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EgyévEs a PEst MEgyE LaPja!
Ì cikk a 2. oldalon Ì PML terjesztési pontok a 15. oldalon

Finiséhez érkezik az Egészséges Bu-
dapest Program előkészítése, amely-
nek révén megtörténhet a főváros 
egészségügyi ellátásának átszerve-
zése. Ide pénz, paripa, fegyver kell, 
hiszen a budapesti kórházak java 
több mint száz éve épült, a legfia-
talabb intézmények is majd fél év-
századosak.

Jómagam a Szent János Kórház-
ban születtem, a tizenkettedik ke-
rületben nőttem fel, negyedszázada 
pedig nagykovácsi lakosaként járok 
vissza szeretett kórházamba. Nem 
szorul kifejtésre, milyen közlekedé-
si viszonyok jellemzik a környéket, 
nem beszélve az épületek műszaki 
állapotáról. A kormányzat szándé-
ka szerint a Szent János Kórház, a 
Kútvölgyi Klinikai Tömb és a Pető 
Intézet helyén egy, a mai kor igé-
nyeit kielégítő, színvonalas egész-
ségügyi centrumot hoznak majd 
létre. Hisszük, ha látjuk – tamás-
kodhatnak egyesek –, s bár szkep-
ticizmusuk nem nélkülöz minden 
alapot, bíznunk kell abban, hogy 
a terveket tett követi. Ezt reméljük 
160-200 ezren a közép-budai tér-
ség lakosaiként, és mindaz a 4,3 
millió állampolgár, aki Budapest, 
illetve az agglomeráció valamely 
egészségügyi intézményéhez tar-
tozik. Mindehhez az is szükséges, 
hogy az érintett intézmények össze-
fogjanak, és közös gondolkodással 
racionalizálják tevékenységüket. 
Ezt példázza az Országos Korányi 
Pulmonológiai Intézet, amely éppen 
a Szent János Kórházzal közösen 
elnyert pályázat révén fejlesztheti 
a lélegeztetésre szoruló betegek el-
látását. A Budakeszin működő re-
habilitációs intézettel partnerségben 
referencialaboratóriumot hoz létre, 
a Törökbálinti Tüdőgyógyintézettel 
pedig integrált patológiai ellátást 
készül megvalósítani. 

Az Egészséges Budapest Prog-
ram soha vissza nem térő lehetőség 
a múlt század eleji mivoltukban 
megrekedt kórházak számára. Kér-
dés, vajon eljutnak-e a végső célig, 
ami nem más, mint a fővárosi tér-
ség lakosainak egyforma minőségű 
egészségügyi ellátása.

Boromisza Piroska
egészségügyi újságíró

Eljött a mi időnk?

Pest Megye Lapja

A megyénk is „egészségesebb” lehet
Ha a kormány meghozza a döntést, jelentős fejlesztések várhatók a következő években 
a váci, a ceglédi és a kistarcsai kórházban is, de megyénk néhány kisebb egészségügyi 
intézménye, illetve szakkórháza megújulhat az Egészséges Budapest Program (EBP) 
keretein belül. 

pml

A kormány 2016-ban 1 milliárd forintot 
biztosított a program tervezésére, míg 
idén 40 milliárd forintot hazai, és várha-
tóan 11 milliárd forintot a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) forrásaiból. Ezekkel komp-
lex infrastruktúra-fejlesztéseket tudnak 
megkezdeni. Ekkora pénzösszeg 20-25 
éve nem állt rendelkezésre a budapesti 
és Pest megyei egészségügyi ellátás fej-
lesztésére. 

Az elmúlt években több mint 500 
milliárd forintos fejlesztés valósult meg 
a magyar egészségügyben, amelynek 
keretében országszerte épültek, illetve 
újultak meg a kórházak, rendelők – 
mondta el Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának parlamenti 
államtitkára. A legnagyobb volumenű 
fejlesztések az úgynevezett konvergen-

Koncentrált a fejlesztés előKészítése

cia régiókban – vagyis Budapesten és 
Pest megyén kívül – zajlottak. Így ma 
már a vidéki kórházak jelentős részé-
ben XXI. századi körülmények között 
gyógyulhatnak a betegek. A főváros, 
illetve Pest megye fekvőbeteg-ellátó 
intézményhálózata azonban jelentős 
lemaradásban van, pedig ezek az in-
tézmények 3,5-4 millió embert látnak 
el. A kormány 2016-ban úgy döntött, 
hogy az ország legnagyobb népessé-
gű területén koncentráltan történjen a 
fejlesztés előkészítése, amely kiterjed 
az infrastruktúra és az eszközállomány 
megújítására is. Az 1333/2016. számú 
kormányhatározat szerint az elkészült 
intézményi terveket bemutató előter-
jesztést az EMMI-nek 2017. március 31-
ig kell a döntés megalapozása céljából 
elkészítenie – tette hozzá Rétvári Bence.

Jelenleg a vidéki Magyarországon 
háromszintű ellátórendszer működik. 
Vannak centrumok (például a pécsi, a 
szegedi és a debreceni orvosegyetem), 
amelyek az év minden napján, annak 
minden órájában, szinte minden szak-
területen tudnak ellátást nyújtani. Ezt 
egészíti ki a megyei és városi kórházak, 
valamint a speciális feladatokat ellá-
tó társkórházak rendszere. Budapesten 
azonban nem található meg ez a struk-
túra – mondja dr. Cserháti Péter, az 
Egészséges Budapest Program megva-
lósításáért felelős miniszteri biztos. Hoz-
záteszi: Magyarország más területeihez 
képest Pest megye fekvőbeteg-ellátása 
igen speciális, hiszen a megyének nincs 
egy nagy saját kórháza, mint például 
Somogynak vagy Veszprémnek. 

Ìfolytatás a 8. oldalon

A váci Jávorszky Ödön Kórház mintegy 5 milliárd forintot használhatott fel felújításra a Közép-Magyarországi Operatív Programból 
 fotó: katona lászló
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Kopjafa 1848–49 hőseinek emlékére

Lauter antaL

A Lövölde téren található Jelkereszt 
Hartyán középkori múltjára  emlékez-
tet, és ott áll a Trianoni emlékmű is. A 
közelmúltban több köztér alakult ki, a 
Szép utca elején a Szent  Flórián tér, a 
Grassalkovich tér a Betelepítési emlék-
művel, Grassalkovich Antal mellszob-
rával, az újkori betelepítést jelképező 
Ulmer Schachtellal. 

Két emlékhelyet alakítottak ki a 
„málenkij robotra” elhurcoltakért is, 
egyet a templom mellett, egyet pedig 
a Fő utca végén. A város főterén már 
1935 óta áll a Hősök szobra az I. vi-
lágháború újhartyáni áldozatainak 

2,9 
milliárd forint központi költségvetési 
támogatást biztosít Szentendre számá-
ra a Gazdasági Kabinet februári dönté-
se értelmében 2017-ben, így érdemben 
csökkenti ezzel az önkormányzat adós-
ságtörlesztéssel járó terheit.

Verseghi-Nagy Miklós polgármes-
ter a városi hírportálon jelentette be, 
hogy elindítja a Járható Szentendréért 
Programot. A városvezetés az elmúlt 
évek során bizonyította, hogy felelős 
gazdálkodást folytat a város érdeké-
ben, ugyanakkor jelentősebb fejleszté-
sekre nem adott lehetőséget az eddigi 
költségvetési keret. A kormány azon 
döntésének köszönhetően, mely alap-
ján az Aquapalace Kft. lízingtartozását 
az állam magára vállalja, a tartozás 
fedezetéül szolgáló óvadéki betét fel-
használhatóvá válik. A beruházások 
keretbe foglalásaként a polgármester 
kezdeményezte a Járható Szentendré-
ért Program elindítását, s javasolta az 
óvadéki betét e célra való teljes mérté-
kű felhasználását.

Noha az infrastrukturális beruházási 
program az óvadéki betétből felsza-
baduló, hozzávetőlegesen egymilli-
árd forintnál lényegesen többe kerül, 
a program egyes elemei a következő 
évek költségvetéseinek a részét képezik 
majd, tehát az adott beruházás konkrét 
fedezetét az éves költségvetési rendele-
tek fogják megteremteni. 

naiv fafaragó művész alKotta az emléKművet
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Újhartyán Város Önkor-
mányzata évek óta bővíti, 
szépíti köztereit, parkjait. 
Most az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc ka-
pott méltó emlékművet.

Második évét kezdi a Pest Megye Lapja
PML

Hiánypótló megyei havilap indult 
útjára 2016 márciusában. Újságunk 
létrejöttének körülményeiről amb-
rus andrást, a Pest Megyei Önkor-
mányzat sajtófőnökét kérdeztük, aki 
egyben a lap szerkesztőbizottságának 
elnöki tisztét is betölti.

− A 19 magyarországi megye közül 
egyedül Pest megye nem rendelkezett 
önálló újsággal. Mindezen túl milyen 
egyéb indokok tették szükségessé egy 
Pest megyei havilap elindítását?

− Amellett, hogy időszerűnek tar-
tottuk felkerülésünket a megyei lapok 

térképére, a Pest Megye Lapja útjára 
indítását az tette szükségessé, hogy a 
soron következő európai uniós gaz-
dasági ciklusban – Budapesttől kü-
lönválva – Pest megye önálló régióvá 
válik, és úgy gondoltuk, egy saját lap 
erősítheti az itt élők identitástudatát, 
összetartozás-érzését, közös érdekeink 
hatékonyabb érvényesítését.

− Hogyan jött létre a Pest Megye 
Lapja?

− Elképzeléseink találkoztak a 
Cosmo Média Kft. ötletével, mely ki-
adó korábban megyei magazinokat 
készített országos napilapok mellékle-
teként. A kiadó – eddigi feladatainak 
megtartása mellett – örömmel vállalta 
a Pest Megye Lapja szerkesztését is. 
Egy januári próbaszám megjelentetése 
után 2016 márciusában indult útjára a 
Pest Megye Lapja, egyelőre havi meg-
jelenéssel, 16 oldalon, alkalmanként 50 
ezer példányban.

− Hogyan jellemezhető a lap belső 
szerkezete, tartalmi felépítése?

− A szerkesztőséggel, illetve az új-
ságíró kollégákkal arra törekszünk, 

Március 15-én rendezték az avatóünnep-
séget (középen az alkotó, Fajt Benő) 
 fotó: szikszay péter

tiszteletére. A rendszerváltás után ezen 
rögzítették a II. világháború és a ho-
lokauszt helyi áldozatainak  névsorát, 
azóta rájuk is itt emlékezünk. Az el-

Búcsú a lépcsőktől
A nemrég beszerzett új és használt autó-
buszok érkezésével a régi Ikarusokat az 
ország egyre több térségében vonják ki a 
forgalomból. A fővárosból induló távolsági 
járatokat és Pest megye közösségi közleke-
dését ellátó Volánbusz Zrt. februárban le-
hetővé tette, hogy a helyközi forgalomban 
lassan negyven éve szolgáló kétajtós 260-
as Ikarusok befejezzék pályafutásukat. Az 
új buszok alacsonypadlósak. (forrás: iho.hu)

Mestertervek Biatorbágyon
A Szent István Egyetem Tájépítészeti és 
Településtervezési Kara és a biatorbágyi 
önkormányzat közötti megállapodás 
alapján a hallgatók féléves mestertervü-
ket Biatorbágy vidékéről, tereiről készítik 
el. A mesterhallgatók kis csoportokban 
foglalkoztak a város és a táj kapcsolatá-
val. Ötleteiket mintegy negyven plakáton 
jelenítették meg, amelyeket a város lakói 
majd egy kiállításon ismerhetnek meg.    

RÖvIDEN

Tavaly márciusban készült el az első szám 

hogy minél szélesebb és minél színe-
sebb képet kapjanak olvasóink Pest 
megye gazdasági és kulturális köz-
életéről, a megye sporteredményeiről, 
és időről időre megszólaljanak a me-
gyénkben élő tudósok, művészek, köz-
életi személyiségek. Fontos, hogy Pest 
megye 187 települése és az ott működő 
cégek közül minél több megmutathas-
sa magát a lap hasábjain. Az utóbbi 
célunk elérése érdekében folyamatosan 
szélesítjük kapcsolatainkat a települési 
önkormányzatokkal, cégekkel. 

− Milyenek az olvasói visszajelzé-
sek?

− Szerénytelenség nélkül mondha-
tom, hogy igen kedvezőek. A jövőben 
is arra törekszünk, hogy minél átfo-
góbb képet nyújthassunk olvasóink-
nak a Pest megyében történtekről. 
A lapkészítés mellett folyamatosan 
dolgozunk azon is, hogy a Pest Me-
gye Lapja megyénk települései közül 
minél többe eljusson, emellett a napi 
aktualitásokat a www.pestmegyelapja.
hu oldalunkon folyamatosan megje-
lentetjük, frissítjük. 

múlt évben egy újhartyáni család fel-
ajánlásával készült el a középen álló 
emlékmű, amely az 1956-os forrada-
lomra, annak helyi eseményeire emlé-
keztet bennünket.

