– Megújult a Városi Óvoda egyik 
telephelye 28,5 millió forint pályá-
zati pénzből, a beruházás részeként 
hőszigeteltük az épületet, korszerűsítet-
tük a fűtést. Sportlétesítményeink kor-
szerűsítésére 25 millió forintot nyertek 
egyesületeink 2016-ban, az önerőt az 
önkormányzat biztosította. A program 
elemei közül kiemelném a műfüves pá-
lya létesítését, a világítás korszerűsíté-
sét, az új eredményjelző tábla kiépítését. 
Pályáztunk bölcsőde építésére, mellyel 
szeretnénk segíteni az édesanyák mun-
kába állását. Ha a mintegy 400 millió 
forintból épülő intézményt Nagykáta 
nem tudja maximális létszámmal üze-

meltetni, akkor a környező települések-
ről is fogadhat gyerekeket. A pályázat 
elbírálása folyamatban van. Néhány 
hete nyertünk pályázati pénzt ener-
getikai beruházásra. Közel 240 millió 
forintból újul meg a Mátray Gábor Ál-
talános Iskolánk két telephelye, a volt 
MHSZ épülete és a Városi Művelődési 
Központ.  Nyertünk 29,5 millió forintot 
járdák építésére, felújítására. Pályázatot 
nyertünk sportpark létesítésére a vízto-
ronynál lévő sportpályán. 

– Az önkormányzat saját erőből is je-
lentős fejlesztéseket valósít meg, szigorú 
költségvetési gazdálkodás mellett felsza-
baduló forrásokból és adóbevételekből. 

– Épült egy új játszótér és sportpark a 
belvárosban, a beruházás összege meg-
haladta a tízmillió forintot. Áprilisban 
adjuk át az új háziorvosi rendelőnket. 
Visszavásároltuk az úgynevezett ideig-
lenes piac területét a Temető utcában. 
Rendkívül fontos számunkra, hogy élni 
tudjunk a város fejlődését segítő pályá-
zati lehetőségekkel. A 31-es és a 311-es 
főutak találkozásánál egy biztonságos 
körforgalmi csomópont építésére van 
ígéretünk. Erősíti a térségi kapcsolatot a 
31-es út felújítása Tápiószecső és Szent-
mártonkáta között, és a 3115-ös számú 
út burkolatfelújítása Nagykáta és Tápió-
bicske között. (x)

A lakosság nagy örömmel használja a 
korszerű parkot

tápiószele mindinkább betölti városi szerepkörét
Tápiószelén a csatornaberuházást kö-
vetően nagyon sok út megrongálódott, 
többségük felújításra vár. Az önkor-
mányzat a Pest megyei települések ré-
szére létrehozott kompenzációs alap-
ból elnyerhető támogatásra pályázik 
az útfelújítások érdekében. Kovács 
Ferenc polgármester elmondta: a vá-
ros a pályázatot benyújtotta, a terve-
zett munkálatokat mintegy 90 millió 
forint támogatás segítségével tervezik 
megvalósítani.

A polgármester a beruházási és fejlesz-
tési tervek közül kiemelte a bölcsőde 
építését, amelyet 95 százalékos támoga-
tás intenzitás mellett 70 millió forintból 
valósítanak meg. A pályázat elbírálásra 
vár. A kismamák elhelyezkedési esélyeit 
is segítő intézmény az óvoda közvet-
len szomszédságában létesül. Új fedett 
sportcsarnok építésére nyert sportfej-
lesztési támogatást a helyi ENUSE ké-
zilabda-utánpótlás sportegyesület. A 
beruházás a futballpálya és az iskola 
között valósul meg. A létesítmény dél-
előtt tornateremként működik, délután 
a sportegyesületek használják. A léte-
sítmény nemzetközi kézilabda-mérkő-
zésekre is alkalmas lesz. Tápiószelén 
eddig nem volt nagy rendezvényekre 
alkalmas fedett épület, ahol vásárokat, 

