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A Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az Ipar 4.0 kap-
csán a kis- és középvállalkozások megismerkedjenek a digitális eszközökkel, s emellett 
saját termelési folyamataikat is minél hatékonyabban tudják megszervezni.  ›››  9. oldal 

2016 izgalmasan telt a világban, 
de az Érden működő Magyar Földrajzi 
Múzeum számára a csendes, eredmé-
nyekben gazdag építkezés esztendeje 
volt. Ahogy az egész megyének, így 
nekünk is ennek folytatása a célunk.

Földrajztudósként a tárgy szerete-
tének növelése és népszerűsítése a cé-
lunk. Ennek egy eszköze volt tavaly, 
hogy régi iskolai földgömbök, műsze-
rek, taneszközök, térképek, at laszok 
idézték fel az elmúlt évszázadok elfe-
ledett muzeális emlékeit egy tárlatun-
kon. Az Érd-Ófaluban található Szent 
Mihály-templom műemléki helyreállí-
tása történetének és a Historia Domu-
sokban a lelkiismeretes lelkipásztorok 
által megörökített események külön 
kötetben való közreadásával a kitű-
zött cél mellett a helytörténet ügyét is 
szolgáltuk. Fontos lenne, hogy minél 
többen érezzék a Pest megyéhez való 
tartozást, és ennek egy kiváló eszköze 
a helytörténet és a megye történeté-
nek, földrajzának legalább alapszintű 
ismerete. 

Ott van például a sokak által is-
mert, kilenc Oscar-díjjal kitüntetett 
Az angol beteg című film, melynek vi-
lághírűvé vált főhőse gyakran járt Ér-
den. Almásy László életútjáról  most 
jelent meg A Szahara bűvöletében 
című életrajzi kötet harmadik kiadá-
sa. A városban erre sokan nem is gon-
dolnak, pedig a hajdani sportrepülő-
térről startolt pilótatársaival, Vojnich 
Pállal és Tasnádi Lászlóval. Közvetlen 
környezetünk felfedezése sokszor felér 
a távoli tájakra való utazással vagy 
a róluk való álmodozással, csak kicsit 
más szemmel kell néznünk.

A dr. Major Balázs régész vezet-
te magyar expedíció is más szemmel 
néz Szíriára, ahol immár tíz eszten-
deje végeznek ásatásokat és kutató-
munkát. Példájuk bizonyítja, hogy 
az európai és ázsiai emberek közötti 
együttműködés a legmostohább fel-
tételek között is eredményes lehet, 
és előbbre viheti a világot. Ez a tény 
mindnyájunk számára erőt és ösztön-
zést adhat a 2017-es esztendőre!

Dr. Kubassek János
igazgató

Magyar Földrajzi Múzeum

Gondolatok 
a 2017-es év
elejére

Pest Megye Lapja

A Ráckevei, a Gödöllői és a Budaörsi 
kistérségből jelentkeztek a legtöbben 
Február 15-éig adhatják be jelentkezésüket azok, akik 2017 szeptemberétől valamely 
felsőoktatási intézmény hallgatójaként szeretnék folytatni tanulmányaikat. Tavaly 
ősszel csaknem tízezer Pest megyei diák kezdhette meg tanulmányait a válasz-
tott egyetemen vagy főiskolán. A legnépszerűbb intézmény már évek óta az ELTE,  
de sokan érdeklődnek a Budapesti Gazdasági Egyetem iránt is, amellyel a megyei 
önkormányzat 2016 tavasza óta működik együtt.

KÖZELEG A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE
Pest megye több főiskolai és egyetemi hallgatót ad, mint több régió együttvéve  Fotó: Mészáros Péter

Pásztor Diána

Egy évvel ezelőtt több mint 15 ezer középiskolát végzett 
Pest megyei lakos gondolta úgy, hogy megpróbál a diploma-
szerzés rögös útjára lépni, s kétharmaduknak ez sikerült is. 
A pótfelvételi eljárása során még további 1145 jelentkezőt 
regisztráltak, akik közül 747-en jártak sikerrel.

Az elmúlt tíz évben a felsőoktatásba jelentkezők 12-14 
százalékát adták a Pest megyei diákok, s ez az arány a tavalyi 
esztendőben volt a legmagasabb. A felsőfokú képzésben részt 
vevők számát tekintve megyénk kiemelkedően teljesít, több 
főiskolai, egyetemi hallgatót ad a terület, mint a teljes Közép-, 
Nyugat- vagy Dél-Dunántúl, illetve Észak-Magyarország.

A témával kapcsolatos statisztikák kistérségi bontást alkal-
maznak. Ezek alapján elmondható, hogy tavaly a legtöbb je-
lentkezőt a Ráckevei, a Gödöllői és a Budaörsi kistérség adta, 
s e területekről nyertek felvételt a legnagyobb számban. Ter-
mészetesen érdemes a lakosok számának figyelembevételével 

is megvizsgálni ezeket az adatokat. Ennek tükrében bizony 
részben változik az élmezőny: Budaörs térsége megmarad 
a legjobbak között, ám mellé a Pilisvörösvári és a Szentendrei 
kistérség kapaszkodik fel a jelentkezők arányát nézve, a fel-
vettek esetében pedig Szentendrét és a környező településeket 
Dunakeszi térsége előzi meg hajszálnyi különbséggel.

A legkevesebb jelentkezőt a Szobi, az Aszódi és a Dabasi 
kistérség területéről regisztrálták, a felvettek számát tekintve 
is ők a sereghajtók. Az Aszód környéki települések esetében 
ezt részben a lakosság kisebb száma is indokolja, azonban 
Szob és Dabas térsége a lélekszám figyelembevétele mellett is 
a leggyengébben teljesítő régiók. Mellettük még a Nagykátai 
kistérség az, ahol a leglanyhább a továbbtanulási hajlandóság 
a megyében, de nem áll jól ilyen szempontból Gyál, Cegléd és 
Monor környéke sem.

Ìfolytatás a 8. oldalon
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Újabb kedvezményezett járások Pest megyében

Az aszódi adventi koszorú kapta a legtöbb szavazatot 

Walter Béla

Kedvezményezett járások azok le-
hetnek, amelyeknek az úgynevezett 
komplex mutatója kisebb, mint a me-
gye összes járásának komplexmuta-
tó-átlaga. A komplex mutató az adott 
járás társadalmi-gazdasági és infra-
strukturális fejlettségét méri. Kiszá-
mításánál figyelembe veszik a térség 
társadalmi és demográfiai helyzeté-
nek, lakás- és életkörülményeinek, 
gazdaságának és munkaerőpiacának, 
valamint infrastrukturális ellátott-
ságának mutatóit. Pest megyében 
eddig kedvezményezett a Nagykátai, 
a Nagykőrösi, a Ceglédi és a Szobi 
járás volt.

A vonatkozó kormányrendelet sze-
rint azokban a megyékben, ahol a 

PMl

A hat méter átmérőjű adventi ko-
szorút − amelynek első gyertyáját no-
vember 27-én ökumenikus istentisztele-
ten gyújtották meg – a Berkesdi család 
készítette és ajánlotta fel a városnak. 
A versenyfelhívásra Sztán István pol-
gármester bukkant rá, egyeztetett a 
készítőkkel, majd élt a lehetőséggel, s 
benevezte a koszorút. Az interneten 
mintegy két hétig lehetett szavazni. A 
Galga mente fővárosában felállított kül-
téri dekoráció végig vezetve végzett az 
első helyen 1203 szavazattal, megelőz-
ve Hódmezővásárhely (981) és Újszász 
(622) díszét. Bár az aszódi pályaműre 
nem csak helybéliek szavaztak, boríté-
kolható, hogy a legtöbb voks mégiscsak 
a városból és a Galga mente települései-
ről érkezett. Mindez azt mutatja, hogy az 
itt élőknek tetszett a dísz, maga a kezde-
ményezés, és ezúttal a lokálpatrióta lel-
kesedés sem maradt el.

Az első helyezés egyébként nem csak 
erkölcsi elismerést jelent. A Caféblog 
ugyanis felajánlotta az aszódi önkor-

mányzatnak egy fotósorozat megjelen-
tetését a városról, amely így ingyen rek-
lámlehetőséghez jut. 

Az aszódi adventi koszorút január 
6-án, Vízkereszt napján egy ünnepsé-
gen bontották el, s az ünnepi fények 

is kialudtak. A helyiek azonban min-
denképpen elégedettek: nemcsak az 
elért első helyezés miatt, hanem azért 
is, mert a városban új hagyomány szü-
letett, amelyre a későbbiekben is lehet 
építeni.

kedvezményezett járások lakónépes-
sége nem éri el a megye lakónépessé-
gének 30 százalékát, a megyén belüli 
kohézió erősítése érdekében a megyei 
közgyűlések regionális szempontból 
kedvezményezett járásokat jelölhet-
nek ki. Területi fejlettségük alapján az 
egyes járásokat egyébként a követke-
ző kategóriákba sorolják: fejleszten-
dő járások, kedvezményezett járások, 
komplex programmal fejlesztendő já-
rások és regionális szempontból ked-
vezményezett járások.

A kedvezményezett járásokhoz tar-
tozás a különböző támogatási felhívá-
sok és pályázatok elbírálásánál előnyt, 
illetve többletpontszámot jelenthet 
a pályázati kiírásoktól függően. 

107
Pest megyei település pályázott sikere-
sen a Belügyminisztérium által meg-
hirdetett szociális tüzelőanyag-pályá-
zatra. Az elnyert összegek megyénkben 
360 ezer és 3,1 millió forint között mo-
zogtak. 
Az ország 2289 települése adott be 
pályázatot, összesen mintegy három-
milliárd forint értékben. A szociális tü-
zelőanyag-pályázat több mint 180 ezer 
embernek jelent segítséget országszerte 
− mondta Pogácsás Tibor, a tárca ön-
kormányzati államtitkára a Pest me-
gyei Dányban tartott sajtótájékoztatón. 
A támogatásból a települések tűzifát, 
illetve egyes önkormányzatok barna-
szenet vásárolhatnak.
Az önkormányzati államtitkár elmond-
ta, a támogatás feltétele volt, hogy az 
érintett önkormányzatok vásárolják 
meg és szállítsák ki a tüzelőanyagot 
a lakosságnak legkésőbb február 15-ig, 
továbbá április 15-ig számoljanak el 
a forrás felhasználásával. Pogácsás 
Tibor kitért arra is, hogy mivel tavaly 
novemberben megszületett a döntés a 
támogatások odaítéléséről, már decem-
bertől lehetőség nyílt az elnyert tüzelő-
anyag kiszállítására.
Fát csak az állami, illetve a kormány-
hivatalok által nyilvántartott, enge-
déllyel rendelkező erdőgazdálkodóktól 
vásárolhattak a települések. 1608 ön-
kormányzat az államtól, a többi pe-
dig bejegyzett, engedéllyel rendelkező 
szervezetektől vásárolta a fát.
Újságírói kérdésre az államtitkár azt 
válaszolta, hogy az eddigi tapaszta-
latok szerint ritka, hogy nem érkezik 
meg időben az elnyert tüzelőanyag, 
− az előző évben tíznél kevesebb ilyen 
eset volt. 

TÖBBLETPONTSZÁM JÁR A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNÁL

II. évfolyam 1. szám 2017. január · Kiadja: Cosmo Média Kft. 1139 Budapest, Röppentyű u. 21–23. · Felelős kiadó: Kövecsesné 
Takács Tünde · +36-30-956-5599, takacs.tunde@pestmegyelapja.hu  A szerkesztőbizottság elnöke: Ambrus András · Fő-

szerkesztő: Fentős Kornélia · szerkesztoseg@pestmegyelapja.hu · Olvasószerkesztő: Walter Béla · Tördelés: Wingmix  Hirdetésfelvétel: hirdetes@
pestmegyelapja.hu, tel./fax: 1/201-7708  Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth 
Gábor · A januári szám Pest Megye Önkormányzata támogatásával készült. · ISSN 2498-5244

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése kedvezményezett járássá nyilvánította 
a Dabasi, az Aszódi és a Ráckevei járást.

Aszód adventi koszorújára szavaztak a legtöbben azon a versenyen, amelyet 
a Caféblog nevű internetes portál hirdetett meg. A település adventi koszorúja olyan 
városokat előzött meg, mint Miskolc, Hódmezővásárhely, Szentendre és Gödöllő. 

Mentőállomás
épül Vecsésen 

Támogatja az új vecsési alapellá-
tási központ és mentőállomás meg-
építését a kormány. A központ lét-
rehozásához 400 millió forint állami 
támogatást kap a város – közölte 
Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere.

A Dózsa György úti jelenlegi házior-
vosi rendelő helyén egy két mentőgép-
járműves mentőállomásból, négy felnőtt 
és egy házi gyermekorvosi rendelőből, 
védőnői szolgálatból, egészségügyi irat-
tárból, raktárból, kiegészítő rendelőből 
álló komplexum, vagyis egy közös men-
tőállomás és alapellátási központ létesül 
majd az új épületben.  A Berkesdi család készítette az aszódi koszorút  Forrás: CaFeblog.hu

Aszódi járás: Aszód, Bag, Domony, 
Galgahévíz, Galgamácsa, Hévíz-
györk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, 
Verseg. 

Dabasi járás: Bugyi, Dabas, Hernád, 
Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, 
Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Új-
hartyán, Újlengyel. 

Ráckevei járás: Apaj, Áporka, Döm-
söd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, 
Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, 
Szigetszentmárton, Szigetújfalu.

