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Csepregi Éva 20 éve él megyénkben, zenél, alkot, s elkötelezett munkával segíti  
a fogyatékkal élő, sérült gyermekeket és felnőtteket. alapítványában végzett munkája 
elismeréseként nemrég pest Megyéért emlékérmet vehetett át. Ìportré a 14. oldalon.

A magyarországi farsangi szokások 
történeti hátterével kapcsolatban 
két fontos tényezőt állapított meg 
a néprajzi kutatás: egyrészt szoká-
saink európai jellegűek, megfelelőik 
tetten érhetők a környező, közép- és 
nyugat-európai népek folklórjá-
ban; másrészt a falusi, mezővárosi 
farsangi kultúra nem tekinthető 
országosan egységesnek: nagyfokú 
regionális, sőt településszintű kü-
lönbségek figyelhetők meg.

 Mindezekből következik, hogy a 
szakkutatás nehezen tud Pest megyei 
farsangi szokásokról általánosság-
ban és összefoglaló módon beszélni, 
sokkal inkább az ilyen szempontból 
jobban kutatott mikroközösségek 
hagyományvilágáról. Példaként em-
líthető az Ipoly mente, amelynek a 
megyébe eső része (Szobi járás) is 
önálló szokásmonográfiával rendel-
kezik Manga János jóvoltából. Vagy 
mondjuk Tura népszokásait azért is-
merjük jobban, mert a 20. században 
Schram Ferenc alapos leírást készí-
tett a falu szokásairól.

A megye településeire is igaz, hogy 
a 19–20. századi falusi, kisvárosi 
kultúrában kiemelkedő szórakozási, 
„kicsapongási” időszak volt a vízke-
reszttől hamvazószerdáig tartó far-
sang, különösen annak utolsó három 
napja (vasárnap, hétfő és húshagyó-
kedd).  A fiatalok számára a párvá-
lasztás mellett a közösségi élet leg-
fontosabb időszakának is a farsang 
számított. A megye északi falvaiban 
csoportosan, alakoskodva járták a 
házakat, hogy adományokat (tojást, 
szalonnát stb.) gyűjtsenek. Ezek az-
tán el is fogytak a bálban. A közös-
ség nem hagyta szó nélkül, ha valaki 
nem felelt meg a szokásrendnek: a 
pártában maradt leányokat a tus-
kóhúzásnak (rönköt húztak az adott 
ház elé) nevezett szokással szégyení-
tették meg. A tágabban vett farsangi 
időszakra jellemző, hogy ekkor nyílott 
lehetőség lakodalmak tartására. 

Bárth Dániel
néprajzkutató, egyetemi docens, 

az ELTE Folklore Tanszékének 
vezetője

Hajdani 
farsangok Pest 
megyében

Pest Megye Lapja

Az álarcos tavaszvárás örömünnepei
A farsang a tavaszvárás örömünnepe, nagy evések, ivások, mulatságok, a jelmezbe, ál-
arc mögé rejtőzés lehetősége, a párválasztás, a szabályok kigúnyolásának legalizált idő-
szaka. A magyar farsangi szokások története a középkorra nyúlik vissza, s a gyakran jó 
pár hetet felölelő időszak utolsó három napjához kapcsolódik a legtöbb hazai szokás. 

Buza zsófi

A farsang jellegzetes étele a farsangi 
fánk, szinte minden háznál sütöttek va-
sárnap ebből az édességből, amelynek 
egyébként különleges erőt tulajdonítot-
tak: védi és szerencséssé teszi készítőjét 
és fogyasztóját is. A sok étel elfogyasz-
tása szintén szerencsét hoz, bőséges ter-
mést ígér a ház lakói számára. A fő éte-
lek között szerepelt a sonka, a káposzta, 

A fánk finoM, Megvéd és szerencséssé tesz

a hurka, a füstölt hús. Ezen a három 
napon a vidámság és a tánc, a mulatság 
jellemezte a magyar falvakat, városokat. 
A népszokások természetesen tájegysé-
genként változtak, de az bizonyosan ál-
lítható, hogy az év legvidámabb ünnep-
köre ez. Sok helyen a legények ilyenkor 
végigjárták a lányos házakat, a párvá-
lasztás elhagyhatatlan kísérője ezeknek 

a heteknek. A hagyományok szerint a 
mulatságok végén a tél fejvesztve mene-
kül, virágvasárnap pedig már a tavaszt 
éltethetjük. A farsangi időszak jeles 
napjain Pest megye legtöbb településén 
különleges programokkal várják a mu-
latni vágyókat, a színes kínálatban ki-ki 
megtalálja a kedvére valót.

Ìfolytatás a 13. oldalon

A farsang „kicsapongási” időszak a 19–20. századi falusi, kisvárosi kultúrában fotó: katona lászló
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Hatékonyabb lett az ügyintézés

PML

A változások legfontosabb célja – 
hangsúlyozta lapunknak Tarnai Ri-
chárd megyei kormánymegbízott –, 
hogy a fogyasztók könnyebben intéz-
hessék ügyeiket, valamint hatékonyab-
bá váljon az ellenőrzések és az eljárá-
sok rendszere is.

Fogyasztóvédelmi hatósági ügyek-
ben első fokon a járási hivatalok jár-
nak el. A megyeszékhely szerinti járási 
hivatalok hatásköre egyes kérdésekben 
a megye egész területére, míg a többi 
járási hivatal hatásköre a járás terüle-
tére terjed ki.

A megyeszékhely szerinti járási hi-
vatal Pest megyében a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivata-
la (Közlekedési és Fogyasztóvédelmi 

80
milliárd forint célzott pénzügyi támo-
gatást nyújt a kormány a Pest megyei 
régiónak 2021-ig. Ezután a megye fej-
lettségének megfelelő mértékben, az 
ország más régióival azonos feltételek 
mellett juthat majd uniós támogatá-
sokhoz. Azért született ez a döntés, 
mert a Közép-Magyarország régió az 
uniós besorolás szerint fejlett régiónak 
számít, és emiatt az ország más részei-
hez képest jóval kevesebb uniós támo-
gatáshoz juthat – tájékoztatott Rákossy 
Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um (NGM) európai uniós források fel-
használásért felelős államtitkára. 

Ötmilliárd forintot megközelítő fej-
lesztési forrásra pályázhatnak a Pest 
megyei önkormányzatok, valamint a 
mikro-, kis- és középvállalkozások. 
Rákossy Balázs tájékoztatása szerint 
a vállalkozások számára kiírt pályázat 
célja a cégek telephelyeinek moderni-
zációja és bővítése. – A korszerű te-
lephelyek javítják a versenyképességet, 
növelik a foglalkoztatottságot és élén-
kítik a helyi gazdaságot – hangsúlyozta 
az államtitkár. A vállalkozások 20-100 
millió forintos támogatáshoz juthatnak 
az 1,4 milliárd forintból. 

A megye önkormányzatai a bel-
területi utak gazdaságfejlesztési célú 
felújítására igényelhetnek forrást. Az 
államtitkár kiemelte, hogy az utak 
kiépítése, felújítása és korszerűsítése 
segíti a helyi cégek működését, javít-
ja a munkahelyek és közszolgáltatások 
elérhetőségét. A 3,5 milliárd forintos 
keretből 20-150 millió forintot kaphat-
nak a pályázó önkormányzatok.

A támogatási kérelmeket a www.
allamkincstar.gov.hu oldalon nyújt-
hatják be a pályázók. 
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A célok eléréséhez csökkenteni kell 
Magyarország energiaimport-függősé-
gét, növelni az állami szerepvállalást a 
korábban igen nagy arányban privati-
zált szektorban, meg kell őrizni a vég-
felhasználói árakra vonatkozó hatósági 
árszabályozást, ösztönözni a lakosság 
és az ipar szereplőit a megújuló ener-
giaforrások felhasználására, mindezt a 
fogyasztók teherbíró képességének fi-
gyelembevételével.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Energiaügyekért Felelős Államtitkársá-
gának tájékoztatása szerint az elmúlt 
években több területen léptünk előre a 
Nemzeti Energiastratégia megvalósítá-
sában.

 Az alternatív energia felhasználási 
aránya 2015-re elérte a 10 százalékot, 
2016-ban a statisztikai előrejelzések 
szerint további növekedés várható. Az 
atomenergia békés célú felhasználása 
fontos része a stratégiának. Az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal engedélyezte 
a Paks I., II. és III. reaktorok üzemelte-
tési idejének meghosszabbítását, és az 
idei évben ez várhatóan megtörténik a 
IV. blokk esetében is. A kormány 2014-
es döntése értelmében a régi erőművel 
csaknem azonos teljesítményű – 2400 
megawatt – új atomerőművi kapacitás 
épül Pakson. A régi blokkok fokozatos 
kivezetése az új reaktorok beüzemelé-
sével párhuzamosan 2037-ig megtör-
ténik. 

Az elmúlt években Magyarország 
aktív szerepet vállalt a nemzetközi klí-
mapolitikában. A kormány anyagi és 
szakmai kötelezettségvállalása és nem-

részt vállaltunk a klímapolitikában
A neMzeti energiAstrAtégiA A kiinduLóPont

A kormány 2011-ben fogadta el a Nemzeti Energiastratégiát. A 2030-ig szóló straté-
gia fő céljai között szerepel az ellátás biztonságának növelése, a költséghatékonyság, 
valamint a környezeti ártalmak csökkentése a globális felmelegedés problémáinak 
mérséklése érdekében. 

zetközi közvetítései révén Magyaror-
szág érdemben járult hozzá az ENSZ 
párizsi klímakonferenciájának sikeré-
hez, és az európai uniós tagállamok 
között elsőként ratifikálta a párizsi 
megállapodást.

Érdemi lépéseket tettünk az ország 
energiaimport-függőségének mérsék-
lésére. Magyarország egyoldalú füg-
gőségének csökkentéséért a kormány 
aktív gazdaságpolitikai szerepet vállal 
Közép- és Délkelet-Európában, vala-
mint az EU-tagállamok között annak 
érdekében, hogy az ország számá-
ra új, alternatív gázpiacok nyíljanak 

meg. Ennek érdekében határkereszte-
ző kapacitások létesültek – Szlovénia 
kivételével – a hazánkkal szomszédos 
országok irányába. Magyarország a 
fogyasztási szintjéhez képest bőséges 
gáztárolói kapacitással rendelkezik. 

A cikk teljes terjedelmében 
a www.pestmegyelapja.hu oldalon 

olvasható.

váLtozások A fogyAsztóvédeLeM rendszerében
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Halló...'

energiaügyekért felelős államtitkár, 
Érd és térsége országgyűlési 
képviselője

Dr. Aradszki András A fogyasztóvédelmi hatósá-
gi feladatokat megosztottan 
végzi idén január 1-jétől a 
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal és az ország 
197 járása. 
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– Magyarország elkötelezte magát a 
globális felmelegedés megakadályozá-
sa, valamint az EU éghajlat- és ener-
giapolitikája mellett. Miért fontos ez 
számunkra?

– Az energetika a gazdaság fejlő-
dése szempontjából kiemelt ágazat, ki 
kell építeni egy modern, versenyképes, 
fenntartható nemzeti energiaágazatot. 
Az alternatív energiák felhasználásá-
ban időarányosan jól teljesítünk, az 
EU számára tett vállalásunk szerint 
2020-ig 14,65 százalékos arányt kell 
elérnünk, ami 2014-ben már megha-
ladta a 9,5 százalékot és növekedő 
pályát követ. Fontos kiemelni: Ma-
gyarország a 2015-ös Párizsi ENSZ 
Klímacsúcson aktív szerepet vállalt a 
klímaváltozás elleni összefogás kiala-
kításában.  

– Melyek az elmúlt évek legfontosabb 
eredményei a Nemzeti Energia Straté-
gia területén? Milyen újabb kihívások 
előtt állunk?

– A stratégiát a kormány 2011-ben 
fogadta el. A 2030-ig szóló dokumen-
tum legfontosabb irányelvei közül ki-
emelném az energiafelhasználás haté-
konyságának növelését a veszteségek 
minimalizálása mellett és a fajlagos 
költségek csökkentése érdekében. A fő 
cél optimalizálni a különböző energia-
források előállítási, beszerzési és fel-
használási arányát a fajlagos költségek 
csökkentése mellett, valamint kiépíteni 
egy stabil, kiszámítható és biztonsá-
gos energiaellátási rendszert, egyúttal 
felszámolni az egyoldalú importfüg-
gőséget. A földgázszállítási útvonalak 
diverzifikációjával ezen a téren nagy 
lépést tettünk előre. Ellátásunk bizton-
ságához hozzájárulnak az ismét állami 
tulajdonba vett, európai összehasonlí-
tásban is jelentős befogadó kapacitású 
földgáztárolóink.  

– A szabályozott energiaárak meny-
nyiben szolgálják a lakosságot?   

– A rezsiárak befagyasztásának és 
a rezsicsökkentésnek köszönhetően a 
családok évente az ingatlan méretétől 
és fűtési módjától függően 110-200 
ezer forintot takaríthatnak meg. Ez a 
2015. éves adatokból kiindulva 2013. 
január 1-je és 2016. december 31. kö-
zött 910 milliárd forint megtakarítást 
jelent a családoknak. Kiemelt cél a re-
zsicsökkentés eredményeinek megőr-
zése, illetve a kormány vizsgálja, van-e 
lehetőség a lakossági energiaárak to-
vábbi csökkentésére. 

fórum a vidékfejlesztési pályázatokról 
PML

szakmai konzultációs fórumot rende-
zett a Nemzeti agrárgazdasági Kamara 
(NaK) pest megyei és fővárosi szerve-
zete február 1-jén, Dunaharasztiban, 
amelyen áttekintették a jelenlegi és a 
jövőbeli uniós vidékfejlesztési pályáza-
tok helyzetét.

Nyitóbeszédében Péter Mihály, a NAK 
megyei elnöke köszöntötte a meghívot-
takat, az előadókat, valamint a gazdál-
kodókat. Ezután Papp Gergely, a NAK 
szakmai főigazgató-helyettese tartott 
előadást az EU közös agrárpolitikájának 
jövőjéről, valamint a 2020 utáni támo-
gatási rendszerről. Ennek keretében ki-
fejtette, hogy már Brüsszelben megkez-
dődtek az egyeztetések az új időszakról, 
de a jelenlegi ciklus is késve indult, 
ráadásul a Brexit is nagy hatással lesz 
a ki- és befizetésekre. Valószínű, hogy 
megmaradnak a területhez, termeléshez, 
állatlétszámhoz kötött támogatások, de 

mértékük már kérdéses. A vidékfejlesz-
tési, beruházási pályázatoknál és egyéb 
operatív programoknál nagyobb vissza-
lépés várható. 