koncerteket és fesztiválokat lehetett 
volna tartani. Az új épület teljes kihasz-
náltsággal működik majd. A kivitelezés 
az év első felében indul. Energetikai 
pályázati pénz segítségével, mintegy 
70-80 millió forintból megtörténik a 
középületek nyílászárócseréje és a fűtés 
korszerűsítése. Az önkormányzat tervei 
között szerepel egy felnőtt szabadté-
ri szabadidős sportterület kialakítása, 
ahol edzési lehetőséget nyújtó eszkö-
zöket helyeznek ki, építenek futópályát. 
Fontos feladat a Népkert felújítása, új 
szabadtéri színpad létesítése a nyári 
rendezvény lebonyolítására. Érdemes 
megemlíteni, hogy az önkormányzat 
önerőből új ravatalozót épít. (x)

1972-ben született Budapesten. Nagykátán él 
gyerekkora óta. Kecskeméten, a Piarista Gim-
náziumban érettségizett. A Soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetem Földmérési és Földrende-
zői Főiskolai Karán diplomázott földrendező 
mérnökként. 2012-2014 között a Nagykátai 
Járási Hivatal Földhivatalának vezetője. 2014 
óta polgármester. Nős, két leánya van.   

Dorner Gábor 

Új fedett sportcsarnok épülhet a kézilab-
da–utánpótlás számára

A női kézilabda-utánpótlásnevelésért 
dolgozik az Euro-Novex Utánpótlás 
Sport Egyesület – ENUSE – Tápiósze-
lén. Az egyesület sikeresen pályázott 
sportcsarnok építésére. Sziráki Ká-
roly, az egyesület elnöke lapunknak 
elmondta: a nemzetközi sportver-
senyekre is alkalmas létesítmény az 
egyesület életét alapjaiban változtatja 
majd meg, az utánpótlás-nevelésben 
részt vevő fiatalok korszerű feltéte-
lek mellett tudnak az edzéseken részt 
venni, az edző- és bajnoki mérkőzések 
télen-nyáron lebonyolíthatók lesznek. 
Az egyesületben jelenleg 100 kézilab-
dás lány sportol, 86 fő a 15 év alattiak 
létszáma és 16 fő a 15 év felettieké. 
Sziráki Károly szólt arról, hogy az új 
sportlétesítmény lehetőséget nyújt 
majd arra, hogy az egyesületben 
sportoló fiatalok létszámát fokozato-
san emeljék, terveik szerint mintegy 
300 tehetséges fiatalt vonnának be 
a Tápióvidék településeiről és Jász-
Nagykun-Szolnok megye Pest megyé-
vel határos településeiről. Az ENUSE 
egy olyan utánpótlás-nevelő iskola, 
ahol a kézilabdasport és a minőségi 

oktatás szervesen összekapcsolódik. 
Segítik a fiatalokat a tanulásban, kö-
vetik jegyeiket a jobb tanulmányi 
eredmény elérése érdekében. Cél felké-
szíteni őket a középiskolára, hogy mi-
nél többen egyetemen tanuljanak. A 
nevelésben ugyanolyan szigorú köve-
telmény a tanulmányi eredmény, mint 
a sportteljesítmény. Az igazán tehetsé-
gesek részére országos bajnokságban 
szereplő korosztályos egyesületeket 
keresnek és képességeiknek megfele-
lő oktatási intézményeket. Partnerei 
a tápiószelei Blaskovich János Általá-
nos Iskolának, és kitűnő a kapcsolatuk 
annak vezetőjével, Kácsorné György 
Gabriellával. Együttműködési szer-
ződése van a Dunakanyar Kézilabda 
Akadémiával. Az egyesület részt vállal 
az utógondozásban, segítik a sporto-
lók pályaválasztását, beilleszkedését a 
civil életbe. Az ENUSE korosztályos le-
ány kézilabdacsapatai mindig kiemelt 
bajnokságokban szerepelnek, két kor-
csoport idén is bekerülhet az országos 
döntőbe. A 2013-ban megrendezett 
Diákolimpián második helyezést értek 
el – hangsúlyozta az elnök.