A három járás települései
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− Fél évezreddel ezelőtt kezdődött 
egy bűnbánatban fogant és az anya-
nyelvben kiteljesedő erkölcsi forrada-
lom, a reformáció, amely megújította 
Európát és a magyarságot. Egy Ágos-
ton-rendi szerzetes felismerte, hogy 
a vak engedelmesség, a tekintély kriti-
ka nélküli elismerése és szolgálata nem 
Istentől való akarat gyermekei számá-
ra, mert ebből a szemléletből hiányzik 
a gondolkodás méltósága és az ember 
szabadsága – ezekkel a gondolatokkal 
nyitotta meg a reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából rendezett emlékévet 
Kövér László. Az Országgyűlés elnöke 
az emlékévet indító összművészeti 
előadáson, a Művészetek Palotájában 
beszélt arról, hogy ha csupán egyhá-
zi és teológiai forradalom lett volna 
a reformáció, akkor is jelentős lenne 

Egy erkölcsi forradalom emlékére
NÉGYSZÁZ PROGRAM A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJÁN

A budapesti Művészetek 
Palotájában tartott összmű-
vészeti előadás nyitotta meg 
a reformáció 500. évfordu-
lója alkalmából meghirde-
tett emlékévet. Idén csak-
nem négyszáz programot 
szervez, illetve támogat a 
megemlékezést koordináló 
Reformáció Emlékbizottság.

az emberi kultúrára tett hatása, ám 
ennél többről volt szó. – A reformáció 
civilizációs korszakalkotó hatása ab-
ban rejlik, hogy meghirdette az emberi 
gondolkodás szabadságát, az egyén 
méltóságát és felelősségét, minden 
ember egyenlőségét Isten szemében – 
hangsúlyozta az előadó.

− A reformáció egyszerre hálaadás 
és kritikus szembenézés önmagunkkal 
− mondta Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere a reformáció 500. 
évfordulója alkalmából meghirdetett 
emlékév központi megnyitóján. A re-
formáció legfontosabb üzenete, hogy 
a végső valóság, amely meghatároz 
bennünket, embert szerető valóság. 
Ezt Jézus Krisztus élete, halála és fel-
támadása bizonyítja. A reformáció arra 
tanít, hogy „építsd erre a bizalomra az 
életed, és mindaz, amit teszel, legyen 
hálaadó következménye annak, amit 
Isten tett teremtő, szabadító, megtartó 
szeretetével” – fogalmazott a miniszter.

A magyar kormány 2013. október 
29-én döntött a Reformáció Emlék-
bizottság létrehozásáról. Hafenscher 
Károly, az emlékbizottság miniszteri 
biztosa úgy tájékoztatott, hogy az em-
lékévre felkészítő két esztendőben, 
2015-ben és 2016-ban hatszáz progra-
mot, projektet valósítottak meg éven-
ként ötszázmillió forintból, a 2017-es 
emlékév négyszáz programjára pedig 
egymilliárd forintot költenek szerte 
a Kárpát-medencében. 

Az emlékév református megnyitóját 
január 31-én tartják Debrecenben. 

Halló...'

református teológus, Szigethalom 
és térsége országgyűlési képviselője

Bóna Zoltán

Vt

− Ön mit tart a reformáció legnagyobb 
vívmányainak, legfontosabb örökségének?

− A reformáció olyan komplex, hosz-
szú távú és mélyreható változásokat in-
dított el, hogy egyrészt szinte lehetetlen, 
másrészt nem szerencsés az eredmények 
vagy az örökségek tekintetében fontos-
sági sorrendet felállítani. Egyedülálló-
sága abban érhető tetten, hogy a világ, 
Európa, Magyarország és mi magunk is 
teljesen másképpen léteznénk, ha a re-
formáció nem indul el 500 évvel ezelőtt. 
Református teológusként, országgyűlési 
képviselőként és a nemzet sorsáért fe-
lelősséget érző állampolgárként vallom, 
hogy összességében pozitív irányba vitte 
az emberiséget és a magyarságot. 

Ha feltesszük a kérdést, hogy mit üzen 
számunkra 1517. október 31. nap ja, ak-
kor helyénvaló a válasz, miszerint, ha 
értékeinkről és meggyőződésünkről van 
szó, sosem elégedhetünk meg a fennálló 
helyzettel, hanem – ha kell, kockázatok 
árán is – ki kell állnunk mindazért, amit 
helyesnek és előremozdítónak tartunk. 

− Miért fontos, hogy ekkora figyelmet 
szenteljünk e kerek évforduló megünnep-
lésének? 

− A reformáció egy olyan jobbító 
fo lyamat, amely a 95 pont kifüggeszté-
sével kezdődött, és hiszem, hogy mind 
a mai napig tart. Éppen ezért fontosnak 
tartom, hogy a rendezvénysorozat nem-
csak egy múltbéli eseményre való emlé-
kezés lehetőségét teremtse meg, hanem 
arra is inspirációt és válaszokat adjon, 
hogy ami 500 évvel ezelőtt elkezdődött, 
azt nekünk a XXI. században milyen 
módon kell egyénileg és közösségként 
folytatnunk a teremtett világ, Euró-
pa és hazánk megmaradása és épülése 
érdekében.

− Melyek az emlékév szervezésének  
vezérelvei?

− A méltó és színvonalas ünneplés 
érdekében széles körű összefogás alakult 
ki az országban. Ebben meghatározó 
szerepe volt annak, hogy az Ország-
gyűlés és a kormány már évekkel ezelőtt 
megtette a szükséges lépéseket a Refor-
máció Emlék bizottság működése és a 
rendezvénysorozat finanszírozása érde-
kében. Az emlékév vallási és politikai 
hovatartozás nélkül mindenki számára 
ígér tartalmas kulturális, spirituális és 
közösségépítő programokat, és képes a 
reformáció az élet minden területére ki-
terjedő hatásait és eredményeit hatéko-
nyan bemutatni. 

 Fotó: bartos gyula/eMMIA Művészetek Palotájában egy összművészeti előadással kezdődött meg az emlékév

Az emlékév legnagyobb eseménye a re-
formáció emléknapján, októ ber 31-én 
lesz a fővárosi Papp László Sportaréná-
ban. A találkozóra a szervezők 13 ezer 
embert várnak. A központi események so-
rából kiemelkedik az áprilisban IGE-IDŐK 
címmel a Magyar Nemzeti Múze umban 
megnyíló, a reformáció magyarországi 
és európai történetét, hatását bemutató 
kiállítás. Ezek mellett vándorkiállítások 
és koncertsorozatok, művészeti és tu-
dományos pályázatok, levéltári progra-
mok, műveltségi vetélkedők szerepelnek 
az emlékév programjai között. 

Luther Márton (Martin Luther) 1517. 
október 31-én tűzte ki a wittenbergi vár-
templom kapujára 95 tételét, ezzel refor-
mok sorozatát indítva el az élet minden 
területén. Fellépése átalakította Európa 
korabeli vallási térképét, megújította 
a hit világát. A reformátor gondolkodása 
azonban messze túlnyúlik a teológia ha-
tárain. Luther és a későbbi reformátorok, 
illetve a reformáció hatása a politika, 
a gazdaság, a művészet, a jogtudomány, 
az anyanyelv és a modern természet-
tudomány kibontakozása, illetve átalaku-
lása terén is tetten érhető. A reformáció 
nem pusztán a XVI. század emléke. Közös 
örökség mindannyiunknak, amelynek 
nélkülözhetetlen eleme a megújulás – 
olvasható a reformacio2017.hu oldalon, 
ahol az emlékévvel kapcsolatos hírek és 
programok között is lehet böngészni.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
pénzügyőrei egy váci fémkereske-
dő ellenőrzésekor illegális fémtelepre 
bukkantak. A kereskedő telephelyének 
egy részét álcázni próbálta. Az ellen-
őrzéskor kiderült: nem véletlenül, ott 
ugyanis több vasládányi fémhulladé-
kot találtak az ellenőrök. Az elrejteni 
próbált területen a mindennapi bontás 
nyomait viselő tároló, bontó és kábe-
lek égetésére alkalmas helyiségekre 
bukkantak a pénzügyőrök. A fém-
kereskedő nyilvántartásának vizsgá-
latakor kiderült, hogy több mint 17 
tonna fémet adott el az elmúlt évek-
ben. A férfi nem tudott nyilatkozni 
a fémhulladékok eredetéről, ezért azt 
a pénzügyőrök lefoglalták. A váci fér-
fi a fémtörvény megsértése miatt vár-
hatóan 1,5 millió forint büntetésre 
számíthat. A pénzügyőrök ezenkívül 
környezetkárosítás és a hulladékgaz-
dálkodás rendjének megsértése miatt 
feljelentést tettek. 

Illegális fémtelepre  
bukkantak a pénzügyőrök

Úszóbérletet sorsolnak ki
Az Érdi Ifjúsági Önkormányzat és az 
Érd Aréna által közösen december-
ben meghirdetett úszóbérlet akció-
jára 776 diák jelentkezett. Ennek az 
a lényege, hogy a következő 9 hó-
napban minden iskolából kisorsol-
nak egy-egy diákot, aki kísérőjével 
10 alkalmas úszóbérletet kap.

Hiánypótló repre-
zentatív kiadvány 
Pest megyéről
Hosszú munka után jelent meg a Pest 
megye évszázadai – Hivataltörténeti 
áttekintés archontológiai kötet. A tu-
dományos igényű, jól használható, 
optimálisan bővíthető, reprezentatív 
kiadványt a Pest Megyei Levéltár ké-
szítette. A kötet az eddig egyedülálló 
megyei közigazgatás-történeti össze-
foglalás mellett gazdag illusztrációs 
anyagot is tartalmaz. A Pest megye 
évszázadai három nagy fejezetre 
bontva foglalja össze a megye terü-
leti változásait, a fontosabb feladat- 
és hatáskörök alakulását, valamint 
a hivatalok működését. Ezt egészíti 
ki a megyei vezetők életrajzainak 
gyűjteménye. A kiadványt a hagyo-
mányos archontológiai adatsorokat 
tartalmazó online állomány teszi 
teljessé, amely a levéltár honlapján 
érhető el. A kötet Pest Megye Ön-
kormányzata támogatásával készült 
el, és a Pest Megyei Levéltárban  
vásárolható meg. 

A kapcsolatok elmélyítésére és gazdagítására  
helyezik a hangsúlyt Dabason

A Kapcsolatok évévé nyilvánította 2017-et Dabas Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete. – A város kapcsolatait meg kell erősítenünk, a régieket meg kell 
újítanunk és újabbakat kell kötnünk – nyilatkozta Kőszegi Zoltán polgármester.
− A kapcsolatainkat átértékelni és jobbá tenni mindig időszerű, az is lesz örök-
kön-örökké – fejtette ki Kőszegi Zoltán, Dabas polgármestere a város honlapján 
közzétett interjúban. – A város egészének élete könnyebb, boldogabb és sikere-
sebb lesz, ha újraértékeljük a kapcsolatainkat, újraépítjük a kapcsolati hálónkat és 
a teendőinket illetően meghatározunk egy fontossági sorrendet. Ezért javasoltam 
a képviselő-testületnek, hogy ebben az évben figyeljünk oda a kapcsolatainkra. 
Ez azért is aktuális, mert a testület ebben az összetételben már több mint 20 éve 
szolgálja a várost.
A város kapcsolatait szeretnék megerősíteni, a régieket megújítani és újakat kötni. 
Egyik első számú céljuk, hogy Európa térképére felhelyezzék a települést, s minél 
több pozitív dologban részt vállaljanak a régió, az ország és a kontinens vérkerin-
gésében. A kistérség települései közti kapcsolatokat is szeretnék erősíteni, a mű-
ködő kistérségi társulást még élőbbé tenni. Az országon belüli és a határokon túli 
kapcsolatokkal ugyanez a terv. Tavaly óta létezik egy új testvérvárosa Dabasnak, 
a kárpátaljai Munkács. – Sokat kell idén dolgoznunk azon, hogy ez a kötelék va-
lóban élő legyen és tartalommal teljen meg – mondta erről a városvezető. 
Vannak újabb, előkészített testvérvárosi kapcsolataik, de keresnek más olyan kö-
zösségeket is Európában, ahol nem elsősorban a magyar kultúra és a magyar 
értékek az elsődlegesek, hanem az európai kultúra értékei, az itt közösen eltöltött 
ezer év. A szerbiai Bajina Baštával és a romániai Abrudbányával tervezik a kap-
csolatfelvételt. 
Kőszegi Zoltán azt mondta, hogy az önkormányzat és a lakosság kapcsolatára 
példaértékűen nagy figyelmet szántak az utóbbi húsz évben. Nagyon sok olyan 
programot szerveztek, ahol személyes kapcsolatok alakultak ki képviselők és vá-
lasztók között. Ezek közé tartozik a házassági évfordulósok megünneplése, az 
újszülöttek köszöntése, a közös faültetés, a legidősebb polgárok felkeresése. Sok 
szociális és kulturális program legfőbb célja az volt, hogy az emberek közelebb 
kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás problémáit. Ezen a területen szeret-
nének továbblépni, a munkakapcsolatokat mélyebbé és tartalmasabbá tenni. 
– Szeretném, ha olyan városban élnénk, ahol, ha valaki megkérdezi a másiktól: 
„Hogy vagy?”, akkor választ is kap, sőt a kérdező valóban kíváncsi erre a válaszra. 
Ha ez valóra válik, akkor a Kapcsolatok évének minden törekvése elérte célját – 
hangsúlyozta Kőszegi Zoltán. 

Fel akarják helyezni Dabast Európa térképére

Kéményseprési ütem-
terv Pest megyében

A lakossági sormunka térítésmentes
Fotó: Katona lászló

Mint az köztudott, a lakossági kémény-
seprést Pest megyében is átvette a ka-
tasztrófavédelem. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy tűzoltók vagy polgárőrök 
ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát 
változatlanul kéményseprő szakembe-
rek végzik.
A lakosság körében az esedékes sor-
munkát a kéményseprő ipari szerv 
(katasztrófavédelem) térítésmentesen 
végzi. A közületi szektorban a szol-
gáltatást a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság honlapján (pest.
katasztrofavedelem.hu) közzétett nyil-
vántartásból az ingatlan használója 
által választott szolgáltatónál lehet 
igénybe venni. Ez a szolgáltatás azon-
ban nem ingyenes, az árakról az egyes 
szolgáltatók honlapján lehet tájéko-
zódni.
Olvasóink figyelmét felhívjuk arra, hogy 
a 2017-ben esedékes kéményseprőipari 
sormunkák időpontjait a 187 Pest me-
gyei település bontásában a követke-
ző honlapon tekinthetik meg: http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
tevekenysegek/sormunkaterv. 