Tarnai Richárd Pest megyei kormány-
megbízott tájékoztatta a jelenlevőket a 
Pest Megyei Kormányhivatal agrárgaz-
dasággal foglalkozó egységeinek szerve-

A fogyasztók könnyebben intézhetik ügyeiket fotók: pest megyei kormányhivatal

Főosztály). A többi járási hivatalban 
a hatósági osztályok állnak az ügyfe-
lek rendelkezésére. Panasz bármelyik 
járási hivatalban benyújtható, fontos 
azonban tudni, hogy nem minden já-
rás illetékes minden fogyasztóvédelmi 
ügyben. Egyes kiemelt ügykörökben 
csak a megyeszékhely szerinti járások 
rendelkeznek hatáskörrel.

Az ügyfelek személyesen a ható-
sági osztályon, a kirendeltségeken, a 
kormányablakokban és a települési 
ügysegédeknél tudnak tájékozódni és 
beadványokat leadni.

Másodfokú ügyekben országos ille-
tékességgel a Pest Megyei Kormány-
hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya 
jár el. 

A rozsdás vas is érhet 
38 millió forintot

Fémkereskedelmi engedély nélkül több 
mint 123 tonna fémhulladékot értéke-
sített két év alatt egy férfi. Ebből rend-
szeres, havi 50 ezer forintot meghaladó 
jövedelme keletkezett. Mivel tevékenysé-
gét üzletszerűen folytatta, ezért 38 millió 
forint bírságot kapott. Pest megyében az 
elmúlt év folyamán 138 esetben történt 
jogsértés illegális fémkereskedelemmel 
kapcsolatban. Ezzel összefüggésben 96 
millió forint bírságot szabott ki a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága.

rÖviDeN

Nagyon fontos a hivatal és a gazdák 
együttműködése  

zeti változásairól. Kiemelte az Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály, 
valamint az Érdi Járási Hivatalhoz tar-
tozó Földművelésügyi és Erdőgazdálko-
dási Főosztály és Élelmiszerlánc-bizton-
sági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
felépítését. Hangsúlyozta, hogy Pest me-
gyében is nagyon fontos a hivatal és a 
gazdák együttműködése, hiszen ezáltal 
könnyebben és gyorsabban intézhetik el 
majd ügyeiket.  

Ezután Tasnádi Gabriella, a NAK víz-
gazdálkodási szakértője tartott szakmai 
előadást a vízkészlet-járulék számításá-
ról, majd aktuális öntözési helyzetképet 
vázolt fel a gazdák előtt. 

Az előadások után felmerült kérdések-
re készségesen válaszoltak az előadók. 
Elsősorban a támogatások kifizetése, a 
hivatali átalakulás, a vízgazdálkodás, a 
földhasználat, a részarány-tulajdon, a 
zártkertek problémái, illetve kérdései ér-
dekelték a résztvevőket. 

A rezsicsökkentés is 
része a gazdaság 
élénkítésének
Magyarországon 2012-ben a lakos-
sági energiaárak magasabbak voltak, 
mint például Nagy-Britanniában, 
Svédországban vagy Finnországban. 
A hazai lakosság átlagos kiadásainak 
akkor közel harmadát tették ki a re-
zsiköltségek. A kormány 2010-ben 
befagyasztotta az árakat, és 2013-tól 
három lépcsőben 25 százalékos csök-
kentést hajtott végre. A felszabaduló 
pénzt az emberek fogyasztásra for-
díthatják, ami élénkíti a kereskedelmi 
forgalmat, növeli az államháztartás 
adóbevételeit. Az infláció megféke-
zése, a növekvő bérek és a munkahe-
lyek számának emelkedése is érdem-
ben segíti a gazdaság élénkítését. A 
lakossági tartozások 2010-hez viszo-
nyítva csökkentek, de még mindig 
nem eléggé. 

a 30 napon túli tartozások összege:
millió Ft 2012. november 2016. november csökkenés (%)

földgáz 39 607 16 019 -60%

villany 30 729 15 583 -49%

távhő 16 024 12 699 -21%

ÖSSZESEN 86 360 44 301 -49%

a kikapcsolt lakossági fogyasztók száma:
db 2012. november 2016. november csökkenés (%)

földgáz 111 146 77 825 -30%

villany 37 744 21 768 -42%

távhő 5 739 6 442 +12%

ÖSSZESEN 154 629 106 035 -31%

A környezeti ártalmak csökkentése is célunk fotó: katona lászló
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Az adórendszer jó működése közös érdekünk
átLAgjövedeLeMben Pest Megye A Második HeLyen áLL

waLter béLa

− A NAV Pest Megyei Adó- és Vám-
igazgatósága szempontjából milyen 
sarokszámokkal jellemezhető megyénk 
gazdasága?

− Az igazgatóság által kezelt adó- és 
vámbevételek összege a bázisidőszakot 
11,3 százalékkal, 75,5 milliárd forint-
tal meghaladva 742,6 milliárd forintot 
ért el. Az országos bevételek mintegy 6 
százaléka kötődik az igazgatóságunk-
hoz, s ezek nagyságrendje országos 
viszonylatban kiemelkedő. Jóllehet 
megyei igazgatóságról beszélünk, ám 
speciális az adóalanyi köre, illetve a 
főváros agglomerációs övezetébe tarto-
zó, jelentős adóteljesítményű vállalko-
zások miatt a miénk nem hasonlítható 
össze a többi megyei igazgatósággal. 

A 2016 első tizenegy hónapjáról 
beadott áfabevallások kedvező megyei 
folyamatokról tanúskodnak, mivel a 
fizetendő áfa alapja 8 százalékkal, 449 
milliárd forinttal emelkedett a bázisidő-
szakhoz képest, s ezen belül a belföldi 
értékesítés 311,8 milliárdos növekmé-
nye a meghatározó. 

Az szja, a tb-járulék és a szociális 
hozzájárulási adóbevételek dinamiká-
ját az adótörvény- és a bértömeg-vál-
tozások határozzák meg. Ezen belül 
kiemelendő pénzforgalmat befolyásoló 
tényező az szja-kulcs egy százalék-
pontos csökkenése 2015-ről 2016-ra, 
a minimálbér és a garantált bérmini-
mum növekedése (mindkét esetben 5,7 
százalék volt az emelkedés), a családi 
adókedvezmény igénybevételi lehető-
ségének bővülése és a foglalkoztatot-
tak számának kedvező alakulása. A 
járulékbevallások összesített adatainak 
alapján a teljes munkaidőben fog-
lalkoztatottak számának éves átlaga 
meghaladta a 190, a részmunkaidősöké 
pedig a 70 ezret. 

A kedvező munkaerőpiaci folyama-
tok hatására a társadalombiztosítási já-
rulék és a szociális hozzájárulási adóból 
származó nettó bevétel jelentős mérték-
ben, 19,4 milliárd forinttal  haladta meg 
a 2015-ös összeget, a tavalyi év végére 
217,4 milliárd Ft folyt be az igazgatóság 
illetékességébe tartozó adózóktól. 

− Mekkora Pest megye „adóteljesít-
ménye”, illetve milyen különbségek fi-
gyelhetőek meg a Pest megyei székhellyel 
rendelkező vállalkozások működésében?

Ha alaposan végiggondoljuk, nem nehéz belátnunk, hogy 
az állami bevételek hatékonyabb biztosítása érdekében az 
adók, az illetékek, a járulékok és a vámok beszedése min-
den magyar állampolgár közös érdeke.  A NAV Pest Me-
gyei Adó- és Vámigazgatóságának vezetőjétől, dr. Minya 
Mihály pénzügyőr dandártábornoktól kértünk interjút.

− A megye adóteljesítményét jól 
jellemzik az imént említett bevételi 
számok. A fővárost földrajzilag körül-
ölelő agglomeráció 80 települést foglal 
magában. Az agglomeráció gazdasági 
potenciálját jól tükrözi, hogy a Pest 
megyei gazdálkodó szervezetek több 
mint háromnegyedének itt található a 
székhelye. Az igazgatóság illetékességi 
körén belül az agglomerációs övezetbe 
tartozó adóalanyok várható éves adó-
teljesítménye a háromnegyede a teljes 
adózói kör adóteljesítményének.

Az igazgatóságon 202,8 ezer műkö-
dő adózót tartottunk nyilván tavaly év 
végén, ez az országos adóalanyszám 
11,1 százaléka. Egy esztendő leforgása 
alatt 3,1 százalékkal, hatezer adóalany-
nyal bővült a gazdálkodási tevékeny-
séget folytatók száma, azon belül is az 
egyéni vállalkozók köre gyarapodott 
a leginkább. Országos viszonylatban 
Pest megyében a legnagyobb az egyéni 
vállalkozók és az adószámos magán-
személyek száma.

Az igazgatóság működő adózói ál-
tal felhalmozott hátralék 81,5 milli-
árd Ft volt 2016 végén, ez 197,7 ezer 
adózóhoz kötődik. A hátralékkal érin-
tett gazdálkodók és magánszemélyek 
száma egyaránt csökkent az előző évi 
adatokhoz képest. 

− Mutatnak-e markáns, csak rájuk 
jellemző jegyeket a Pest megyei vállal-
kozások?

− A beadott társasági adóbevallá-
sok alapján 58,3 ezer igazgatósági il-
letékességi körbe tartozó Pest megyei, 
kettős könyvvezetésű, a naptári évvel 
azonos üzleti év szerint működő vállal-
kozás található. A vállalkozások döntő 
többsége – több mint 90 százaléka – a 

Dr. Minya Mihály: A Pest megye TOP100 idén is megjelenik fotó: nav

mikrovállalkozások körébe tartozik. A 
fő tevékenységek alapján az országos-
hoz hasonlóan a legnagyobb részarányt 
a kereskedelem és a gépjárműjavítás 
nemzetgazdasági ágban, valamint a 
szakmai tudományos tevékenységben 
működő vállalkozások képviselik.

− A foglalkoztatottak és az átlagbérek 
tekintetében hol állunk a megyék rang-
sorában?

− Először is különbséget kell ten-
nünk a foglalkoztatók adatszolgáltatá-
sai és a megyében lakó állampolgárok 
által beadott személyijövedelemadó-
bevallások bevallói köre között, mert e 
két halmaz csak részben fedi át egy-
mást. A kifizetők és a munkáltatók 
által szolgáltatott adatok az általuk 
foglalkoztatottak eseti vagy rendszeres 
jövedelméről nyújtanak információt: 
ők nem kizárólag megyei illetőségű la-
kosokat foglalkoztatnak.

A megyei lakosok igazgatóságunk-
hoz nyújtották be személyijövede-
lemadó-bevallásukat, tavaly mintegy 
561 ezer bevallás adatát dolgoztuk 
fel. Az összevont jövedelemről számot 
adók létszáma országos viszonylatban 
is kiemelkedő, mivel a főváros után 
Pest megye következik. Az összevont 
jövedelmek összege 1361,9 milliárd 
forintot tett ki, az országos összevont 
jövedelmek 13,5 százaléka szárma-
zott az igazgatóság illetékességéhez 
tartozó magánszemélyektől. Országos 
viszonylatban Pest megye a második 
az átlagjövedelmek képzeletbeli top-
listáján. 

− Jó adózok-e a Pest megyei lakosok 
és a vállalkozások?

− Többségükben azok, de természe-
tesen akadnak olyanok is, akik visszaél-
nek az adóhatóság türelmével. Mindent 
egybevetve az adózási morál Pest me-
gyében megfelel az országos átlagnak.

− Ön a pénzügyőri szakmából, ame-
lyet mindig is élethivatásnak tekintett, 
került a NAV Pest Megyei Igazgatósá-
gának élére…

− Korábban a Közép-magyarországi 
Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigaz-
gatóság vezetője voltam, ahol egyebek 
mellett foglalkoztunk környezetvédelmi 
és jövedéki adóval, valamint különbö-
ző ellenőrzéseket folytattunk. Jogász 
végzettségem van, s negyedszázados 
szakmai tapasztalattal a hátam mögött 
kerültem jelenlegi pozíciómba. Időről 
időre változik a jogszabályi környezet, 
újabb és újabb kihívások jönnek, azaz 
igen sok a munkánk, de a kollégáim 
valamennyien magas szinten képzett 
szakemberek, s lelkiismeretesen látják el 
a feladataikat. 

Felsőfokú végzettséget a Rendőrtiszti Főisko-
la vámigazgatási szakán, majd a Pécsi Tudo-
mányegyetem Jogi Karán szerzett. 1993-tól a 
Vám- és Pénzügyőrség munkatársa, 2007-től 
a Vám- és Pénzügyőrség Közép-magyaror-
szági Regionális Parancsnokságának regio-
nális parancsnokhelyettese. 2011-től a NAV 
Közép-magyarországi Regionális Vám- és 
Pénzügyőri Főigazgatósága főigazgató-he-
lyettese, majd 2012-től főigazgatója. 2016 
októberétől vezeti a NAV Pest Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságát.

Dr. Minya Mihály

»Pest megyében 
a legnagyobb az 
egyéni vállalkozók 
és az adószámos 
magánszemélyek 
száma.«

Böllérek kelnek 
harcra

Kistarcsai penészes

Február 18-án rendezik meg a IV. 
Vecsési Böllérversenyt, a Fő út 
melletti parkban. Az egész napos 
rendezvényen a látogatók meg-
ismerkedhetnek a disznóvágás-
hoz kapcsolódó népszokásokkal, a 
hagyományos feldolgozási mód-
szerekkel. Napközben forralt bor, 
hurka, kolbász, zene és gyermek-
programok várják az érdeklődőket. 
A színpadon pedig 14 órától fellép a 
Labdarózsa Népdalkör, a Rosmarien 
Táncegyesület és a Grassalkovich 
Általános Iskola diákköre. 