ENUSE a női kézilabda-utánpótlásért
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Reviczky Gábor: A filmet is, a színházat is szeretem, de a színhá-
zat csak akkor, ha jó. Egy színésznek egész életében a maradandóhoz kel-
lene igazítania a munkáját, nem ahhoz, ami aznap este elszáll a szélben.

nincs szeretem vagy nem szeretem szerep
interjú reviczKy gábor Kossuth-díjas színésszel

ViDA tünDe

− Véget ért A mi kis falunk. A soro-
zat nyolcadik, utolsó része mindent vitt. 
34,3 százalékos közönségarányt pro-
dukált. Félmilliónál is többen látták. 
Megkönnyebbülést érez vagy hiányérzete 
van, hogy vége?

− Nem zárult le végleg! Ilyen nézett-
ség mellett nem állnak le egy sorozattal, 
de nem is viszik túlzásba. Július 15-én 
folytatódik, de most is csak nyolc epi-
zód lesz. A színészek java színháznál 
van, szeptembertől halmozottan sok a 
munka, kezdődnek a próbák. A nyolc 
rész minimum 45 nap forgatást jelent.

− Egy állatorvost alakít. Szereti a ka-
rakterét?

− Persze hogy szeretem, de szabad-
úszó vagyok, nekem nincsenek ilyen 
szempontjaim. 

− Film vagy színház?
Mindkettőt szeretem csinálni, de a 

színházat csak akkor, ha jó. Ha nem jó, 
nagyon nem szeretem.

− A filmnél nincs ilyen szempont?
− A filmnél nincs, mert az fontos 

mellékjövedelem. Amíg színházi szer-
ződésem volt, más volt. De most már 
nem könnyű a színházi jövedelemből 
kijönni, nem lehet fenntartani, amit az 
ember megteremtett.

− Jó döntés volt?
− Szinte biztos, s ezt most lehetett 

megtenni. A ’90-es évektől 2014-ig 
nem lehettem volna szabadúszó. De 
most már szerencsére olyan helyzetben 
van az ország, hogy több támogatást 
kapnak a filmek. Most megengedheti 
magának az ember, hogy szabadúszó 
legyen. A filmezést szeretem, mert sze-
rintem egy színésznek egész életében a 
maradandóhoz kellene igazítani az éle-
tét, s nem ahhoz, ami aznap este elszáll 
a szélben. A közönség csak a jó előadás-
ra emlékszik.

− Vannak felkérései? Hol játszik?
− Vannak filmötletek, felkérések. 

Most csak a Magyar Színházban ját-
szom, a Valahol Európában című da-

rabban. Most kezdem próbálni a Hyp-
polit, a lakájt, nem akarom túlvállalni 
magam. De játszom A dzsungel könyvét 
a Pesti Színházban 22 éve, és 2000 óta 
játszom a Képzelt beteget. Mindkettő 
magyar rekord. Magyar zenés darabot 
nem játszottak ennyiszer, eddig több 
mint1170-szer volt színpadon.

− Szakmai szempontból mit tart a 
legfontosabb mérföldkőnek az életében?

− Színpadon még a kaposvári idősza-
komban Dosztojevszkij Ördögök című 
darabjával megnyertük a vidéki színhá-
zak fesztiválját 1975-ben, Debrecenben. 
A legutóbbi nagy siker Tevje, a Hegedűs 
a háztetőnben, a Vígszínházban. 

− Filmek?
− Szerencsére sikerült néhány kult-

filmet összehozni. A kritikusok fanya-
lognak ezeken, például a két Zimmer 
Ferin, az Üvegtigris három részén, A 
miniszter félrelép című filmen, de a 
közönség nagyon szereti őket, én meg 
büszke vagyok rájuk.