Régi motorkerékpárokat
vásárolnék

SIMSON, Mz Ts, 
Es ETS 250, 250/1 
és ETZ 250 típusú 

BMW, DKW, 
ZÜNDAPP  

motorkerékpárokat 

Tel: 06309509383  
vagy 18 óra után 0628437345,  
vagy hagyjon üzenetet,  
visszahívom.  
E-mail: rokakrisz@invitel.hu

HIRDETÉS

2017 legjobb közösségi 
programjait keresi a Tesco
A Tesco második alkalommal hirdeti 
meg „Ön választ, mi segítünk” pályázati 
programját, hogy helyi közösségi kezde-
ményezéseket támogasson. A felhívásra 
2017. január 31-ig jelentkezhetnek civil 
szervezetek egészséges életmódot ösz-
tönző, a gyermekek fejlődését támogató 
vagy környezetszépítő-védő progra-
mokkal. A nyertes pályázók egyenként 
400 ezer forint támogatást nyerhetnek 
el programjuk megvalósításához. Tavaly 
Pest megyében nyári szabadidős prog-
ramsorozat, bölcsőde- és óvodafejlesztés, 
egészségmegőrző és közösségépítő prog-
ram, szabadidőközpont-fejlesztés, kom-
munikációs előadás-sorozat és a kisma-
mák egészséges táplálkozását támogató 
projekt kapott támogatást a Tescótól. 

Téli madármentés
A nagykőrösi Rákóczi iskola diák-
jai január elején kihelyezték azokat 
a madáretetőket, amelyeket a téli szü-
netben készítettek. A kihelyezése előtt 
Kapás Tibor, a Nagy kőrösi Madár- és 
Természetbarát Kör képvi selője em-
lékeztette a tanulókat a madáretetés 
legfontosabb szabályaira. Felhívta 
a figyelmet többek között arra, hogy 
télen sem szabad megfeledkeznünk 
a madarak itatásáról. Télen nem 
minden madarunk vonul melegebb 
tájakra, számos faj itthon marad. 
A kistestű madarak -10 Celsius-fok 
alatti hőmérsékleten, ha nem ta-
lálnak elég táplálékot, könnyen el-
pusztulhatnak. Az etetés és az itatás 
viszont biztonságot jelent a környék 
madarainak. 



www.pestmegyelapja.hu KÖZÉLET       5

Átalakulás és új feladatok a kormányhivatalnál
MEGYEI SZINTRŐL JÁRÁSI SZINTRE KERÜLT NÉHÁNY FELADAT

PMl

Tavaly lezajlott az állami központi 
hivatalok és a különböző háttérintéz-
mények tevékenységének felülvizsgá-
lata. Ennek eredményeként több köz-
ponti intézmény feladatait ettől az 
évtől a megyei kormányhivatalok és az 
ágazati minisztériumok látják el.

Az idei évtől a kormányhivatalokban 
megyei szintről számos elsőfokú feladat- 
és hatáskör járási szintre került, ezért 
egyes főosztályok megszűntek, illetve 
többet összevontak, míg járási szinten új 
szervezeti egységek jöttek létre.

A kormány kiemelt célkitűzése a 
közigazgatás hatékonyságának növelé-
se, a bürokrácia csökkentése, az ügyfél-
barát közigazgatás megteremtése. A 
közigazgatást érintő, az elmúlt időszak-
ban meghozott intézkedések, feladatát-
sorolások eredményeképpen az ügyin-
tézés súlypontja a kormányhivatalokra 
és azok járási hivatalaira tevődött át.

A legfontosabb változás – emelte ki 
lapunknak dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott –, hogy az Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Főfelügyelőség és a Nemzeti Fo-

A hatékony, költségtakarékos és átlátható közigazgatás elvének továbbvitele érdekében január 1-jétől jelentős 
szervezeti változások léptek életbe a kormányhivatalokban és azok járási hivatalaiban.

Új berendezésekre nyert forrást a ceglédi Toldy Ferenc Kórház. Az élelmezési osztályt, valamint a mosodát tudják 
fejleszteni, egy új információs rendszer pedig abban segít, hogy gyorsabbá váljon a betegek ellátása a sürgősségi osz-
tályon. Az intézmény négy pályázaton is sikeresen szerepelt, amely több mint 288 millió forintos pluszbe vételt jelent. 
A pénzből a CT-berendezést is végtörlesztették. A kórház ezzel havi 4 millió forintot tud spórolni.

gyasztóvédelmi Hatóság megszűnésé-
vel e területek másodfokú országos 
hatósági felügyelete a Pest Megyei 
Kormányhivatal hatáskörébe került.

A járási hivatalok közül a legjelen-
tősebb átalakulás az Érdi Járási Hivatal 
szervezetét érintette. A kormánymeg-
bízott kiemelte, hogy „az Érdi Járási 
Hivatal megyei illetékessége a fogyasz-
tóvédelmi és környezetvédelmi hatósá-
gi ügyek egyes kérdéseiben például 
a megye egész területére kiterjed”.

Az ügyintézés korábbi helyszíneit 
ezek a változások nem érintik, a Pest 
Megyei Kormányhivatal munkatársai 
az adott szakterülettel kapcsolatban to-
vábbra is a megszokott ügyfélszolgála-
tokon várják az ügyfeleket – hang-
súlyozta dr. Tarnai Richárd.

A megyei szakmai főosztályok, 
vala mint a járási hivatalok és a kor-
mányablakok aktuális elérhetőségei 
megtalálhatók a kormanyhivatal.hu 
címen elérhető honlapon a Pest Megyei 
Kormányhivatal oldalán a bal oldali 
menüsorban a „Szervezeti egységek 
elérhetőségei” menüpont alatt. 



Dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja  

Remélik, hogy a pozitív tendencia folytatódik   Fotó: Katona lászló

288 milliós fejlesztés a ceglédi kórházban

PMl

Jó hírekkel indul a Toldy Ferenc 
Kórház idei éve. Az intézmény tavaly 
beadott tíz pályázata közül négy sike-
resen szerepelt, ami azt jelenti, hogy 
több mint 288 millió forintot fordít-
hatnak fejlesztésre. A támogatási pénz 

egy részéből csőpostarendszert alakí-
tanak ki a sürgősségi osztály és a köz-
ponti laboratórium között.

Pusztai Dezső, a kórház főigazga-
tója a Ceglédi Városi Televíziónak 
elmondta, hogy ezzel jelentősen lerö-

vidül a sürgősségi osztályon a betegek 
ellátásának az ideje. Sokkal gyorsabbá 
válhat a minták és az eredmények biz-
tosítása, s ezzel várhatóan felgyorsul 
a sürgősségi osztályon a betegellátás, 
ami néha nagyon elhúzódik és sok 
ideig tart. Hozzátette, hogy béreltek 
egy CT-berendezést, aminek elég ko-
moly havi bérleti díja volt, 4 millió 
forint. Ezt egy összegben most ren-
delkezésre bocsátja a fenntartó. „Kifi-
zetjük, és ezzel gyakorlatilag a kórház 
likviditása, havi működési költsége 
4 millió forinttal javul havonta.”

A fejlesztés a sürgősségi mellett 
az élelmezési osztályt is érinti. 60 
millió forintot költhetnek korszerűsí-
tésre. Az összegből teljesen lecserélik 
a konyha technológiát, az elektromos 
hálózatot, valamint a részleg burko-
latát is. A mosodára 71 millió forint 

támogatás áll rendelkezésre. Itt ener-
giatakarékos technológiát alakítanak 
ki, amellyel évente akár 8-10 milliót is 
spórolhat a kórház − mondta a főigaz-
gató. A 288 millió forintos pályázati 
támogatás legnagyobb részét a CT-be-
rendezés 153 millió forintos végtör-
lesztése teszi ki.

A kórház az állam konszolidációja 
mellett az úgynevezett kasszasöprési 
maradványösszegből is kapott 21 mil-
lió forintot, a vis maior keretből pedig 
további forrásra is számíthat az intéz-
mény. Pusztai Dezső bízik benne, hogy 
a 2015-ben kezdődött pozitív tenden-
cia folytatódik. Az kiemelkedően jó 
esztendő volt, az állami 750 milliós 
konszolidációs támogatás mellett 600 
millió forintot kaptak, hogy az elavult 
gépeket lecseréljék − emlékeztetett 
a főigazgató. 
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Győrffy Balázs, a NAK elnöke szerint  
a kamara az elektronikus, kártyaalapú 
igazolványok bevezetésével erősíti a fo-
gyasztói tudatosságot, az őstermelők és 
a vásárlók közötti bizalmat, és a termé-
kek nyomon követhetőségén keresztül 
támogatja az élelmiszer-biztonságot.

Tavaly év végéig 257 ezer kártya-
alapú igazolványt igényeltek az ős-
termelők. Ez 35 ezerrel kevesebb, mint 
amennyi 2015 végén, illetve 2016 végén 
hatályát vesztette. A 257 ezer igazol-
ványhoz a közös őstermelői igazolvá-
nyok miatt 321 ezer őstermelő tartozik, 
ez a szám 38 ezerrel marad el a korábbi-
tól - mondta a NAK elnöke.

Péter Mihály, a kamara Pest megyei 
és budapesti elnöke szerint a megyében 
2016-ban és 2017-ben összességében 
19 932 új típusú, kártyaalapú igazol-
ványt állított ki a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara, ehhez a közös őstermelői 
igazolványok miatt 23 277 őstermelő 
tartozik. 

Jelenleg a megyében 22 093 őster-
melő rendelkezik érvényesített igazol-
vánnyal, tehát értékesítési betétlappal 
is. 2015. december 31-én 28 836-an 
voltak érvényesített igazolvány birto-
kában, tehát mintegy 6 700-as csök-
kenés tapasztalható. Ez több okra ve-
zethető vissza. 

Egyrészt vannak olyanok, akik 
– sok esetben korukra tekintettel – ab-
bahagyták az őstermelői tevékenysé-
get, ez egy évek óta látható tendencia. 

Másrészt valószínűleg többen van-
nak azok is, akik számára nem fontos, 
hogy már január 1-jétől őstermelői 
igazolvánnyal rendelkezzenek, ők ké-

Az őstermelői igazolványok cseréje volt a legfontosabb feladat
A TARTÓS, HAMISÍTÁS ELLEN VÉDETT KÁRTYA FEHÉRÍTI A GAZDASÁGOT

A tavalyi év legnagyobb horderejű agrárkamarai feladata, az őstermelői igazolványok cseréje mellett a Nemzeti  
Agrárgazdasági Kamara (NAK) szolgáltatói oldalának erősítéséről, egy új telekommunikációs szolgáltatás indításá-
ról is beszámoltak a köztestület évindító tájékoztatóján.

sőbbre hagyják az igénylést. December 
közepén országosan még csaknem két-
ezer olyan őstermelőt tartottak nyil-
ván, aki őstermelőként biztosított, de 
nem igényelt új igazolványt. Nekik 
– jogviszonyuk folyamatos fenntartása 
érdekében – december 31-ig feltétlenül 
fel kellett keresniük falugazdászukat. 
Az érintetteket levélben értesítették. 

Harmadrészt pedig, bár még nem 
áll a kamara rendelkezésére elegendő 
információ a pontos elemzéshez, de az 
új szabályozás alapján feltételezhető, 
hogy jelentős számú álőstermelő esett 
ki a rendszerből. A jogszabályváltozás 
eredményeképpen ugyanis az ősterme-
lői nyilvántartás egyes adatai nyilvá-
nossá váltak, amelyeket a NAK bárki 
számára ingyenesen, naprakészen meg-
ismerhetővé tett az interneten, vala-
mint egy mobiltelefonon használható, 
szeptemberben indított alkalmazással. 
Ezeken a felületeken év végéig több 
mint 30 ezer lekérdezés történt.

Győrffy Balázs a NAK tavalyi te-
vékenységéről beszámolva elmondta: 
az őstermelőket érintő jogszabályok 
mellett több mint 200 jogszabály 
szak mai véleményezésében vett részt 
a ka mara. Ezek közül megemlítette 
a nö vényvédelem hez kapcsolódó rende-
letet, amelyben a szaktárca – a gazdál-
kodók számá ra kedvezően – megváltoz-
tatta a növényvédelmi gépek műszaki 
ellenőrzésére vonatkozó szabályozást. 
A vízkészletjárulékra vonatkozó tör-
vénymódosítással a kamara elérte, hogy 
az eredetileg elképzelt néhány ezer köb-
méter helyett 50 ezer köbméterre emel-
jék a térítésmentesség határát.

A múlt évben a NAK nagymérték-
ben segítette a közvetlen támogatások 
lehívását. A falugazdászok országosan 
az egységes kérelmek csaknem három-
negyedének, mintegy 130 ezer kérelem 
beadásában működtek közre. Pest me-
gyében tavaly összesen 13 119 egysé-
ges kérelmet adtak be, ebből a kamarai 
meghatalmazással beadott kérelmek 
száma 6965.

A NAK sikerként könyveli el azt is, 
hogy a Gazdaságfejlesztési és Innová-
ciós Operatív Program (GINOP) – ere-

»29 880 tagot  
tart nyilván 
Pest megyében  
a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara.«

BirtOKOS

A kamara hosszú előkészítés után telekommunikációs szolgáltatást indított tagjai számá-
ra. A BirtOKOS névre hallgató tarifacsaládot a tagi igényeknek megfelelően alkották meg.  
A most elindult szolgáltatás előnyös kondíciókat kínál a tagok számára az agrárium ösz-
szekapcsolásáért. 

A három BirtOKOS mobiltarifa közös jellemzője, hogy korlátlan lebeszélhetőséget biztosít 
a csoporton belül, és ingyenes beszélgetést tesz lehetővé a kamara mintegy 650 fős falu-
gazdász-hálózatával. Egy kamarai tag öt SIM-kártyát igényelhet, a szolgáltatási díj egy 
része pedig leírható lesz az éves kamarai tagdíjból. 