Pest megye is az 1848–49-es forradalomra 
és szabadságharcra emlékezik
1848 tavaszára Magyarországot is el-
érte az Európán végigsöprő forradal-
mi hullám. Az akkor ülésező 
rendi országgyűlésen az 
ellenzék kivívta Ma-
gyarország számára 
a független felelős 
minisztériumot, és 
ezzel egy új idő-
számítás vette 
kezdetét. Kossuth 
Lajos és Batthyá-
ny Lajos, a kor 
kiemelkedő gon-
dolkodói, vezetői 
úgy látták, hogy a 
palermói és a párizsi for-
radalom új külpolitikai helyzetet 
teremtett, és ezzel megnyílt annak a 
lehetősége, hogy hazánkban meg-
valósítható legyen a reformellenzék 
programja. Kossuth Lajos március 3-i 
beszéde pedig régen várt történelmi 
fordulatot hozott. Március 15-én Jó-
kai Mór felolvasta a tizenkét pontot, 
Petőfi Sándor az előző éjjel írt Nem-
zeti dalt és megkezdődött hazánk 
újkori történetének és nemzeti iden-
titásunknak talán legmeghatározóbb 
eseménye, az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc. Ezen a napon 
nemcsak a forradalom és a harc hely-
színein, hanem az egész országban 
azokra a hősökre emlékezünk, akik 
kivívták számunkra a szabadság, a 
nyelvhasználatunk, a kultúránk meg-
őrzésének jogát. Szintén a hagyo-
mányoknak megfelelően Pest megye 
minden településén koszorúzásokat, 
megemlékezéseket tartanak, az ok-

tatási intézményekben előadásokkal, 
színdarabokkal, zenei programokkal 

állítanak emléket a polgári 
lét egyik legfontosabb 

eseményének. A szer-
dai nap mellett a 
hétvégék is ennek 
bűvöletében tel-
nek: a szentendrei 
skanzen például 
a nemzeti ünnep 
örömére 1848-as 
színtérré változik. 
Akinek ahhoz van 

kedve, beülhet a 
„Pilvax kávéházba”, 

hogy együtt szője a ter-
veket a lelkes ifjakkal, de a bát-

rabbak akár huszárnak is állhatnak, 
lovagolhatnak, harcolhatnak. Az ün-
nep elmaradhatatlan kellékeit is ki-ki 
elkészítheti magának: saját készítésű 
kokárda, csákó, lobogó is bizonyíthat-
ja majd a rátermettséget. A huszártá-
borban a Történelmi Lovas Egyesület 
tart alaki gyakorlatot és lovas dísz-
bemutatót, a látogatók megismerhe-
tik a huszárok viseletét, fegyvereit, a 
paripák felszerelését, a Magyar Ba-
jusz Társaság pedig bajuszmustrát és 
bajuszpödrés-bemutatót tart. Március 
15-én számtalan program közül válo-
gathatunk, érdemes lesz hát böngészni 
a programajánlót és ellátogatni ezen a 
napon pár olyan helyszínre is, amely 
fontos szerepet játszott a forradalom 
és szabadságharc idején, így például 
Isaszegre, Aszódra, Dányra, Kókára, 
Tápióbicskére vagy Zsámbokra is, fel-
elevenítve a harcok emlékeit. 

Az ovisok is örülnek a 
szerelmesek napjának

A monori Tesz-Vesz Óvoda külön-
leges programokkal próbálja meg 
felkelteni a környéken élők figyel-
mét, hogy az intézmény alapítványa 
számára adományokat gyűjthessen. 
Ebben a hónapban Bálint-napi Vi-
gadalomra hívtak mindenkit. A 
február 18-i rendezvényből befolyó 
összeget a kicsik számára vásárolt 
fejlesztő játékokra költik majd. 

Majdnem fél tonna jelöletlen, penészes 
tejterméket foglaltak le egy kistarcsai 
kistermelőnél. A Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
ellenőrzésén január végén lebukott 
kistarcsai kistermelő egy nagykereske-
désben vásárolta a szlovák juhtúrót és 
vajat. Az árut kicsomagolta, és – több-
nyire a gödöllői piacon – a sajátjaként 
árulta. A higiéniai hiányosságok miatt 
a hatóság felfüggesztette a kistermelő 
tejtermék-előállítói tevékenységét. A 
termékek előállításához használt helyi-
ség takarítatlan, padozata repedezett, a 
falak és a mennyezet szennyezett, pe-
nészes, pókhálós. A kistermelő a fél-
kész-  és késztermékeket – az előírá-
sokat megszegve – egy hűtőkamrában 
érlelte, tárolta. Gondatlanságáért akár 
több százezer forintos bírságot is kap-
hat. A hatóság az állategészségügyi 
vizsgálatok elvégzéséig elrendelte a te-
lepen tartott 10 szarvasmarha, 13 ser-
tés és 93 kecske forgalmi korlátozását. 
(Agroinform.hu). 

Sváb bálra hívnak 
mindenkit
Február 25-én, szombaton 19 óra-
kor kezdődik Budakeszin, a Széche-
nyi István Általános Iskolában a 
Schwabenball, ahol a Szomor Sramli 
biztosítja a jó hangulatot és a zenét. 
Budakeszi város német önkormány-
zata és a Budakeszi Helytörténeti 
Egyesület ebben az évben is szívesen 
vár mindenkit a Hagyományőrző Ba-
tyus Bálra, amelynek most Svábhegy-
Schwabenberg Német Önkormányzata 
lesz a díszvendége. 

A töki pompostól a zsencicáig 
Felfedező útra és kísérletezésre hív az 
ízek világába a kötet, amelyet a pest 
Megyei Önkormányzat adott ki. 

Kultúrtörténeti csemegékkel tálal-
ja elénk a kiadvány egyebek mellett 
a gancát, a pompost, a zsencicát, a 
görhönyt, a tacskelt vagy éppen a 
rahót. Hogy e nevek nem mindenki 
számára ismerősek? Nem véletlen, hi-
szen a könyvecske a megye nemzetisé-
gi, tájegységi vagy régi magyar étkeiből 
sorakoztat föl jó néhányat. Az olvasó 
a receptek mellé történeteket és törté-
nelmet is kap. Tudta-e például, hogy a 
ganca régen krumpli-kukoricakása étel 
volt, de számtalan változata ismert? 
„Vegyíl a bútba kukoricadarát – kezdi 
egy múlt századi receptkönyv -, tegyed 
oda főni hideg vízbe, szórjá belé sót és 
kevergessed, amíg meg nem fű, jó öreg 
nem lesz. Akkor jú mán, ha pöszög. Ak-
kor szeggyed kanállal a tányírodba.” A 
jellegzetes szlovák ételt készítik sósan, 

édesen, ízesíthetik túróval, tepertővel, 
lekvárral, mézzel. A háziasszony bi-
zony gyarló, s szereti az egyszerű, ám 
a siker reményével kecsegtető ételeket. 
Ilyen például a címadó pompos, amely 
a török hódoltság alatt honosodott 
meg hazánkban, s amelyet évszázadok 
óta készítenek Tökön, kemencében 
és sütőben egyaránt. A langalló vagy 
gyürke néven is ismert étel Szklenár 
Zsuzsa töki hagyományőrző tanácsa 
szerint a következőképpen készül: „A 
nyers kenyértésztát egy 40x60 cm-es, 

enyhén olajozott vas sütőtepsire helye-
zem, majd egyenletes vastagságúra, kb. 
1-1,5 cm-re nyújtom. 200 fokon 7-9 
percig elősütöm. A félig kész pompost 
kiveszem, tetejére fokhagymás tejfölt 
kenek, és rászórom a fél főre vágott 
vöröshagymát, a kockára vágott húsos 
angolszalonnát és a durvára reszelt saj-
tot. A megdíszített pompost visszahe-
lyezem a kemencébe és a tartókonzol 
felső részén további 5 percig pirítom.”

Az ételfotókkal, családi képekkel, 
régi fotográfiákkal és képeslapokkal 
illusztrált kötet szerzői között talál-
ni Ambrus Andrást, Ambrus Vilmost, 
Gáspár Sándort és Szerenka Tibort. Az 
olvasó kegyeibe professor emeritus dr. 
Gundel János ajánlja a „könyvetskét”.

A kiadvány a Hungarikum Bizottság 
és a Földművelésügyi Minisztérium tá-
mogatásával jelent meg. A kiadvány 
elektronikus változata hamarosan el-
érhető lesz a www.pestmegye.hu ol-
dalon. 

Minősített Könyvtár 
lett a ceglédi

A Magyar Kultúra Napján, január 
22-én Minősített Könyvtár címmel 
ismerte el az intézmény munkáját az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
A díjat dr. Hoppál Péter kultúráért 
felelős államtitkár adta át a könyv-
tár szakmai igazgatóhelyettesének, 
Némedi Tivadarnénak a Pesti Viga-
dóban rendezett ünnepségen. A mi-
nisztérium évente pályázatot hirdet 
a Minősített Könyvtár cím elnyeré-
sére. A cél a minőségfejlesztés és a 
minőségirányítás módszereinek al-
kalmazásában kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó könyvtárak munkájá-
nak elismerése. A megtisztelő címet 
2021-ig viselheti az intézmény. 
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Vida tünde

Kicsit oldódni fog az a „borzasztó ko-
moly területi kiegyenlítetlenség”, ami 
Pest és a többi megye között fennáll, 
ugyanis a kormány egy évvel ezelőtti 
döntését követően 2020 után Budapest 
és Pest megye külön régiót fog alkot-
ni – kezdte köszöntő szavait dr. Szűcs 
Lajos, Pest megye miniszteri biztosa 
a Széchenyi Programiroda Nonprofit 
Kft. által Budapesten szervezett „Ener-
getika és megújuló energiához kötő-
dő kiírások információs napja” című 
konferencián.

A kormány döntése nyomán 2020 
után a vállalkozók már nem kénysze-
rülnek arra, hogy valamelyik közeli 
megyébe tegyék át székhelyüket csak 
azért, hogy a gazdaságfejlesztési prog-
ramokban több támogatásra legyen 
esélyük. A miniszteri biztos emlékez-
tetett, hogy a kormány tavaly döntött 
egy 80 milliárd forintos keretösszegű 
kiegyenlítő forrás létrehozásáról, de 
újabb, az önkormányzatoknak, kis- 
és középvállalkozásoknak lehetőséget 
nyújtó pályázatok is megnyílnak.

Az energiaköltségek 
csökkentése áll a 
pályázatok fókuszában

HAtékonyság és rAcionALizáLás

Sokrétű a jelenlegi pályázati lehetőségek tárháza. Az el-
igazodáshoz és a sikeres pályázatokhoz igyekezett segít-
séget nyújtani a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 
által szervezett konferencia. Pest megye, köszönhetően 
annak, hogy 2020-tól nem tartozik a fővároshoz, a je-
lenleginél jobb pályázati lehetőségekre számíthat.

Annyira összetett, annyira sokrétű 
és széles körű a jelenlegi pályázati le-
hetőségek tárháza, hogy nem túlzás azt 
mondani, hogy még egy ilyen lehető-
ség, ami most akár a vállalkozói, akár 
a lakossági, az önkormányzati vagy 
az állami szférának rendelkezésére áll, 
nem lesz – szögezte le Szabó Zsolt. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint 
kiemelt közszolgáltatásokért felelős ál-
lamtitkára rámutatott, hogy az állami 
fenntartású közintézményekre mintegy 
150 milliárd forintos pályázat jelenik 
meg, a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamosenergia-támogatá-
si rendszer (METÁR) is rendelkezésre 
áll, valamint a KEHOP, TOP, GINOP, 
VEKOP operatív programok kiírásai 
várják a pályázókat.

Mivel az energiaköltségek komoly 
kiadást jelentenek, a kormány ener-
giahatékonysági és racionalizálási 
programot indított azzal a céllal, hogy 
csökkenjen az energiafelhasználás, a 
megújuló energiaforráson alapuló fo-

gyasztás pedig nőjön. – 2020-ra az 
összes energiafelhasználáson belül a 
célul tűzött megújuló részarányt, 14,65 
százalékot, el fogja érni hazánk – húzta 
alá Szabó Zsolt.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Pályázatos Energetikai Projektek Vég-
rehajtási Főosztályának vezetője, Varró 
Ákos arról adott tájékoztatást, hogy a 
KEHOP keretein belül 1173,68 milliárd 
forint – 85 százalékban uniós támoga-
tás, 15 százalékban nemzeti önrész – 
áll rendelkezésre. Az árvizi védekezés 
feltételeinek javítására, a szennyvíz-
készlet, valamint hulladékgazdálko-
dással és kármentesítéssel kapcsolatos 
fejlesztésre, de az energiahatékonyság 
növelésére is lehet forrást igényelni.

A VEKOP keretein belül igénybe ve-
hető, a vállalkozások megújulóenergia-
használatával megvalósuló épület-
energetikai fejlesztések támogatásáról 
Barak Helga, a Széchenyi Programiroda 
Nonprofit Kft. munkatársa előadásában 
hallhattak a résztvevők. A program cél-
ja a kis- és középvállalkozások primer 
energiafelhasználásának csökkentése, 
a megújulóenergia-felhasználás növe-
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A februárban rendezett megbeszélésen 
Szilágyi Péter, a Magyar Pékszövetség 
tanácsadója elmondta: hosszú évek 
óta nehéz helyzetben van a sütőipar, 
a vállalkozások eredménye elmarad 
az élelmiszeripari ágazat számaitól. 
A sütőipari vállalkozások árbevétel-
arányos bruttó jövedelmezősége két 
százalék körül alakul, ez az alacsony 
eredményszint nem teszi lehetővé a 
szükséges fejlesztések, korszerűsítések 
végrehajtását. Hozzátette: a sütőipar 
az egyik leginkább kézimunka-igényes 
szakágazat, ezért a munkaerő költségé-
nek változásai az átlagnál érzékenyeb-
ben érintik a sütőipari vállalkozásokat. 
Szilágyi Péter hangsúlyozta: azt sze-
retnék elérni, hogy legalább a munka-
erőköltség növekedését érvényesíteni 
tudják az áraikban.

Nagy István, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium parlamenti államtitkára ki-
emelte: fontos, hogy mihamarabb ren-
deződjön a sütőipar helyzete. Ellenkező 
esetben félő, hogy nő a szürkegazdaság 
aránya az ágazatban, vagy a minőség 
romlásával kell számolni.

A megbeszélésre meghívást kapott 
valamennyi kiskereskedelmi áruház-
lánc, közülük a CBA, a Coop és a Tesco 

A bruttó jövedelmezőség 
csupán két százalék körüli

fejLesztésre neM MArAd Pénz

Megbeszélést szervezett a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara a sütőipar helyzetéről a Magyar Pékszövetség és 
a kiskereskedelmi láncok részvételével. A Pékszövetség 
szerint a munkaerőköltség növekedése miatt elkerülhe-
tetlen a kenyér árának rendezése. A találkozón megje-
lent kiskereskedelmi láncok – a CBA, a Coop és a Tesco 
– hangsúlyozták, hogy nyitottak a sütőipar helyzetének 
javítását célzó tárgyalásokra.

lése, valamint az energiahatékonyság 
javítása. A projektre 11,76 milliárd 
forint áll rendelkezésre, 3 és 50 millió 
forint közötti összegben igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás, illetve 
kölcsön. Az igényeket február 8-tól két 
éven át fogadják.

- A konvergencia-területekhez kö-
tődő operatív programokban a Kö-
zép-magyarországi régió a magas 
GDP-eredmény miatt nem kaphatott 
lehetőséget. Csupán a VEKOP-on belül 
indítottak tükörprojekteket, mondta 
Rácz Gábor, a Széchenyi Programiro-
da Nonprofit Kft. Közép-magyaror-
szági régiójának regionális igazga-
tója. Az ezekre jellemző alacsonyabb 
támogatási intenzitás és szűkösebb 
forrás miatt az érdeklődés is kisebb 
volt. A régió mégis jó helyzetben van 
a mikro-, kis- és középvállalkozások 
nagy száma miatt, mondta Rácz Gá-
bor. Hozzátette, sok, a régióban szék-
hellyel rendelkező vállalkozás viszi a 
telephelyét a konvergencia-területek-
re, így lehetőségük nyílik arra, hogy 
a VEKOP-on kívül egyéb programokat 
is megpályázzanak. 