Régi vágya az önkormányzatnak, 
hogy emléket állítson az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc esemé-
nyeinek is. Ez a kopjafa fog emlékez-
tetni arra, hogy – bár a szabadság-
harcnak közvetlen helyi eseményeiről 
nem tudunk – az események egyik 
részese volt többek között egy Lauter 
István nevű joggyakornok, aki a me-
gyében létrehozott Állandó Bizott-
mány 473 fős testületének újhartyáni 
tagja volt, vagy az a néhány honvéd, 
akit szintén Újhartyánból soroztak be 
a szabadságharc ideje alatt, név sze-
rint: Norancsik István, Balázs György, 
Peheim István, Princz József, Per-
gel Ferenc, Zelenák György, Csernák 
Márton, Pergel János. Ezt a kopjafát 
Fajt Benő újhartyáni lokálpatrióta 
polgár ajánlotta fel és faragta a tele-
pülés számára, a talapzatot Rizmajer 
Róbert és édesapja készítették. 



www.pestmegyelapja.hu mezőgazdaság       3

Dobos Ágnes

Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés 
aktuális helyzetéről és a Pest megyei 
vonatkozásokról Czerván György, a 
Földművelésügyi Minisztérium állam-
titkára, Kis Miklós Zsolt, a Miniszterel-
nökség agrár-vidékfejlesztésért felelős 
államtitkára és Péter Mihály, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Pest Megyei 
és Fővárosi Szervezetének elnöke adott 
áttekintést Nagykátán, a március elején 
megrendezett agrárszakmai fórumon. 

Az FM államtitkára a 2016-os évet 
értékelve kiemelte, hogy a nemzetgaz-
daság jó eredményeiben az agrárium 
nagy szerepet játszott, a GDP várha-
tó 2 százalékos növekedésének mint-
egy harmadát a mezőgazdaság adta. 
„Ez hatalmas teljesítmény egy olyan 
ágazattól, amely 4,5 százalékos súlyt 
képvisel a nemzetgazdaságon belül” 
– mondta Czerván György. Az ál-
lamtitkár kitért az agrárfinanszírozás 
kérdésére is, kiemelve, hogy nagyon 
jó hitelkonstrukciók állnak rendel-
kezésre, és kedvező tendenciák mu-
tatkoznak a mezőgazdasági hitelezés 
szerkezetében.

Igazolódni látszanak a korábbi ma-
gyar sejtések, miszerint az Európai 
Unió kevesebb agrártámogatást nyújt 
2020 után – kezdte előadását Kis Mik-
lós Zsolt, s hangsúlyozta: ezért sem 
mindegy, hogy a következő időszakban 
hogyan hasznosul a vidékfejlesztésre 
szánt 1300 milliárd forint. Elmond-
ta, hogy február végéig 1200 milliárd 
forintot hirdettek meg, ami a források 
94 százaléka. A keretösszeg felhaszná-
lásának több mint harmadáról pedig 
már döntés is született. Az agrár-kör-
nyezetgazdálkodási program kapcsán a 
Pest megyei adatokról szólva elmond-
ta, hogy a 226 ezer hektárból 14 ezer 
hektárt érintettek az igények, és 172-
en pályáztak, összesen 6,4 milliárd fo-
rintra. Elsősorban a szántóterület volt 
igen népszerű a megyében, és kevésbé 
az ültetvény. 

A kertészetigép-beszerzést illetően 
a megyében 181-en pályáztak eddig 
1,2 milliárd forint értékben (a keret 18 
milliárd forint). A borászat területén (a 
teljes keret 40 milliárd) Pest megyé-
ben eddig 97-en adtak be pályázatot, 
több mint 7 milliárd forint értékben. 
Az öntözésfejlesztés témáját érintve 
Kis Miklós Zsolt elmondta, hogy Pest 
megyéből 11 pályázat érkezett 270 
millió forintra (országosan 50 milli-
árd forint áll rendelkezésre). S közölte 

agrárszakmai fórum nagykátán
jó hitelKonstruKcióK állnaK rendelKezésre

Lapzártánk után jelenik meg az a jogszabály, amely az egységes kérelem változásait 
tartalmazza, ugyanakkor több vidékfejlesztési pályázat feltételei is szigorodnak. A 
szaktárca március végéig valamennyi, eddig meg nem hirdetett pályázati felhívást 
elérhetővé teszi.

azt is, hogy az éghajlatváltozás okozta 
kockázatok tompítására közel 5 milli-
árd forint a keret, Pest megyéből eddig 
négy kérelem érkezett, a pályázat feb-
ruár elején nyílt meg.

Péter Mihály megyei elnök be-
számolójában kiemelte, hogy a NAK 
mintegy 200 jogszabály véleményezé-
séhez járult hozzá, s több mint kétszáz 
regisztrált pályázatíróval állnak kap-
csolatban. A tápanyag-gazdálkodási 
és növényvédelmi előrejelzési szolgál-
tatások, valamint a piaci információk 
minden elektronikus hozzáféréssel 
rendelkező taghoz eljutnak, illetve a 
NAKLapon keresztül is tájékoztat a 

kamara. Az új szolgáltatások közül a 
BirtOKOS-t, a kamara telekommuniká-
ciós szolgáltatását említette, amelyet 
jelentősen fejleszteni kívánnak. De be-
számolt arról is, hogy a NAK biztosí-
tásközvetítői kft.-je korszerű szolgálta-
tásokat és termékeket kíván közvetíteni 
a falugazdászok segítségével. 

A megyei elnök megerősítette, hogy 
a kamara tervei között szerepel az or-
szágos jégeső-elhárító rendszer létre-
hozása, amelyhez a gazdálkodók segít-
ségét is kérik, mert a riasztás, illetve az 
üzemeltetés a gazdálkodók közremű-
ködésével történne. 

A földügyek kapcsán Péter Mihály 
beszámolt arról is, hogy a megyében 
171 települési agrárgazdasági bizottság 
működik. Pest megyét és Budapestet 
illetően tavaly 5073 ügyet tárgyaltak. 
A bizottságok tagjainak tavaly öt al-
kalommal rendeztek szakmai fórumot, 
melyeken mintegy 50 százalékos volt 
a részvétel.

A nagykátai szakmai fórum résztve-
vői előadásokat hallhattak még egye-
bek mellett a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Agrár-vidékfejlesztést Támogató 
Főosztályának működéséről és a járási 
hivatalok struktúrájáról. 

Halló...-

a Földművelésügyi Minisztérium 
agrárgazdaságért felelős 
államtitkára

Czerván György 

pml

− A nemzetgazdaságon belül folyama-
tosan nő az agrárium teljesítménye. 
Minek köszönhetőek az utóbbi évek jó 
eredményei?  

− Annak, hogy kimagaslók a mező-
gazdasági adottságaink, termőföldje-
ink egyaránt alkalmasak a klasszikus 
szántóföldi növény-, valamint a zöld-
ség- és gyümölcstermesztésre. Mind-
ehhez pedig kiváló szakmai tudás és 
tapasztalat áll rendelkezésre. Az ágazat 
egyre inkább minőségi termékeket állít 
elő, amit a hazai és a külföldi piacok 
is elismernek. A mezőgazdaság 2016-
ban ismét húzóágazat volt, és szerepe 
meghatározó a GDP növekedésében. 
Az ágazat bruttó hozzáadott értékének 
nagysága 16,8 százalékkal növekedett 
tavaly, s ennek köszönhetően 0,6 szá-
zalékponttal járult hozzá a kétszázalé-
kos gazdasági növekedéshez. 

− Milyen a beruházási kedv az élel-
miszeriparban?

− Az uniós támogatásoknak kö-
szönhetően 2014 és 2020 között mint-
egy 300 milliárd forint beruházási tá-
mogatás áramolhat az ágazatba. Van 
érdeklődés az élelmiszeripari befekte-
tések iránt, főleg a hagyományos ága-
zatokban. Ilyen a hús-, a konzerv- és a 
hűtőipar, a tejipar, de ez jellemző pél-
dául a szeszipar és a takarmánygyártás 
területén is. A befektetéseket a bővülő 
hazai és exportpiaci kereslet, a javuló 
makrogazdasági helyzet és az alacsony 
hitelkamatok ösztönzik. Szakértői vé-
lemények szerint a magyar mezőgaz-
daság a lehetőségeinek a hatvan száza-
lékát használja ki, miközben mintegy 
15-20 millió ember ellátására képes a 
rendelkezésre álló erőforrások tekinte-
tében. Van még tennivalóink bőven: a 
versenyképesség növelése érdekében 
többek között fontos tovább erősíteni 
az agrárgazdaságban a műszaki fej-
lesztéseket és a hozzájuk kapcsolódó 
K+F tevékenységeket. 

− Egyre többet hallani arról, hogy az 
agrár-élelmiszeripar bizonyos területe-
in ma már szakemberhiány van. 

− Bízunk abban, hogy a duális kép-
zés bevezetése időben nyújt megoldást 
erre a problémára. Elsősorban gyakor-
lati tudással rendelkező fiatal techni-
kusokra van igény az állattenyésztés, 
a növénytermesztés és az élelmiszer-
ipar területein. Pozitívum, hogy ma 
már egyre több fiatal dönt úgy, hogy 
vidéken marad, ott alapít családot és 
teremti meg a saját otthonát. 

A fórumon előadást tartott Péter Mihály, a NAK Pest Megyei és Fővárosi Szervezetének 
elnöke fotó: dobos ágnes

»a 226 ezer hek-
tárból 14 ezret 
érintettek az 
igények, 172-en 
pályáztak, 6,4 mil-
liárd forintra.«
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Lezajlottak az értéktár vetélkedő döntői

Csaknem 200 diák mérte össze tu-
dását a Pest Megyei Önkormányzat 
által meghirdetett versenyen. A me-
gye minden tájáról és a fővárosból 
csaknem félszáz iskola nevezett az 
értéktár vetélkedőre, ahol korosztá-
lyonként versenyeztek a tanulók. A 
legjobban teljesítő csapatok a három 
területi középdöntő után jutottak el a 
döntőbe, amelyre a Megyeházán ke-
rült sor. A 4 fős csapatok a megyei 
értéktár darabjait mutatták be, fotók 
alapján ismertek fel azokat, vaktérké-
pet töltöttek ki, és többek között pla-
kátot terveztek. A Pest megyei felső 
tagozatosok között a jászkarajenői 
Széchenyi István Általános Isko-
la csapata végzett az első helyen, a 
középiskolásoknál a dabasi Táncsics 
Mihály Gimnázium tanulói bizonyul-

tak a legjobbnak. Jutalmuk csapaton-
ként 125 ezer forint értékű elektroni-
kai eszköz vásárlására szóló utalvány 
volt. A budapesti diákok a Magyar 
Értéktárban és a Hungarikumok 
Gyűjteményében nyilvántartott egyes 
nemzeti értékek és hungarikumok 
kapcsán megszerzett tudásukat tették 
próbára zenefelismeréssel, kvízzel és 
kreatív feladatokkal egyaránt. A leg-
több pontot a felső tagozatosoknál a 
Dr. Béres József Általános Iskola sze-
rezte, a középiskolásoknál a Leövey 
Klára Gimnázium nyerte a vetélke-
dőt. A győztesek ezzel bejutottak az 
országos döntőbe. A Földművelés-
ügyi Minisztérium támogatásával le-
zajlott megyei vetélkedősorozat ösz-
szesen egymillió forint összdíjazással 
zárult. 

Hűség az egyházhoz, 
a hívő közösséghez
Pásztor Győző kanonok, dabas-sári 
plébános vehette át a Pesti Megye-
háza dísztermében a Parma fidei 
– Hit pajzsa elnevezésű díjat, ame-
lyet a kommunizmus áldozatainak 
emléknapjához kapcsolódóan idén 
tizenhatodik alkalommal adtak át. 
Hit pajzsa díjban részesülhetnek 
azok az egyházhoz és a hívő kö-
zösséghez hű, élő egyházi szemé-
lyek, akik a szovjet diktatúrával és 
annak magyarországi kiszolgáló-
ival szemben hősiesen ellenálltak. 
A laudációt Prof. dr. Bolberitz Pál 
atya tartotta. Pásztor Győző ka-
nonokot hivatástudata, szolgálata 
révén megbecsülés, elismerés övezi 
a városban. Mindig szívügyének 
tekintette az ifjúság formálását, ne-
velését, ezért is volt számára fontos, 
hogy 1993-ban elindítsa a Szent 
János Katolikus Általános Iskolát. 

Vadgazdálkodás a Pilisi Parkerdőben

Az ENSZ 2013-ban döntött arról, 
hogy március harmadikán, a Vadvilág 
világnapján Földünk vadon élő nö-
vény- és állatvilágának sokszínűségét, 
gazdasági, tudományos és esztétikai 
értékét ünnepeljük. A Pilisi Parkerdő 
Zrt. a világnapon áttekintést nyújtott 
az általa kezelt erdőterületeken elin-
dított ökológiai vadgazdálkodásról. 
Amelynek lényege, hogy a nagyvad-
állományt az erdei életközösség al-
kotórészeként, holisztikusan szemlé-
lik, mindenekelőtt az erdő ökológiai 
egyensúlyát tartva szem előtt. 

A fajgazdagság, a biológiai sokfé-
leség nem csupán az egyes fajok, ha-
nem az erdő egésze számára fontos, 
ugyanis az ilyen erdők jobb ellenálló 
képességet tanúsítanak természeti ka-
tasztrófahelyzetekben vagy más káro-
sításokkal szemben. 

A Pilisi Parkerdőben elindított öko-
lógiai vadgazdálkodást a természetes-
hez minél közelebbi vadállomány és 
az erdei ökoszisztéma egyensúlyának 
megteremtése érdekében kidolgozott 

szakmai koncepcionális feltételek 
alapján építették fel.