− Egyszer egy lapnak arról beszélt, 
hogy félreismerték, beskatulyázták. Így 
érzi?

− Sokan gondolják, hogy nekem nem 
lehet komoly szerepet adni, mert majd 
elmókázom. Kivétel a Kossuthkifli, ami 
csak azért volt, mert a rendező, Rudolf 
Peti színészkollégám, s ő tudta, nem kell 
félni attól, hogy elmókázom. A Tevje 
után teljesen megváltozott ez a véle-

mény, csak akkor elhagytam a Vígszín-
házat. Még mindig visszavárnak…

− Tervek, célok?
− Én már csak azt szeretném, hogy 

minél kevesebbet dolgozzak, s többet 
járhassak a természetben, több időt tölt-
hessek a vízen, horgászhassak. Most ké-
szül egy új műsor, a címe: Reviczkyvel 
az erdőben. Az ország erdeit járom, ma-
gánerdészekkel fogok beszélgetni. Már 
konkrét szerződésünk van az Echo TV-
vel, illetve az M1 vagy a Duna TV fogja 
sugározni.

− Ennyire szereti a természetet?
− Budapestre csak látogatni járok, 

nem szeretem a teljesen beépített terüle-
teket. Sokkal inkább kedvelem a vidéki 
létet. Már több mint tíz éve élünk Rác-
kevén, gyönyörű kertünk van. Most is 
csicseregnek a madarak, sok van a ker-
tünkben, etetem is őket… 

ÌA portré teljes terjedelmében 
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.

Közkedvelt, sokat foglalkoztatott, fanyar humorú színész. Kivételes művészi erővel 
formálja meg a groteszk, ironikus karaktereket. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Re-
viczky Gábor otthon van a színpadon, és otthon van a filmben is. Milliók láthatták a 
Mi kis falunk állatorvosaként, aminek már az újabb epizódjait forgatják, de készül egy 
új sorozat is: Reviczkyvel az erdőben.

Pályakép
Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas magyar színművész Ta-
tabányán születet 1949. március 28-
án. Tizenhárom éves korában elve-
szítette az édesanyját.

1973-ban végezte el a Színház- 
és Filmművészeti Főiskolát, majd 
előbb vidéki színházaknál dolgozott. 
Friss diplomásként a kaposvári Csiky 
Gergely Színháznál helyezkedett el. 
Pályafutása egyik mérföldkövének 
tekinti, hogy Dosztojevszkij Ördö-
gök című darabjával megnyerték a 
színházak fesztiválját 1975-ben. Még 
ebben az évben a debreceni Csokonai 
Színházhoz szerződött. 1977 és 1978 
között a Miskolci Nemzeti Színház, 
1978–79-ben a Kecskeméti Katona 
József Színház, 1979 és 1989, illet-
ve 1991 és 2013 között a Vígszínház 
tagja volt. 1989-1991 között a Nem-
zeti Színházban szerepelt, majd 2013-
ban visszatért, és 2016-ig ismét a 
Nemzeti Színház tagjaként dolgozott. 
Ezt követően, hogy kerülje a stresszt, 
szabadúszó lett. Számos filmben és 
tévéjátékban szerepelt, sokat foglal-
koztatott szinkronszínész. Robert de 
Niro és Jack Nicholson általában az 
ő hangján szólal meg, de őt hallhat-
tuk A gyűrűk ura Szarumánjaként és 
A Jedi visszatér Palpatine császára-
ként is. 1998–99-ben az RTL Klub 
Kész átverés című műsorának első 
műsorvezetője volt. 2010-ben Arany 
Medál-díjat kapott a Zimmer Feri 2. 
című filmben nyújtott alakításáért. 
2012-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 