Magyarországon, nemzetközi elemzések 
szerint, túlzottan sok az összeszerelő 
üzem, ami gátolja a gyorsabb és egyben 
fenntartható gazdasági növekedést, de a 
versenyképesség javulását is. De mi is 
a probléma az összeszereléssel? Ahhoz, 
hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, 
először tisztáznunk kell, mit értünk ösz-
szeszerelésen. A termékek és szolgál-
tatások előállításának teljes folyamata, 
amelyet  értékláncnak hívunk, magában 
foglalja az ötlet kitalálásától, a tervezé-
sen és a gyártáson át a piacra vitelig 
terjedő folyamatot. Ennek a folyamat-
nak a gyártási szakaszát nevezzük ösz-
szeszerelésnek. A globális vállalatok ezt 
az értékláncot szakaszokra bontják, és 
a legmunkaigényeseb szakaszt, az ösz-
szeszerelést költségtakarékossági céllal 
kihelyezik egy kevéssé fejlett, alacsony 
bérű országba. 

Az értéklánc mentén ugyanis a leg-
több új érték a lánc elején, azaz az ötlet 
megszületésénél, a tervezésnél, illetve a 
végén, a piacra vitelnél jön létre, hiszen 
ezekben a szakaszokban van a legna-
gyobb szükség a tudásra és kreativi-
tásra. Ezért azok a munkavállalók, akik 
ezekben a szakaszokban dolgoznak, 
értelmes, örömteli munkát végezhetnek, 
és magas fizetést is kapnak. A legkeve-
sebb új érték az összeszerelésnél kelet-
kezik. Ezek a munkahelyek elsősorban 
idegi terhelhetőséget, fizikai erőkifejtést 
igényelnek. Általában több műszakos 
munkabeosztást jelentenek, amivel 
kapcsolatban az orvosok gyakran fi-
gyelmeztetnek arra, hogy ez a munka-
beosztás ártalmas lehet az egészségre, és 
ráadásul ezért a munkáért fizetik a leg-
alacsonyabb béreket. Ezért nem jó, ha 
egy országban az összes munkahelyen 
belül túl nagy az összeszerelő munka-
helyek aránya. De azt a problémát is 
érdemes megemlíteni, hogy minél na-
gyobb egy országban az összeszerelő 
tevékenységek aránya, annál nagyobb 

Milyen vállalkozások 
teremtenek nagy értéket?

Prof. dr. Csath 
Magdolna
egyetemi tanár 
rovata

képviseltette magát a találkozón. Ré-
szükről elhangzott, hogy megértik a 
sütőipari vállalkozások problémáit, és 
nyitottak a velük való tárgyalásra.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara elnöke jelezte, hogy 
más élelmiszeripari ágazatok is hason-
ló helyzetben vannak, hiszen a munka-
erőköltség náluk is jelentős mértékben 
emelkedett. A NAK elnöke pozitívan 
értékelte a megbeszélésen részt vett 
áruházláncok konstruktív hozzáállását. 
Hozzátette: az Eurostat adatai szerint 1 
kg fehér kenyér ára az Európai Unió-
ban átlagosan 2,1 euró, Magyarorszá-
gon csupán 0,88 euró; ennél a közös-
ségben csak Bulgáriában alacsonyabb 
a kenyér ára. 

»A globális válla-
latok az összesze-
relést kihelyezik 
egy kevéssé fejlett, 
alacsony bérű or-
szágba.«

az energiaigény is, hiszen a tudásala-
pú tevékenységek energiaigényessége 
nyilvánvalóan kisebb, mint a futósza-
lagok működtetéséé. Ez pedig abban az 
esetben, ha egy ország nem rendelkezik 
elég saját energiaforrással, növeli annak 
nemzetközi piacoktól való függőségét.    

Ezek után nézzük meg, hogyan ál-
lunk az összeszerelő munkahelyek 
tekintetében Magyarországon! A Vi-
lággazdasági Fórum 2016-2017 évi je-
lentésében a vizsgált 138 országban az 
összeszerelési tevékenység arányát az 
értékláncok hosszával méri. Magyaror-
szág ebben a rangsorban a 113. helyen 
van, vagyis rövidek nálunk az értéklán-
cok, azok legnagyobb értéket előállító 
eleje és vége, a kutatás és az értékesítés 
általában nem nálunk történik. 

Összehasonlításként érdemes meg-
említeni, hogy a lengyelek a 68., a 
csehek a 44., a szlovákok az 53. helyet 
foglalják el a listán, tehát náluk az ér-
téklánc igényesebb munkahelyeiből is 
sok áll a munkavállalók rendelkezésé-
re. Ezért lenne fontos, hogy a magyar 
kisvállalati szektor – amelynek cégei 
egyedül, vagy más hazai cégekkel 
együttműködve az egész értékláncot 
képes legyen lefedni – megerősödjön, 
és ezzel tudjon nemcsak sok, de jó 
munkahelyet is létrehozni. Különösen 
nagy szükség lenne erre a nagyobb 
munkanélküliségű megyékben, ugyan-
is végre le kellene mondani arról, hogy 
a munkanélküliség legjobb megoldása 
az, ha ezekből a megyékből felpakol-
nak az emberek, és elmennek dolgozni 
oda, ahol a multik  keresik az összesze-
relő üzemekbe a munkavállalókat. 

A helyi kisvállalkozások megerősíté-
se fel tudná szívni a helyi munkaerőt, 
amely így otthon maradhatna, és ottho-
ni vásárlásaival erősítené a helyi gaz-
daságot. Ezzel nemcsak az életminőség, 
de az életszinvonal is javulna, és nem 
üresednének ki, süllyednének lejjebb a 
szegényebb régiók, hanem lehetőség 
nyílna az országban az egyenletesebb, 
kiegyensúlyozottabb gazdasági fejlő-
désre, amely – ahogyan azt nagyon sok 
elemzés bizonyítja – a társadalmi hala-
dás szempontjából is lényeges. 

A helyi vállalkozás erősítése a cél  
fotó: katona lászló

A hazai sütőiparban körülbelül ezer 
vállalkozás működik, a szakágazat 
bruttó termelési értéke mintegy 156 
milliárd forint. A sütőipar megközelí-
tőleg 23 ezer főt foglalkoztat. Az egy 
főre eső éves kenyérfogyasztás 37 kg 
körül alakul.

Évente 37 kg kenyér

A hazai sütőiparban mintegy ezer vállalkozás működik fotó: katona lászló

Czégér Ildikó, a Széchenyi Programiroda operatív igazgatója, dr. Szűcs Lajos, Pest 
megye miniszteri biztosa, Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
 fotó: szpi.hu

A generációváltás a magyar mezőgazdaság kulcskérdése
európa számos országához ha-
sonlóan Magyarország is évek óta 
küzd az utánpótlás kérdésével az 
agráriumban. a fiatalok megszólítá-
sa sürgető kérdés, amelyre mielőbb 
választ kell találni. Többek között 
erről is szó volt az agroinform szer-
vezésében megrendezett „Mi terem a 
neten?” című konferencián. 

Az agrártársadalom előtt álló fontos 
kihívás a generációváltás kérdése. A 
hazai kkv-szektort meghatározó csa-
ládi vállalkozások többségét közel egy 
időben, a rendszerváltást követően ala-
pították, emiatt a vezetőket érintő ge-

nerációváltás problémája a következő 
öt év során éri el őket.

A Földművelésügyi Minisztérium 
Agrárgazdaságért Felelős Helyettes 
Államtitkárságának munkatársa el-
mondta, hogy 2016-ban a képzettséget 
tekintve a gazdálkodók csak több mint 
3 százaléka rendelkezett felsőfokú me-
zőgazdasági végzettséggel, további 10 
százalékuknak középfokú szakirányú 
végzettsége volt. Az agrárszakképzés 
helyzetét nehezíti, hogy a 2016/17-es 
tanévre 13 százalékkal esett az ag-
rárképzésre felvett hallgatók száma a 
2014/15-ös tanévhez képest. A háttér-
ben meghúzódó okok egyike, hogy a 

diákok csupán 16 százaléka véli úgy, 
hogy el fog tudni helyezkedni, ha ag-
rár-felsőoktatásra jelentkezik.

Bolyki Bence portálvezető szerint 
az agráriumban is egyre inkább te-
ret nyerő digitalizáció lehet az egyik 
vonzerő, amely a mezőgazdaság felé 
fordíthatja a fiatalok érdeklődését. Az 
új generációk már a tájékozódásban is 
a legkorszerűbb technológiákra, for-
mákra tartanak igényt. Tury Anikó, az 
Agroinform.hu marketingvezetője elő-
adásában megerősítette: a mobiltelefon 
mint a legfőbb online platform, a hazai 
mezőgazdasági szereplők mindennap-
jainak részévé vált. Az Agroinform 

applikációival a koncentráltabb tarta-
lomfogyasztást, a gyorsabb megjelení-
tést és a személyre szabottabb felhasz-
nálói élményt nyújtja. 

A természettudományi végzettségű-
ek mellett az agrár végzettségűek 
esetében a legmagasabb a munka-
nélküliségi ráta (2014-ben 6,8%). Az 
agrárszektorban elhelyezkedő friss-
diplomások havi nettó átlagjöve-
delménél (2014-ben 149 ezer forint) 
csak a sporttudományokat tanultak 
keresnek kevesebbet.
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Jelentős fejlesztések készültek el Budaörsön, Dunaharasztiban, Gödöllőn,   Dunavarsányban, sikeresnek ígérkező projektek indultak Pátyon és Érden.

Hét munkacsoporttal  az innovációért

Pásztor diána

Az Ipar 4.0 platform hét munkacsoport-
ba szerveződve igyekszik megvalósítani 
az alapításkor meghatározott célokat. A 
csoportok tagjait végigböngészve szinte 
mindenütt találkozhatunk az IPE nevé-
vel, így a „Jogi keretek meghatározása” 
néven működő csoportnál is, melynek 
vezetését is vállalta az egyesület. 

– Sokat várunk a kezdeményezéstől, 
a modell több országban bizonyított – 
mondja Mórucz Norbert, az egyesület 
elnöke arra a kérdésünkre, milyen re-
ményeket fűznek az Ipar 4.0-hoz. – Az 
Ipar 4.0. kihívásai a nagyvállalatokat, 
a kkv-szektort és az ipari parkokat is 
új típusú feladatok elé állítják. Egy 
stratégia végrehajtásának a szervezett 
együttműködés a záloga. Az IPE az 
„alkotmányozási” feladatokban segít, 
elsősorban a jogi keretekkel foglalko-
zó munkacsoportban annak érdekében, 
hogy a platform stabil keretek között és 
„jövőképesen” működjön.

E munkacsoport jelenleg azon dol-
gozik, hogy meghatározza a szervezett 
jogi forma nélküli szabad társulásként 
létrehozott platform végső jogi és szer-
vezeti formáját, s véglegesítse az ideig-
lenes Szervezeti és Működési Szabály-
zatot. Általános cél a munkacsoporton 
belül, hogy elérjék: a törvénykezésben 
alapvetés legyen annak vizsgálata, 
hogy az új jogszabályok milyen köl-
csönhatásba lépnek a digitális gazda-
sággal és a társadalommal.

ugyanannyiért autózunk
PáL attiLa

Ha nincs hír, az jó hír – tartja az angol 
közmondás, és ez mindig, mindenhol 
igaz, ahol és amikor fizetendő díjakról 
esik szó. Különösen jó hír, ha nem drá-
gul a közlekedés, és azon belül az au-
tópálya-matricák. Így idén például Pest 
megyében ugyanannyiért autózhatunk 
a változatlan hosszúságú fizetős szaka-
szokon. 

Autósként kezdjük már megszokni, 
hogy a gyorsforgalmi utak használa-
táért fizetnünk kell. Ráadásul a válto-
zatlanul 5000 Ft-ba kerülő éves megyei 
matricák bevezetésével – 2015. január 
1. – megszűnt a fővárost majdnem kö-
rülölelő gyorsforgalmi út egyes szaka-
szainak ingyenessége is.

Ha már fizetünk, elvárjuk, hogy au-
tónkat ne érje károsodás az utak álla-
pota miatt. Ez néha kellemetlenséggel 
is jár, hiszen a szükséges útfelújítások 
mindig lassítják a forgalmat. Az utak 
állapotáról a Magyar Közút Zrt. Pest 
megyei Igazgatóságától kértünk felvi-
lágosítást. 

– Az idei tél  milyen károkat okozott 
a megye közútjain?

– Pest megyében általában az ónos 
eső és a tartós fagy okozott komolyabb 
fennakadásokat, az északi részen pedig 
ezeken felül a jelentős mértékű havazás 
jelentett komoly kihívást.

A téli üzemeltetési időszakban a 
síkosságmentesítés és a hóeltakarítás 
az elsődleges feladat. A folyamatos és 
tervezett útellenőrzések során munka-
társaink figyelemmel kísérik a kialakult 
burkolathibákat. Javításukra ilyenkor 
azonban csak ideiglenes jellegű tech-
nológiával – hidegaszfalt beépítésével 
– van lehetőség. Így előfordulhat, hogy 
a burkolathibák ismételten kialakulnak, 
mivel az alkalmazott anyag plasztikus, 
hogy hidegben is bedolgozható legyen. 
Munkatársaink a csapadékmentes na-
pokon folyamatosan végzik a burkolat-
hibák javítását.

Ugyancsak folyamatosan ellenőriz-
zük és karbantartjuk a csapadékvíz-el-
vezető rendszereket is, hogy ne álljon 
meg a víz az útburkolaton. Mindemellett 
több alkalommal kellett havária jellegű 
feladatot is elvégeznünk a környező te-
rületekről az útburkolatra került nagy 
mennyiségű csapadékvíz elvezetése, va-
lamint a hordalék eltávolítása miatt. 

– Változtat-e ez a felújítási terveken? 
– Társaságunk minden évben elké-

szíti a felújítandó utak listáját. Sajnos, 
Pest megyében is találhatunk nem meg-
felelő állapotú szakaszokat még a nagy 
forgalmú, hálózati szempontból is je-
lentős szerepet betöltő utakon is. 

Fontos kiemelnünk, hogy a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. az országos köz-
utak üzemeltetője és fenntartója, a tel-
jes körű útrekonstrukciók azonban már 
nem tartoznak társaságunk kompeten-
ciájába, és a felújításokra szánt források 
elosztására is csupán javaslatot tehe-
tünk, illetve a felújítás szakmai előkészí-
tésben veszünk részt. A kormány dönté-
se alapján 2016-ban elindult a Komplex 
Útfelújítási Program. Ennek keretében 
több Pest megyei útszakasz már tavaly 
megújult. Társaságunk mindent elkövet, 
hogy finanszírozási lehetőséget találjon 
a rossz állapotú utak javítására, hiszen 
ez közös érdekünk. 