A Pilisi Parkerdő Zrt. az általa 
kezelt 65 ezer hektáros erdőterület 
egyre nagyobb részén vezeti be lé-
pésről lépésre az örökerdő-gazdál-
kodás és az ökológiai vadgazdál-
kodás módszerét, így fokozatosan 
egyre ellenállóbb, a klímaváltozás 
hatásaival szemben is védettebb er-
dők kialakítását valósítja meg. 

Idén nyolcadszor: 
Dunakanyar Hangja
Márciusban indult a 8. Dunakanyar 
Hangja Tehetségkutató Énekverseny. 
A térség legnagyobb és legrégebbi 
énekversenyének – amelyet Duna-
keszi Város Önkormányzata támo-
gat − ezúttal is a dunakeszi VOKE 
− József Attila Művelődési Központ 
ad otthont. Wernke Ádám és Loksa 
Levente szervezők sajtótájékozta-
tón ismertették a verseny részleteit, 
és bemutatkozott az idei zsűri is. A 
három hétvégén át tartó megméret-
tetésre már sokan jelentkeztek szerte 
az országból, sőt a határon túlról is. 
A versennyel kapcsolatos minden 
információ megtalálható a www.
dunakanyarhangja.hu oldalon. 

hirdetés

A természetes összetevőkből, 
hideg eljárással készült 

szappanok felüdülést adnak 
a bőrnek és a léleknek is. 
Kecsketejjel, sheavajjal 

és kakaóvajjal, semmilyen 
mesterséges, káros anyagot 
nem tartalmazó termékeink.

Szuszy Kézműves 
Szappanok

Megrendelhetők innen: 
szuszyszappanok@gmail.com

Megtekinthetők itt: www.facebook.
com/ Szuszy Kézműves Szappanok

Éghajlatváltozási 
Platform jön létre
Pest Megye Közgyűlése legutóbbi, 
munkarend szerinti ülésén döntött a 
2017. évi költségvetéséről, s az idei 
külügyi tervet is elfogadta. A képvise-
lők határoztak a Pest Megyei Éghajlat-
változási Platform létrehozásáról, vala-
mint az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai 
Platformhoz csatlakozásról, továbbá a 
nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások felül-
vizsgálatáról is. 

Hosszú téli pihenő után, március ne-
gyedikén végre megnyitotta kapuit a 
Budakeszi Vadaspark kalandparkja. A 
gyönyörű, erdei környezetben működő 
park öt, különböző nehézségű pályával 
várja a kalandos természetű gyerekeket 
és felnőtteket.  A legkisebbeknek, vagyis 
a 110-140 cm közöttieknek a szervezők 
a B pályát ajánlják, a kicsit nagyobbak-
nak a B, C és F pálya áll a rendelke-
zésükre, míg az extrémebb kalandokat 
kedvelő, 18 év felettieket a félelmetes-
nek tűnő E pálya várja. A mászás, kú-
szás, csúszás, lógás előtt mindenkinek 
alapos felkészítésen kell részt vennie, 
hogy megtanulja a legfontosabb tudni-
valókat és szabályokat, aztán kezdődhet 
a kaland. 

Itt a tavasz, kalandra fel!

Bubbles-Beatles est
A Monori Pincefalu Zenei Est már-
cius 24-én este héttől szeretettel 
vár a Strázsahegyre mindenkit, aki 
kedveli a régi nótákat. A Bubbles 
koncertjén főként Beatles-számok 
csendülnek fel, de saját dalok is. A 
Bubbles együttes régi vágású csapat: 
Szemereczki Imre, Végh Szabolcs, 
Balázs Bálint és Ambrózi András 
1996 óta zenél együtt, Gál Tamás 
zongorista 2000-ben csatlakozott.  

Ancsányi Ivett, a tavalyi győztes
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Kiemelten fontos az öngondoskodás kérdése 
vosz: a jogalKotó Kezelje felnőttKént a vállalKozóKat

Dobos Ágnes

– Melyek a VOSZ előtt álló legfonto-
sabb feladatok 2017-ben?

– A VOSZ Budapesti és Pest megyei 
Regionális Szervezete idén is az egyik 
legfőbb feladatának tekinti a mikro- és 
kisvállalkozók segítését. Javaslatain-
kat, ötleteinket rendszeres vállalkozói 
fórumokon ismertetjük, illetve talál-
kozhatnak velük a hagyományosnak 
tekinthető Üzletember Találkozón (idén 
szeptember 2-án), a Regionális Prima, 
illetve az Év Vállalkozója díjak átadá-
sának nagyszabású eseményein is. Ez 
utóbbit november 24-én tartjuk.

– Ön úgy fogalmazott, hogy 2017 a 
béremelések és a járulékcsökkentések 
éve. Mi a kötelező béremelés következ-
ménye?

– A 15 százalékos minimálbér-
emelés a mikro- és kisvállalkozók 
esetében, ha nem is könnyen, de még 
megvalósítható. A garantált bérmi-
nimum egy lépésben történő 25 szá-
zalékos növelése azonban a VOSZ 
álláspontja szerint is megoldhatatlan. 
Ennek kigazdálkodása hosszabb időt 
igényel, és akár áremelésekhez is ve-
zethet, mert – főleg a szolgáltatók ese-
tében – azonnali komoly terhet jelent. 
Ugyanakkor a garantált bérminimum-
mal kapcsolatban fontosnak tartjuk 
felhívni a figyelmet arra, hogy ennek 
megadása a munkakör és nem a vég-
zettség függvénye. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a FEOR 9-esen kívül 
majdnem mindenki számára szak-
munkásbért kell fizetni, mert az azon 
kívül eső munkakörök szakképzettsé-
get igényelnek. A vállalkozóknak be 
kell tartaniuk a jogi előírásokat, kü-
lönben komoly büntetésre számíthat-
nak. Minden vállalkozót óva intünk 
az olyan „trükközésektől”, mint a pa-
píron részmunkaidős foglalkoztatás.

– A másik oldalon a járulékcsök-
kentés áll.

A vállalkozók tudatosak, és 
szeretnék betartani a jog-
szabályokat, éppen ezért 
a jogalkotónak is felnőtt-
ként kellene kezelnie őket 
– emelte ki Marjay Gyula, 
a Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetsége 
(VOSZ) Budapesti és Pest 
megyei Regionális Szerve-
zetének (BPMRSZ) elnöke a 
Pest Megye Lapjának adott 
interjújában.

– A járulékcsökkentés valóban hoz 
valamit a konyhára, de ennél is fonto-
sabb, hogy a vállalkozók figyeljenek 
oda a szociális hozzájárulás esetében 
ma is meglévő kedvezményekre. Ilyen 
lehetőség például a 25 év alatti vagy 
az 55 év feletti munkavállalók foglal-
koztatása. 

– Pest megye „speciális” helyzetben 
van az uniós pályázatokat illetően…

– Közismert, hogy a Közép-ma-
gyarországi Régió az uniós források 
tekintetében hátrányban van. Az 
egyik legnagyobb probléma, hogy 
egy kalap alá veszik az agglomeráci-
ós településeket, emiatt pedig komoly 
lehetőségektől esnek el a vállalkozók. 
Ezért is különösen fontos, hogy fel-
hívjuk a megyében működő vállalko-
zók figyelmét azokra a pályázatokra, 
amelyek majd rendelkezésre állnak. 
Ezért hangsúlyozzuk a visszatérítendő 
támogatásokra kiírt pályázatok jelen-
tőségét. Itt gyakorlatilag nullaszáza-
lékos kamatú hitellehetőség áll majd 
rendelkezésre a termelési tevékenység 
és a  technológia fejlesztésére. A VOSZ 
Pest megyei szervezete hírlevelében 
folyamatosan tájékoztatja a lehetősé-
gekről a tagjait, emellett arra buzdít-
juk a cégtulajdonosokat, -vezetőket, 
de a könyvelőket is, hogy kísérjék 
figyelemmel a pályázati honlapokat, 
mert ezek a Pest megyei pályázatok 
hozzájárulhatnak tevékenységük fej-
lesztéséhez. A termelés bővítése, a 
technológia fejlesztése pedig minden 
cég számára alapvető érdek.

– Milyen egyéb pályázati lehetősé-
gekkel élhetnek még a vállalkozók?

– A kormányhivatalok munkaügyi 
központjai által kezelt, élőmunkához 
kapcsolódó pályázatok – például lét-
számbővítés, munkanélküliek foglal-
koztatása – továbbra is rendelkezésre 
állnak, és vissza nem térítendő támoga-

Az Év Vállalkozója Díj átvétele után a tavaly novemberben megtartott Regionális Prima Gála díjazottjai fotó: balla istván 

tásként jelennek meg. Ugyanígy meg-
maradtak a fiatal munkavállalókhoz 
kapcsolódó pályázatok is, éppen ezért 
érdemes ezekről érdeklődni akár ná-
lunk, akár a helyi kormányablakoknál. 

– Kicsit távolabbra tervezve: milyen 
várakozásokkal tekintenek a következő 
uniós ciklusra?

– Az igazi nagy kérdés az, vajon 
lesz-e egyáltalán uniós támogatás, 
vissza nem térítendő támogatás 2020 
után. Még senki sem tudja a választ. 
Nagyon valószínű, hogy a nagy bevé-
teli források megcsappannak – a Brexit 
következménye lesz ez is –, eddig ezek-
ből nyújtottak támogatást az újonnan 
belépett országoknak. 

– Egyre sürgetőbb kérdés a generá-
cióváltás. Milyen kihívások elé állítja a 
vállalkozásokat?

– Az 1990 környékén vállalkozást 
indított harmincasok, negyvenesek ma 
a nyugdíjhoz közelítenek, vagy már 
nyugdíjas korúak, s ez fontos kérdése-
ket vet fel több szempontból is. Egyrészt 
most jelentenek majd igazán gondot a 
minimálbéren fizetett járulékok. Meny-
nyi nyugdíja lesz egy vállalkozónak, 
aki így fizette a járulékait? Ha nem ho-
zott létre tartalékot, azaz elmaradt az 
öngondoskodás, akkor máris előáll az 
a helyzet, hogy kénytelen tovább dol-
gozni. VOSZ-szervezetünk éppen ezért 
ebben az évben kiemelten szeretne fog-
lalkozni az öngondoskodás kérdésével, 
hogy legalább azok, akiknek még 8-10 
évük hátra van a nyugdíjig, próbál-
janak találni megfelelő megtakarítási 
módokat. A nyugdíjba vonulás elma-
radása ugyanakkor azt is jelenti, hogy 
nem tudja átadni a vállalkozást annak 
az új generációnak, amelyik képzettsé-
ge, tudása, megújulási képessége révén 
hatékonyabban tudná üzemeltetni.

A fiatal generációk fellépése azért 
is fontos, mert egyre szűkül a családi 

vállalkozások száma. A fiatalok gyak-
ran csak névvel vannak jelen egy vál-
lalkozásban, és nem is ott képzelik el 
a jövőjüket, pedig egy vállalkozás egy 
multinál elhelyezkedés vagy a kül-
földre vándorlás valódi alternatíváját 
jelentheti.  

– Ha mégis a családi generációváltás 
mellett döntenek, mire érdemes felké-
szülniük a szereplőknek?

– Az új nemzedékeknek már gaz-
dasági, jogi, vezetői ismeretekre van 
szükségük a sikerhez, ehhez pedig 
elengedhetetlen a jó képzés. A nyelv-
tudásról már nem is beszélve. Sajnos, 
a jelenlegi felnőttképzés nem igazán 
megfelelő, tapasztalatom szerint a 
szakiskolák ügyvezetőképzése, ami 
pedig most indult, nem mindig nap-
rakész. Érdekvédelmi szervezetünk a 
Kamarával és a Fiatal Vállalkozók Or-
szágos Szövetségével együttműködve 
szeretne előbbre lépni ezen a területen, 
és közreműködni hatékony, intenzív, 
több hónapon át tartó vezetőképzések 
létrehozásában. 

ÌAz interjú teljes terjedelmében a 
www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.

Okleveles közgazdászként végzett, majd 
szakközgazdász, adótanácsadó, adószakér-
tői képesítést szerzett. Revizorként, később 
főkönyvelőként, gazdasági vezetőként dol-
gozott. 2012-től a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. ingatlanvagyonért felelős 
főigazgatója, jelenleg a Magyar Cégértékelő 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Mun-
káját több közéleti díjjal ismerték el, 2011-
ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztje kitüntetést.

Marjay Gyula



6       gazdaság 2017. március 

pál Attila

Már az ezredforduló előtt megkezdődött 
az úgynevezett precíziós mezőgazdaság 
térhódítása a világban és Magyarorszá-
gon is. Természetesen megmaradnak a 
gépi művelési módok, csakhogy ezeket 
már számítógépek irányítják, az ugyan-
csak az információtechnológia (IT) esz-
közeivel begyűjtött adatok alapján. A 
gazdáknak az agrárismeretek mellett el 
kell mélyülniük a számítástechnika, az 
adat- és képfeldolgozás, a folyamatter-
vezés és -irányítás rejtelmeiben is. 

Ez a forradalmi változást ígérő „pre-
cíziós mezőgazdaság” – röviden – az 
IT-eszközök (GPS, okostelefon, számí-
tógépek) bevonása a talaj-előkészítés, a 
vetés és más munkák tervezésébe, irá-
nyításába, az eredmények összegzésébe, 
értékelésébe. 