Minap fejezte be A mi kis falunk 
című film első nyolc epizódjának 
forgatását. A második évad felvé-
telei júliusban kezdődnek. Játszik a 
Valahol Európában című darabban, 
most kezdik próbálni a Hyppolitot, s 
láthatja a közönség a Pesti Színház-
ban a Képzelt betegben és A dzsun-
gel könyvében. Néhány hete készült 
el Tolna megye imázsfilmje az ő 
közreműködésével. A vidéki életet 
szereti, ezért 1994-től Kiskunlachá-
zán élt, tíz éve pedig Ráckevén fele-
ségével, a mesterfokú lakberendező, 
belsőépítész, üzlettulajdonos Krisz-
tinával. Négy gyermeke és négy 
unokája van. 

A mi kis falunk állatorvosaként  
 fotó: rtl klub/nánási pál

Hal(ász)lé, ahogy 
Reviczky Gábor készíti

Hozzávalók: ponty alaposan meg-
tisztítva, besózva, kilónként 14 dkg 
hagyma és egy púpozott evőkanál 
paprika
Elkészítése: Nagyon alaposan meg-
tisztítjuk a pontyot, akár orosz mód-
szerrel magas nyomású mosóval, 
(felbontás után viszont már nem sza-
bad mosni) másfél milliméterenként 
beirdaljuk, ha gyerekek is esznek be-
lőle, teljesen szálkátlanítjuk. A halat 
alaposan besózzuk, és legalább egy 
órát állni hagyjuk. Feltesszük főni, le-
hetőleg szabad tűzön, rézből készült 
bunyevác bográcsban.

ÌA recept folytatása 
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható 
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A márciusi rejtvényünk megfejtése: Hunyadi Má-
tyás szobra Solymáron.

A helyes választ beküldők közül 1 db 5000 Ft érté-
kű fürdőbelépőt nyert a Leányfalu Termálfürdőbe 
Kocsi Rita (Budapest), Szabó Virág: Szeretettel vár 
Pest megye című könyvét Keller Péter (Tápiósze-
cső) olvasónk nyerte. Gratulálunk! A nyereménye-
iket postázzuk.

Az áprilisi lapszámunkban is egy Pest megyei lát-
nivalót 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: 
2017. április 28.

A helyes választ beküldők között ismét 1 db 5000 Ft 
értékű fürdőbelépőt sorsolunk ki, a Leányfalu Ter-
málfürdő felajánlásával, továbbá Szabó Virág: Sze-
retettel vár Pest megye című könyvét, Pest Megye 
Önkormányzata felajánlásával. 
A szerencsés nyertesek nevét a május 17-én meg-
jelenő lapszámunkban közöljük, nyereményeiket 
pedig postázzuk a megadott címre. 

KEdvES REjTvÉNyfEjTŐK!

- Melyik kortárs költőnk szerepelt 
már a portrérovatban?

1. Kemény István
2. Baranyi Ferenc
3. Rakovszky Zsuzsa

- Hány Pest megyei járási hivatal-
ban juthatnak hozzá a PML lapszá-
maihoz?

1. 13
2. 15
3. 18

- A www.pestmegyelapja.hu felső 
menüpontjában mi található a má-
sodik helyen?

1. Főoldal
2. Települések
3. Gazdaság

Gyűjtse össze a márciusi, áprilisi 
és májusi számainkban megjelenő 
Kvíz-szelvényeket és egyben, zárt 
borítékban postázza az alábbi címre 
a helyes megfejtéseket: Pest Megye 
Lapja, EMKE Irodaház, 1072 Buda-
pest, Rákóczi út 42. Kérjük, a helyes 
válaszokkal együtt adja meg a nevét 
és az elérhetőségét is! 
Beérkezési határidő: 2017. 06. 01. 
A helyes megfejtést beküldők között 
kisorsolunk 2 db 2 fős, 2 éjszakás, 
félpanziós utalványt a békéscsabai 
Szlovák Panzió felajánlásával. A 
nyertesek nevét a júniusi számunk-
ban közöljük, nyereményüket pos-
tázzuk.