Összegezve, társaságunk rendelkezik 
felújítási és javítási tervekkel, illetve 
ütemezésekkel, amelyek természetesen 
a kialakult helyzet vagy rendkívüli út-
állapot-változás függvényében korri-
gálhatóak.

- Van-e elegendő gép, szakember és 
anyagi forrás az utak rendben tartásá-
hoz? 

– A napi üzemeltetési, karbantartási 
feladatok elvégzéséhez és az útállapo-
tok szinten tartásához elegendő forrás-
sal rendelkezünk. Azonban a burkolat 
állapotának nagyobb fokú felújításához 
idén létszámbővítésre és a géppark fej-
lesztésére is sor kerül.  

– Mennyi idő alatt végezhetnek a téli 
károk megszüntetésével, kijavításával? 

– Most az jelenti az igazi kihívást, 
hogy a téli időszak után – a környezeti 
hatások miatt – a tömegesen jelentkező 
burkolathibákat nem lehetséges egyide-
jűleg felszámolni a teljes úthálózaton, 
hanem csak ütemezetten haladva. Ezért 
várható, hogy a kisebb forgalmú utakra 
csak később kerül sor.   

Mérnökségeink folyamatosan végzik 
a felmérést, majd a téli útüzemeltetési 
időszak után, ütemterv szerint, a gépka-
pacitás és az időjárás függvényében fog-
ják elvégezni a szükséges javításokat.

A Nemzeti Technológiai 
Platform hazai kutatóinté-
zetek, oktatási intézmények 
és magyarországi telephely-
lyel rendelkező vállalkozá-
sok részvételével alakult 
meg. Tevékenysége külö-
nösen az Irinyi-terv kiemelt 
ágazatait, többek között a 
járműgyártást, az egészség-
ipart és -turizmust, az élel-
miszeripart, a zöldgazdasá-
got, az infokommunikációs 
szektort érinti. Mit várnak 
a kezdeményezéstől? – kér-
deztük Mórucz Norbertet, 
az Ipari Parkok Egyesület 
(IPE) elnökét.

A Stratégiai Tervezés munkacso-
portjában is megtaláljuk az IPE-t. Itt 
a tagok arra keresnek választ, hazánk 
hogyan tud megfelelni az Ipar 4.0 kihí-
vásainak, miként közelíthetünk a nem-
zetközi gyakorlatokhoz. Munkája során 
a csoport elemzi az ipari fejlődés és a 
digitalizáció új nemzetközi trendjeit, 
felméri Magyarország specifikus hely-
zetét, hogy aztán stratégiai célokat fo-
galmazzon meg, s kitűzze az esetleges 
kutatási-fejlesztési irányokat, kitörési 
pontokat. Az ipar digitalizációját elő-
mozdító nemzeti stratégia megvalósítá-
sa az Infokommunikációs technológiák 
munkacsoporthoz kapcsolódik, mely a 
nemzetközi trendek figyelembevételé-
vel fogalmaz meg ajánlásokat a hazai 
gazdasági szereplőknek. A humán erő-
forrás problémaköre a Foglalkoztatás, 
oktatás és tréning munkacsoporthoz, 
míg a hazai technológiák, a gondolko-
dásmód és kultúra fejlődésének előse-
gítése a Kísérleti mintarendszerek nevű 
munkacsoporthoz tartozik. Az Innová-
ció és üzleti modell munkacsoport köz-
vetlen célja pedig az, hogy a platformba 
belépők ipari és intézeti kutatási poten-
ciálja erősödjön, innovációs képességük 
fokozódjon, ezáltal elősegítse hazánk 
általános technológiai fejlődését is.

A fent említett munkacsoportok te-
vékenységében tehát aktívan közremű-
ködik az Ipari Parkok Egyesület, mely 
– mint az ország valamennyi régiójá-

ban – Közép-Magyarországon is aktív. 
– Az országos tudományos és techno-
lógiai parkok rendszerét fejlesztő mun-
kánk egyik első állomása Százhalom-
batta volt, ahol több K+F+I projektet 
terveztünk meg – emeli ki egyik Pest 
megyei vonatkozású eredményüket 
Mórucz Norbert. – Ezek közül kiemel-
kedik a Korrózióvédelmi Kutatóköz-
pont, amit a SZÁKOM, az Ostorházi 
Bevonattechnika Kft., a MOL Nyrt. és 
az IPE szakmai támogatásával kíván 
a park megvalósítani. Üllő városával 
is kiváló az együttműködésünk, a te-
lepülés ipari parkjainak fejlesztését se-
gítjük. A hagyományos ipari parkokkal 
is remek a kapcsolatunk, fejlődésüket 
folyamatosan nyomon követjük. A ko-
rábbi EU-s költségvetési időszakokban 
elindult projektek már lezárultak,  je-
lentős fejlesztések készültek el Buda-
örsön, Dunaharasztiban, Gödöllőn és 
Dunavarsányban, valamint sikeresnek 
ígérkező projektek indultak Pátyon, 
Gödön és Érden (Modern Városok 
Program).

Erre a folyamatra vélhetően kedve-
ző hatással lehet az Ipar 4.0 platform 
létrejötte és maga az Irinyi-terv is. Az 
IPE kiemelt figyelmet fordít régiónkra. 
– A terv meghatározó ágazataiban ve-
zető vállalatok jelentős része működik 
a megyében. Munkánk során fontosnak 
tartjuk, hogy a Közép-magyarországi 
régió megfelelően képviseltesse magát 

a platformban, ezért az IPE a Pest Me-
gyei Önkormányzattal folyamatosan 
konzultál az innovatív projektek ter-
vezéséről és igyekszik szakmai oldalról 
egyfajta motorja lenni a megyei fejlesz-
téseknek. E folyamatban kiemelkedő 
partnerünk még a Pest Megyei Mérnök 
Kamara, ahol felbecsülhetetlen értékű 
mérnöki tudás összpontosul. Pest Me-
gye Közgyűlése január 27-én döntött 
arról, hogy az Önkormányzat csatla-
kozni kíván a platformhoz, az IPE üd-
vözli a döntést.

Mórucz Norbert nagyobb szervezett-
séget, koherens projekttervezést, több 
fejlesztési forrást és a megyei vállala-
tok közötti együttműködés fejlődését is 
várja ezektől a fejleményektől. 

Százhalombatta volt a tudományos és technológiai   parkok rendszerét fejlesztő munka egyik első állomása fotó: katona lászló

» Az ipar 4.0. 
kihívásai a nagy-
vállalatokat, a 
kkv-szektort és az 
ipari parkokat is 
új típusú feladatok 
elé állítják.«

A tAvALyiAkAt cseréLni keLL nagykovácsiban mérik 
a légszennyezettséget
PML

a Földművelési Minisztérium „Fűts 
okosan!” kampánya keretében az Or-
szágos Meteorológiai szolgálat január 
24-én mobil mérőállomást telepített 
a Nagykovácsi polgármesteri Hivatal 
parkolójába, hogy 24 órás mérést vé-
gezzen. 

A vizsgálat során látható volt a szeny-
nyező anyagok aktuális koncentrációja, 
és a szennyezés fő forrására is követ-
keztetni lehet. A mérés eredményeiről 
a lakosság is kapott tájékoztatást. Az 
elemzés megállapította, hogy a PM2,5 
és a PM10 érték magas.

Jó lenne, ha Nagykovácsi mintaadó 
lehetne a helyes fűtési módok és tech-
nológiák alkalmazása terén, hiszen így 
mérsékelni lehet a fűtési szezonban a 
szálló por mennyiségét. 

A téma kapcsán V. Német Zsolt 
környezetügyért, agrárfejlesztésért és 

hungarikumokért felelős államtitkár a 
levegő tisztaságáért végzett kampány 
keretében Nagykovácsiban tartott saj-
tótájékoztatót. Hangsúlyozta, hogy el 
kell oszlatni azt a tévhitet, amely sze-
rint a rossz levegőt elsősorban az ipari 
szennyezés és a közlekedés okozza. A 
levegő minőségét leginkább a kismére-
tű szálló por rontja, amelynek legjelen-
tősebb része a lakossági tüzelés nyo-
mán keletkezik. A helyes fűtési mód 
megválasztása sokat javíthat a levegő 
minőségén. A szilárd tüzelésű berende-
zéseknél a kemény, száraz fát érdemes 
előnyben részesíteni. Javasolta, hogy 
lehetőleg ne fűtsenek szénnel, külö-
nösen ne lignittel. A hulladékkal való 
tüzelés kifejezetten tilos. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkor-
mányzata a Herman Ottó Intézettel 
együttműködve fog lépéseket tenni a 
levegőminőség javítása érdekében. 

A versenyképesség javításáért
pml

Első alkalommal ülésezett a Magyar–
Iráni Gazdasági Vegyesbizottság febru-
ár 7-én  Budapesten. 

A plenáris ülés keretében együttmű-
ködési szándéknyilatkozatot írt alá az 
IPE és az iráni Kisipari Vállalkozások és 
Ipari Parkok Szervezete (ISIPO). A szán-
déknyilatkozat aláírására egyéves elő-
készítő munka eredményeképpen került 
sor. Az együttműködés fókuszában a 
tudományos és technológiai parkok, az 
ipari parkok és a kkv-k versenyképes-

ségének növelése áll, mely célok érde-
kében több területen működik együtt az 
IPE és az ISIPO.

A két ország modellje több szem-
pontból is hasonlít, ezáltal egységes 
keretet biztosít a közös befektetések, 
beruházások, innováció és kereskede-
lem számára. A munkaterv része egy 
ipari munkacsoport felállítása, mely 
3 hónapon belül megkezdi az együtt-
működésben meghatározott feladatok 
előkészítését. 

Az együttműködési szándéknyilatkozat aláírása 

Az ónos eső és a tartós fagy okozott 
komolyabb fennakadásokat 
 fotó: katona lászló
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Vida tünde

Az önkormányzati működés tekinte-
tében, úgy gondolom, szerénytelenség 
nélkül állíthatjuk, hogy mind a jogsza-
bályokban előírt, mind az önként vállalt 
feladatainkat megfelelően el tudtuk látni 
úgy, hogy a különböző önkormányza-
ti szolgáltatások tekintetében feladat-
csökkenés nem volt, sőt bővítettük a 
tevékenységi kört – értékelt a helyi lap-
nak adott interjújában Schulcz József, 
Újhartyán polgármestere. Arról is beszá-
molt, hogy folytatni tudták a gazdasági 
programban meghatározottak szerint az 
önkormányzati fejlesztéseket. 

A város sikerrel szerepelt tavaly a 
Holnap városáért Díj 2016 „Nem mind-
egy hol, hogyan élünk!” szlogennel 
2013-ban indított programon. A díj 

Élhetőbb, fenntarthatóbb település
békés évet zárt A HoLnAP városA díjAs újHArtyán

A békés, nyugodt épít-
kezés éve volt 2016 
Újhartyánban. A város a 
Holnap városáért 2016-os 
pályázaton A kultúra, az 
örökség, a művészet meg-
őrzéséért kategória egyik 
díjazottja volt.

arra ösztönzi a településeket, hogy sa-
ját adottságaik, igényeik szerint tegyék 
minél élhetőbbé, fenntarthatóbbá ottho-
nukat az ott élők, s a települések mások 
számára is vonzóvá, tiszteletre méltóvá 
váljanak. A pályázat városi önkormány-
zatok számára nyújt lehetőséget arra, 
hogy teljesítményüket, eredményeiket 
mérlegre téve különböző kategóriákban 
védjegyhasználatra nyerjenek jogo-
sultságot. Újhartyán önkormányzata A 
kultúra, az örökség, a művészet meg-
őrzéséért kategóriában nyerte el a díjat 
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waLter béLa

Ismerőseim között akad igazi „med-
vetípus”, aki a tél elején „betáraz” vi-
taminokból és csodateákból, s a meleg 
szobából kukucskál kifelé, úgy várja a 
tavaszt. De persze van olyan is, aki − 
mit sem törődve a zimankóval – kedvére 
hódol a tél örömeinek.

Sajnos hazánk nem igazán nagyha-
talma a téli sportoknak, így sokaknak el 
kell utazniuk valamelyik − ilyen szem-
pontból − jobb adottságú országba. Ám 
mi hadd legyünk most havas tájakban 
gyönyörködő optimisták, felidézve Hofi 
Géza klasszikus bonmot-ját, mely sze-
rint: „Alaposan felkészültünk a télre, de 
hóra nem számítottunk…”

Nos tehát, ha február közepe hóeséssel 
ajándékoz meg bennünket, akkor a le-

Mozogjunk télen is!
Tíz legszebb kirándulóhelyünkből három PesT megyÉben vAn

Teljes felelősséget vállalunk a fenti címért, jóllehet a 
derűlátó időjósok szerint: „január, február, itt a nyár!”. 
Ráadásul e sorok írásakor nem tudhatjuk, hogy mire 
lapszámunk az olvasók kezébe kerül, Tél tábornok csa-
patai éppen támadásba lendülnek-e, avagy vert hadként 
tocsognak a skandináv tájak felé. 

siklástól a sífutásig, a snowboardozástól 
a nem túl eszközigényes hógolyózásig 
számos sportolási lehetőség közül válo-
gathatunk. S ha nem is a befagyott ta-
vaink jegén, de valamelyik műjégpályán 
bárkinek bármikor bemutathatjuk csöp-
pet sem átlagos korcsolyatudásunkat.

Abban azonban a pillanatnyi hó-
viszonyoktól függetlenül bizonyosak 
lehetünk, hogy a téli erdő ezernyi 
szépséggel várja a kirándulókat. A 
Pest megyében élők kifejezetten sze-
rencsés helyzetben vannak, hiszen a 
turisztikai bedekkerek szerint hazánk 
tíz legszebb kirándulóhelye közül há-
rom is nálunk található. Nevezetesen 
a Börzsöny, a Pilis és az utóbbin belül 
a festői Visegrád.

Kedvcsináló szándékkal említjük 
meg, hogy a Duna–Ipoly Nemzeti Park 
területén található Nagy-Hideg-hegy 
a Börzsöny harmadik legmagasabb 
hegycsúcsa, s 864 méteres magassá-
gával télen is népszerű kirándulóhely, 
amely Királyrétről indulva több túra-
útvonalon keresztül is megközelíthe-
tő. Visegrádon februárban is kedvelt 
a téli–nyári bobpálya, amelynek kö-
zépső kanyarjaiból gyönyörű rálátás 
nyílik a Fellegvárra. Dobogókő a Pilis 
szívében, szintén a Duna–Ipoly Nem-

zeti Park területén található, s a hegy-
ség egyik legnépszerűbb kirándulóhe-
lye. A jól kiépített turistaútvonalakon 
könnyű téli sétát tehetünk. A téli táj 
igazán pazar látványt kínál minden-
kinek.