A kezdet a GPS-alapú helymegha-
tározás alkalmazása volt a termőterü-
leteken, s a kiterjedt precíziós agrárium 
alapját továbbra is ez adja. Erre épülnek 
a különböző – meteorológiai, környe-
zetvédelmi, adatbázis-kezelő és ellenőr-
ző-riasztó stb. – rendszerek. A GPS-nek 
elsősorban a helyzetkövetésben, a nö-
vények és a talaj állapotának felméré-
sében, adatgyűjtésben jut fontos szerep. 

A GPS teszi lehetővé, hogy például a 
talajmintavételkor rögzített hosszúsági 
és szélességi értékek segítségével a gaz-
dák fel tudják mérni földjük különböző 
pontjain a talaj állapotát, tápanyag-el-
látottságát, s meghatározhatják a későb-
bi mintavételek pontos helyét. Ugyanez 
segít annak meghatározásában is, hol 
és mennyi növényvédő szer vagy mű-
trágya kiszórására van szükség, és a 

informatika a földeken
A XXI. század első negyede elkerülhetetlenül és kér-
lelhetetlenül az informatika térnyerésének korszaka. 
Ahogy alig egy évszázada a különböző gépek gyökere-
sen átalakították az agráriumot, a digitális technika és 
technológia is forradalmi változásokat idéz elő a föld-
művelésben éppúgy, mint az állattenyésztésben. 

Februárban két hitelminősítő is vizsgál-
ta a magyar gazdaság helyzetét.  Véle-
ményük az alapvető gazdasági mutatók 
tekintetében nagyon közel állt egymás-
hoz. A JCR japán hitelminősítő 21-én 
egy szinttel feljebb, BBB+ -ra  emelte a 
magyar állam hosszú lejáratú adósságá-
nak minősítését, a Standard and Poor’s 
pedig 24-én változatlanul hagyta a ko-
rábbi, a bóvliszintnél egy szinttel jobb 
értéket (BBB-). Mindkét hitelminősítő 
azt emelte ki, hogy az adósság csökke-
nő pályán van, a költségvetés hiánya is 
egyre kisebb, közben nő a foglalkoz-
tatottság, emelkednek a bérek, és ezzel 
együtt tartósan bővül a fogyasztás. 

A japán minősítő arra számít, hogy 
2017-ben az adó- és járulékcsökken-
tés tovább dinamizálja a gazdaságot, a 
rendelkezésre álló EU-s pályázati pén-
zek pedig a beruházások felgyorsulásán 
keresztül járulnak hozzá a bruttó hazai  
termék (GDP) növekedéséhez. Előrejel-
zésük szerint így 2017-ben 3-3,5 szá-
zalékos is lehet a gazdasági növekedés 
a 2016. évi alacsonyabb, várhatóan 2 
százalék körüli érték után. A Standard 
and Poor’s elemzése ennél részletesebb, 
és arra is rávilágít, miért nem emelték 
feljebb a minősítés szintjét. Azt hang-
súlyozza, hogy bár az adósság szintje 
a GDP-hez viszonyítva csökkenő ten-
denciát mutat, de a 74 százalék körüli 
érték még mindig jóval magasabb, mint 
a régiós országoké, amelyekben ez az 
érték 50 százalék körül mozog. Továbbá 
felhívja a figyelmet arra is, hogy bár a 
bankok „egészségessége” az utóbbi idő-
ben javult, még mindig 10 százalék kö-
rül lehet az a hitelállomány, amelynek 
visszafizetésére nagyon kicsi az esély. 
A bankok állapotát 1–10-ig értékelve, 
ahol az 1-es érték a legjobb, legkevés-
bé kockázatos, a 10-es pedig a nagyon 
gyenge, erősen kockázatos helyzetet je-

mit mondtak rólunk 
a hitelminősítők és miért?

Prof. dr. Csath 
Magdolna
egyetemi tanár 
rovata

távvezérléssel az adagolás menet köz-
ben – és akár néhány méterenként – is 
módosítható. A precíziós mezőgazdaság 
másik fontos eszköze a geoinformációs 
rendszer, a GIS. Ennek célja, hogy rög-
zítsen, tároljon, kezeljen, elemezzen és 
megjelenítsen minden – GPS-szel gyűj-
tött – földrajzi adatot. Távérzékeléssel 
– légi fotók, akár drónok bevetésével, 
műholdas felvételek, talajszkennerrel, 
kézi vagy traktorra szerelt szenzorok 
révén – rengeteg információ szerezhe-
tő a földek állapotának – például szer-
vesanyag-tartalmának – felmérésére, a 
változások felismerésére és rögzítésére, 
a hozam minőségi és mennyiségi ér-
tékelésére, becslésére éppúgy, mint a 
mezőgazdasági területek felmérésére 
és nyilvántartására. A GPS és GIS esz-
közök alkalmazása révén sokkal köny-
nyebbé és pontosabbá válik a hozam- és 
kijuttatási térképek elkészítése, így ki-
sebb élőmunka- és anyagi ráfordítással 
– azonos körülmények mellett – jobb 
eredmények, takarékosabb gazdálkodás 
érhető el. 

»Problémaként 
említi meg a mi-
nősítés, hogy a 
bürokrácia még 
mindig jelentősen 
gátolja a cégek 
működését.«

lent, hogy a magyar bankrendszert 7-es 
szintre értékelték. De problémaként em-
líti meg a minősítés, hogy a bürokrácia 
még mindig jelentősen gátolja a cégek 
működését, és a szabályozás gyakran 
nehezen kiszámítható, sőt visszamenő-
leges is lehet. Erre konkrét példát nem 
említ, de nekünk eszünkbe juthat az, 
vajon jó megoldás-e, ha egy több év-
vel ezelőtt félmillió forint alaptőkével 
létrehozott kft.-nek egy tavalyi, de erre 
az évre halasztott döntés miatt most 3 
millióra kell emelnie az alaptőkéjét. Hi-
szen amikor a tulajdonos létrehozta a 
céget, akkor azt annak tudatában tette, 
hogy ehhez félmillió forint alaptőkére 
van szükség, és ez a jövőben sem fog 
változni. 

Végső soron a változatlanul hagyott 
értékelés összefoglaló oka a kivárás: 
hogyan alakul majd a későbbiekben 
a magyar gazdaság teljesítménye. Ezt 
pedig jelentősen fogják befolyásolni a 
magyar kisvállalkozások esélyei is. Ne 
feledjük: Magyarországon kb. 520 ezer 
kkv van. Ebből 490 ezer a mikro-, 26 
ezer a kicsi és 4 ezer a közepes méretű 
vállalkozás. Amikor azonban a kkv-k 
pályázati  vagy a közbeszerzéshez való 
hozzáférési lehetőségeiről hallunk, ak-
kor a kormány leginkább a közepes mé-
retű cégekre, azok megerősítésére gon-
dol. Viszont a munkavállalók többsége 
a mikrocégekben dolgozik, amelyek ke-
véssé férnek hozzá akár a pályázati, 
akár a közbeszerzési lehetőségekhez. 

A gazdaság dinamizálásához, a gaz-
dasági növekedés tartóssá tételéhez 
azonban arra is szükség lenne, hogy a 
mikrók és kicsik előtt is több lehetőség 
nyíljon meg: fejlődhessenek, növeked-
hessenek, embereket vehessenek fel, új 
piacokat tudjanak keresni termékeik, 
szolgáltatásaik számára. Különösen fon-
tos lenne ez Pest megyében, ahol erős a 
kisvállalkozói jelenlét, viszont a Buda-
pesttel való regionális együttlét forrá-
sokat vont el a megye kisvállalataitól. 
Az EU-s pénzeknek a különböző méretű 
cégek szempontjából és regionálisan is 
arányosabb felhasználhatósága nem-
csak a kisebb vállalkozások megerősö-
désével járhatna együtt, hanem a regi-
onális különbségek csökkenésével is. 

Magyarországon a mintegy 520 ezer kkv-
ből 490 ezer mikrovállalkozás

E korszakváltás céljából született meg 
nálunk a „Digitális Agrár Stratégia”, 
s ezt a célt szolgálta az Agroinform.
hu februári, budapesti rendezvénye, 
a PREGA konferencia. A résztve-
vők megismerhették a legmodernebb 
smart farming („okosgazdálkodás”) és 
precíziós agrártechnológiákat.

Mi sem maradhatunk le

Rengeteg információ szerezhető a földek állapotának felmérésére fotó: katona lászló
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PÁsztor DiÁna

A Központi Statisztikai Hivatal hon-
lapjának adatsoraiból megyénkről 
meglehetősen kedvező kép rajzolódik 
ki. A működő vállalkozások száma 
2016 harmadik negyedévében 197 117 
volt, ezzel régiókat utasít maga mögé 
Pest megye, így például a Nyugat-Du-
nántúlt vagy Észak-Magyarországot. A 
megyék közül pedig egyedül Szabolcs-
Szatmár-Bereg közelíti meg a maga 
114 401 vállalkozásával. Az ezer lakos-
ra jutó regisztrált vállalkozások száma 
elmarad a 173-as országos átlagtól, ám 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
a fővárost követően itt élnek a legtöb-
ben, 1,2 millióan. Így fordulhat elő az 
is, hogy az egy főre jutó ipari termelés 
sem éri el a magyar átlagot, „csupán” 
1392 ezer Ft.

Az EU újraiparosításra vonatko-
zó célkitűzése alapján 2020-ra a GDP 
20 százalékát az ipari termelésnek kell 
nyújtania. Az uniós irányelvek jegyeit 

Pest megye az innovatív 
iparfejlesztés tükrében

Kedvező KéP a megyénKről

Pest megye iparának jellemzői a Nemzeti Technológiai 
Platform és az Irinyi-terv célkitűzései szempontjából is 
ideálisak. A gazdaság fejlesztését célzó stratégia – amely 
a specializált gép- és járműgyártásra, az egészségiparra 
és turizmusra, az élelmiszeriparra, a zöldgazdaságra, az 
infokommunikációs szektorra és a védelmi iparra kon-
centrál – remek lehetőségeket nyújthat a térségnek.

magában hordó Irinyi-terv nagy le-
hetőséget nyújthat a megye iparában 
tevékenykedőknek. A 2014-es adatok 
alapján meglehetősen nagy azok szá-
ma, akik e stratégia kiemelt ágazata-
iban tevékenykednek: a csaknem 74 
ezer iparban foglalkoztatott közül 12 
ezren az élelmiszeriparban, több mint 6 
ezren a számítástechnikai, elektronikai 
termékek előállításában, közel 5500-an 
a gépgyártásban, s valamivel több mint 
ötezren a járműgyártásban dolgoznak. 
Ezek az ágazatok a várható kereset 
szempontjából is komoly perspektívát 
jelentenek, a gépgyártás a harmadik 
legmagasabb nettó átlagkeresetet kínál-
ja az iparon belül. E tekintetben az élel-
miszeriparnak van hová fejlődnie.

Termelési érték szempontjából a 
megyei járműgyártás igen impozáns, 
365 751 milliós teljesítménnyel büsz-
kélkedhet, de itt is az élen jár az élel-
miszeripar, a számítógépek, az elektro- 

nikai, és az optikai termékek gyártása. 
Ez utóbbi terület, valamint a járművek 
gyártásával foglalkozó vállalkozások 
termelésének éves növekedése is szem-
betűnő, melynek újabb lendületet ad-
hat az innovációt zászlajára tűző újra-
iparosítási stratégia megvalósítása.

Az Ipar 4.0 kiemelkedő szerepet szán 
a gazdasági szereplők mellett a kuta-
tás-fejlesztés intézményeinek, a külön-
böző intézeteknek, szervezeteknek, ok-
tatási intézményeknek. Pest megyében 
található a szakmai, tudományos és 
műszaki tevékenységet folytató vállal-
kozások közel 13 százaléka, s a kuta-
tó-fejlesztő helyekből összesen 218-at 
tartottak számon 2015-ben.

Az újraiparosításban fontos szerep 
hárulhat a kis- és középvállalkozá-
sokra, melyekre az IFKA Iparfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Kft. is koncent-
rál. Az IFKA egyetért az Ipar 4.0 lét-
rehozása mögött meghúzódó felisme-
réssel, miszerint az internetgazdaság 
alapjaiban alakítja át a gyártási és a 
kapcsolódó logisztikai rendszereket, s a 
szembenézés az új elméleti-gyakorlati 
kihívásokkal az iparvállalatok, illetve 
az egyetemi és kutatóintézeti szféra 
együttműködését igényli. 

– A platformon belül az együttmű-
ködés mind a munkacsoportok szint-
jén, mind vezetői szinten folyamatos 
– közölte lapunkkal dr. Mezősi Balázs 
gazdaságfejlesztési részlegvezető. – 
Több munkacsoportban is tevékenyen 
dolgozunk, de gyakorlatilag minden 
aktuális témában szorosan együtt-
működünk, és támogatjuk a Nemzeti 
Technológiai Platform működését. 

Több mint ötezren a járműgyártásban dolgoznak fotó: katona lászló

helyettünk számítják ki a kapott adatok alapján
az szja-bevallási tervezet a 2016-
ban megszerezett jövedelemről szóló 
kimutatás, melyet a magánszemély 
munkáltatója, kifizetője által meg-
szerzett adatokból állít össze a Nav 
− tájékoztatta lapunkat a Nav Pest 
Megyei adó- és vámigazgatósága. 

A NAV kiszámítja a magánszemély he-
lyett a jövedelmet terhelő adót, számí-
tásba véve a levont adóelőleget és az 
esetleges kedvezményeket. Az adóbe-
vallási tervezetben szerepel az egyen-
leg, ami lehet nulla, fizetendő adó vagy 
visszajáró összeg. 