A tervek szerint idővel ezt a lehetőséget a NAK szeretné az összes szolgáltatásnál beve-
zetni, így például a felnőttképzés, a tápanyag-gazdálkodás, a szaktanácsadás is beleke-
rülne ebbe a körbe. Ezzel a kamarai tagok 85 százalékának ingyenes lehet a tagság. 

A közvetlen támogatások lehívását is segíti az agrárkamara 

Évek óta csökken az őstermelők száma FotóK: Katona lászló

detileg csak eszközbeszerzésre szánt – 
22 milliárd forint vissza nem térítendő 
és 25 milliárd forintos visszatérítendő 
támogatása több mint kétszeresére, 
50-50 milliárd forintra emelkedett az 
élelmiszeripari felhasználóknál. A ka-
mara közbenjárására (a többi GINOP-
pályázattól eltérően) a kötelező árbe-
vétel-növekedés és a létszámbővítés 
nem került be a támogatás feltételei 
közé - tette hozzá a kamara elnöke.

Győrffy Balázs megemlítette: a kö-
zeljövőben megkezdik a jégeső-elhárító 
rendszer kiépítését. A kamara emellett 
hosszú előkészítés után telekommuni-
kációs szolgáltatást indít tagjai szám-
ara. A BirtOKOS elnevezésű szolgálta-
tás (csomag) egymás között ingyenes 
elérést biztosít a kamarai tagoknak.

Győrffy Balázs elmondta: a NAK 
tavaly mintegy 11 milliárd forintból 
gazdálkodott, és az idén is hasonló 
összeg áll a köztestület rendelkezé-
sére. A működési forrás mintegy fele 
a tagdíjból származik - tette hozzá. 
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Rákossy Balázs, az európai uniós 
források felhasználásáért felelős ál-
lamtitkár közölte, hogy a két felhí-
vásban a Pest megyei mikro-, kis- és 
középvállalkozások telephelyfejlesz-
tésére 1,4 milliárd forint, belterületi 
utak gazdaságfejlesztési célú felújí-
tására pedig 3,5 milliárd forint lesz 
elérhető.

Pest megye jelenleg a fővárossal 
együtt a Közép-Magyarország régió-
hoz (KMR) tartozik, amely az uniós 
besorolás szerint fejlett régiónak 
számít − Budapest átlagnál maga-
sabb fejlettségi mutatói miatt −, és 
ennek következtében az ország más 
részeihez képest jóval kevesebb uniós 
támogatáshoz juthat. A kormány en-
nek ellensúlyozása érdekében 2016 
júniusában döntött arról, hogy 2021-
ig összesen 80 milliárd forint célzott 
pénzügyi támogatást nyújt a Pest 
megyei vállalkozások és önkormány-
zatok fejlesztéseire. A kormány már 
korábban döntött a Közép-Magyar-
ország régió kettéválasztásáról is, 
így 2020 után Pest megye már valós 
fejlettségének megfelelő mértékben, 
az ország más megyéivel azonos 
feltételek mellett férhet majd hozzá 
az európai uniós forrásokhoz – em-
lékeztetett az állam titkár.

Magyarország Kormánya kiemelt 
ügyként kezeli a Pest megyei vál-
lalkozások megerősítését, verseny-
képességük növelését, és fontosnak 
tartja, hogy olyan pénzügyi támoga-
tási lehetőségek legyenek elérhetőek 
számukra is, mint a hasonló fejlett-
ségi szintű megyék vállalkozásai szá-
mára – közölte a Nemzetgazdasági 
Minisztérium.

A 2016-2021 között e célra a ha-
zai költségvetésből biztosított 80 
milliárd forint támogatást a Nemzet-
gazdasági Minisztérium pályázati 
rendszerben, Pest Megye Önkor-
mányzatával együttműködve hasz-
nálja fel. Úgy akarják elkölteni ezt 
a pénzt, hogy a támogatás hatéko-
nyan és átlátható módon biztosítsa 
a Pest megyei értékteremtő fejlesz-
tések eredményes megvalósítását, 

Itt az első két pályázat 
Pest megye fejlesztésére

Mit hozott 2016, 
és mit várhatunk 2017-től?

FEJLESZTÉS ÉS ÚTFELÚJÍTÁS

Csaknem 5 milliárd forint keretösszeggel megje-
lent az első két pályázati felhívás, amelyeket a Nem-
zetgazdasági Minisztérium a Pest megye célzott 
fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támoga-
tási program részeként hirdet meg.

hozzájárulva ezzel a helyi gazdaság 
fejlesztéséhez és a Pest megyei csa-
ládok, polgárok jólétének növelésé-
hez. A források kihelyezésénél itt is 
alapvető cél, hogy azok 60 száza-
léka a gazdaságfejlesztést szolgálja 
közvetlenül – hangsúlyozta Rákossy 
Balázs.

A most megjelent mikro-, kis- és 
középvállalkozások telephelyfelté-
teleinek javítására irányuló pályázat 
célja, hogy elősegítse a Pest megyei 
vállalkozások meglévő telephelyei-
nek átalakítását, modernizációját és 
bővítését, a nem megfelelő telep-
helyek kiváltását. A korszerű infra-
struktúrával felszerelt telephelyek 
kialakítása hozzájárul a vállalko-
zások versenyképességéhez, a helyi 
gazdaság élénkítéséhez és a foglal-
koztatás növeléséhez. A rendelkezés-
re álló 1,4 milliárd forint támogatási 
keretből egyenként 20-100 millió 
forintos támogatásra pályázhatnak a 
Pest megyei vállalkozások.

A belterületi utak gazdaságfejlesz-
tési célú felújítása hozzájárul a Pest 
megye területén lévő, önkormány-
zati tulajdonú belterületi utak szi-
lárd burkolattal történő kiépítéséhez, 
felújításához és korszerűsítéséhez, és 
ezáltal javítja a helyi munkába járás 
körülményeit és a helyi gazdálko-
dó szervezetek működési feltételeit, 
elősegíti a munkahelyek és a köz-
szolgáltatások jobb elérését. A 3,5 
milliárd forintos pályázati keretre 
Pest megye települési önkormányza-
tai pályázhatnak, egyenként 20-150 
millió forint értékű fejlesztési pro-
jektekkel.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
2017-ben további 25 milliárd forint 
értékben tervez pályázati felhíváso-
kat meghirdetni a Pest megyei tá-
mogatási program keretében. A fel-
hívások tartalmáról és ütemezéséről 
a Nemzetgazdasági Minisztérium fo-
lyamatosan egyeztet Pest Megye Ön-
kormányzatával.

A most meghirdetett felhívásokra 
2017. január 23-tól nyújthatók be pá-
lyázatok – ismertette az államtitkár. 

2016-ban a legfontosabb gazdasági 
mutatók jól alakultak. Nőtt a gazdaság, 
csökkent a hiány és az államadósság, 
valamint tovább javultak a foglalkoz-
tatási adatok. Viszont nem állt meg 
a jó szakemberek külföldre távozása, 
rossz eredményeket értek el diákjaink 
a PISA- felmérésen, gyengélkedett az 
építőipar és az ipar. Például az ipar 
2016. január–novemberi éves össze-
hasonlításban mért teljesítménye csu-
pán 1%-os növekedést mutat, de úgy, 
hogy a teljes időszakból 6 hónapban 
csökkent és csak 5 hónapban bővült az 
ipari termelés. 2016 novemberében az 
építőipari termelés volumene 14,4%-
kal maradt el az előző évitől. 2016. 
január–novemberben éves összeha-
sonlításban 19% volt a csökkenés. Így 
2016-ban a gazdasági növekedést első-
sorban a további ágazatok teljesítmé-
nye, valamint a fogyasztás növekedése 
húzta. De hogyan is alakult a gazdasági 
növekedés? A 2015. évi kiemelkedően 
magas, 3,1%-os növekedést 2016-ban 
nem tudtuk megismételni. A várható 
éves érték 2,2% körül lehet. Ezt részben 
az első negyedévi alacsony, 1,1%-os 
növekedés okozza, de a III. negyedéves 
adat is csupán 2,2% volt. Kétségtelen, 
hogy ezek a teljesítmények jobbak, 
mint az EU-s átlag, viszont gyengéb-
bek a többi V4-országok adatainál. To-
vábbá a V4-országokra sokkal inkább 
a nagyobb kiugrások nélküli, egyenle-
tes fejlődés jellemző. A magyar gazda-
ságra viszont nagy hatással volt 2016-
ban az EU-s pénzek elapadása, illetve 
az, hogy túlzottan függ egy domináns 
ágazat, a járműipar teljesítményétől, 

amely pedig a vártnál gyengébben tel-
jesített, rontva az ipari eredményeket. 
Mit várhatunk ezek után 2017-től? 
A béremelések, és az azok következté-
ben várható fogyasztásbővülés, vala-
mint a lakásépítés várható felgyorsulá-
sa jelentősen gyorsíthatja a gazdasági 
növekedést. Ugyanez várható az EU-s 
pályázati munkák beindulásától, a fel-
pörgő beszerzésektől, kifizetésektől is. 
Valószínű, hogy ez az oka annak, 
hogy 2017-re az MNB és a gazdasági 
kormányzat is 3-4% körüli gazdasági 
növekedést vetít előre. De elegendők 
lesznek-e az említett változások ahhoz, 
hogy a GDP növekedése megugorjon? 
Még ennél is fontosabb kérdés az, hogy 
meglesz-e az elegendő gazdasági erő 
ahhoz, hogy a növekedés fenntartható 
is legyen? Ez azért lenne fontos, mert 
az egy főre jutó GDP-nk alapján az 
elemző cégek az ún. fejlődő országok 
közé sorolnak bennünket, míg Cseh-
ország, Szlovákia és Szlovénia már az 
előkelő fejlett országcsoportban van. 
Én úgy gondolom, hogy a fenntartható 
fejlődés csak akkor érhető el, ha olyan 
beruházások valósulnak majd meg, 
amelyek egyben a gazdaság korszerű-
södését, valós piaci erejének növelését 
is jól szolgálják. Ehhez pedig arra van 
szükség, hogy a pénzt jó célokra és ha-
tékonyan költsük el, aminek eredmé-
nyeképpen a gazdasági tevékenységek 
nemcsak mennyiségileg növekednek, 
hanem minőségileg is változnak, mo-
dernizálódnak, azaz nagyobb hozzá-
adott érték fog létrejönni. A gazdaság 
tartós és kiegyensúlyozott növekedésé-
nek forrása ugyanis csak a gazdasági 
szerkezet korszerűsítése lehet. Ennek 
viszont feltétele az, hogy csökkenjen 
a gazdaságban az alacsony hozzáadott 
értéket előállító összeszerelő munka-
helyek aránya. Vagyis hogy ne úgy 
akarjunk növekedni, hogy egyre töb-
bet dolgozunk, hanem úgy, hogy egyre 
okosabban dolgozunk. 

2016-ban a legfontosabb gazdasági mutatók jól alakultak 

Prof. dr. Csath
Magdolna
egyetemi tanár
rovata
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Megyénk 2020-tól uniós szempontból különválik Budapesttől, és akkortól a valós fejlettségének megfelelően juthat támogatásokhoz.

Pest megye iparának fejlesztése az Irinyi-tervben

Pásztor Diána

 A stratégia bemutatásakor Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter hét 
kiemelten fejlesztendő területet neve-
zett meg: a járműgyártást, a specializált 
gép- és járműgyártást, az egészségipart 
és -turizmust, az élelmiszeripart, a 
zöldgazdaságot, az infokommunikáci-
ós szektort, valamint a védelmi ipart. 

Az Irinyi-tervről röviden
A koncepció megvalósításához szük-

séges pénzeszközöket uniós, illetve ál-
lami forrásból biztosítja a kormány. A 
2020-ig hazánk rendelkezésére álló 12 
ezer milliárd forint uniós forrás 60 szá-
zalékát közvetlen gazdaságfejlesztésre 
fordítják majd. A döntéshozók nem 
titkolt célja, hogy néhány éven belül 
Magyarország legyen az az EU-s tagál-
lam, ahol a bruttó nemzeti össztermé-
ken belül a legnagyobb szeletet az ipari 
termelés adja, vagyis a jelenlegi 23,5 
százalékról 30 százalékra emelkedjen 
az ipar aránya. Ennek elérését a befek-
tetések ösztönzésétől s a gazdaságsza-
bályozás átalakításától várják.

Pest megye: kiemelt ügy
Megyénk 2020-ig a fővárossal 

együtt a Közép-Magyarország régió-
hoz tartozik, amely az uniós besorolás 
értelmében – Budapest átlagnál maga-
sabb fejlettségi mutatói miatt – fejlett 
régiónak minősül, így kevesebb támo-
gatáshoz jut. A 2020-as önállóvá válás 
után Pest megye már a valós fejlettsé-
gének megfelelő mértékben, az ország 
más megyéivel azonos feltételekkel 
férhet hozzá az uniós forrásokhoz, ám 
addig is a kormány kiemelt ügyként 
kezeli a helyi vállalkozások megerősí-
tését, versenyképességük növelését.

Programtervezést  
és turizmus-vendéglátást 
akartak a legtöbben tanulni
Ìfolytatás az 1. oldalról

A legtöbb jelentkezést évek óta 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
képzéseire adják be, ez országos ten-
dencia. Emellett a Budapesti Gazdasá-
gi Egyetem és a Szent István Egyetem 
volt tavaly a legnépszerűbb a megyei 
diákok között. A BGE és a Pest Megyei 
Önkormányzat tavasszal egyébként 
együttműködési megállapodást is kö-
tött, amely a Pest megyei és székely-
földi gasztronómiai értékek gyűjtése, 
a turisztikai és gazdasági fejlesztések 
terén valósulhat meg. A térség tanu-
lói elsősorban Közép-Magyarországon 
képzelik el egyetemi, főiskolai éveiket, 
a Szegedi és a Pécsi Tudományegye-
tem tudott csak felkapaszkodni a leg-
népszerűbb tíz intézmény közé 2016-
ban. A budapesti intézmények mellett 
a váci Apor Vilmos Katolikus Főisko-

la, a Gödöllőn is több kart működtető 
Szent István Egyetem, s a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Piliscsabára 
kihelyezett képzései is várják a jelent-
kezéseket.