Az elszántabb kirándulóknak íme, két 
grátisz ajánlatunk: egy hozzávetőlegesen 
12 km-es börzsönyi túra a Márianosztra 
– TVK-forrás – Galambos-rét – Kopasz-
hegy – Só-hegy – Sóhegyi-rét – Érsek-
tisztás – Kóspallag útvonalon, s egy 16 
km-es a Pilisben a Dömös – Rám-sza-
kadék – Lukács-árok − Vadálló kövek 
– Prédikálószék – Király-kút – Szőke-
forrás völgy – Dömös rajt-, illetve cél-
állomással.

S hogy miben különbözik a téli tú-
rázás a más évszakokétól? Télen foko-
zottabban igaz, hogy a túraöltözet leg-
fontosabb célja a test melegen tartása. 
Fontos, hogy rétegesen öltözködjünk! 
Legyen rajtunk egy hatékony izzad-
ságelvezető öltözet, felette egy vagy 
két melegítő (polár) réteg, efelett pedig 
egy víz- és szélálló réteg. 

Húzzunk hát bátran túrabakancsot, 
a termoszt töltsük csordultig forró teá-
val: higgyék el, egy börzsönyi vagy 
pilisi kirándulás felüdíti testünket-lel-
künket! És persze bármikor rászánhat-
juk magunkat akár csak egy kiadósabb 
téli sétára is, hiszen ne feledjük, hogy a 
láb mindig kéznél van… 

Idén szerencsések voltak azok, akik a téli 
sportok szerelmesei, mivel a magasan 
fekvő területeken síelni is lehetett 
 fotó: pixabay

A kultúra, az örökség, a művészet megőrzéséért nyertek díjat fotó: pestmegye.hu

A Szent István Egyetem keretein 
belül működő Élelmiszertudományi 
Kar jelenleg az ország egyetlen olyan 
felsőoktatási intézménye, amelynek 
képzési rendszere átfogja az élel-
miszermérnök-képzés teljes körét, 
továbbá önálló doktori programmal 
is rendelkezik. A teljes körű, minden 
élelmiszeripari ágazat igényeit kielé-
gítő egyetemi szintű élelmiszeripari 
mérnökképzés évtizedek óta folytat-
ja sikeres oktatási és kutatási tevé-
kenységét.

Az élelmiszermérnök alapszak Kisvár-
dán történő elindításával lehetőséget 
kapnak a felsőoktatásban való részvé-
telre azok is, akik az ország hátrányos 
helyzetű régióiban élnek, és települé-
sük közelében nem található felsőok-
tatási intézmény. Az egyetem sikeresen 
működő képzéseinek indításával és ok-
tatóinak közreműködésével azt a ver-
senyképes tudást tudja majd nyújtani 
Kisvárda és a régió fiataljai számára, 
melynek elsajátítása számukra a hely-
ben maradás és a tudásgazdaságban 
való magas színvonalú teljesítés lehe-
tőségét biztosíthatja.

– A hét féléves alapszakra jelentke-
ző hallgatóknak, akik a Szent István 
Egyetem teljes értékű hallgatói lesznek, 
oktatóink a színvonalas elméleti tudást 

élelmiszermérnök-képzést indít 
a szent istván egyetem kisvárdán

adják át, míg a Kisvárda Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központtal együtt-
működő helyi vállalatok, vállalkozások 
a gyakorlati helyeket fogják biztosíta-
ni – hangsúlyozta dr. Tőzsér János, a 
Szent István Egyetem rektora. 

– A Képzési Központtal közösen 
kívánjuk feltérképezni a regionális 
munkaerőpiaci igényeket, s a válto-
zásokhoz igazodva alakítjuk majd a 
képzésünk szakmai tartalmát. Együtt-
működésünk nem titkolt célja, hogy a 
képzésben részt vevő hallgatók piac-
képes diplomával és azonnal haszno-
sítható tudással helyezkedjenek el a 
munkaerőpiacon – mondta a rektor.

A Kisvárdán induló, államilag fi-
nanszírozott és önköltséges, levelező 
munkarendű élelmiszermérnök alap-

A gödöllői Szent István Egyetem a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Köz-
ponttal együttműködve kihelyezett élelmiszermérnök BSc-képzést indít levelező ta-
gozaton 2017 szeptemberétől – hangzott el a felvételi tájékoztatón.

és a védjegyhasználatot Debrecen, Tata, 
Gyula, Mórahalom, Szekszárd és Zala-
egerszeg mellett. A felhívást harmadíz-
ben közzé tévő City Hungary ügyvezető 
igazgatója, Takács Júlia korábban azt 
nyilatkozta, hogy ösztönözni szeret-
nék a településeket arra, hogy büszkék 
legyenek saját értékeikre, teljesítmé-
nyükre. Hogy elhiggyék: megvan min-
den képességük és készségük arra, hogy 
saját adottságaik, igényeik szerint minél 
élhetőbbé, minél fenntarthatóbbá tudják 
tenni otthonukat. 

szak iránt érdeklődők 2017. február 
15-ig adhatják be a jelentkezésüket 
elektronikusan a www.felvi.hu online 
felületen. 

Jelentős 
fejlesztések 
a dunakeszi 
járásban
waLter béLa

Tavaly december végén három kor-
mányrendeletben összesen több mint 
ötmilliárd forint fejlesztési forrást ítél-
tek oda Pest megye ötös választókerü-
letének különböző beruházásaira. 

Mint azt dr. Tuzson Bence kor-
mányzati kommunikációért felelős 
államtitkártól, a terület országgyűlési 
képviselőjétől megtudtuk, a jelentős-
nek tekinthető pénzösszeg két részből 
tevődik össze: egyrészt sportintézmé-
nyek fejlesztésére több mint 2,3 milliárd 
forint áll rendelkezésre, másrészt a 2,8 
milliárd forint összértékű egyházi célú 
támogatásnak köszönhetően egyebek 
mellett több iskola, illetve óvoda épül-
het majd az elkövetkező időszakban. 

Dunakeszin a Magyarság sportpá-
lyára régóta tervezett sportközpont 
részeként egy futsalcsarnok fog épülni, 
amely még több sportágnak tud helyet 
biztosítani a térségben. A sportközpont 
− a TAO-támogatáson túl − 900 milli-
ós kormányzati forrásból valósul meg. 
Megépülésével újra feléleszthető lesz a 
városban nagy hagyományokkal ren-
delkező birkózás és torna is.

Hasonlóan nagy, 780 millió forint 
támogatásban részesül a kajak-kenu 
sportnak otthont adó nyíltvízi edzőköz-
pont épületének beruházása is, az ah-
hoz tartozó kiegészítő létesítményekkel 
együtt Gödön és Dunakeszin. A létesít-
mény a jövőben edzőtáboroknak adhat 
majd helyet, illetve dunai vízitúrázók 
igényét is kielégítheti a megépülő szál-
láshelyeknek és közösségi helyiségek-
nek köszönhetően. Ugyancsak ebből 
a kétmilliárdot jóval meghaladó ösz-
szegből jut pénz egy Dunakeszin meg-
épülő szabadtéri medence fejlesztésére, 
műugrótoronnyal együtt. 

Futsalcsarnok épül a Magyarság sportpá-
lyán fotó: mészáros péter

hirdetés

Januártól kétszeresére nőtt 
az ellátott települések száma
wb

2017 januárjától a korábbi 46 helyett 
immár 89 település tartozik a Zöld Híd 
program szolgáltatási területéhez. azaz 
majdnem kétszeresére nőtt a hulladék-
szállításban közvetlenül ellátott települé-
sek száma, sőt további csatlakozások is 
várhatók. 

A Zöld Híd Program területén található 108 
település szinte mindegyikét érintő válto-
zások történtek az elmúlt hónapokban. Az 
év elején két kisebb közszolgáltató is befe-
jezte hulladékgazdálkodási tevékenységét, s 
ezzel alvállalkozói státuszuk is megszűnik. 
Az ipolytölgyesi székhelyű Észak-Pest Nyu-
gat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (ÉNMK) és a bernecebaráti 
Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. eszköz- és 
dolgozói állományát a Zöld Híd vette át. 
Az érintett társaságok közül az ÉNYMK 
Nonprofit Kft. 29 települést, a Tiszta Vidé-
kért Nonprofit Kft. 14 települést látott el. 
Január elején a Maros Kft. hat települése és 
még további kilenc (köztük Csömör) nyil-
vánította ki szándékát, hogy csatlakozzon a 
Zöld Híd Program szolgáltatási övezetéhez.

Az átvett településekkel a Zöld Híd ha-
zánk egyik legnagyobb hulladékgazdál-

kodási közszolgáltatója lesz. A lakosság 
szempontjából lényeges információ, hogy 
miközben a szolgáltatás színvonala emel-
kedik, az átvett településeken a hulladék-
szállítás díja nem változik. 

A szelektíven gyűjtött hulladékot vagy a 
Zöld Híd által biztosított, speciális zsákban 
vagy bármilyen átlátszó zsákban lehet ki-
helyezni tisztán és összetaposva. A kihelye-
zett zsákoknak megfelelő számú cserezsákot 
biztosítanak ingyenesen. A gyűjtőzsák lehe-
tőleg ne legyen lyukas és legyen a szájánál 
összefogható, a gyűjtőedény (kuka) fedele 
pedig legyen lecsukható állapotban. 

A hulladékszállítás díja nem változik
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Ìfolytatás az 1. oldalról
Az előző század kalendáriumai, lexi-
konjai tanúsága szerint naptári pontos-
sággal zajlottak a farsangi események a 
magyar nép körében. A farsang egyko-
ron felölelte a vízkereszttől egészen 
hamvazószerdáig tartó idő-
szakot. A nagyböjt előtti 
napokat hatalmas lak-
mározások és mulat-
ságok előzték meg. 
Ma már talán 
kevesen tudják, 
hogy a farsang 
utolsó szombat-
jának estéjétől 
húshagyókedd éj-
félig tartó napokat 
együttesen a farsang 
farkának nevezik, s a 
hét hátralévő részének 
a csonkahét nevet adták. 
A farsang utolsó csütörtökje a 
kövér csütörtök, ilyenkor készülnek a 
lakomák. Szombaton este megkezdő-
dik a farsangolás - egyes helyeken an-
nak a palack bornak a megnyitásával, 
amelyet az előző évi legényavatáskor 
ástak  el a kocsma földjébe. Vasárnap-
tól zajlik a szomszédolás, a barátok, 
rokonok sorra látogatják egymást. A 
hamvazószerdát követő csütörtökön – 
amit csonka vagy torkos csütörtöknek 
is hívnak – felfüggesztik a böjtöt, hogy 
minden farsangi maradékot elfogyasz-
szanak. Évszázados hagyományra te-
kint vissza a mohácsi busójárás, amely 
minden évben a böjti időszak eleje, azaz 
húshagyókedd előtt hat nappal veszi 
kezdetét. A hiedelem szerint a tél utolsó 

Az álarcos tavaszvárás örömünnepei

Az ecseri farsangon kedvelt volt a „rejtőzködés” fotó: szatmári zsuzsanna 

Az utoLsó szoMbAttóL HúsHAgyókeddig A palóc 
bakkuszjárás és 
a bolondkerék
Bárth dánieL

A téli munkák között kiemelkedő sze-
repű közösségi munkavégzés, például a 
fonó közkedvelt időszaka is ez. A far-
sang farkát jelentő utolsó három napon 
a fonóbeli színjátékokat kivitték az ut-
cára. A falusi farsangok szinte elma-
radhatatlan eleme az utcai felvonulás, 
amelynek résztvevői jelmezekbe öltöz-
tek: zsánerfigurákat („orvos”, „pap”, 
„cigány”, „medve” stb.) elevenítettek 
meg. A menet résztvevői jeleneteket 
is előadtak. Különösen elterjedt volt 
a Konc király és Cibere vajda vetélke-
dését bemutató játék, amely egyúttal 
a farsangi dőzsölés és a közelgő böjt 
visszafogottsága közötti „küzdelmet” is 
szimbolizálta. Az Ipoly menti palócok-
nál bakkuszjárásnak nevezett jelmezes 
felvonulásban a többfelé ismert bolond-
kerék is megjelent. De nem maradhatott 
el a farsangi bál sem. A 19. században a 
bálok három napig is eltartottak. Hely-
színük a kocsma, később a kultúrház 
volt. A legényes virtus kimutatásával 
gyakran együtt járó mulatozás, italozás 
gyakran torkollott verekedésbe, bics-
kázásba. A hatósági vizsgálatok doku-
mentumai adott esetben kiváló néprajzi 
források lehetnek. A farsangi étkezést 
évszázadok óta a dőzsölés jellemezte. 
Ennek legismertebb részét az olajban 
sütött édes tészták, a farsangi fánkok 
képezték. A fánkot Turán pampuskának 
hívták. Ugyanitt farsang keddjén rétest 
is sütöttek az asszonyok. A kelt tészták 
mellett a csörögefánkok (más néven: 
herőce) is elterjedtek voltak. E hagyo-
mányos ételek eredete nehezen kibogoz-
ható. Tanulságos, hogy farsangi fánkra 
vonatkozóan főúri körökből már a 17. 
század eleje óta van adatunk. Több mint 
valószínű, hogy a néphagyományba az 
ezt követő évszázadok során „szállt alá” 
az étel elkészítésének divatja. 

napjaiban a Nap legyengül és a gonosz 
szellemek életre kelnek, ezért kell nagy 
zajt csapni és tüzeket rakni, „alakosko-
dással” elriasztani a rosszat.

A máglyarakás, a tél és a rossz szelle-
mek elijesztése, a telet jelképező szalma-
bábu elégetése, a zenés-táncos mulat-
ság, a farsangtemetés, a disznótor több 
Pest megyei település programkínálatá-
ban is megtalálható, a szentendrei skan-
zen pedig az elmúlt évekhez hasonlóan 
gyerekeknek, diákcsoportoknak mutatja 
és tanítja meg a hagyományos népszo-
kásokat, pontosan úgy, ahogyan előde-

Csóka László festőművész legújabb ki-
állítása éppen ötvenedik születésnap-
ján nyílt meg. A „Sodrásban” címet 
viselő tárlatot Németh Nóra művészet-
történész mutatta be az érdeklődőknek 
Százhalombattán, a „Matrica” Múze-
umban. A művész legújabb tárlatán 
letisztult, színes absztrakt művei sze-
repelnek. 

Csóka László a kerek évfordulót több 
nagyszabású magyarországi, illetve 
külföldi kiállítással szeretné ünnepelni, 
a közönsége számára pedig művészi él-
ménnyé varázsolni. Korábban tájképet, 
portrét festett, az erdélyi tájak, épületek, 
tárgyak, érdekes emberek ihlették meg. 
2010-ben azonban stílust váltott, azóta 
egy misztikus, különleges világot jelenít 
meg absztrakt művein keresztül. 