Ha a magánszemélynek van ügy-
félkapus regisztrációja, a NAV által el-
készített adóbevallási tervezetet 2017. 
március 15-től megnézheti és módosít-

hatja az új online felületen, a www.nav.
gov.hu-ról és a www.magyarorszag.
hu-ról elérhető weboldalon. 

Akinek nincs ügyfélkapu-regiszt-
rációja és 2017. március 15-e után 
szeretné igényelni az adóbevallási ter-
vezetet, azt a NAV ügyfélszolgálatain 
személyesen kérheti. Ha egyetért a NAV 
által elkészített bevallási tervezettel, 
akkor nincs további teendője. Ebben 
az esetben 2017. május 22-én a NAV 
által elkészített tervezet lesz a hivatalos 
adóbevallása. Ha nem ért egyet, akkor 
a bevallást módosíthatja ügyfélkapu-
regisztrációval az új online felületen, 
postázott tervezet esetében pedig a 
16SZJA bevallás benyújtásával, amely 
a NAV honlapján elérhető, illetve a 
NAV ügyfélszolgálatain beszerezhető. 

Aki saját maga szeretné elkészíteni 
szja-bevallását, továbbra is megteheti. 
A bevallást a NAV honlapjáról letölthe-
ti, 2017. március 15-e után pedig már 
az új online felületen telepítés, letöltés 
nélkül eléri, ügyfélkapu-regisztráció 
esetén be is küldheti, ennek hiányában 
pedig kinyomtathatja és postázhat-
ja. Az szja 1+1%-áról is rendelkezhet 
az új online felületen, vagy a 16SZJA 
EGYSZA lapján, illetve az erre a célra 
kialakított 16EGYSZA jelű nyomtatvá-
nyon. Az adó 1+1%-ának felajánlásá-
ról a rendelkező nyilatkozatot 2017. 
május 22-ig kell elektronikusan vagy 
postán megküldenie a NAV-hoz, akár 
a bevallás részeként, akár külön. Ren-
delkezése csak akkor lesz érvényes, ha 
adóját befizette és nincs adótartozása. 

A Pest Megyei Adó- és Vámigazgató-
ság levelezési címe: 1397 Bp., Pf.: 535.

Adóját pótlékmentes részletekben 
is befizetheti, ha a fizetendő szja és az 
egészségügyi hozzájárulás együttesen 
nem haladja meg a 200 000 forintot. 
Legfeljebb hathavi, egyenlő részletekre 
osztott részletfizetést kérhet a bevallás 
erre vonatkozó pontjának kitöltésével. 
Az első részlet megfizetésének határ-
ideje 2017. május 22. 

Adóját befizetheti az új online felü-
leten bankkártyával, vagy lakossági 
folyószámlájáról átutalással, vagy a 
NAV ügyfélszolgálatain POS termi-
nálon keresztüli bankkártyás befize-
téssel, illetve csekken.

ÜgyfélKaPun érKeziK a módosítható adóbevallási tervezet
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A közigazgatással szembeni elvárások alapján a következő  évek a digitális ügyintézésre való átállásról szólnak majd.

Az új központ 11 ezer ügyfelet szolgál ki havonta

PML

Az eseményen a kormányfő mellett 
részt vett Kövér László, a Magyar Or-
szággyűlés elnöke, Lázár János Minisz-
terelnökséget vezető miniszter, Handó 
Tünde, az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke, Polt Péter legfőbb ügyész, Papp 
Károly országos rendőrfőkapitány, 
Darák Péter, a Kúria elnöke, továbbá 
Kovács Zoltán területi közigazgatásért 
felelős államtitkár, Bekk Mária, a Szi-
getszentmiklósi Járási Hivatal vezetője 
és Tarnai Richárd Pest megyei kor-
mánymegbízott.

Az átadóünnepségen tartott beszé-
dében Orbán Viktor miniszterelnök úgy 
fogalmazott, „a kormány olyan államot 
akar létrehozni, ami élvezi az embe-
rek bizalmát, és segíti a polgárok és a 
vállalkozások boldogulását”. Hangsú-
lyozta, hogy a céljuk az volt, hogy az 
átalakított közigazgatás méltó legyen 
az ezeréves keresztény államhoz, de 
megfeleljen a 21. századi modern tár-
sadalom elvárásainak is. A kiemelt kor-
mányzati beruházásként kezelt projekt 

A Szigetszentmiklósi Igaz-
gatási Központ új épületét 
március 3-án, ünnepélyes 
keretek között adta át 
Orbán Viktor miniszterel-
nök. Hangsúlyozta, hogy 
a céljuk az volt, hogy az 
átalakított közigazgatás 
méltó legyen az ezeréves 
keresztény államhoz, de 
megfeleljen a 21. századi 
modern társadalom elvárá-
sainak is. 

keretében egy komplexumban kapott 
helyet a Szigetszentmiklósi Járási Hiva-
tal, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság, a 
Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség, 
valamint a Szigetszentmiklósi Rendőr-
ség is. A 270 kormányablak átadásával 
hivatalosan pedig lezárult a 2011 óta 
folyó integrált ügyfélközpont-hálózat 
kialakítása.

A kormányfő emlékeztetett: „a kor-
mányablakok kialakítását Navracsics 
Tibor miniszter kezdte el, és Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
zárta le”. Hangsúlyozta, „egy digitális 
kor hajnalát éljük, és a közigazgatás-
nak meg kell felelnie az új elvárások-

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor adta át ünnepélyesen a Szigetszentmiklósi Igazgatási Központot  fotó: katona lászló

Pest megye egészségesebb
Ìfolytatás az 1. oldalról
Azon adottság miatt, hogy Magyaror-
szág más területeihez képest Pest megye 
fekvőbeteg-ellátása igen speciális, hi-
szen a megyének nincs egy nagy saját 
kórháza, a különböző progresszivitási 
szintű ellátásra szoruló betegeket első-
sorban Budapesten látják el. Jelentős ka-
pacitással rendelkező – az úgynevezett 
városi kórháznál komolyabb szolgálta-
tásokat nyújtó – intézmények azonban 
itt is vannak. Ezek között említette a mi-
niszteri biztos a kistarcsai Pest Megyei 
Flór Ferenc Kórházat, a váci Jávorszky 
Ödön Kórházat, a ceglédi Toldy Ferenc 
Kórház és Rendelőintézetet. A törökbá-
linti Tüdőgyógyintézet szakkórházként, 
a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház 
és Rendelőintézet pedig értelemszerűen 
rehabilitációs intézményként működik – 
sorolja a miniszteri biztos.    

Az Egészséges Budapest Program 
keretében milliárdos nagyságrendű 
fejlesztést terveznek a három nagyobb 
egészségügyi intézményben – derül ki 
dr. Cserháti Péter szavaiból. A minisz-
teri biztos kiemeli: a programban a Pest 
Megyei Flór Ferenc Kórházat azonos 
szinten kezelik a budapesti társkórhá-
zakkal, mint amilyen például a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház is. Érdekesség, 
hogy a két intézmény körülbelül egy 
időben épült, és küllemüket tekintve 
szinte a megtévesztésig hasonlítanak is 
egymásra. A kormánynak benyújtandó 
tervezet szerint a kistarcsai intézmény a 
következő években mintegy 15 milliárd 
forintos fejlesztésre számíthat, amelyből 
1,5 milliárd forint KEHOP-forrás. Az 
épülő új szárnyba átkerül a járóbeteg-
ellátás és a diagnosztika. Így lehetővé 
válik a járó- és fekvőbeteg-ellátás szét-
választása és a főépület komfortosítása, 
az orvostechnológiai fejlesztés során 
pedig új eszközök, bútorok is kerülhet-
nek az intézménybe. A főépületben a 
korszerűsítés után – az eddigi 8 ágyas 
kórtermek helyett – 4 ágyas szobákban 
gyógyulhatnak a betegek, de lesz ka-
záncsere is – sorolja dr. Cserháti Péter. 

A ceglédi Toldy Ferenc Kórház és 
Rendelőintézet mintegy 200 ezer embert 
lát el, közel 700 aktív kórházi ágyon. Ez 
az intézmény a tervezők javaslata sze-
rint összességében 10 milliárd forintos 
fejlesztésre számíthat, de 1 milliárd fo-
rint felhasználásával remélhetőleg már 
az idén megkezdődhet a sürgősségi 
osztály kialakítása, illetve korszerűsíté-
se, a későbbiekben az orvostechnológia 
fejlesztése – mondja a miniszteri biztos. 
Az intézmény sajátossága, hogy a vá-
ros alatt található termálvíz energetikai 
szempontból hasznosítható. 

A váci Jávorszky Ödön Kórház az 
egyetlen Pest megyei egészségügyi 

intézmény, amely korábban részesült 
uniós forrásból. Mintegy 5 milliárd 
forintot használhatott fel felújítás-
ra a Közép-Magyarországi Operatív 
Programból (KMOP). Az Egészséges 
Budapest Program keretében 2018-tól 
mintegy 3 milliárd forint összegű fej-
lesztés valósulhat meg a tervek szerint, 
elsősorban az integrált járóbeteg-szak-
rendelés területén. 

Dr. Cserháti Péter azt is elmondta, 
hogy tudomása szerint a megyében lévő 
önkormányzati járóbeteg-szakrendelők 
közül néhány sikeresen pályázott kü-
lönböző, főként KEHOP-forrásokra. 
Sőt a tervek szerint a korábban a Jahn 
Ferenc Kórházhoz integrálódott gyáli 
szakrendelő, vagy a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Kórházhoz integrálódott monori és 
gyömrői szakrendelő fejlesztése is része 
az Egészséges Budapest Programnak. 
Az önkormányzati fenntartású szak-
rendelők programba való bevonásához 
a kormány felhatalmazását kérik majd, 
valamint tárgyalásokat folytatnak Pest 
Megye Önkormányzatával is arról, 
hogy a kormánytól kapott 80 milliárd 
forint keretből ők milyen mértékben 
tudnak hozzájárulni ezen intézmények 
fejlesztéséhez. 

Az első „szalagátvágás” feltehetően 
éppen a Törökbálinti Tüdőgyógyinté-
zetben várható az EBP keretein belül – 
mondja dr. Cserháti Péter –, mert 2017 
végére, 2018 elejére tervezik a járóbe-
teg-rendelő épületének átadását, ahol 
1,1 milliárd forint értékben új CT-ké-
szüléket helyeznek üzembe, és energe-
tikai korszerűsítés is folyik. Viszonylag 
jó állapotú a Nagykőrösi Rehabilitációs 
Szakkórház és Rendelőintézet. Az itt 
található termálvízre alapozva elkép-
zelhető gyógytevékenység kialakítása, 
de – a miniszteri biztos szavai szerint 
– ez majd egy későbbi program során 
valósulhat meg, csakúgy, mint a viseg-
rádi Szent Kozma és Damján Rehabili-
tációs Szakkórház korszerűsítése. 

A megye egészségügyi alapellátá-
sának fejlesztése elsősorban VEKOP-
források felhasználásával lehetséges 
– szögezi le végül dr. Cserháti Péter. 

milliárdos fejlesztéseK

Gyorsabbá válik az ügyintézés  fotó: katona lászló

A kistarcsai kórház látványterve
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A közigazgatással szembeni elvárások alapján a következő  évek a digitális ügyintézésre való átállásról szólnak majd.

Az új központ 11 ezer ügyfelet szolgál ki havonta

nak, ezért a következő évek a digitális 
ügyintézésre való áttérésről fognak 
szólni”. Orbán Viktor a közbiztonság-
ról szólva elmondta, hogy „mára több 
mint 7000 fővel bővült a rendőrség lét-
száma, és az ország minden településén 
van állandó rendőri jelenlét”. „Hely-
reállítottuk a közrendet Magyarorszá-
gon” – fogalmazott. A miniszterelnök 
a közigazgatásban, a rendvédelemben 
és az igazságszolgáltatásban bevezetett 
életpályamodellre utalva azt mondta, 
hogy „mára a köz szolgálatát vállalni 
nemcsak szép hivatás, de kifizetődő is”.

Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal vezetője arról beszélt, 
hogy „korábban inkább kártyavárként 
építették a közigazgatást, megfeledkez-
ve arról, hogy a cél az emberek szol-
gálata. 2010-től azonban nagy változás 
történt: a fejlesztések célja az ügyfelek 
középpontba helyezése volt. Ennek a 
folyamatnak volt része a kormányhi-
vatali struktúra, a járási rendszer kiépí-
tése, valamint a kormányablak-hálózat 
megalkotása is.”

„Bár az igazságügyi igazgatás, ál-
lamigazgatás és a rendészeti igazgatás 
különálló területek, de itt egy helyen, 
az ügyfelek számára praktikusan elér-
hető formában találhatók meg” – mu-
tatott rá a hivatalvezető. Az új, 7000 
négyzetméteres épületben található 
járási hivatalban 12 munkaállomásos 
kormányablakot alakítottak ki, ugyan-

itt helyet kap egy foglalkoztatás- és 
egy népegészségügyi kirendeltség is. 
Az új, összesen 3650 négyzetméteres 
irodatérben 270 ember dolgozik majd. 
A központban többek között postapont 
és készpénzes csekkbefizető automata is 
szolgálja az ügyfeleket, de eleve kényel-
mes, hogy az említett intézmények egy 
helyen érhetők el. Az új központ a ko-
rábbi tapasztalatok alapján 11 ezer ügy-
felet szolgál majd ki minden hónapban. 
A volt Csepel Autógyár területén álló 
ingatlan még az 1970-es években épült, 
a gyár igazgatási épületeként, és soká-
ig romos állapotban volt. Ezt vásárolta 
meg a Magyar Állam, és ennek újjá-
építését kezdte meg a nyertes cég 2015 
augusztusában, hogy tíz hónap múlva 
megkezdődhessen az A+ minősítésű, lé-
nyegében új irodaépület birtokbavétele. 