A gazdaságtudományok, a műszaki 
terület és a pedagógusképzés a legnép-
szerűbbek a képzési területek közül, 
ezen belül tavaly az ELTE program-
tervező informatikus, valamint a BGE 
turizmus-vendéglátás képzésére sze-
rettek volna beiratkozni a legtöbben. 
A jelentkezők között több hölgyet talá-
lunk, 2016-ban 1700-zal több nő vett 
részt a felvételi eljárásban, mint férfi, 
a felvettek között már csekélyebb a kü-
lönbség, de így is megközelíti az ezret. 
Az aspiránsok többsége 19 éves, őket a 
20-21 éves korosztály, illetve a 27 év 
felettiek követik.

Az Európai Unió újraiparo-
sítási stratégiájával és cél-
kitűzéseivel összhangban 
a magyar kormány is ki-
alakította saját elképzelé-
seit, melyeket 2016 elején 
mutatott be. A részleteket 
a gazdaságfejlesztés fő irá-
nyait összefoglaló Irinyi-
tervből ismerhetjük meg. 
Az Irinyi Jánosról elneve-
zett iparstratégia megvaló-
sításában megyénk is fon-
tos szerepet tölt be.

A minisztérium tájékoztatása szerint 
2016 decemberében csaknem 5 milli-
árd forint keretösszeggel jelent meg az 
első két pályázati felhívás. (Ezekről a 7. 
oldalon írunk részletesen.)

Jó példával elöl járni
Az NGM információi szerint a leg-

nagyobb termelési értéket pillanatnyi-
lag a járműgyártás, az élelmiszeripar 
és a számítógépipar állítja elő Pest 
megyében. A bővítésre vonatkozó 
elképzeléseket elsősorban az Irinyi-
tervben nevesített, fentebb említett 
hét szakágazat területén kívánja meg-
valósítani a kormány. A régió fejlett-
sége mellett is akadnak olyan ágaza-
tok, amelyek támogatása fontos, ilyen 
a megújulóenergia-termelés, a szenny-
vízkezelés modernizálása, a biogazdál-
kodás növelésével a vegyszermentes 
területek növelése, s az építőipar fej-
lesztése. Természetesen akadnak olyan, 
már meglévő erősségeink, amelyeknek 
az Irinyi-terv további lendületet adhat. 
Ilyen az innovatív moduláris buszok 
gyártása, az orvostechnikai fejleszté-

Az önállóvá válás után a megye már a valós fejlettségének megfelelően kaphat uniós pénzeket FotóK: Katona lászló

Több nő jelentkezik a felsőoktatásba   Fotó: Mészáros Péter
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Megyénk 2020-tól uniós szempontból különválik Budapesttől, és akkortól a valós fejlettségének megfelelően juthat támogatásokhoz.

Pest megye iparának fejlesztése az Irinyi-tervben Ipar 4.0 Pest megyében is

PD

 Lepsényi István gazdaságfejleszté-
sért és -szabályozásért felelős állam-
titkár, a platform elnökségének állan-
dó tagja a mintegy 40 tagot számláló 
Ipar 4.0 indulásakor elmondta: „bátor 
innovációs lépésekre van szükség” 
a gazdaság valamennyi szereplőjétől, 
s különösen azoktól, akik az Irinyi-
terv hét kiemelt ágazatának egyikében 
tevékenykednek. S hogy miért van 
szükség a kutatók, a cégek és a kor-
mányzat összefogására? Az internet-
gazdaság, a fizikai és digitális világ 
közti összeköttetés megteremtése sok-
rétű feladat, s ahogy Monostori László 
akadémikus, az MTA Számítástechni-
kai és Automatizálási Kutatóintézeté-
nek igazgatója, valamint a platform 
elnöke is fogalmazott akkori köszön-
tőjében: „elengedhetetlen egyrészről 
a hazai egyetemi és kutatóintézeti 
szféra és az iparvállalatok együttmű-
ködése, másrészről pedig a nemzet-
közi kooperáció”.

A kkv-szektor felkészítésének terén 
az NGM különösen számít a platform-
ra – a szaktárca kiemelt figyelmet for-
dít arra, hogy a kis- és középvállal-
kozások megismerkedjenek a digitális 
eszközökkel, s emellett saját termelési 
folyamataikat is minél hatékonyabban 
tudják megszervezni. E téren komoly 
feladat hárul majd a mintaüzemekre, 
amelyek várhatóan megyénk területén 
is megtalálhatóak lesznek. A minisz-
térium lapunk érdeklődésére közölte: 
Pest megye erősségei között több jár-
műgyártással, speciális gépgyártással, 
orvostechnikával, fémfeldolgozással, 
illetve öntészettel foglalkozó vállal-
kozást is számon tartanak. Jelenleg 
a budakalászi PROLAN Irányítástech-
nikai Zrt. tagja a platformnak, amely 
igyekszik az elméleti és gyakorlati 
problémákat az egyetemi, kutatói 
szféra, illetve a gyártásban közvet-
lenül érintett iparvállalatok együttes 
részvételével kezelni, s e folyamatot 
nemzetközi együttműködéssel is tá-
mogatni.

Még 2016 májusában alakult meg az Ipar 4.0 Nemzeti 
Technológiai Platform, amelyben hazai kutatóintéze-
tek, oktatási intézmények és magyarországi telephely-
lyel rendelkező vállalkozások vesznek részt. Az együtt-
működés célja, hogy a gazdaság szereplői korszerű 
válaszokat adhassanak a technológiai korszakváltásra. 
Nem véletlen, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 
(NGM) ipar- és innováció-politikai programjának stra-
tégiai partnereként tekint rá.

sek, a fémfeldolgozó és öntészeti vál-
lalkozások.

Az Irinyi-terv által kiemelt hét 
ágazathoz tartozó kkv-k azon tőkehi-
ányos projektjeire, amelyek más for-
rásból nem finanszírozhatók, a 2017. 
évi költségvetésben 3 milliárd forint 

áll rendelkezésre. A forrás eléréséhez 
szükséges formanyomtatványok a kor-
mány honlapján található dokumentu-
mok közül letölthetők – tájékoztatott 
az NGM. A kérelmek befogadása és 
elbírálása folyamatosan történik, a ke-
retösszeg eléréséig. 

Lendületet adhat az Irinyi-terv  Sok cég, köztük a KUKA is készül az Ipar 4.0-ra

Az önállóvá válás után a megye már a valós fejlettségének megfelelően kaphat uniós pénzeket FotóK: Katona lászló

Az alapítók nagy hangsúlyt fektetnek 
a meglévő partneri viszonyok elmélyíté-
sére, ami a hazai innovációk megismer-
tetése, s a legjobb gyakorlatok átvétele 
szempontjából is fontos. Utóbbi tekin-
tetében elsősorban Németország lehet a 
minta: az MTA SZTAKI és a Fraunhofer 
társaság már évek óta kooperál sikere-
sen, s együttműködésükhöz immár a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Gépészmérnöki, valamint 
a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 
Kara is csatlakozott.

A hét elnökségi tag között találjuk 
Ács Istvánt (Bosch Rexroth), a gyár-
tó vállalatok, Oláh Andrást (SAP), az 
informatikai vállalatok, Petrik Már-
kot (Hepenix Kft.), a kkv-szektor, prof. 
Chafran Hassant (BME), az oktatási in-
tézmények, valamint Vityi Pétert (IVSZ), 
a szakmai szervezetek képviselőjét. A 
cél az, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti Tech-
nológiai Platform elősegítse a nagy 
hozzáadott értékű kutatási és fejlesztési 
tevékenységek megjelenését, növelje e 
kezdeményezések számát, készítse fel a 
vállalati szektort a technikai változások-
hoz való alkalmazkodásra, és támogassa 
a szakemberképzés tartalmának korsze-
rűsítését, az új követelményeknek való 
megfeleltetését. 
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Elkezdik  
az M4-es út építését
Elbírálta az infrastruktúra-fejlesztő az 
M4-es gyorsforgalmi út M0-ás autó-
pálya és Cegléd közötti útszakaszának 
munkáira érkező pályázatokat, így ha-
marosan elkezdik az M4-es építését. 

 A 30, illetve a 14,4 kilométeres sza-
kaszokért összesen 72,5 milliárd forintot 
fizet a beruházó, aki ehhez nem vesz 
igénybe uniós forrást. A gyorsút 2019 
végére készülhet el.

Az M4-es Üllő és Cegléd közötti sza-
kaszának építése a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. beruházásából valósul 
meg. A 44 kilométeres út két ütemben 
épülhet. Ez a szakasz négysávos gyorsút 
lesz, legalábbis erre lehet következtetni 
a közbeszerzési kiírás részleteiből.

A kétszer kétsávos szakaszon órán-
ként 110 kilométeres sebességgel lehet 
majd közlekedni, és a leállósáv nem 
burkolt, hanem úgynevezett stabilizált 
felületű lesz.

A medve árnyékának megfigyelésére várják az érdeklődőket Veresegyházra

Pest megyében dőlt meg a hidegrekord

KÖZÖS ÉNEKLÉSSEL, MONDÓKÁZÁSSAL KÖSZÖNTIK A GYEREKEK A MACKÓT

Medve Farsangot tartanak február 2-án Veresegyházon, a Medveotthonban. A medve árnyékának megfigyelése 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján minden évben izgalmas, az iskolásokat, óvodásokat, családokat meg-
mozgató esemény. A szervezők abban bíznak, hogy ez idén is így lesz. 

ViDa tünDe

A néphiedelem szerint Gyertya-
szentelő napján, azaz február máso-
dikán jön ki barlangjából a téli ál-
mából ébredő medve. Ha napos időt 
talál, s meglátja a saját árnyékát, 
akkor visszabújik, mert még hosszú 
lesz a tél. Ha a medve borús időre 
ébred, úgy mancsaival kitörli az ál-
mot és nem megy vissza barlangjába, 
hanem elindul táplálék után, vagy-
is vége a téli időjárásnak, közel van 
a tavasz.

A Veresegyházi Medveotthon feb-
ruár 2-án 10 órától szervez ehhez 
kapcsolódó programot. A Medve Far-
sangon a gyerekekkel közös éneklés, 
mondókázás és gyertyagyújtás köze-
pette várják a mackókat, hogy kibúj-
janak barlangjukból. 

PMl

Január 8-án megdőlt az országos 
napi minimum hőmérsékleti rekord. A 
Pest megyei Tésán mínusz 28,1 Cel-
sius-fokig hűlt a levegő – jelentette 
az Országos Meteorológiai Szolgálat. 
Mostanáig ezen a napon 1985-ben, 
a Nógrád megyei Romhányon volt a 
leghidegebb, akkor mínusz 26,5 fokot 

– A nap fénypontja az „ÖLELD 
ÁT A MACKÓT", vagyis amikor élő-
láncként körbeöleljük a mackókat 
a résztvevőkkel – ajánlja programját 
a Medveotthon családoknak, óvodai, 
iskolás, felnőtt- és nyugdíjas csopor-
toknak. A részvételhez előzetes re-
gisztráció szükséges.

Február 2-ához más időjárásjósló 
hiedelmek is kapcsolódnak. Általában 
ha csak délelőtt is kisüt a nap, vagy 
a misén az oltárnál éri a papot, far-
kasordító hideg következik utána. Ha 
szenteléskor szépen égnek a gyertyák, 
sok méz lesz az évben. Ha a gyertyák 
szentelés közben elalszanak, sem méz-
ből, sem másból nem lesz jó termés.

Ha gyertyaszentelő előtt énekel 
a pacsirta, utána sokáig fog hallgatni. Eldől, milyen közel van a tavasz?   FotóK: szIlágyI István

Harminckét éves rekord dőlt meg   

mértek. Tésa Pest megye legkisebb te-
lepülése Magyarország és Szlovákia 
határán, az Ipoly bal partján, a Bör-
zsöny völgyében. A faluban mindössze 
87-en laknak. Érdekesség, hogy 1985-
ben ezen a napon az átlagos országos 
minimum mínusz 4,2 fok, most viszont 
az országos átlag mínusz 16,8 fok volt.
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A falu első okleveles említése 1356-ból 
ered, de középkori történetéről nincsenek 
további ismeretek. 1543-ban a község 
török uralom alá került, és hamarosan 
elnéptelenedett. Ez után közel kétszáz 
évig lakatlan puszta volt, majd 1728-ban 
a birtokos Ráday család majorságot léte-
sített itt. 1752-ben német telepescsoport 
érkezett meg a faluba. 

Iklad történetéből

Reméljük, hogy az itt lakók is ér-
zik majd a közbiztonság javulását 
– fogal mazott Madarász István pol-
gármester, akitől megtudtuk azt is, 
hogy a tavalyi esztendőben több pá-
lyázatuk is sikeres volt.

A Belügyminisztérium önkormány-
zati feladatellátási pályázatán meg-
nyerték az általános iskola elavult 
sportpályájának felújítására szükséges 
forrás 50 százalékát. A munkálatokat 
idén tavasszal végzik el. Az MLSZ or-
szágos pályaépítési programjának ré-
szeként a sporttelepen elkészül egy 
22×44 méteres műfüves futballpálya.

Az 1970-es években épült műve-
lődési ház energetikai felújítására is 
pályáztak, de azt a minisztériumban 
még nem bírálták el. Az épület vizes-
blokkját egyébként az önkormányzat 
saját forrásból újította fel.

A polgármester elmondta, hogy 
ja nuár első szombatján immár évek 
óta fáklyás felvonulással emlékez-
nek azokra az ikladi polgárokra, aki-
ket a szovjet hatóságok 1945. január 
1-jén málenkij robotra hurcoltak el. 
Az idei ünnepség kiemelt eseménye 
volt a községháza épületének homlok-

Az itt élők összefogására lehet építeni
IKLAD 265 ÉVES MÚLTJA RANGOT AD A KÖZSÉGNEK

Iklad önkormányzata az elmúlt évben is igyekezett szé-
píteni, fejleszteni a községet. Megvalósult a képviselő-
testület régi vágya, ugyanis 2016-ban saját erőből ki-
építették a térfigyelő kamerarendszert a községben. 

zatán elhelyezett már vány emléktábla 
felavatása, amely az akkor elhurcolt 
48 személy nevét örökíti meg az utó-
kornak. A Szovjetunióba deportált po-
litikai foglyok és kényszermunkások 
emlékéve alkalmá ból benyújtott pá-
lyázaton félmillió fo rintot nyert az ön-
kormányzat az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumától, amelyet 400 ezer forint 
saját forrással egészítettek ki.