„Jelek az útról” című kiállítását 
2013-ban láthatta a közönség ugyan-
csak a „Matrica” Múzeumban. Ez egy 
nagy utazás kezdeti állomása is volt 
egyben, hiszen meghívást kapott egy 
Krím-félszigeti kiállítássorozat bemu-
tatására, ami a mai napig is tart. 

Csóka László 1967. január 24-én a 
partiumi Selymesilosván született, fia-
talkorát a szilágysági Zilahon töltötte. 
A festészettel először Szabó Vilmos 
festőművész műhelyében ismerkedett, 
majd szülei szakkörökbe és magánfes-
tőkhöz íratták be, ahol előbb a rajzolási 
képességeit fejlesztette, majd a festészet 
technikáit sajátíthatta el. Érettségi után 

sodrásban ötvenévesen
Misztikus, küLönLeges viLág

Letisztult, színes absztrakt műveit mutatja be a százha-
lombattai „Matrica” Múzeumban nyílt kiállításán Csóka 
László. Az éppen a kiállítás megnyitójának napján öt-
venedik születésnapját ünneplő festő több nagyszabású 
tárlatot tervez idén. 

beiratkozott a Zilahi Népművészeti Is-
kola festő szakára, ahol Man Nicolae 
festőművész volt a tanára. 1989-ben, 
mielőtt befejezhette volna tanulmányait, 
egy sorsfordulat miatt átszökött a zöld-
határon Magyarországra az akkor még 
tomboló romániai kommunista dikta-
túrából. Százhalombattára került, ahol 
bekapcsolódott a művészeti életbe. Fes-
tett Cipruson, templomokban szekkókat 
bizánci stílusban, illetve Százhalombat-
tán a 100 éves római katolikus temp-
lom szekkóit is ő készítette. Tagja több 
művészeti egyesületnek, számos egyéni 
és csoportos hazai és nemzetközi kiállí-
tása volt Budapesten, Százhalombattán, 
illetve több más városban.

Csóka László huszonhét éven át 
élt Százhalombattán, ahonnan 2006-
ban családjával Adonyba költözött. A 
munkáiból rendezett kiállítás március 
16-ig látható. 

Csóka Lászlónak számos kiállítása volt 
itthon és külföldön  fotó: hirtukor.hu

Egymást érik a bálok fotó: fortepan

2017.03.08-án 
19.30-tól 22.00 óráig 

csak nőknek 
vagyunk nyitva:

zene, aromaterápiás 
medence, 

vizitorna-vizizumba 
és talpmasszázs.

a rendkívüli belépő ára: 
500,- Ft/fő

ez a mi ajándékunk. 
Leányfalu Termálfürdő kft. 

- valami jónak 
a kezdete.

facebook: 
Leányfalu Termálfürdő

Csak csajok est
- rendkívüli nőnap!

A farsangi fánk hozzávalói: 30 dkg liszt, 
4 nagyobb tojás sárgája, 5 dkg vaj, másfél 
dkg élesztő, másfél dl tej, 4 dkg porcukor, 
kevés citromhéj, olaj a sütéshez. A tejben 
felfuttatjuk az élesztőt, közben kikeverjük 
a tojássárgáját egy kanál cukorral, és a cit-
rom reszelt héjával ízesítjük. A lisztet egy 
csipet sóval, a kikevert tojássárgájával, az 
élesztővel alaposan összedolgozzuk. Víz-
gőz felett felolvasztjuk a vajat, és óvato-
san a masszához adagoljuk, majd egy ka-
nállal jól összekeverjük. Amikor a tészta 
hólyagosodni kezd, elválik az edény falá-
tól, ruhával letakarjuk, és egy melegebb 
sarokban keleszteni kezdjük. Ha megkelt 
a tészta, kilisztezett deszkára borítjuk, ki-
nyújtjuk és kiszaggatjuk, majd az egyes 
darabokat konyharuhán hagyjuk kicsit 
pihenni, kelni. Ezután minden darab kö-
zepét kissé benyomjuk, a benyomott olda-
lával lefelé forró olajba tesszük, és lefedve 
sütni kezdjük. Amikor már megpirult, át-
fordítjuk és fedés nélkül készre sütjük. Már 
készen is van a csodálatos fánk, keressünk 
hozzá házi baracklekvárt a kamrában.

ink ünnepeltek. A pilisi városkákban, 
falvakban több szokást elevenítenek fel 
ezekben a napokban. Korábban jellem-
ző volt, hogy a farsang temetésekor egy 
arra vállalkozó fiatalembert letakart tek-
nőben vittek végig az utcákon, gyertya 
helyett kolbásszal a kézben búcsúztatták 
a „halottat”. A szokások persze minde-
nütt mások, a maskara mögé rejtőzést, a 
bálokat, mulatságokat viszont nem sza-
bad kihagyni, s a fánk szintén elmarad-
hatatlan minden asztalról, ezért hát elő a 
vállalkozó kedvvel, és mi is tegyünk az 
asztalra a hagyományos édességből. 

a farsangi és a csörögefánk
A csörögefánk hozzávalói: 40 dkg liszt, 10 dkg vaj, 5 nagyobb tojás sárgája, 5 
dkg porcukor, fél pohár tejföl, fél dl rum, olaj, 5 dkg vaníliás cukor, egy csipet 
só. A liszthez morzsoljuk a hideg vajat, hozzáadjuk a tojássárgáját, a porcukrot, 
a tejfölt és a csipet sót (rummal ízesíthetjük). Összegyúrjuk, cipóvá formázzuk, 
25 percre pihenni hagyjuk. Kinyújtjuk, kb. egy centi vastag tésztát kell kap-
nunk, s derelyevágóval kétcentis darabokra szaggatjuk. Középen kissé megvág-
juk az így kapott darabokat, a tészta végét ezen a lyukon keresztül átfűzzük. 
Forró olajban aranysárgára sütjük, fahéjas vagy sima porcukorral meghintjük.

juhász ferenc nevét 
vette fel a faluház

Idén a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából rendezett ünnepség minden 
korábbinál gazdagabb volt az immár 
Juhász Ferenc nevét viselő biatorbágyi 
faluházban, hiszen nemcsak a nemzeti 
imádság születésére emlékeztek, hanem 
a biai születésű kiváló költőre, Juhász 
Ferencre is, és megünnepelték az intéz-
mény alapításának 25 éves jubileumát. 
Az ünnepségen a költő özvegye és csa-
ládtagjai is részt vettek.

Az egykori könyvtárból 1992-ben 
létrejött faluház 2017. január 1-jén 
vette fel a nemzet művészének, Juhász 
Ferencnek a nevét. A kétszeres Kos-
suth-díjas és József Attila-díjas költőről 
az ünnepség részeként lánya, Juhász 
Anna beszélgetett Vidnyánszky Attilá-
val, a Nemzeti Színház főigazgatójával 
és Trill Zsolttal, A szarvassá változott 
fiú címszereplőjével. A költőről a Sebő 
együttes is megemlékezett. Az ünnep-
ség keretében Juhász Ferenc életét és 

Új néven fogadja látogató-
it a biatorbágyi faluház. A 
város szülöttének, díszpol-
gárának, a kétszeres Kos-
suth-díjas és József Atti-
la-díjas költőnek a nevével 
Juhász Ferenc Művelődési 
Központként üzemel to-
vább az intézmény.

munkásságát felidéző tárlat nyílt a fa-
luház kiállítótermében. A Karikó János 
Könyvtár kivált a faluházból, s önálló-
an működik tovább – mondta el Tarjáni 
Istváni polgármester az ünnepségen. 
Arról is szólt, hogy a névadás nem 
előzmények nélkül való. Juhász Ferenc 
Bián született és fiatal felnőtt koráig ott 
is élt. 2014-ben díszpolgári címet ado-
mányozott számára a képviselő-testü-
let, máig egyedüliként. Ennek átadására 
gyermekkori barátja és mentora, Hantai 
Simon tiszteletére állított szoborkompo-
zíció avatásakor került sor. 

– A jóisten nem fukarkodott egykori 
településünkkel. Egyutcányira egymás-
tól, néhány év különbséggel született 
az elmúlt évszázad művészetének két 
meghatározó géniusza, Juhász Ferenc 
és Hantai Simon – fogalmazott Tarjáni 
István, aki arra is kitért, hogy az immár 
Juhász Ferenc nevét viselő művelődési 
ház városi ranghoz méltó módon köz-
vetít kultúrát, ad otthont a civil szer-
vezeteknek, köztük a Juhász Ferenc 
Körnek is. 

rÖviDeN
A mi kis falunk
Az RTL Klub műsorán február 2. óta szerepel „A mi kis falunk” című komédiasorozat, amely 
egy vidéki település mindennapjait mutatja be. Érdekesség, hogy a történetben szereplő 
Pajkaszeg valójában a Pest megye határán található Pilisszentlélek. „A mi kis falunk” mu-
latságos, karakteres lakóit olyan színészek elevenítik meg, mint Csuja Imre a polgármester 
szerepében, vagy Reviczky Gábor, az állatorvos, Lengyel Tamás, a fociedző, Szabó Győző, a 
rendőr. Bánki Gergő a polgármesterjelölt szerepében látható, akinek édesanyját Udvaros 
Dorottya alakítja. Mellettük Lovas Rozi és Bata Éva játssza még a főbb szerepeket.

A királyné éve Gödöllőn
A város képviselő-testülete január végén elfogadta a „Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a ki-
rályné városa” elnevezésű tematikus év programsorozatát, amely Erzsébet királyné születé-
sének 180., illetve megkoronázásának 150. évfordulója köré szerveződik. Az idei esztendő 
folyamán több mint harminc művészeti, tudományos és szórakoztató program idézi meg 
Erzsébet királyné emlékét. 

Német nemzetiségi farsang
Február negyedikén a perbáli közösségi ház volt a helyszíne annak a zenés farsangi délután-
nak, amelyen mások mellett fellépett a budajenői Ringlein sváb tánccsoport, műsort adtak 
a Kis-Forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai, a talpalávalóról pedig a helyi Kövér 
Hattyúk zenekar gondoskodott. Természetesen ezúttal sem maradt el a farsangi fánkok kós-
tolóval egybekötött versenye!

25 éves jubileumot ünnepelt a faluház

hirdetés



14       Portré  2017. február www.pestmegyelapja.hu rejtvény – Hirdetés       15

Januári rejtvényünk megfejtése: a bernecebaráti 
szokolyi-kastély. A helyes választ beküldők közül 
2 db belépőt nyert a február 18-i „Budapest voices” 
koncertre dr. Baráth Endréné (Szentendre), Paládi 
József: a dinnyecsősz című regényét Pénzes Zsu-
zsanna (Veresegyház) olvasónk nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk.

Februári lapszámunkban ismét egy Pest megyei lát-
nivalót keresünk.
A rejtvény fősora a megfejtés, amelyet nyílt pos-
tai levelezőlapon vagy e-mailben küldhetnek el 
kiadónk postacímére: Cosmo Média Kft. 1139 Bu-
dapest, 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. március 8.

A helyes választ beküldők között 1 db 5000 Ft érté-
kű fürdőbelépőt sorsolunk ki, a Leányfalu Termál-
fürdő felajánlásával, továbbá Paládi József: Magyar 
sors című regényét, a szerző felajánlásával. 
A szerencsés nyertesek nevét márciusi lapszámunk-
ban közöljük, nyereményeiket pedig postázzuk a 
megadott címre.

KeDveS ReJtvÉnyfeJtőK!Csepregi Éva: „a zenekar indulásakor hónapokig arról beszélgettünk 
a menedzserünkkel, hogy kik vagyunk mi, s kiknek szánjuk dalainkat. populáris 
zenét akartunk alkotni, valami plusszal.”

„működik, amit a kezdetekben kigondoltunk”
Az Énekesnő mosT is folyAmATosAn koncerTezik országszerTe

Pásztor diána

– Honnan jött a Fényszóró Kulturális 
Alapítvány ötlete?

– A Magyar Speciális Olimpia Szö-
vetség vezetősége több sportrendez-
vényre meghívott 1994 táján. Ezeken 
az eseményeken találkoztam lelkes, 
értelmi sérült fiatalokkal, s őket körül-
vevő, odaadó felnőttekkel. Megérin-
tett ez a közeg. Akkoriban dolgoztam 
az Atlantisz című szólólemezemen, 
s Wisinger János, az MSOSZ elnö-
ke javasolta, hogy írjunk dalt erről a 
kezdeményezésről. Így született meg 
a Kézenfogva élsz című szám, mely 
a Speciális Olimpia himnuszává vált. 
1995 nyarán elkísértem a csapatot az 
Egyesült Államokba, hazatérésem után 
gyógypedagógus barátnőm, Mailinger 
Anikó vetette fel az alapítvány létreho-
zásának ötletét. Létrejött a Fényszóró 
Kulturális Alapítvány, melynek Anikó 
azóta is a titkára.

– Hogyan segítik a sérült embereket?
– Koncerteket, programokat szerve-

zünk a szórakoztatásukra – ők maguk 
is aktívan részt vesznek, szerepelnek.  
Fellépéseik rendkívül összetett feladat 
elé állítják őket, s a velük foglalkozó 
pedagógusokat is. Májusban a buda-
pesti Uránia Filmszínházban tartjuk 
hagyományos fesztiválunkat, amely a 
produkciók bemutatása mellett lehető-
séget ad arra is, hogy a szakemberek, 
gyógypedagógusok konzultáljanak 
egymással. Szeretném felvirágoztatni 
az alapítványt, amely a maga nemében 
hiánypótló lehetne, s kulturális téren 
ugyanazt nyújthatná, amit a sportban a 
Speciális Olimpia.

– A Neoton Família Sztárjaival ren-
geteg fellépésük van. Mi a titkuk, mivel 
tudják még mindig a színpad elé vonza-
ni a közönséget?

– Azt hittem, ennyi idős koromra 
már csak az alapítvány ügyeivel fogok 
foglalkozni, ennek ellenére valóban 
egymást érik a koncertek. 2005 óta 
működünk ebben a formában, s egyre 

nő az érdeklődés. Ezért is mondom a 
pályakezdőknek, hogy nagyon fontos 
a kitartás. A legjobb reklám maga az 
előadás. Úgy tűnik, működik, amit a 
kezdetekben kigondoltunk. A zenekar 
indulásakor hónapokig arról beszél-
gettünk a menedzserünkkel, hogy kik 
vagyunk mi, s kiknek szánjuk dalain-
kat. Populáris zenét akartunk alkotni, 
valami plusszal. Több stílusváltáson is 
keresztülmentünk. Don Quijote, Santa 
Maria, Caligula – mind olyan történet, 
amely lehetőséget ad az „összekacsin-
tásra”. Nagyon vegyes a közönségünk, 
a régi rajongók mellett sokszor ott 
vannak a gyerekeik is.

– Ahogy ön mellett is ott áll a szín-
padon fia, Dávid. Sosem akarta másfelé 
terelni?