A munka során a komplexum új 
épületgépészetet és villamoshálózatot, 
tetőszerkezetet és háromrétegű nyílás-
zárókat kapott. A jól szigetelt tetőn 111 
napelemet is elhelyeztek. Ez a korsze-
rű, elektromos fűtő-hűtő rendszerrel 
együtt jelentősen hozzájárul az épület 
ökológiai lábnyomának csökkentésé-
hez, és nagyban redukálja az üzemel-
tetés költségeit. Természetesen a teljes 
épület akadálymentes. Az irodák mel-
lett 116 férőhelyes parkolót alakítottak 
ki, és több mint 2500 m2 zöldterület 
jött létre 38 új fával és több mint 2000 
cserjével. 

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor adta át ünnepélyesen a Szigetszentmiklósi Igazgatási Központot  fotó: katona lászló

csökkenni fog a telítettség
PML

a váci Fegyház és Börtön területén 
található, korábban tiszthelyettes-
képző iskolaként funkcionáló három-
szintes épületet fogvatartottak építik 
át. várhatóan ez év decemberében 
120 fogvatartott elhelyezését teszi le-
hetővé az új körlet. 

A bővítési beruházás első üteme 44 
munkanapon át, 30 fő fogvatartott 
bevonásával, több mint 8500 munka-
óra alatt készült el. A 32 fő elhelye-
zését biztosító új körlet berendezési 
tárgyainak többségét belső ellátásban, 
a fogvatartottakat foglalkoztató bv. 
gazdasági társaságok gyártották. Az 
új körletrész kialakítása az európai 
börtönszabályok figyelembevételével 
történt. Az építkezés második üteme 
során további 88 fogvatartott befo-
gadására és elhelyezésére alkalmas 
részleg jön létre. A fogvatartotti elhe-
lyezési körletrészek, raktárhelyiségek, 
közlekedőfolyosók, irodák, mosdóhe-

lyiségek, operátorhelyiség, egészség-
ügyi részleg, könyvtár és tantermek 
kialakítása zajlik.

A felújításba olyan elítélteket von-
nak be, akik az intézet által szervezett, 
két év alatt elvégezhető szakképzésen 
vettek részt. Az ő segítségükkel a köte-
lező gyakorlatok során a kőműves-hi-
degburkoló, valamint szobafestő-má-
zoló szakmunkástanulók dolgoznak.

A büntetés-végrehajtás egyik leg-
fontosabb feladata a fogvatartottak 
társadalmi beilleszkedésének elősegí-
tése. A célkitűzéseknek megfelelően 
bővítették a fogvatartotti foglalkoz-
tatás mértékét, így a tavalyi év végén 
a foglalkoztatási arány meghaladta a 
88%-ot. Ez a szám magában foglalja a 
munkáltatást, az oktatást és a szakkép-
zéseket is. A börtönökben folyó okta-
tás során, a szakmák kiválasztásánál az 
elsődleges szempont, hogy azok illesz-
kedjenek az adott térség munkaerő-fel-
vevő piacához. 

hirdetés

fogvatartottaK dolgoznaK
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Nem elhanyagolható tény, hogy a kakucsi kiállítás a 
2016–2017-es szezon második legnagyobb és legjelen-
tősebb szakmai rendezvénye a nemzeti kiállítás után. 
Ezt többek között alátámasztja az is, hogy mintegy 1200 
galambot állítottak ki 35 különböző fajtából. Emellett 
elmondható, hogy a kakucsi galambászoké az egyik 
legjobban szervezett és működő egyesület, a tagok kö-
zött országosan és nemzetközileg is több kiemelkedő te-
nyésztő található. A rendezvény szakmai szívonala igen 
magas, és ez évről évre tovább emelkedik. 

Amikor egy kakucsi galambászt kérdeznek, szinte el-
kerülhetetlen, hogy szóljon a „saját”, a településről elne-
vezett fajtáról, a kakucsi szarkáról. 2005-ben indult el az 
a folyamat, amely összesen 5 év után hozott eredményt, 
és hivatalosan is megszülethetett az említett fajta. Helyi 
szerveződés és sok közös munka vezetett el oda, hogy 
2010 decemberében a harmadik kiállítás után már hiva-
talosan bejegyzett fajtaként szerepelt a kakucsi szarka. 
Már kezdetben is felmúlta a várakozásokat az érdeklő-

dés e fajta iránt, amit igazol, hogy már nemcsak itthon, 
hanem külföldön is tenyésztik. A település nevét viselve 
tovább öregbíti Kakucs hírnevét, ami a helyi galambá-
szok számára külön elismerés. 

A kiállítás margóján említek néhány információt a 
madárinfluenzáról, ugyanis ez az aktuális kérdés negatí-
van befolyásolja a kiállítások látogatottságát. Az első és 
legfontosabb tudnivaló, hogy a galamb nem fertőződik. 
A kiállításokon megjelenő állományok állatorvosi kont-
roll alatt állnak, megkapták a szükséges védőoltásokat, a 
kiállításon pedig hatósági állatorvos ellenőrzi a szigorú 
előírások betartását. Nem szabad megfeledkeznünk arról 
sem, hogy a galambászok, akik naponta kapcsolatban 
vannak a madaraikkal, nem betegek…

Összességében elmondható, hogy 2017-ben is nagy-
szerű rendezvényt zárt a Kakucsi Galamb- és Kisállatte-
nyésztő Egyesület. Rengeteg látogató érkezett az ország 
legkülönbözőbb pontjairól és az országhatáron túlról is. 
A galambászat nagyon összetett és érdekes hobbi, hi-

Galambászünnep Kakucson
A kAkucsi szArkA hivAtAlosAn bejegyzett fAjtAként szerepel

szen ha elszakadunk a szűk, tényszerűen ehhez kötődő 
tevékenységektől, elmondható, hogy többek között gon-
doskodásra nevel, hiszen a több tíz, esetenként százas 
nagyságrendű állomány ellátásához, az állatok tenyész-
téséhez mégiscsak állandó figyelemre és törődésre, gon-
doskodásra van szükség. 

Prohászka Csaba, 
a Kakucsi Galamb- és 

Kisállattenyésztő Egyesület elnöke 

Idén 11. alkalommal rendezte meg a Kakucsi Galamb- és Kisállattenyész-
tő Egyesület a községi sportcsarnokban az egyesületi díszgalamb-kiállítását.  
A rendezvény fővédnöke Pánczél Károly országgyűlési képviselő volt, dr. 
Kendéné Toma Mária, Kakucs község polgármestere pedig díszvendégként 
vett részt az eseményen.

Mintegy 1200 galambot állítottak ki 35 különböző 
fajtából

A kiváló infrastrukturális adottságokkal 
rendelkező Hévízgyörk község a fővárostól 
mindössze 35 km-re található a Gödöllői-
dombság keleti felén, a Galga völgyében, 
csodálatos, csendes és nyugodt természeti 
környezetben. A közelben másfél hektár-
nyi halastó várja a horgászat szerelmeseit. 
Hévízgyörk tömegközlekedéssel (vasúttal, 
távolsági busszal) könnyen megközelíthető, 
s felhajtóút vezet az M3-as autópályára is. 
Családosoknak, fiatal pároknak egyaránt 
kiváló választás lehet településünk. Az új 
lakónegyedtől Hévízgyörk centruma, vala-
mint az iskola és az óvoda mindössze tíz-
percnyi sétával elérhető. Munkalehetőséget 
kínál a környéken Gödöllő, Hatvan és Bu-
dapest.

Az alább felsorolt eladó építési telkek 
összközművesek:

HRSZ Terület 
nagyság m2

Telek értéke (Ft)

1463/12 691 2 632 710
1463/14 700  2 667 000
1463/16 832  3 169 920
1463/17 761  2 899 410
1463/18 756  2 880 360
1463/19 750  2 857 500
1463/20 744  2 834 640
1463/21 798  3 040 380
1463/23 697  2 655 570
1463/24 706  2 689 860
1463/25 719  2 739 390
1463/26 732  2 788 920
1463/27 744  2 834 640
1463/28 851  3 242 310
1463/29 986  3 756 660
1463/30 818  3 116 580
1463/31 801  3 051 810
1463/32 783  2 983 230
1463/33 778  2 964 180
1463/35 728  2 773 680
1463/37 757  2 884 170

A vásárlóknak lehetőségük nyílik rész-
letfizetési kedvezmény igénybevételére is:

• Első részlet: 1 000 000 Ft
• A vételárból fennmaradó összeg 24 

havi részletfizetéssel törleszthető.
Érdeklődni személyesen a Polgármes-

teri Hivatalban lehet (2192 Hévízgyörk, 
Kossuth Lajos utca 124.), telefonon pedig 
Lukesné Csábi Ágnesnél a (06 28) 590-631-
es és a (06 30) 373-3492-es, valamint Bazan 
Tibor polgármesternél a (06 20) 371-4764-
es számokon.

Hévízgyörk új lakónegyedében építési telkek eladók!

Galgahévíz idén is egész évben színes programokkal várja a látogatóit. 
A község vezetése kiemelkedően fontosnak tartja, hogy őseink hagyaté-
kán keresztül nyisson utat a múlt és a jelen között. Ennek egyik eszköze a 
sok-sok hagyományőrző rendezvény, amelyek többségén már az egészen 
aprócska gyermekek is népviseletben vesznek részt. Kiemelt ünnepeink a 
Faluünnep, a Szüreti napok és a Falukarácsony. Ezeken az egyesületeinken 
és a civil szervezeteinken keresztül közel száz falubeli veszi ki részét szerep-
lőként vagy szervezőként a műsorok létrehozásából. Valódi, erős közössé-
gek ezek, amelyekhez érdemes tartozni.

Íme Galgahévíz legfontosabb 2017-es rendezvényei:
• Május 14.: Kemencés nap a Közösségi Házban
• Május 27.: Gyermeknapi kavalkád a Geöcz téren
• Június 3.: IV. Galgamenti Népművészeti Fesztivál  
• Július 7-9.: XXIX. Faluünnep a Pihenőparkban és a Geöcz téren
• Augusztus 26.: Geöcz mozi a Geöcz téren
• Szeptember 23-24.: Szüreti napok a község egész területén
• Október 29.: Szépkorúak ünnepe a Kodály Zoltán Művelődési Házban
• November 19.: Férfinap a Kodály Zoltán Művelődési Házban
• December 10.: Adventi vásár a Geöcz téren
• December 17.: Falukarácsony a Kodály Zoltán Művelődési Házban

Szeretettel várunk 
minden kedves ven-
déget az ünnepe-
inkre! Ha közel áll 
a szívéhez a hagyo-
mányápolás, ha fon-
tos önnek az őseink 
öröksége, ha többet 
szeretne tudni a népi 
kultúráról, látogasson 
el Galgahévíz kulturá-
lis rendezvényeire!

Galgahévíz idei ünnepei, kulturális eseményei
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Az aszódi evangélikus középiskolának 
négy európai – két szlovák, egy német és 
immár egy román − középiskolával van 
hivatalos kapcsolata. A választás nem 
véletlenül esett Tótmogyorósra, ugyanis 
ez a városka Aszód egyik testvértelepü-
lése. A két város között élénk a kultu-
rális kapcsolat, s most ez bővül tovább 
az oktatási együttműködéssel.  A két 
igazgató által aláírt okmány szerint az 
iskolák következő területeken remélnek 
életképes közös munkát: tapasztalatcse-
re az intézmények között; oktatási, kul-

határokon átívelő oktatási kapcsolatok
Közösen az eu nemzetKözi egyÜttműKödést előíró Pályázatain

Együttműködési megállapodást kötött az Aszódi Evan-
gélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollé-
gium a romániai Tótmogyoróson működő Traian Vuia 
Műszaki Gimnáziummal. Az okiratot február 4-én a 
Nagybányához közeli városkában ünnepélyes keretek 
között írta alá a két iskola igazgatója, Loredana Ofrim 
és dr. Roncz Béla.

turális, sport és turisztika jellegű közös 
programok szervezése; társas projektek 
megvalósítása, elsősorban oktatási jelle-
gű témákban. 

A két középiskola vezetése azt re-
méli, hogy eredményesen tudnak 
szerepelni majd az Európai Unió 
nemzetközi együttműködést előíró 
pályázatain, amelyekbe a szlová-
kiai Tisovecet is bevonják, ugyanis 
az aszódi egyházi középiskolának 
együttműködési megállapodása van 
az ottani gimnáziummal, Tótmogyo-

Loredana Ofrim és dr. Roncz Béla az együttműködés aláírásakor - középen Anton 
Ardelean, Tótmogyorós polgármestere  fotó: osgyáni zoltán

Az önkormányzat üdvözlőlappal és 
ötezer forintos utalvánnyal köszönti 
azokat a 2017. január 1-je után világ-
ra jött újszülötteket, akiknek legalább 
az egyik szülőjük a gyermek születését 
megelőzően hat hónapja életvitelsze-
rűen Ócsán él, és állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik.