A 2016-os évet értékelve Mada-
rász István megemlítette, hogy az 
önkormányzati intézmények stabilan 
működtek, s minden közszolgáltatást 
biztosítani tudtak az Ikladon élő pol-
gárok számára.

Az ikladi Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal

Taksony díszpolgára Urmánczy Losonci Lilla festőművésznő
Taksony polgárainak életében min-

den évben kiemelkedő jelentőségű ün-
nep a Taksony Nap, amely a település 
névadójának ünnepe. Ezen a napon 
évről évre ünnepi műsorral emlékez-
nek meg a nagyközség múltjáról és el-
ismerésük jeléül átadják legmagasabb 
rangú kitüntetéseiket. 

Idén a taksonyi születésű világ hírű 
festőművésznőt, Urmánczy Losonci 
Lillát tüntették ki a díszpolgári címmel. 
Ez a megtisztelő cím olyan személyek-
nek adományozható, akik a településen 
belül, vagy országosan, esetleg nemzet-
közi szinten olyan általános elismerést, 
érdemeket szereztek, ami hozzájárult 
a település jó hír nevének öregbítéséhez.

A művésznőt, bár jelenleg Szent-
endrén él, szíve gondolatban vissza-
húzza szülőfalujába, Taksonyba, ahol 
mindig otthon van. A gyermekkorban 
bevésődött emlékek sokakat egy éle-
ten át végigkísérnek, pillanatképekként 
villannak fel szemeink előtt régi képek, 
emberek, tájak, érzések. Éppen ilyen 
benyomások sarkallhatták alkotásra 
Urmánczy Losonci Lillát is. Így ké-
szülhetett el számos kiváló festménye 

a Kis-Duna menti tájról, többek között 
a falu nevezetes helyszíneiről. 

Óvó családi környezetben nevelke-
dett Taksonyban, tehetsége korán meg-
nyilvánult: 15 éves korában már képe-
ket festett a dunaharaszti kis templom 
oltárára. Férjével, dr. Losonci Miklós 
művészettörténésszel, az Iparművészeti 
Egyetem tanáraival bejárta Magyaror-
szág nevezetes tájait, és számos kül-
földi tanulmányúton vett részt Európa, 
Ázsia és Afrika országaiban. A kiállítá-
sok látogatása egyre erősebben ösztö-
nözte elmélyült alkotómunkára.

Alkotásainak fő motívuma a hazai 
táj, az évszakok váltakozása, az ember 
és a természet kapcsolata. Mondani-
valója, színvilága érzelemgazdag, de 
emellett békét és nyugalmat sugároz. 
Egyedi hangvételű montázsokban ösz-
szegzi élményeit, benyomásait. 

Közülük számunkra talán az egyik 
legszebb a Taksony nevezetességeit 
megörökítő alkotása. Különleges mű-
vei számos közintézményben leltek 
otthonra, például a Pest Megyei Ön-
kormányzat budapesti Városház utcai 
székháza dísztermében pannóként el-
helyezett hét négyzetméteres munkája, 

amely csaknem száz helyszín élményeit 
egyesíti egyetlen műben. 

Urmánczy Losonci Lilla képeit szá-
mos magyarországi kiállításon mutat-
ták be, de eljutottak az Egyesült Álla-
moktól, Kanadán át egészen Japánig. 
George Bush és Bill Clinton volt ame-
rikai elnökök levélben fejezték ki nagy-
rabecsülésüket a festőművésznő mun-
kásságát illetően. 

A művésznő a képzőművészet és 
a kultúra számos területére is hatással 
volt. A Chicagói Zeneakadémia rektora 
zeneművet komponált róla. Életújáról, 
művészetéről „Belső hang” címmel film 
is készült. Szintén taksonyi vonatko-
zású érdekesség, hogy a család kedves 
ismerőse, Domokos Béla szobrászmű-
vész – aki 2016-ban, éppen 40 éve ké-
szítette el a település jelképét, Taksony 
fejedelem bronzszobrát – megformázta 
a festőművésznő portréját is, szintén 
bronzból.

A díjazott pályája, művészeti alko-
tótevékenysége méltán tölti el büszke-
séggel a taksonyiakat. Nagy tisztelettel 
tekintenek Taksony szülöttjére, aki al-
kotásai révén településük jó hírnevét is 
viszi magával szerte a világon. 

1951-ben született. A gimnáziumi érettsé-
gi után elektroműszerész szakmát tanult. 
1984-ben Egerben magyar-történelem 
szakon elvégezte a tanárképző főiskolát. Az 
első szabad önkormányzati választás, azaz 
1990 ősze óta Iklad község polgármestere.

Madarász István

Testvértelepülési kapcsolataikat  is 
intenzíven ápolták, a németországi 
Unterjesingenben megünnepelték kap-
csolatuk 25. évfordulóját. Az ausztriai 
Tauplitzban is vendégeskedtek, ahol 
az ikladi tánccsoport és a fúvószene-
kar is fellépett. Erdélyi, közelebbről 
csatószegi és unterjesingeni barátaikat 
pedig az augusztus 20-ai falunapon 
látták vendégül.

Természetesen sok tennivaló akad 
még a községben. A polgármester idén 
kiemelt feladatnak tekinti az önkor-
mányzati tulajdonú utak felújítását, 
amelyre igyekeznek pályázati forráso-
kat is találni. Régi tervük a főtér mel-
lett található vasútállomás épületének 
felújítása, amit a tulajdonos MÁV-val 
közösen kívánnak megvalósítani. Re-
ményeik szerint az Ikladon átvezető 
2108-as számú közút is megújulhat, 
az erős átmenő forgalom miatt a bur-
kolat már nagyon rossz minőségű.

Büszke a díszpolgári címre

Iklad község lakói nagyon büszkék 
német származásukra, ápolják őseik 
hagyományait, nyelvét, kultúráját 
− mondta befejezésül a polgármes-
ter. Iklad mindig is híres volt az itt 
élők közösségteremtő erejéről, s Ma-
darász István bízik benne, hogy ez 
az összefogás-összetartás 2017-ben 
és az azt követő időkben is változat-
lan marad. 
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A Pest megyei alapítású Tápió Köz-
alapítvány kezdeményezésére 2016-
ban a helyi önkormányzatok a civi-
lekkel és a turisztikai vállalkozásokkal 
együttműködve kezdték el tervezni 
a natúrpark létrehozását. Az elképzelés 
nem új keletű, hiszen már 2005-ben is 
megfogalmazódott ez a szándék, ak-
kor még „ökotérség” néven, de sajnos 
azután sokáig háttérben maradt. Bár 
az elmúlt tíz év alatt számos fejlesztés 
történt, amelyek ezt a célt szolgálják, 
de ezek szigetszerűen valósultak meg. 
A Tápió Natúrpark létrehozását a tér-
ség összesen 21 képviselő-testülete 
határozattal is megerősítette, Mendé-
től egészen Újszilvásig, valamint há-
rom lakossági fórumon is egyeztettek 

Új natúrparkot hoznak létre a Tápió-vidéken
A TÉRSÉG HUSZONEGY ÖNKORMÁNYZATA ÁLLT A KEZDEMÉNYEZÉS MELLÉ

Az elmúlt két évben egyre több natúrparkot hoztak létre. A már hivatalosan bejegyzett kilenc natúrpark mellett újabb tucatnyi 
kezdeményezés van kialakulóban. Ezek közül egyik a Kelet-Pest megyei Tápió-vidék összefogásával létrejövő Tápió Natúrpark, 
amely a fejlesztések területén jelenleg „fehér foltnak” tartott térség egyik kitörési pontja lehet a jövőben.

A szentendrei skanzen kiemelkedő 
szerepet játszik a vidéki Magyarország 
kulturális örökségének megőrzésében

a helyi civilekkel és szolgáltatókkal 
a jövőbeni tervekről, ahol a jelenlé-
vők egyöntetűen támogatták a térségi  
összefogást.

A térségben nincsenek világöröksé-
gi helyszínek és nemzetközi attrakciók, 
mégis a Tápió-vidék természeti adott-
ságait és kulturális értékeit tekintve 
jogosan pályázhat a natúrpark címre. 
Pest megyének viszonylag jó termé-
szeti állapotban megmaradt térségéről 
van szó, amely számos történelmi és 
turisztikai helyszínnel, műemlékkel és 
ma is élő hagyományokkal büszkél-
kedhet. Ezek közül talán országosan 
is legismertebbek a szelei Blaskovich 
Múzeum, az április 4-i „hídi csata” és a 
tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark. Már tizenkét éve terveztek egy „ökotérséget”

ViDa tünDe

1967-ben – amikor Gabriel García 
Marquez papírra vetette Száz év ma-
gány című regényét, a cannes-i film-
fesztiválon a legjobb rendezés díját 
Kósa Ferenc Tízezer nap című filmjéért 
kapta, a budapesti házibulikban az Illés 
együttes Ezek a fiatalok című bakelitjét 
játszották – megkezdődött Szentend-
rén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ki-
alakítása. Ennek éppen fél évszázada. 

Az ötvenedik születésnap alkal-
mából ünnepi programok egész so-
rával készülnek 2017-re. A talán 
leginkább várt attrakció egy 67-es 
életmód-kiállítás lesz, ahol felidézik, 
miképpen éltek, mit olvastak, ho-
gyan öltözködtek, mivel közlekedtek 
az emberek a skanzen születésének 
évében, 1967-ben.

A látogatóktól is várják azokat 
a személyes történeteket, emlékeket, 

Ötvenéves lesz idén a Szentendrei Skanzen
Izgalmas programok sorával készül a Szentendrei Skanzen 2017-re abból az alkalomból, hogy alapításának ötvenedik évfor-
dulóját ünnepli az idén. A legnagyobb várakozás az 1967-es életmód-kiállítást előzi meg.

amelyeket 1967-ről a saját életük-
ből őriznek, legyen szó egy kedvenc 
tárgyról, egy meghatározó esemény-
ről vagy bármilyen más fontos mo-
mentumról.

A tárgyakról készült vagy az emlé-
keket megörökítő fotót, filmfelvételt, 
a személyes történeteket 2017. január 
31-ig várják a skanzen67@gmail.com 
címre.

A kiváló svéd tudós, Arthur 
Hazelius alapította a világ első szabad-
téri néprajzi múzeumát Stockholmban 
1891-ben annak érdekében, hogy a 
különböző svéd tájak és népcsoportok 
jellemző építményeit egy helyen ösz-
szegyűjtve, állandó kiállításként, nagy 
tömegek által látogathatóan őrizzék 
meg és mutassák be. Magyarországon 
majdnem nyolcvan évet kellett várni, 
amíg 1967-ben a budapesti Néprajzi 

Múzeum Falumúzeumi Osztályaként, 
majd 1972-ben önálló, országos mú-
zeumként megalakult a Szabadté-
ri Néprajzi Múzeum Szentendrén, a 
Sztaravoda-patak völgyében, egy 46 
hektáros területen. Európában egye-
dülálló módon, az országos szabadtéri 
múzeum megalapításával párhuza-
mosan Magyarországon kialakult a 
vidéki regionális skanzenek hálózata 
is. Jelenleg már közel 400 működik 
belőlük hazánkban.

A skanzen gyűjtéseivel, kutatásai-
val részt vállal a vidéki Magyarország 
kulturális örökségének megőrzésé-
ben. Kiállításain, kiadványain, isme-
retátadási és szabadidős programjain 
keresztül segíti a népi hagyományok 
jobb megértését, s hozzájárul a ma-
gyar kultúra hazai és nemzetközi 
szintű népszerűsítéséhez.

Az önkormányzatok a Tápió Köz-
alapítvány munkaszervezetét bízták 
meg a projekt előkészítésével és koor-
dinálásával, mely az elmúlt év folya-
mán egyeztetett a natúrpark jövőbeni 
szereplőivel, és elkészítette a cím el-
nyeréséhez szükséges szakmai háttér-
tanulmányt. Utóbbi még társadalmi 
egyeztetés alatt áll, de hamarosan el-
nyeri végső formáját.

Reményeik szerint 2017-ben sike-
rül lerakni a natúrpark beindításához 
szükséges alapokat, és sikeresen indul-
hatnak a natúrpark cím elnyeréséért. 
A résztvevők szerint ez méltó megko-
ronázása lenne a térség fejlesztéséért 
dolgozó Tápió Közalapítvány húszéves 
munkájának is.

Értéktár-vetélkedő egymillió forint díjazással
Csaknem félszáz iskola nevezett már 
a Pest megyei értéktár-vetélkedőre.

 
 A négyfős csapatok korosztályonként 
mérik össze tudásukat kvíz-, ügyességi- 
és különböző kreatív feladatokban. A 
középdöntőket január 27. és február 12. 

között tartják három helyszínen: Ceglé-
den, Dunakeszin és Törökbálinton. 

A legjobb eredményt elért hat-hat 
felső tagozatos általános, illetve közép-
iskolás csapat a döntőben méri össze 
tudását február végén, a Megyeházán. 
A Pest Megyei Önkormányzat szervezésé-

ben zajló verseny helyet biztosít a fővárosi 
iskolák számára is, a budapesti tanulók a 
nemzeti értékek és a hungarikumok isme-
reteiről tesznek tanúbizonyságot.

Az első három helyezést elérő csapat 
elektronikai eszköz vásárlására szóló 
utalványt kap, Pest megyében 500 ezer 

forint, Budapesten 500 ezer forint össz-
értékben. Minden versenyző és felkészí-
tő tanár oklevelet kap.