– Egyszer azt mondta, szerencse, 
hogy ide született, mert én szeretem 
a zenét. Erre azt feleltem, nem lehet, 
hogy épp azért születtél hozzám, mert 
mindketten zenészek akarunk lenni? 
Egy gyerek nem véletlenül kerül egy 
adott családba. Sohasem tudtam vagy 
akartam őt elriasztani ettől a szakmá-
tól, folyamatosan megélte a színpad 
iránti szenvedélyemet. Mikor kicsi 
korában elkísért egy gyerekműsorra, 
rettenetesen szorongott. Attól félt, ki 
fognak nevetni engem. Nagy dilemma 
elé állított, amikor bekerült a zenekar-
ba, hisz még csak gimnazista volt. Sze-
rencsére támogatták őt az iskolájában. 

Ilyen téren nekem is szerencsém volt: 
emlékszem, amikor a Ki mit tud?-ban 
szerepeltünk, a matematika érettségire 
kávéval érkezett az igazgatónőnk. Ne-
kem szánta, mert tudta, hogy a műsor 
miatt nem sok idő jutott az alvásra.

– A támogatás mellett a kritikák is 
megtalálták. Melyik volt a legfájóbb?

– Egy vállalati rendezvényen ütötte 
meg a fülemet az a megjegyzés, hogy 
Erdős Péter nélkül nincs Neoton. So-
kan nem tudtak minket megemészteni. 
Mostanra eljutottam egy olyan korba, 
hogy már nem érdekel, ki mit gondol. 
Magam előtt mindig próbálok fejlődni. 
Péter azt mondta: akkor leszel igazán 
nagy művész, ha meg tudsz állni a 
színpadon. 

– A dicséretek sem maradtak el. Volt 
olyan, ami különösen megérintette?

– Egy férfi egyszer elmesélte, koráb-
ban el sem tudta volna képzelni, hogy 
Neotont fog hallgatni, mivel fiatalként 
a rockzenéért rajongott. Később rájött: a 
mi zenénkhez fel kellett nőnie. 

ÌA portré teljes terjedelmében 
a www.pestmegyelapja.hu oldalon 

Kókuszos csirke  
Hegyi Barbara receptje 
Csepregi Éva kedvence

Hozzávalók: egy nagy csirkemellfilé, 
olívaolaj, római kömény, 2,5 dl kó-
kusztej, ázsiai citromfű, 1 zöldcitrom, 
kis chilipaprika, 2 ujjnyi reszelt gyöm-
bér, fokhagyma.
Elkészítés: a köményt felhevítjük, 
majd ha már érezzük az illatát, ráönt-
jük az olívaolajat. Erre dobjuk a re-
szelt gyömbért, a fokhagymát, meg-
futtatjuk, majd a hosszabb szeletekre 
vágott húst ráfektetjük. 

ÌA recept folytatása 
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható 

– A magyar mezőgazdaság korszakváltása, 
 a Digitális Agrár Stratégiának részletei
– Közélet, gazdaság, sport, kultúra 
– Keresztrejtvény minden lapszámban, 
 különleges nyereményekkel

Ízelítő a márciusi számból: 

Csepregi Éva 20 éve él megyénkben, zenél, alkot, s elkötelezett munkával segíti a fo-
gyatékkal élő, sérült gyermekeket és felnőtteket. A saját alapítványában végzett mun-
kája elismeréseként nemrég Pest Megyéért Emlékérmet vehetett át. Eközben a Neoton 
Família Sztárjai néven futó formációval járja az országot. Munkáról, kritikákról és a 
szórakoztatóiparban megmaradás titkáról is faggattuk a művésznőt.

Pályakép

Csepregi Éva 1953. október 22-én szü-
letett Budapesten, Pestszentlőrincen. 
A Steinmetz Miklós Gimnáziumban 
érettségizett 1972-ben. Zongorá-
zott, hegedült, s a Magyar Rádió 
gyermekkórusában, majd Hoffmann 
Ödönnél tanult énekelni. Karrierje 
a Kócbabák trióval kezdődött – Pál 
Évával és Fábián Évával. Az 1972-es 
„Ki mit tud?”-on tűntek fel. 1974-
ben csatlakoztak a Neotonhoz, az 
első magyar együtteshez, amelynek 
profi menedzsmentje volt – e feladat 
dr. Erdős Péterre hárult. Az immár 
Neoton Família nevet viselő zenekar 
1977-ben a Hívlak című számmal 
megnyerte a Metronóm Fesztivált, 
majd az 1979-es MIDEM Fesztiválon 
aratott sikerei nyomán spanyol és 
japán lemezszerződést kapott. Kül-
földön Newton Family néven váltak 
ismertté, 1983-ban a Yamaha Feszti-
válon a Holnap hajnalig című daluk-
kal elnyerték  a verseny nagydíját.

Szólókarrierjét 1984-ben kezdte 
az együttessel párhuzamosan, majd 
1985-től két éven keresztül Végvári 
Ádámmal közösen készített lemeze-
ket. A Neoton Famíliával 1998-ban 
tartotta meg búcsúkoncertjét.

Összesen 18 nagylemeze jelent 
meg, köztük az 1988-as A sárkány 
éve, s az 1996-os Pillantás a hídról. 
Legutóbbi korongját 2013-ban adta 
ki Neoton Swing címmel. Szólóda-
lainak jelentős részét Bob Heatlie brit 
zeneszerző jegyzi. A munkakapcso-
latból később szerelem lett, melynek 
gyümölcseként 1992-ben megszüle-
tett Éva egyetlen gyermeke, Dávid.

Az utóbbi években a Neoton Fa-
mília Sztárjai formációval járja az 
országot, melyben dobosként a fia 
is színpadra lép. Évekig játszott a 
Ruttkai Éva Színházban, fellépett a 
Hyppolit, a lakáj című komédiában 
is. 2009-ben a Szép nyári napban 
szerepelt az Operettszínházban.

A Fényszóró Kulturális Alapít-
vány elnöke, amely támogatja a 
Speciális Olimpiai Válogatottat, 
valamint az értelmi fogyatékosok 
kulturális életének színvonalasabbá 
tételéért küzd. 

A Pest Megyéért Emlékérem átvételekor 
 fotó: katona lászló

Önálló megye, 
önálló lappal!

Legyen a munkatársunk! Hirdetésszervezőket keresünk!
További információk: takacs.tunde@pestmegyelapja.hu; www.pestmegyelapja.hu

 1,3 millió lakos

 50 000 példány

 187 település 

 16 oldal információ

a pest Megye Lapja következő száma 
március 22-én jelenik meg.
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Barnabás edzője közel 4 éve Mészáros 
András, aki a Polgár lányokat is tanítot-
ta. „Akkor még nagyon kezdő volt, nem 
sok minden látszott a tehetségéből, de 
fél évvel később már kitűnt, hogy jobb 
és ügyesebb a kortársainál – mesélte az 
edző. – Jobban befogadta az új infor-
mációkat, hatékonyabban tanult, s az 

A 12 éves sakkozó nemzetközi szinten bizonyított

érzéke is megmutatkozott. Nyolcévesen 
korosztályában még az utolsók között 
volt, kilencévesen már az első tízben. 
Aztán tízévesen az első háromban, 11-
12 évesen pedig nemcsak saját kortársai 
között bizonyult a legjobbnak, hanem 
nemzetközi szinten is megmutatta tudá-
sát. Nem törvényszerű ugyanis, hogy aki 
magyar szinten jó, az nemzetközi szin-
ten is megállja a helyét.”

Persányi Barnabás eddigi legko-
molyabb eredménye, hogy tavalyelőtt 
megnyerte a 12 évesek rapid Európa-
bajnokságát. 

„Idén is indul a saját korcsoportjában 
komoly nemzetközi versenyen. Ez álta-
lában egy-másfél hét hiányzást jelent az 
iskolából, de mivel jó tanuló, könnyedén 
tudja pótolni” – nyilatkozott Mészáros 
András. Ugyanakkor hangsúlyozta, nem 
okvetlenül a profi pályafutás a cél Bar-
nabás számára. „Kimondottan okos gye-
rek, nemcsak a sakkban, a tanulás terén 

Idén is indul korcsoportjában 

A jó tanuló, jó sportoló kitétel tökéletesen igaz Persányi 
Barnabásra: a Zsámbéki SBE 12 éves sakkozója már 
korosztályos Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet, 
s idén is vár rá komoly nemzetközi verseny. De már tíz-
évesen is második díjat érdemelt ki az Év legjobb Pest 
megyei sportolója választáson.

kilencÉvesen koroszTályábAn már Az első Tízben volT

is kiemelkedő, ami sok mindenre pre-
desztinálja. Most a sakk van előtérben, 
s igyekezünk kihozni belőle mindent, 
amit lehet, de nem feltétlenül lesz majd 
profi versenyző. Ráér négy-öt év múlva 
eldönteni, hogy a sakkozás lesz-e az el-
sődleges, vagy esetleg egyetemre megy. 
Most még lehet a sakkot és a tanulást 
párhuzamosan csinálni, de veszélyes 
egy gyereket „rátenni” a profi pályára. 
Így gondolják a szülők is, rugalmasan 
kezelik a helyzetet, megadják a lehetősé-

get a fejlődésre. Aztán az évek eldöntik 
majd, merre tovább. A profi sport ma 
már hihetetlen munkát és képességeket 
követel” – mondta a nemzetközi mes-
ter, aki jelezte, odafigyelnek arra, hogy 
a sakkozás most ne menjen a tanulás 
rovására. „A heti időbeosztást a tanu-
lás és a versenyek figyelembevételé-
vel alakítjuk ki. Rugalmasan kezeljük, 
hogy annyit foglalkozzon a sportággal, 
amennyi a sakkbeli fejlődéséhez kell” – 
tette hozzá. 

Eddigi legjobb eredményei:
2016: Európai uniós bajnokság - 1. hely; U12 
Rapid Európa-bajnokság - 3. hely
2015: U12 Rapid Európa-bajnokság - 1. hely; 
országos diákolimpia - 1. hely, országos csa-
pat diákolimpia - 1. táblán tábladíj; országos 
logikaverseny - 2. hely
2014: Európai uniós bajnokság - 1-2. hely; 
Országos Zrínyi Matematikaverseny - 1. hely
2013: Európai uniós bajnokság - 1. hely; or-
szágos ifjúsági és gyermek csapatbajnokság 
- 1. táblán tábladíj

kerékpárral rióba: cseuz László már tokióra tervez
Cseuz László 2016-ban a hetedik ötka-
rikás játékokra kerékpározott ki – tel-
jesítménye olyan egyedülálló, mint egy 
olimpiai bajnoké. pest Megye Közgyű-
lése Testnevelési és sport Díjat adomá-
nyozott a 72 éves sportembernek.

Cseuz László az első utat 1992-ben 
még lányával tette meg, együtt teker-
tek Barcelonába. Azóta egy olimpia 
sem maradhatott ki: 1996-ban Atlan-
ta, 2000-ben Sydney, 2004-ben Athén, 
2008-ban Peking, négy éve pedig Lon-
don volt a célállomás. A riói út előtt 
már 2016 január elsejétől komolyan 
edzett, napi 50 kilométert tekert. „Kez-
désnek, január 1-jén mínusz kilenc 
fokban elkerékpároztam Szentesre, ami 
165 kilométer, aztán másnap vissza. 
Megvolt a mindennapi edzésadagom, 
hétvégén is, s ha beteg voltam, vagy 
valamiért kimaradt, akkor pótoltam” – 
mesélt a felkészülésről elárulva, hogy 
az útitervet nem szokta részletesen ki-
dolgozni.

„Elég nagyvonalúan tervezek, egy-
szerű térképekkel, sokszor eltévedtem, 

de ez nem zavart. GPS-t nem használ-
tam soha, ez is kihívás. Az első utamon 
vadkempingeztem, aztán már sátrat 
vittem vagy motelekben aludtam. A 
mostani útra kaptam támogatást, így 
panziókban, faházakban, kisebb hote-
lekben szálltam meg. Pécel önkormány-
zata alkalmaz a nyugdíjam mellett, s 
sok helyről kaptam támogatást, pedig 
nem is kértem, így anyagilag most volt 
a legkönnyebb” – tette hozzá.

Pécelről Amszterdamba tekert először, 
a 2000 kilométert 12 nap alatt teljesí-
tette. Ott repülőre ült, és Sao Paulóban 
folytatta a biciklizést. 

„Úgy terveztem, Rióig az óceán part-
ján kerékpározom, de végül a hegyek-
ben kellett megtennem az 500 kilomé-
teres utat. Szerencsére Pécel környékén 
vannak dombok, emelkedők, így erre is 
fel tudtam készülni. Visszafelé egy kint 
élő magyar ajánlatára már 100 kilomé-
terrel rövidebb volt az út” – mondta 
Cseuz László, aki 40 napig volt úton, 
5110 kilométert tudhat maga mögött, 
ami napi 165 kilométeres átlagot jelent. 
Hazaérve még tett egy „tiszteletkört” a 

Soha nem használ GPS-t, ez is kihívást 
jelent 

Balaton körül. „Nem akartam túl korán 
megérkezni, mivel fogadást szerveztek 
a tiszteletemre, ezért Veszprémnél le-
tértem az útról, majd Székesfehérváron 
is mentem néhány kört, hogy egyszer 
meglegyen a napi 200 kilométer... A ko-
rábbi utaknál is általában megmondtam, 
mikor jövök, s ahhoz tartottam magam” 
– magyarázta.

Korábban arra gondolt, hogy Tokió-
ba már repülővel utazik, mivel 2020-

ban 76 éves lesz, s összespórol magának 
egy jutalomútra valót. Azóta azonban 
körvonalazódik az új kerékpáros terv a 
következő olimpiára.

„Kelet felé – Oroszországon és Kí-
nán át – veszélyes lenne menni, ezért 
nyugatra indulnék. Nagyon szeretem 
a Budapest–Barcelona távot, onnan 
elrepülnék New Yorkba, áttekernék 
Kanadába, Hamiltonba a lányomék-
hoz, majd le az Egyesült Államokba, 
s Los Angelesből utaznék Tokióba. 
Ez 9000 kilométer lenne” – árulta el, 
tréfásan hozzátéve, hogy azért lenne 
Tokió az utolsó útja, mert ha 2024-
ben Budapest rendezheti az olimpiát, 
akkor 80 évesen könnyen felmenne 
Pécelről Pestre kerekesszékkel…

Cseuz László teljesítménye nagy ha-
tással van környezetére. Ahogy a díj 
átadásán a méltatásban elhangzott, a 
térségben nincs olyan ember, aki ne 
ismerné „Laci bácsit”. Amióta Pécelen 
dolgozik, a településen rendkívül meg-
élénkült a sportélet. Neki köszönhető-
en megalakult a Péceli Túrakerékpáros 
Egylet. 