Az „Ócsai Csemete” elnevezésű ba-
bacsomagot minden új jövevényhez és 
szüleihez személyesen viszi el Bukodi 
Károly polgármester, aki a Pest Megye 
Lapjának elmondta, hogy az újdon-
sült szülők nagy örömmel fogadják a 
támogatást, és a visszajelzések szerint 
hasznos segítséget jelent a kezdeti idő-
szakban.

A csomagot eddig 7 kismama kapta 
meg, de további kérelmek várhatóak, 
mert több baba született – közölte a 
polgármester, hozzátéve, hogy ebben 
az évben 90-100 gyermek érkezésével 
számolnak. A babaköszöntő csomag az 
ötezer forintos gyógyszertári utalvá-
nyon kívül babagondozási tárgyakat, 
például fürdőlepedőt, textilpelenkát, 
vízhőmérőt, partedlit tartalmaz. A cso-

csemeteprogram indult 
január elsejétől ócsán

mag összeállításához a helyi védőnők 
nyújtottak szakmai segítséget.

A város ajándékát kérelmezni kell, 
és a határozat megszületése után jut-
tatják el a szülőkhöz. Az űrlap a tele-
pülés honlapjáról is letölthető. 

Az idei évtől babacsomaggal segíti az önkormányzat az 
ócsai újszülötteket és szüleiket. Az ajándékcsomagokat 
Bukodi Károly polgármester személyesen adja át. 

rós és Tisovec pedig testvértelepülései 
egymásnak. A diákok már májusban 
megkezdhetik egymással az ismer-
kedést, mivel az aszódi gimnázium 
sportnapjára meghívták a tótmogyo-
rósi középiskolásokat, akik különböző 

sportágakban mérik majd össze erejü-
ket a vendéglátókkal. Terveznek közös 
nyári táboroztatást is. Szeptemberben 
pedig az aszódi középiskola tantestü-
letének küldöttsége tesz látogatást a 
tótmogyorósi középiskolában. 

A polgármester az egyik kis új lakossal

az elmúlt hónapokban 
gyakori médiatéma 
volt az oktatási intéz-
mények és a települési 
önkormányzatok új 
jogszabályokon ala-
puló együttműködése. 
Mint azt Hoffman Pál 

polgármester elmondta, dr. Pálos an-
namáriával, a tankerület vezetőjével 
tököl város Képviselő-testülete és a 
Klebersberg Központ szigetszentmik-
lósi tankerületének vezetése közötti 
együttműködés során nem a félelmek 
igazolódtak, hanem korrekt együtt-
működés alakult ki. 

2017. január 1-jén a tököli önkormány-
zati vagyon és vagyonértékű jog a tan-
kerületi központ ingyenes vagyonkeze-
lésébe került. Fontos kiemelni, hogy a 
vagyon a város tulajdonában maradt, 
s a település érdekeire tekintettel az 
önkormányzat által biztosított korábbi 
szolgáltatások külön megállapodásban 
biztosíthatók. Térítésmentesen használ-
hatják továbbra is az iskola tornaterme-
it, egyes helyiségeit a tököli birkózók, 
más sportágak versenyzői és a Szárny-
nyitogató Művészeti Iskola diákjai is. 
A város legjelentősebb eseménye, a 
Summerfest Táncfesztivál résztvevői 

450 milliós korszerűsítési 
terv a tököli iskolákban

szintén térítésmentesen vesznek igény-
be iskolai helyiségeket.  A város képvi-
selő-testülete segíti az iskolai munkát. 
Iskolaidőben a gyerekek térítésmente-
sen használják a Városi Sportcsarno-
kot és a műfüves pályákat. 2017-ben 
az együttműködés minden korábbinál 
szorosabbá válik egy, a város által elké-
szített energetikai hatékonyságot célzó 
pályázattal, amely 248 millió forintos 
támogatást kapott. Lecserélik a régi, 
korszerűtlen nyílászárókat, megoldják 
az évtizedes tetőszigetelési problémákat 
és a szigetelt homlokzat kialakításával 
új arculatot kapnak az épületek. 

A tököli képviselő-testület további 
döntéseivel is bizonyítja, hogy az új 
helyzetben is magáénak érzi a meg-
felelő tanulási feltételek biztosítását. 
Új pályázatokból, illetve költségvetési 
forrásból fűtés-korszerűsítési és vizes-
blokk-felújítási, burkolási programot 
készítettek elő. Ezekkel a felújításokkal 
200 millió forinttal kívánják javítani a 
800 tököli diák és tanáraik oktatási, ta-
nulási körülményeit. 

A már folyamatban lévő 248 mil-
liós  energiahatékonysági pályázattal 
együtt összességében a következő két 
évben 450 millió forint értékű korsze-
rűsítés valósulhat meg a tököli általá-
nos iskolákban. 
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Márciusban azért – gondolva arra, 
hogy hideg napok vissza-visszatérnek 
– érdemes olyan növényeket ültetni a 
ládákba, amelyek jól tűrik a fagypont 
körüli hőmérsékletet is. Pom Pom Bo-
gyójának kedvenc virága, a kankalin, 
vagyis a primula kitűnő választás lehet, 
élénk színei egyből felvidítanak minden 
arra járót. Ezekben a hónapokban ez a 
kis virág a világosabb, melegebb helyet 
kedveli, de nyáron érdemes óvni a tűző 
naptól. A kankalin eléggé vízigényes 
növény, ne felejtsük el rendszeresen lo-
csolni! Az erkélylakók közül az árvácska 
is jó választás lehet, hiszen remekül tűri 
a hőmérséklet-ingadozást. Igaz, a nagy 
meleget nehezen viseli, a nyári kániku-
lában igen sűrűn kell locsolni. Az igazi, 
nagy kihívást persze ezekben a hóna-

a hagymás növények az elsők a sorban
nagy Kihívást jelent a KertészeK számára a fáK, boKroK metszése

A várva várt tavasz végre megérkezett, itt az ideje, hogy 
színekben pompázzon kiskertünk, avagy balkonunk, 
erkélyünk. A balkonládákat ebben az időszakban már 
nyugodtan kifüggeszthetjük, kihelyezhetjük, és tele is 
ültethetjük kedvenc virágainkkal. 

pokban a kis-
kertek, udvarok 
jelentik, a fák, 
bokrok metszé-
se, a palánták, 
virágok ültetése 
komoly munkát 
ígér még a gya-
korlottabb kertészek-
nek is. Amennyiben ősszel 
elmulasztottuk a hagymás növények 
ültetését, akkor ezt márciusban, április-
ban, esetleg május elején még pótolhat-
juk. A hagymás növények ültetésénél 
figyelembe kell vennünk, hogy álta-
lában a hagyma átmérőjének három-
szorosa az az ideális mélység, ahová el 
kell ültetni. A legmélyebbre a nárciszok 
kerülnek, majd a tulipánok és végül az 

apró hagymák, mint például a krókusz. 
Ha  a hagymákat csokorba rendezzük, 
figyelve arra, hogy megfelelő távolsá-
got hagyjunk közöttük, akkor igazán 
szép látványt nyújtanak majd, ha ki-
dugják fejüket a földből. Az ültetőkosár 

is praktikus megoldás lehet, hiszen 
így a hagymákat, ha szükséges, 

együtt és gyorsan tudjuk ki-
emelni a földből, hogy télre 
védettebb helyre rejtsük. 
A kertészkedés legszebb fel-
adata a kert egyes részeinek 
megtervezése és felépíté-
se, ami gondos előkészítést 

igényel. Tavasszal mindig új 
alkalom kínálkozik arra, hogy 

átgondoljuk, melyik sarokban mit 
is szeretnénk látni az elkövetkezendő 

hónapokban. Nagyon fontos, hogy fi-
gyelembe vegyük kertünk adottságait, 
a napfényben úszó, szárazabb helyekre 
olyan növényt ültessünk, ami jól bírja 
ezeket a körülményeket. A cickafark, 
a kerti fátyolvirág, a mézontófű, az 
aranyvessző, a kerti macskamenta a 
napos, száraz szegélyek ideális növé-
nyei, s biztosan mutatós darabjai lesz-
nek kertünknek. Az árnyékos helye-

ken különösen figyeljünk arra, vajon 
száraz-e a talaj! Ilyen esetben ültetés 
előtt mélyen ássuk fel a földet, és dol-
gozzunk be alaposan nagy mennyi-
ségű komposztot, esetleg trágyát! A 
mahónia, a gyöngykosárkák ezeken a 
helyeken találjanak új otthonra, a ned-
vesebb, de árnyékos területekre pedig 
ültessünk páfrányt, meténget, örökzöld 
orbáncfüvet.

A fák elhelyezése is alapos tervezést 
igényel, hiszen csak az igazán nagy 
udvarokban férnek meg egymás mel- 
lett békében a gyümölcs- és díszfák. A 
hobbikertek egyre népszerűbb fája az 
alma, az őszibarack, a szilva, a legdi- 
vatosabb talán az alma, amely ma már 
törpealanyra oltva tökéletes választás 
lehet. Arra azonban mindig ügyelni 
kell, hogy megfelelő vízgazdálkodá-
sú helyet válasszunk neki. Az őszi-
barack a melegebb, naposabb helyet 
kedveli, a napfényes falak oldalába 
ma már sövényként is ültethetjük egy-
egy fajtáját. Ehhez persze megfelelő 
támrendszert kell építenünk, ami némi 
szakértelmet igényel. Az őszibarackot 
rendszeresen kell metszeni, rügypatta-
nás idején. 
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A  2017-es gödöllői tematikus évben 
a város Erzsébet királyné születésének 
180. és a koronázás 150. évfordulójára 
emlékezik. Az Erzsébet-év arca és házi-
asszonya Juhász Anna irodalmár lesz. A 
több hónapon át tartó rendezvényekről 
Gémesi György polgármester elmondta: 
a bál ismét jótékony célt szolgál. Ebben 
az esztendőben a bevételt a Habsburg 
Eilika Alapítvány kapja, amelyet Eilika 
Habsburg-Lothringen hozott létre 1998-
ban. A szervezet rászoruló családokat, 
magánszemélyeket, szociális intézmé-
nyeket és kórházakat támogat segély-
szállítmányokkal. 

Az esemény fő támogatója a Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt.. A kastély és 
a Porcelánmanufaktúra közötti kapcso-
latot a Gödöllő nevét viselő minta kép-

Koronázási hétvégét rendeznek

Az Erzsébet-év eseményeiről tájékoztatót tartottak fotó: balázs gusztáv

erzsébet Királyné Kettős jubileuma gödöllőn

viseli, amely egy teáskészletet és több 
porcelánt díszített. Ezeket Ferenc József 
ajándékozta Erzsébet királynénak, s 
amiből ide, a gödöllői kastélyba is ren-
delt az uralkodó. A bálra a szokásokhoz 
híven ez alkalommal is kék Apponyi-
mintás különlegességgel terítenek. A 
rangos esemény mindig bővelkedik 
látványos és színvonalas bemutatók-
ban, ezek közé tartozik majd a Silka 
Fashion műsora is. „Erzsébet királyné 
harminchat kastélyt használt Európa-
szerte, szebbnél szebb helyeken, de ide 
tért haza” – mondta dr. Ujváry Tamás, 
a Gödöllői Királyi Kastély nemrég meg-
választott igazgatója, aki a számtalan 
idei program közül az Erzsébet-bál 
mellett két kiállításra és a Koronázási 

hétvégére hívta fel a figyelmet. Nyá-
ron a királyi család utazásait elevenítik 
fel, az év végén pedig Erzsébet király-
né ruháinak rekonstrukcióit láthatja a 
nagyközönség, amelyek Czédly Mónika 
kutatásait és keze munkáját dicsérik. 

Az Erzsébet-év fő eseménye a bált 
megelőzően a Koronázási hétvége lesz 
június 9–11. között, amire a MÁV 
Nosztalgia Kft. nosztalgiagőzöst indít, 
felidézve az egykori királyi utazások 
hangulatát.  Ezzel a vonattal érkeznek 
meg Gödöllőre a királyi pár hasonmá-
sai, s a koronázás évfordulója alkalmá-
ból a Szent Korona másolata is, amely a 
kastély dísztermében lesz látható. A ko-
ronázási vonat június 10-én a Nyugati 
pályaudvarról indul. 