A verseny célja, hogy a fiatalabb kor-
osztály tagjai is jobban megismerjék a 
magyar kultúra értékeit és az értékgyűj-
tés folyamatát.
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Így gondolják ezt az ország egyik 
német többségű településén, Újhar-
tyánban is, ahol idestova 26 esztendeje 
kezdte meg működését a Pest Megyei 
Közgyűlés Nemzetiségekért-díjával ki-
tüntetett Hercel Tánccsoport.

Az együttes, valamint az annak tagjai 
által 2003-ban létrehozott Hercel Sváb 
Hagyományőrző Egyesület ugyanis ki-
emelkedő szerepet tölt be a helyi német 
nemzetiségi és népművészeti hagyomá-
nyok ápolásában, népköltészeti, nép-
dal- és néptánckincsének gyűjtésében, 
feldolgozásában, megőrzésében és köz-
vetítésében. A díjat Hornyákné Fajth 
Teréz, a Hercel Sváb Hagyományőrző 
Egyesület elnöke vette át.

Tőle tudtuk meg, hogy a tánccsoport 
eredeti neve Felnőtt tánccsoport volt, 
ám ennél fantáziadúsabb, mi több, Új-
hartyánhoz kötődő és semmivel össze 
nem téveszthető nevet kerestek. Így 
esett a választás a hercelre, amely a 
helyi lakodalmak ma is elmaradhatat-
lan – szív alakú – süteménye. Jellemző 
és egyben jelképes tulajdonsága, hogy 
sokáig nem romlik meg, akárcsak egy 
jó házasság. 

Az élet más és más területeiről érke-
ző, különböző korú embereket a tánc 
szeretete fűzi össze. Negyedszázad alatt 
az együttes igazi közösséggé kovácso-
lódott. Vallják, hogy hagyományaik 
csak akkor maradhatnak meg, ha újra 
és újra megélik őket. Kutatják és meg-

örökítik Újhartyán népszokásait, vallá-
si és kulturális hagyományait. Mindezt 
a településen lakók közös ügyének 
érzik, ezért szorosan együttműködnek 
nemcsak a német kisebbségi önkor-
mányzattal, hanem más öntevékeny 
helyi csoportokkal is, segítve egymás 
munkáját. 

A tánccsoport – amely tagja a 
Landesratnak, a magyarországi német 
énekkarok és tánccsoportok szövetsé-
gének – rendszeresen fellép helyi, or-

Újévi koncert nyitotta az évet a duna-
haraszti Laffert-kúriában. A Magyar 
Virtuózok Kamarazenekar koncertje 
után is egymást érik a programok 
a ma Dunaharaszti művészeti köz-
pontjaként funkcionáló 18. század-
ban épült kúriában. 

A Laffert-kúria egy 2010−2011-ben 
helyreállított barokk kúriaépület. A 18. 
század elején építették, amikor Laffert 
Ferdinánd Antal Haraszti falu földesura 
lett. A 19. század első felében a család 
az akkorra elkészült második Laffert-
kastélyba, a jelenlegi Városháza épüle-
tébe költözött. A kúriát gazdasági épü-
letként hasznosították, többek között 
magtárként is üzemelt − innen ered a 
napjainkban is használt granáriumként 
való említése. A huszadik század máso-
dik felében több lakás, üzlet, műhely, 
sőt egy műterem telepedett meg benne, 
bomlasztva a barokk tereket, díszeket.

2010-ben, európai uniós források se-
gítségével és Dunaharaszti önkormány-
zatának közreműködésével a kúria épü-
letét restaurálták. Hosszas feltárások 
után, bő egyévnyi munkával nyerte el 
régi pompáját, és egy csipetnyi modern 
építészettel kiegészítve mai formáját.

Az épület azóta Dunaharaszti város 
művészeti központjaként funkcionál. 

Az évet a Csonka Gábor vezet-
te Magyar Virtuózok Kamarazenekar 
koncertjével nyitották. Az előadáson 
Miklós Krisztina és Balogh Gábor szín-
művészek közreműködtek.

Január 29-én Prokofjev sokak által 
ismert művének, a Péter és a farkasnak 
különleges előadására várják az érdek-
lődőket. A mű látványfestészettel ki-
egészült matinékoncerten kel életre.

A kúria szalonjában Csák József ope-
raénekes festménykiállítását lehet meg-
tekinteni február 25-ig. Richlach Mó-
nika „Mi alakítjuk a történelmet” című, 
a rúdsport történetéről szóló fotókiállítá-
sát meghosszabbított határidőig, február 
15-ig tekinthetik meg a Kávéházi galé-
riában. A zenei és képző művészeti prog-
ramok mellett irodalmi találkozókat, 
könyvbemutatókat is tartanak. A múlt 
év végén nagy érdeklődés kísérte azt 
a beszélgetést, amelyen Bodrogi Gyula 
színművész került reflektorfénybe.

Programok

Göd, József Attila Művelődési Ház, január 27., 
Ingyenes meditációs tanfolyam
Nagykovácsi, Közösségi Alkotóház, január 
27–29., Workshopok (3D Night, Laser Night, 
Minecraft Szakkör) 
Dunabogdány, Sportcsarnok, január 29. Új-
évi koncert
Gödöllő, Művészetek Háza, január 31., Kő-
halmi Zoltán A pesszimizmus előnyei című 
önálló estje 
Aszód, Városi Kulturális Központ, február 3., 
Táncház
Szentendre, Kulturális Központ, február 4., 
Cabaret Medrano koncert
Maglód, Művelődés Ház, február 4., Székely bál
Zsámbék, Tájház, február 7., Sváb-magyar 
farsang
Budakeszi, Erkel Ferenc Művelődési Központ, 
február 11., Halász Judit: Indulhat a mulatság
Pomáz, Művelődési Ház, február 11., Musical 
est
Dabas, Kossuth Ház Galéria és Kerekes László 
Alkotóház, január 21., Az emberi szolidaritás 
tanúi, kiállításmegnyitó, Gyóni Géza Emlékév

Babos tészta és hercel, utána tánc
HUSZONHAT ÉVE MŰKÖDIK AZ ÚJHARTYÁNI HERCEL TÁNCCSOPORT

Magyarország mindig is soknemzetiségű ország volt, hiszen a történelem viharai egymás mellé 
sodortak magyart, szlovákot, németet, szerbet és horvátot, ruszint, románt, szlovént stb. A sok-
színűség mindig csak gazdagíthat egy nemzetet, így életbevágóan fontos, hogy megőrizzük.

szágos, sőt nemzetközi rendezvénye-
ken is, természetesen elsősorban német 
nemzetiségi kulturális eseményeken. 
Idén éppen tízéves a kapcsolatuk az 
alsó-szászországi Bad Nenndorf-i ha-
gyományőrző egyesülettel, ami legin-
kább kölcsönös meghívásokban, fellé-
pésekben mutatkozik meg. 

Az együttes több tagja a táncon kí-
vül más területeken is ápolja a sváb 
örökséget. A magyarországi némete-
ket egyébként gyakorta illetik a „sváb” 
gyűjtőfogalommal, holott mások mel-
lett bajorok, szászok, poncichterek, 
cipszerek is szép számmal vándoroltak 
be a Kárpát-medencébe.

A tánccsoport gyűjti, s ezzel párhu-
zamosan rendszerezi, feldolgozza, digi-
talizálja és archiválja a felvett anyago-
kat, tárgyakat (használati eszközöket, 
népviseleteket, bútorokat, játékokat).

Ha egy népet jobban meg akarsz 
ismerni, kóstold meg ételeit – tartja 
egy régi szólás. Nos, a hartyániaknak 
a hercelen kívül is van mit kínálniuk, 
elég a jellegzetes babos tésztát említe-
nünk. 

− Hol lép fel legközelebb a tánccso-
port? – kérdeztük az egyesület elnökét. 

− Február első szombatján a hartyáni 
Lila Akác Nyugdíjas Klub hagyomá-
nyos batyus bálján, de táncosaink eb-
ben az évben bemutathatják tudásukat 
a szlovéniai Bovecben és baráti láto-
gatást tesznek Bad Nenndorfban is. 

Több mint egy évezrede élnek németek a Kár-
pát-medencében. Az elsők még Gizella bajor 
hercegnő, Szent István királyunk felesége 
kíséretében érkeztek: lovagok, szerzetesek, 
akik azt kapták feladatul, hogy terjesszék a 
kereszténységet. A későbbi magyar uralkodók 
is előszeretettel hívtak be német telepeseket, 
főként a kézműipar, a kereskedelem és a vá-
rosok fellendítését várták tőlük. 
A török hódoltság után azonban új szakasz 
kezdődött: az elnéptelenedett középső or-
szágrészben sürgős szükség volt munkás-
kezekre, s a XVII-XVIII. században három 
szakaszban jelentős számú német telepes 
érkezett a német nyelvterület különböző vi-
dékeiről. Elsősorban a déli országrészben te-
lepedtek le, de nagy számban költöztek Buda 
és Pest városába, valamint azok környékére is. 
A fővárostól délkeletre, alig több mint 40 km-
re fekvő Újhartyánba a harmadik hullámban, 
az 1780-as évektől, majd később folyamato-
san érkeztek németajkú lakók, főleg Bajoror-
szágból és Württembergből.

Németek

A település neve valószínűleg a fejedelmi 
törzs horkájának (bírójának) családi szállás-
területét jelölte, abból eredeztethető. Telepü-
lésként először V. Ince pápa 1276-os bullája 
említi „villa Harquian” néven. A XIII. századi 
kisnemesi falu a török hódítások alatt teljesen 
elpusztult, s csak a XVIII. században éledt újjá. 
Ekkor magyar, német és szlovák zsellércsalá-
dokat telepítettek az immár Újhartyánnak ne-
vezett településre. A század utolsó éveiben fo-
lyamatosan érkeztek újabb német anyanyelvű 
bevándorlók, s ennek következtében a falu 
mindinkább német többségűvé vált. A falu 
területe 1946-ban jelentősen csökkent, ekkor 
vált ki belőle Hernád és Újlengyel község. A 
ma mintegy 2800 lelket számláló Újhartyán 
lakói az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb 
gondot fordítanak a német nemzetiségi ha-
gyományok ápolására.

Újhartyán

Egymást érik a programok a dunaharaszti Laffert-kúriában
A hercel Újhartyán szív alakú süteménye

Bodrogi Gyulára sokan voltak kíváncsiak
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Baranyi Ferenc: „Az elmúlt év olyan volt számomra, mint egy kódex-
másoló szerzetesé, odaláncoltam magam az íróasztalomhoz. Nyolcvanéves korban 
sem kötelező meghülyülni. Verdi ennyi idősen komponálta a Falstaffot.”

„Közszolgálati költőnek tartom magam”

Walter Béla

− Ön Pilisen született 1937-ben. 
Kérem, meséljen a gyermekkoráról.

− Pilis akkoriban még korántsem volt 
város. Apám segédjegyzőként, anyám 
tanítónőként dolgozott, s naponta kere-
kezett át az irsai iskolába. Pilisen a nagy-
apám volt az igazgató, sőt anyám egyik 
nővére is ott tanított. Édesapámék tízen 
voltak testvérek, s egyedül apámból lett 
nadrágos ember. Őt 1939-ben kinevez-
ték főjegyzőnek Nyáregyházára, eleinte 
ingázott, majd 1940-ben mindannyian 
odaköltöztünk. Nyáregyházán töltöttem 
a legfogékonyabb éveimet. Ott alakult 
ki a jellemem vagy legalábbis a jelle-
mem kontúrjai, hiszen személyisé günk 
alakulásába nagymértékben belejátszik 
az, hogy mi vesz körül bennünket. 

A közeli pusztatemplom romjai a 
Du  na− Tisza közi emberek szívósságát 
jelképezték a számomra, a Bogár Im-
re-legenda pedig nekem kisgyerekként 
nem a betyárt, a haramiát jelentette, 
hanem a szabad ember méltóságát. 

− A nyáregyházi kissrácból hogyan 
lett operarajongó?

− Az operák irányába az első lökést 
a nyáregyházi akácerdőben kaptam. Ott 

indiánoztunk a barátaimmal, s leltünk  
arra a sírra, amelyre csupán annyi volt 
írva, hogy Schodelné hamvainak, s egy 
lant volt ráfaragva a sírkőre. Az er-
désztől tudtam meg, hogy ő egy híres 
opera -énekesnő volt a 19. század kö-
zepén. Mi az, hogy opera, kérdeztem. 
Olyan színdarab, amelyben nem beszél-
nek, hanem énekelnek. Schodelné Klein 
Rozália egyébként valóban euró pai hírű 
koloratúrszoprán volt, Hamburgból hív-
ták haza az Erkel-féle opera társulatba. 
A svábhegyi Normafa miatta kapta 
a nevét, ugyanis egy kiránduláson oly 
szépen énekelte el Bellini Normájából 
a Casta diva áriát, hogy a művészbará-
tok elnevezték az ott magasodó tölgy-
fát Normafának. Rozália úgy került 
Nyáregyházára, hogy a politikus Nyáry 
Pál, a helybéli földesúr, aki nem mel-
lesleg tekintélyes színházi intendáns  is 
volt, beleszerelmesedett az énekesnőbe. 
A szabadságharc bukása után Nyáryt 
bebörtönözték, s Rozáliánk becsületé-
re legyen mondva, otthagyta a világot 
jelentő deszkákat, és leköltözött Nyár-
egyházára, felügyelni a birtokot. Bécs-
ben pedig kilincselt Nyáry kiszabadítása 
ügyében, igaz, eredménytelenül. Mind-
ketten Nyáregyházán nyugszanak, egy-
mástól diszkrét távolságban, ugyanis 
nem voltak házasok.

Tízéves koromban kerültem kollégis-
taként a ceglédi zeneiskolába. A vizsga-
hangversenyeink végén az igazgatónk, 
aki egy kikopott tenorista volt, megko-
ronázta a műsorunkat egy-egy áriával. 
Ott hallottam életemben először opera-
áriákat. A harmadik impulzust pedig 
a háború utáni gyönyörű olasz opera-
filmek adták. A Bajazzók filmváltoza-
tát, amelyben maga Gina Lollobrigida 
volt Nedda, ám Onelia Fineschi énekelt, 
 kereken huszonkétszer néztem meg 
a moziban. 