PML kvíz 2.

Polgármesteri Hivatalok:
– Aszód   Szabadság tér 9.
– Biatorbágy   Baross G. u. 2/a
– Cegléd   Kossuth tér 1.
– Ceglédbercel   Pesti út 61.
– Dabas   Szent István tér 1/b
– Diósd  Szent István tér 1.
– Dömsöd  Petőfi tér 6.
– Dunaharaszti Fő út 152.
– Dunavarsány  Kossuth u. 18.
– Ecser Széchenyi u. 1.
– Galgahévíz  Fő u. 143.
– Gyál  Kőrösi út 112-114.
– Hernád Köztársaság út 47.
– Hévízgyörk  Kossuth L. u. 124.
– Iklad  Ráday tér 1.
– Kakucs  Fő u. 20.
– Kocsér  Szent István tér 1.
– Maglód  Fő u. 12.
– Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
– Nagykőrös  Szabadság tér 5.
– Nyáregyháza Nyáry Pál út 35.
– Ócsa  Bajcsy-Zs. u. 2.
– Örkény  Kossuth L. u. 2.
– Pécel Kossuth tér 1.
– Perbál Fő u. 6.
– Piliscsaba Kinizsi P. u. 1-3.

– Pomáz Kossuth Lajos u. 23.
– Püspökhatvan Kertsor u. 25.
– Ráckeve   Szent István tér 4.
– Solymár   József A. u. 1.
– Sóskút Szabadság tér 1.
– Szada Dózsa Gy. Út 88.
– Szentendre    Városház tér 3.
– Szob Szent Imre u. 12.
– Tahitótfalu Kossuth L. u. 4.
– Taksony   Fő u. 85.
– Tápiószecső   Deák F. út 18.
– Tököl   Tököl, Fő u. 117.
– Újhartyán   Fő u. 21.
– Üllő   Templom tér 3.
– Vecsés   Szent István tér 1.
– Veresegyház   Fő u. 35.
– Zsámbok   Bajza tér 10.

Járási Hivatalok:
– Aszód   Szabadság tér 9.
– Budakeszi   Fő u. 179.
– Cegléd Kossuth tér 1.
– Dabas   Szent István tér 1/B
– Dunakeszi  Fő út 143.
– Érd  Budai út 10.
– Gödöllő Kotlán Sándor u. 3.
– Gyál  Kőrösi út 112–114.
– Monor Kossuth L. u. 78-80.

– Nagykáta  Dózsa György út 2.
– Nagykőrös  Szabadság tér 4.
– Pilisvörösvár   Fő u. 66.
– Ráckeve   Szent István tér 4.
– Szentendre   Dózsa György u. 8.
– Szigetszentmiklós ÁTI Szolg. Közp. 
– Szob Szent Imre u. 12.
– Vác Március 15. tér 11.
– Vecsés   Szent István tér 1.

Egyéb terjesztési pontok:
– Pest Megyei Önkormányzat
 Budapest, Városház u. 7.
– Pest Megyei Kormányhivatal
 Budapest, Városház u. 7.
– NAK Pest megyei és fővárosi Szervezet
 Budapest, Fehérvári út 89–95.
– Premier Outlets Center
 Biatorbágy, Budaörsi út 4.
– Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 Budapest, Kresz Géza u. 13–15.
– Hírnök Média
 Mogyoród, Nagyhomoki út 10.
– EMKE Irodaház
 Budapest, Rákóczi út 42.
+ további 83 terjesztési hely (ügyfélszol-
gálatok, művelődési házak, könyvtárak, 
orvosi rendelők stb.)

terjesztési pontok: Pest Megye Lapja
Közéleti havilap   www.pestmegyelapja.hu

Információk: terjesztes@pestmegyelapja.hu * www.pestmegyelapja.hu
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AMbrus gÁbor

Vácott lakott, így – ahogy fogalmazott 
– adta magát, hogy a Vác Városi Evezős 
Clubba került.