− Tudom önről, hogy darab ideig ze-
neszerzőnek készült, sőt operát is kom-
ponált, de mikor kezdett el verseket írni?

− Tízéves koromban az első bána-
tos elégiámat egy ceglédi kislányhoz 
írtam. Gimnáziumba már Pesten jár-

tam,  publikálni pedig 1954-ben kezd-
tem, 17 éves koromban. Az első meg-
jelent írásom nem is vers volt, hanem 
egy kis glossza, amelyet a Pest Megyei 
Nép újság hozott le. Az első versem pe-
dig az Evangélikus Életben látott nap-
világot. 

1955-ben érettségiztem, s mivel osz-
tályidegen voltam, nem vettek fel az 
egyetemre. A vasútnál dolgoztam, majd 
egy bankban pénztárosként. 1957-ben 
már sikerrel felvételiztem az ELTE ma-
gyar−olasz szakára, később felvettem 
a franciát is, sőt egy fél évet Franciaor-
szágban végeztem el UNESCO-ösztön-
díjjal. 

A bölcsészkaron az volt a szeren-
csénk, hogy a tanáraink jó része külön-
böző irodalmi folyóiratoknál szerkesz-
tőként dolgozott, s így a tehetségesebb 
diákjaikat hozzásegíthették a publiká-
láshoz. Persze amúgy sem voltunk rossz 
eresztés, évfolyamtársam volt például 
Tandori Dezső, Orbán Ottó, Ágh István, 

Spagetti alla carbonara
Baranyi Ferenc 
kedvenc étele

Hozzávalók két személyre:
20 dkg spagetti tészta, 
5 dkg bacon
2 dkg vaj,
1 gerezd fokhagyma, 
1 tojás,
5 dkg parmezán sajt
frissen őrölt fekete bors, só

Elkészítés: Miközben egy lábasban 
sós vizet forralunk, egy serpenyőben 
felolvasztjuk a vajat, és rajta barná-
ra pirítjuk az apró kockákra vágott 
bacont…

Simor András, Tótfalusi István. Szer-
veztünk is egy alkotókört, ahol egymás 
verseit beleztük, olykor hajnalig. 

− Az első kötete, a Villámok balladája 
1962-ben jelent meg.

− Végzős bölcsészhallgató voltam, 
s lettem is rögvest vagy két teljes esz-
tendőn át az ügyeletes zseni. Aztán ez 
szerencsére elmúlt, sőt kiderült, hogy 
nem úgy táncolok, ahogyan odafenn 
szeretnék, ugyanis az igazságérzetem 
elég megbízhatóan működött. Köz-
életi költőként kartotékoltak, én inkább 
a  közszolgálati költőt használom, aki-
nek az a dolga, hogy a népe igazság-
érzetét ébren, az érzelemvilágát pedig 
karbantartsa. Bizony, a saját könyvek 
és a műfordításkötetek száma nyolcvan 
felett jár. Igaz, lassan már jómagam 
is. Nem kevés könyvet szerkesztettem, 
és újságíróként is sokfelé dolgoztam. 
Persze megfogadtam Hemingway in-
telmét: egy írónak hasznára válhat az 
újságírás, csak aztán időben tudja abba-
hagyni. És ott voltak még a televíziós 
évek. Szívesen és nagy kedvvel vezet-
tem irodalmi és zenei ismeretterjesztő 
műsorokat. Talán néhányan emlékez-
nek a Nem babérra megy a játék című 
irodalmi vetélkedőre vagy az Operaba-
rátok magazinjára. Sűrű életem volt, és 
lám, mégis sikerült ennyi könyvet ösz-
szehoznom. Ezt, persze, a feleségemnek 
köszönhetem, aki évtizedeken át men-
tesített engem a hétköznapi gondoktól, 
intéznivalóktól. Ülhettem kedvemre a 
gályapadon.

A Regionális Prima Díjat a Gödöllői Királyi 
Kastélyban vehette át

Fotó: baranyI Péter

Baranyi Ferenc 
Pilisen született 1937. január 24-én. A József 
Attila- és Kossuth-díjas költő, műfordító 
1954 óta publikál. Verseit csaknem vala-
mennyi európai nyelvre lefordították. Ötven-
öt éve él boldog házasságban feleségével, 
Erzsébettel. Péter fiuk fotóművész.

A beszélgetésre készülve döbbentem rá arra, mily gazdag az eddigi életmű. Közel ötven saját, főleg verses- és har-
mincnál is több műfordításkötet, operalibrettók és musicaldalszövegek sora, televíziós ismeretterjesztő műsorok, 
jelentős újságírói pálya… Az interjú apropója: Baranyi Ferenc decemberben irodalom kategóriában megkapta   
Pest megye Regionális Prima Díját.

 
Ìa recept folytatása 

a www.pestmegyelapja.hu 
oldalon olvasható

A portré teljes terjedelmében  
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható. 

INTERJÚ BARANYI FERENC KOSSUTH-DÍJAS KÖLTŐVEL
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Decemberi rejtvényünk megfejtése: 
A vácrátóti arborétum. 

A helyes választ beküldők közül családi belépőt 
nyert a Veresegyházi Medveotthonba Slezák Fe-
rencné (Vác), a Szeretettel vár Pest megye könyvet 
Csordás Tibor (Petőfibánya) olvasónk nyerte. Gra-
tulálunk! A nyereményeiket postázzuk.

Januári lapszámunkban ismét 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. február 3.

A helyes választ beküldők között 2 db belépőt sorso-
lunk ki a február 18-i Szentendrén tartandó Budapest 
Voices koncertre, a Szentendrei Kulturális Központ 
felajánlásával, továbbá Paládi József A dinnyecsősz 
című regényét a szerző felajánlásával. 
A szerencsés nyertesek nevét februári lapszámunk-
ban közöljük, nyereményeiket pedig postázzuk 
a megadott címre. 

KEDVES REJTVÉNYFEJTŐK!

Önálló megye, 
önálló lappal!

 1,3 millió lakos

 50 000 példány

 187 település 

 16 oldal információ

– Portré a Pest Megyéért Emlékérmet 
kapott Csepregi Éva énekesnővel, 
a Neoton Família tagjával.

– Halló – interjú dr. Aradszki András 
energiaügyért felelős államtitkárral

– Közélet, gazdaság, sport, kultúra 
– Keresztrejtvény minden lapszámban, 

nyereményekkel

Legyen a munkatársunk! 

Megjelent 
a Pest megyei 

TOP100
A kiadvány megrendelhető:
Telefon/fax: 1/201-7708

E-mail: titkarsag@
cosmomedia.hu 

toppest megye

1oo
A megye legnagyobb vállalkozásai

2016

kiadvány 

A  

februári számából: 

A rövid szakmai önéletrajzokat  

Kövecsesné Takács Tünde lapigazgató várja  

a takacs.tunde@pestmegyelapja.hu címre.

Hirdetésszervezőket
 keresünk!

További információk:

Tel./fax: 06-1/201-77

w w w . p e s t m e g y e l a p j a . h u
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aMBrus GáBor

− Öt éve hoztam létre a klubot, a cél 
a vidéki vívás erősítése volt – nyilatko-
zott Sághy Ervin, aki kilenc évig „légi-
óskodott” Zalaegerszegen. − Amikor az 
ottani edző Dániába ment, felvetődött, 
hogy a barátainkkal egyesületet ala-
pítunk, ahol a magunk urai vagyunk. 
Adta magát Budakalász, mivel az itteni 
vállalkozások biztosítják az anyagi hát-
teret. Mi szervezünk és intézünk min-
dent, magunk döntjük el, mire költjük 
a pénzt. Négy-öt vívóval indultunk, a 
gyerekkori vívótársainkat sikerült rá-
beszélni a csatlakozásra. Mára már har-
mincan vagyunk, s közülük 16-18 vívó 
látogatja rendszeresen az edzéseket. Az 
első csapatba én már nem is fértem be… 
− mondta Sághy Ervin.

A férfi tőrcsapat öt éve az ötödik he-
lyen végzett az országos bajnokságon, 

Budakalászon fényesen ragyog a tőr

így amikor most bejutottak a négy közé, 
joggal ünnepeltek a budakalásziak. Vé-
gül a Gátai Róbert, Szerémi András, 
Káli András, Pilissy Zoltán összeállítású 
gárda a második helyen végzett, s egyé-
niben Gátai Róbert is a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel. A női együttes 
hetedik lett.

− Az ob-n a döntőben is volt esé-
lyünk, 10-11 tussal is vezettünk. Mi arra 
törekszünk, hogy vidéken a legjobbak 
legyünk tőrben, a vidéki bajnokságon 
tavaly és idén is négy aranyat szerez-
tünk – büszkélkedett az eredményekkel 
a klubelnök. Majd hozzátette: csak tő-
rözéssel foglalkoznak, más fegyvernem-
mel nem, mivel ezt tanulták, ehhez érte-

A 2011-ben alakult Fénylakk Budakalászi Vívósport Egyesület eddigi legnagyobb 
sikerét érte el az idei országos bajnokságon: férfi tőrben egyéniben és csapatban is 
ezüstérmet nyert a klub, amely a vidéki bajnokságokon sorra aratja a győzelmeket.

EGY VÍVÓKÖZPONTOT SZERETNÉNEK KIALAKÍTANI A VÁROSBAN

Sportkarácsony a Megyeházán
WB

Meghitt, családias hangulatú sportka-
rácsonyt tartottak a Megyeházán, ahol 
Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés 
elnöke köszöntő beszédében elmondta, 
a sport valamennyiünket megtaníthat 
arra, hogy az elvárás ne teherként ne-
hezedjék ránk, hanem erőt és reményt 
adjon. Ám mindig akadnak olyanok, 
akik mindannyiunknál többet vállalnak, 
és bebizonyítják azt, hogy az emberi ki-
tartás nem ismer lehetetlent. 

Az olimpia évében Pest Megye Köz-
gyűlése külön elismerésben részesítette 
a Pest megyei sportegyesület színeiben 
szereplő, illetve a Pest megyei lakó-
hellyel rendelkező sportolóit, akik az 
olimpiai játékokon érmet vagy olimpiai 
pontot szereztek. A XXXI. Nyári Olim-
piai Játékokon és a XV. Paralimpián Rio 
de Janeiróban 21 Pest megyei kötődésű 
olimpikon és paralimpikon végzett az 
első hat hely valamelyikén. 

nek. A klub edzője a kezdetektől Szelei 
István olimpiai bronzérmes vívó. 

A klub önerőből tartja fenn magát, 
a szövetségtől eredményességi támoga-
tást kapnak. A hosszú távú cél az, hogy 
a város támogatásával Budakalászon 
kapjanak saját termet, mert jelenleg az 
MTK-hoz járnak edzésre. Ha sikerülne 
a városban kialakítani egy központot, 
a gyerekekkel is elkezdhetnének foglal-
kozni.

− Az olimpia után naponta három 
telefont kaptam, azaz van érdeklődés. 
Nagy öröm lenne, ha gyerekek is jön-
nének hozzánk. Ez nem is számítana 
olyan nagy befektetésnek – összegzett 
Sághy Ervin. Még nincs saját vívótermük

A díjazottak és a fellépők egy csoportja

Második helyen végeztek az országos bajnokságon

Pest megyeiek  
sportáguk  
legjobbjai

A Magyar Távirati Iroda immár 52 
éve minden esztendőben elkészíti ösz-
szeállítását a legjobb hazai sportolók-
ról. Tavaly 54 sportág szakszövetsége 
válaszolt az MTI megkeresésére, s öt 
sportágban is Pest megyei sportoló bi-
zonyult a legjobbnak.

A birkózóknál Lőrincz Viktor lett a 
legjobb kötöttfogású. A ceglédi sporto-
lót gyakorlatilag megfosztották olimpiai 
bronzérmétől Rióban, miután erősen vi-
tatható bírói döntéssel szenvedett vere-
séget, s végül az ötödik helyen végzett. 

A cselgáncsozóknál Ungvári Miklós 
érdemelte ki az elismerést, a szintén 
ceglédi versenyző Rióban ugyancsak az 
ötödik helyen zárt.

A triatlonos Kovács Zsófia (Budaörsi 
TK), kivívta az olimpiai indulás jogát, 
Rióban a 24. helyet szerezte meg.

A csapatsportágak közül kosárlabdá-
ban a női 3x3-as szakágban Medgyessy 
Dóra (Cegléd), a strandröplabdázóknál 
pedig Lutter Eszter (Gödöllői RC) is a lis-
ta élén végzett.

A hegyikerékpárosok között Benkó 
Barbara (Pilis Cross Country Club) kapta 
az év legjobbja címet. 

Az Érd  
negyeddöntős 
lehet a kupában

Két Pest megyei csapat, az Érd és a 
Cegléd is bejutott a labdarúgó Magyar 
Kupában a 16 közé. Kettejük közül az 
Érd számára kínálkozik nagyobb lehe-
tőség, hogy a negyeddöntőbe is beke-
rüljön.

A nyolcaddöntő sorsolásán az NB II-
ben újonc Cegléd élvonalbeli ellenfelet 
kapott: a Diósgyőrrel kell megküzdenie. 
Az NB III-as és a Nyugati csoportban él-
lovas Érd szerencsésebb volt, a szintén 
harmadosztályú Budafokkal került ösz-
sze. Azaz jó az esélye arra, hogy tovább 
folytassa kupamenetelését, s a nyolc kö-
zött is legyen Pest megyei csapat. 

Az Érd a Taksony (6-0), a Budaörs (3-
3, 11-esekkel: 4-1) és az élvonalbeli Ha-
ladás (3-3, 11-esekkel: 5-3) kiverésével 
jutott a legjobb 16 közé, míg a Cegléd 
a Csepel (1-0), a Tállya (3-1) és a Bicske 
(2-0) legyőzésével biztosította a helyét a 
nyolcaddöntőben. 

A legjobb tizenhat között már két 
mérkőzésen dől el a továbbjutás. Az első 
mérkőzéseket február 11-én, a visszavá-
gókat március 1-jén rendezik. 