– Egy barátom már evezett, többször 
is hívott, de én nem nagyon akartam 
menni. Aztán egyszer, amikor a Duna-
parton bicikliztünk, hogy megnézzük 
őt, Rapcsák Károly edző kijött hozzánk, 
s befogott minket. Azóta is ő az edzőm 
– mesélt a kezdetekről Galambos Péter.

Az első egy-két évet még hobbinak 
tekintette, aztán sikerült megnyernie az 
országos ifjúsági bajnokságot.

három világkupa-viadal vár rá idén

A váci evezős könnyűsúlyú egypárban van a világ legjobbjai között fotó: czucz bálint

Tizennégy évesen ismer-
kedett meg az evezéssel 
Galambos Péter, akinek 
világbajnokságon a két-
két ezüst- és bronzérem 
mellett csak az arany hi-
ányzik a gyűjteményéből. 

galambos péter hét éve szállítja a vb-érmeKet

– Addigra utolértem a korosztályo-
mat. A könnyűsúly adott volt, mivel elég 
vékony voltam, illetve vagyok. Mentem 
kétpárban, sőt négyesben is, kétpárban 
például az U23-as világbajnokságon 
ezüstérmet nyertünk, az egyetemi vb-n 
szintén voltunk másodikok. A felnőt-
tek között azonban az egypár az, ami 
egyértelműen bejött – nyilatkozott a 30 
éves evezős. Azzal meg kellett barátkoz-
nia, hogy a könnyűsúlyú egypár nem 
szerepel az olimpián.

– Amióta az eszemet tudom, ez így 
van, én elfogadtam, a világbajnoksá-
gokra koncentrálunk. Nálunk is ugyan-
olyan népes a mezőny, sokszor előfor-
dul, hogy az olimpiai számnak számító 

kétpár legjobbjai elindulnak egypárban 
a vb-n, s a többségüket elverem – tette 
hozzá. Idén is a világbajnokság lesz a fő 
versenye, de legelőször a hazai mezőny-
ben kell bizonyítania.

– Előbb itthon kell bebiztosítanom 
az elsőségem a tavaszi válogatón, utá-
na vár rám három világkupa-viadal, 
aztán az Európa-bajnokság, s szeptem-
ber végén a vb. Bár tavaly is nyertem 
vb-ezüstöt, ugyanúgy kell hajtanom, s 
bizonyítanom, mint a többieknek. De 
nem baj, kell a stressz és a versengés 
– mondta Galambos Péter, aki azt sem 
titkolta, hogy céljai megvalósításához, a 
felkészüléshez jól jönne néhány „tőke-
erős” támogató. 

Galambos Péter
Születési hely, idő: 
Budapest, 1986. szeptember 9.
Klubja: Vác Városi Evezős Club
Legjobb eredményei: kétszeres világbajnoki 
ezüstérmes (2012, 2016), kétszeres világ-
bajnoki bronzérmes (2010, 2013), kétszeres 
egyetemi világbajnok (2008, 2012), kétszeres 
egyetemi világbajnoki ezüstérmes (2006, 
2014), 24-szeres magyar bajnok
Az év magyar evezőse: 2010, 2012, 2013

Korosztályos
válogatott 
hokisként 
Kanadában
A pócsmegyeri Gáspár Sándor család-
jának élete a jégkorong körül forog. 
Mindhárom fiú ezt a sportágat űzi, az 
edzésekre, mérkőzésekre járás pedig 
hatalmas áldozatot kíván a szülőktől, 
akik minden hétvégéjüket a jégpálya 
mellett töltik. 

A fiúk a pócsmegyeri tavon, illetve a le-
ányfalui kis műjégpályán tanultak meg 
korcsolyázni. Amikor aztán ütőt is ra-
gadtak, a szülők körbenéztek, hol ismer-
kedhetnének meg jobban a jégkorong-
gal. – Így kerültünk Újpestre, először a 
szupermini csoportba. Évekig nyolcvan 
kilométert utaztunk egy edzésért, ám 
amióta megépült a Megyeri híd, húsz 
kilométert megspórolunk. Most, hogy 
nagyobbak a fiúk, már tudnak egyedül 
is járni a távolsági busszal – mesélte 
Gáspár Sándor. A három fiú közül a 
középső, a 2001-es születésű Levente 
már bejátszotta magát az első korosz-
tályos válogatottba, az U14-esek közé. 
A csapattal részt vett Pozsonyban a 
World Selecten, ahol kanadai, amerikai, 
orosz és svéd együttesek is jégre léptek. 
Később, az U16-sokkal pedig eljutott a 
sportág őshazájába, Kanadába, köze-
lebbről Vancouverbe, ahol a legnagyobb 
NHL-es sztárokat is testközelből figyel-
hette.

– Levente már a bátyja csapatában, a 
két évvel idősebbek között is bemutatko-
zott az Újpestben. Edzői a gyorsaságát, 
a kreativitását és a nyugalmát dicsérik. 
Az UTE serdülőcsapata az alapszakasz 
másodikjaként a döntőbe jutásért, az 
U18-as gárda pedig a magyar bajnoki 
bronzért és az ifjúsági EBEL döntőjéért 
játszik. Leventének és Somának a már-
cius sem volt eseménytelen – sorolta a 
fiúk apja a programokat. A szezon során 
az osztrák bajnokságban való részvétel 
is külön terhelést jelent: ilyenkor a csa-
pat rendszerint  pénteken vagy szomba-
ton indul útnak, és vasárnap este vagy 
hétfőn hajnalban érkezik vissza.

– Hét közben pedig magyar bajno-
kikon játszanak a fiúk, így egy csepp 
szabadidőnk sincs. De látjuk, hogy a 
gyerekeknek ez jelent örömöt, szeretik 
csinálni. Egy csapat tagjaként önbizal-
mat szereznek, javul az önismeretük. 
Hétvégenként minden hazai meccsü-
kön ott vagyunk, ha nincs időbeli egy-
beesés. Sokszor három helyre utazunk, 
egy meccs a bemelegítéssel és a leveze-
téssel együtt 4-5 órát jelent. Outsider-
ként megszerettük ezt a játékot, s ma 
már mindannyian a jégkorong szerel-
mesei vagyunk – fogalmazott Gáspár 
Sándor. 

A 17 éves erőemelő-bajnok

Gyerekkora óta súlyzózik Grezál Gergő. 
Versenyszerűen 2015 óta erőemel, első 
versenyén, tavaly októberben 3. helyezést 
ért el 200 kg felhúzásával, illetve 4. helye-
zést guggolásban 170 kg-mal a súlyka-
tegóriában. A 2016-os GPA-IPO Európa-
kupán Szerencsen az első helyezést nyerte 
el a súlycsoportjában összetettben 620 
kg-mal, az abszolút kategóriában második 
lett. A tavalyi balassagyarmati évzáró ver-
senyről elhozta a súlycsoport első helye-
zését 250 kg-mal és az abszolút második 
helyezést. Idei versenytervei között szere-
pel az országos verseny Egerben, a GPC 
Európa bajnokság, majd szeptemberben 
a prágai GPC vb. Eddig a „szponzori sze-
repet” is betöltötte a pályájának alakítá-
sában, ezen – tekintve, hogy a felszerelés, 
az utazás, a nevezés költségeit is állnia 
kell – szeretne a jövőben külső segítséggel 
változtatni.

RÖVIDEN

Több mint ezer induló vett részt a Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Pest megyei dön-
tőjén Tápiószecsőn fotó: medgyesi eszter