Programok
abony: Kultúra Háza 
03. 24. 17:00 Városi Borverseny és 
Pogácsasütő Verseny. 
03. 31. 14:00 A brémai muzsikusok – 
Apolló Színház

Felsőpakony: Általános Iskola, 
ápr. 10., Költészet napja; Közösségi 
Ház, ápr. 11., Költészet napja

gödöllő: Művészetek Háza 
03. 25. 19:00 A partra vetődött bálna 
tánca, avagy: „Utolsó lépés a szaka-
dék széle után…” a Club Színház elő-
adása. 
03. 27. 19:00 Ronald Harwood: A 
nagy négyes (Molnár Piroska, Vári 
Éva, Szacsvay László, Benedek Mik-
lós). 
03. 28., 29. 13:30 A négy muskétás, 
avagy a királynő nyakéke (Alexan-
der Dumas „A három testőr” c. műve 
alapján, Szép Ernő Színház
03. 29. 18:00, 20.30 Nekünk áll a 
László, Hadházi László önálló estje
04. 01. Jeff Baron: Szép jó estét, Mr. 
Green! komédia (Székhelyi József, Pál 
Tamás)

Ócsa: Ócsai Madárvárta 
04. 08. Nyílt nap – ismerkedés a Ma-
dárvárta tevékenységével (kedvezőt-
len időjárás esetén: 04. 15.)

szentendre: Városháza Díszterme, 
márc. 22. 19:00. A szerető álma – 
Tóth Krisztina írásai, előadó: Takács 
Kati
Pest Megyei Könyvtár, márc. 24. 
20:00, Ingmar Bergman: Persona – a 
Szentendrei Teátrum bemutatója
ápr. 01. 19:00 Best of Gymes, Válo-
gatás 33 év dalaiból
ápr. 06., 07. 19:30 Jelenetek egy há-
zasságból (Radnóti Színház)
Eleven Kert, márc. 25. 20:00, Ivan 
and The Parazol, előzenekar: The 
Luckies
ápr. 07. 20:00. Európa Kiadó-koncert
Offline Center
márc. 31. 19:00. A bor filozófiája – 
Hamvas Béla-est borkóstolóval, elő-
adó: Rátóti Zoltán 
ápr. 11. 19:00 Különbéke, Szabó Lő-
rinc, ahogy Adorjáni Bálint látja
DMH Barlang, ápr. 04. 19:30. Jazz a 
Kos jegyében, Borbély Műhely Jazz 
Klub. 

vác: Madách Imre Művelődési Köz-
pont, Gróf Széchenyi István szellemi 
öröksége a magyar kultúrában – kiál-
lítás, május 13-ig
03. 24. 19:00 A Csík zenekar kon-
certje, vendég: Kiss Tibor
03. 29. 10:00 Móricz Zsigmond: Légy 
jó mindhalálig, musical a Parlando 
Társulat előadásában
03. 30. 19:00 Jim Jacobs-Warren 
Casey: Grease, musical a Bánfalvy 
Stúdió előadásában

Idén harmadik alkalommal 
rendezik meg az Erzsébet-
bált a Gödöllői Királyi Kas-
tély lovardájában. A no-
vember 18-án sorra kerülő 
rangos esemény a „Bölcső-
től a koronáig – Gödöllő, 
a királyné városa”, illetve 
az „Erzsébet-év” kiemelt 
programja lesz. A másik fő 
esemény a Koronázási hét-
vége június 9-11. között. 

a Blaskovich Múzeumban március 
10-től május 2-ig tekinthető meg a 
tápiószelei Blaskovich-gyűjtemény 
megmentésének, múzeumi gyűjtőhely-
lyé, majd múzeummá válásának folya-
matát bemutató kiállítás. a tárlaton az 
1940–50-es évek ásatásai során feltárt 
régészeti leletek mellett olyan történeti 
dokumentumokat ismerhet meg a lá-
togató, amelyek soha sem szerepeltek 
még a nyilvánosság előtt.

Láthatják például azt a kézzel festett 
táblát és hímzett karszalagot, amelyek-
kel a múzeum létére hívták fel a kato-
nák figyelmét. A Nemzeti Múzeum fő-
igazgatója ugyanis menlevelet adott a 
Blaskovich testvérpárnak. Az intézmény 
1944. október 4-én kelt irata szerint az 
európai kultúra nevében védelmet és 
kíméletet kér a tápiószelei Blaskovich-
kúriában őrzött műgyűjtemény és ré-

Újabb leletek és emléktárgyak tápiószelén
gészeti leletek számára. A négy nyelven 
megfogalmazott levél, sajnos éppen oro-
szul nem készült el. A tárlat sarkalatos 
tárgya az az ezüst dísztál, amelyet dr. 
Fettich Nándor régész-ötvösművész ab-
ból az alkalomból készített, hogy a mú-
zeum átvészelte a háborús és zűrzavaros 
időket.  Fettich Nándor régész-akadémi-
kus vezette 1938-ban a tápiószelei szkíta 

A Blaskovich fivérek

temető feltárását. A második világhábo-
rú után dr. Fettich, majd dr. Párducz Mi-
hály az MNM régészeti tárának vezető-
iként segítették a fivéreket abban, hogy 
régészeti és műgyűjteményük védelmet 
kapjon. Az Országos Magyar Történe-
ti Múzeum igazgatótanácsa 1947-ben 
múzeumi gyűjtőhellyé nyilvánította a 
testvérpár tápiószelei 304. és 312. hely-
rajzi számú ingatlanait. A kiállításon a 
korabeli dokumentumok, levelek, nap-
lójegyzetek, fotók segítségével mutatják 
be azt a folyamatot, aminek köszönhe-
tően a Blaskovich-kúria anyaga átvé-
szelte az 1945 és 1947 közötti időszakot. 
1947 őszén újraindult a szkíta temető 
ásatása. 1951 ősze újabb mérföldkő 
volt a tápiószelei Múzeumi Gyűjtőhely 
életében: a Magyar Tudományos Aka-
démia és a Nemzeti Múzeum fejlődés-
történeti, régészeti kiállítást szervezett a 
Blaskovichok korábbi vendégházában. 
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Dr. Fülöp Rudolf: a menedzserszemlélet számomra mindig 
természetes volt, a hatékonyság, elemzés, gazdaságosság, az emberi 
szempontok bennem mindig egységben jelentek meg.

mindenekelőtt bizalmi légkört kell teremteni 
a reKonstruKció több léPésben folyt, Közben gyógyítottaK

Dobos Ágnes

– A jogi egyetem elvégzése után hogyan 
került kapcsolatba az egészségüggyel?

– A Pénzügyminisztérium után a 
Pest megyei Tanács egészségügyi osztá-
lyára kerültem, ezt követően pedig dol-
goztam többek között a Péterfy Sándor 
utcai Kórházban, biztosként Kistarcsán, 
majd a Budagyöngye, illetve a Rókus 
Kórházban. Mindez azért volt fontos, 
mert módom volt makroszinten látni a 
dolgokat. Pest megyében egy nagy for-
mátumú ember, Schmidt Géza volt az 
elnök 1994-től 1998-ig, és ő kért meg 
először, hogy segítsek a Budagyöngye 
Kórház adósságát megszüntetni. Ké-
sőbb, ha valahol baj volt, azt mondták, 
hogy menjek és tegyem rendbe.

– Egy kórház menedzserszempontú 
megközelítése akkoriban kevéssé volt 
megszokott.

– Amikor 1997-ben a Törökbálinti 
Tüdőgyógyintézet főigazgatója let-
tem, 15 olyan ember állt a kórházak 
élén, akik nem orvosok voltak. Én 
mindig úgy gondoltam, hogy érde-
keltté kell tenni egy közösséget, és az 
egyik kulcsszó az együttműködés volt. 
De közös célt is ki kell tűzni, és bízni 
kell az emberekben. Meggyőződésem, 
hogy mindenekelőtt bizalmi légkört 
kell teremteni, mert úgy minden sokkal 
könnyebb. A bizalmatlanság ellentéte-
ket szül, veszekedést szít, pazarlást és 
ezáltal adósságot generál. 

– A jogászi és a közgazdászi dip-
loma után 1993-ban az egészségügyi 
menedzseri végzettséget is megszerezte. 

– A menedzserszemlélet számomra 
mindig természetes volt, a hatékony-
ság, elemzés, gazdaságosság, az emberi 
szempontok bennem mindig egység-
ben jelentek meg. 

– Rendkívül sikeres szakmai életút-
jában különleges helyet foglal el a Tö-
rökbálinti Tüdőgyógyintézet.

– Amikor 1991-ben gazdasági veze-
tőként a törökbálinti intézethez kerül-
tem, tarthatatlan körülményeket talál-

tam. Azt mondtam a fenntartó megyei 
önkormányzatnak, hogy vagy zárjuk 
be, vagy változtassunk, mert ez mél-
tatlan mind a betegekhez, mind az itt 
dolgozókhoz. Szerencsére a fenntartó 
jól döntött, és a munkatársakkal elké-
szítettünk egy koncepciót. 1994-ben 
belső forrásból önálló rekonstrukcióba 
fogtunk, és ezzel elkezdődött egy máig 
tartó folyamat. A rekonstrukciót több 
lépésben végeztük, méghozzá úgy, 
hogy közben folyt a gyógyító munka, 
és lényegében 2002-ig ilyen körülmé-
nyek között dolgoztunk.

– Miért gondolta úgy, hogy nem sza-
bad megállni a fejlesztésben?

– Nagyon fontos motiváló erő volt 
a munkatársak számára, hogy érezték: 
az erőfeszítéseknek köszönhetően job-
bak, erősebbek lettünk. A külvilág is 
elismerte az intézmény teljesítményét, 
és rangot vívtunk ki magunknak, ezért 
logikus volt, hogy tovább kell építkez-
nünk. Ezeket saját erőből értük el, mert 
nem pocsékoltuk el, amit megtermel-
tünk. Az az elv vezérelt, hogy be kell 
fektetni a jövő érdekében. És minden 
bejött! A fegyelmezett gazdálkodás azt 
is lehetővé tette, hogy 1994 és 2012 
között átlagosan kéthavi pluszjövedel-
met tudtunk fizetni a munkatársaknak. 
A sikeresség egyik kulcsa az volt, hogy 

önállóan működhettünk. Ma már ez 
nem így van. Ha 100 egységnek tekin-
tem az akkori önállóságomat, akkor 
most az igazgatónak 30 egysége van. 
Ez pedig szerintem a bizalmatlanságot 
jelzi, és én ezt nagy bajnak tartom, 
mert a bizalom hatalmas erőket tud 
felszabadítani. 

– Ön mindig kiemeli az „emberi té-
nyező” fontosságát is.

– A sikerhez vezéregyéniségekre is 
szükség van, olyanokra, akik szakmailag 
magukkal húzzák a többieket. Nálunk 
ez Strausz János professzor volt, aki 
nyolc évig töltötte be az orvosigazgatói 
posztot. Személyével nagyfokú igé-
nyesség jelent meg, és nem mellékesen 
az intézmény nevét is ismertté tette. 
Sportnyelven fogalmazva: egy sztárjá-
tékossal nemcsak a csapat lesz jobb, de 
a csapattagok értéke is nő.

ÌA portré teljes terjedelmében 
a www.pestmegyelapja.hu oldalon 

olvasható.

Rétes  
Dr. Fülöp Rudolf 

kedvence

Hozzávalók: 60 dk liszt, 3 csipet só, 1 
db tojás, 10 dkg zsír, 0,01 l ecet (20%-
os), víz 0,25 l.
Elkészítése: A langyos vízhez hozzá-
adjuk a sót és az ecetet, a lisztet egy 
tálba öntjük és a közepébe fészket 
csinálunk, amelybe beleöntjük a tojást, 
a zsír felét, és összedolgozzuk. Köz-
ben hozzáadjuk a sós, ecetes, langyos 
vizet. Lágy tésztát készítünk és addig 
dagasztjuk, míg hólyagos nem lesz. 
Két egyforma cipóra osztjuk, olvasz-
tott zsírral bekenjük és meleg helyen 
letakarjuk, addig pihentetjük, amíg 
legalább a kétszeresére nem dagad. 

ÌA recept folytatása 
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható 

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet nyugalmazott főigazgatójának dédszülei Rákosfalva 
régi, meglehetősen zárt sváb közösségéhez tartoztak. Az összetartó kolónia tagjai ke-
reskedelemmel, gazdálkodással, földműveléssel foglalkoztak. Az ötvenes években a 
birtokok szétaprózottságának köszönhetően el tudták kerülni a téeszesítést. Az össze-
fogást azonban fontosnak tartották, és sok munkát közösen végeztek.

Pályakép
Dr. Fülöp Rudolf a „vidéki Budapes-
ten”, Rákosfalván született 1946-
ban, ahol három testvérével meg-
tapasztalja egy összetartó közösség 
erejét. A szülői ház megtanítja a 
„pénzügyi fegyelemre”, a kosárlabda 
a csapatjáték fontosságára. A sport-
nak köszönhetően a világ is kinyí-
lik előtte, és a középiskolás időszak 
meghatározó lesz egész életére. Az 
ELTE-re jelentkezik, és jogász lesz, 
majd közgazdászi végzettséget sze-
rez a Marx Károly Közgazdaságtu-
dományi Egyetemen. Később me-
nedzseri diplomát kap, ami – mint 
fogalmazott - inkább csak hivatalos 
papírt jelentett, mert mindig is ilyen 
megközelítéssel végezte a munkáját. 

Az egészségüggyel második 
munkahelye, a Pest megyei Tanács 
Egészségügyi osztálya révén kezd el 
foglalkozni, hogy később kórházak 
konszolidációjában, vezetésében ve-
gyen részt. Szívéhez legközelebb a 
Törökbálinti Tüdőgyógyintézet áll, 
amelynek – akkor még korántsem 
magától értetődő módon – jogász-
közgazdászként lesz a főigazgatója 
1997 és 2012 között. A ma az ország 
egyik legkorszerűbbjének számí-
tó gyógyintézete az ő irányításával 
indul el a fejlődés útján, és válik 
vidéki intézetből regionális központ-
tá. Jelenleg az intézmény stratégi-
ai tanácsadója, emellett egyetemen 
is oktat. Munkáját a közösség és a 
politika is elismeri, 1998-ban meg-
kapja a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjét, 2008-ban Török-
bálint díszpolgára lesz, 2011-ben 
a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje fokozatát veheti át. 
Öt évvel később Pest Megye Önkor-
mányzata díszpolgárának választja 
„Pest megye egészségügyi ellátásá-
nak fejlesztése terén elért kimagasló 
szakmai eredményei és közéleti te-
vékenysége elismeréséül”. A kórház 
mellett legszívesebben az unokáival 
tölti idejét, akiket hetente többször 
is meglátogat Telkiben és Mogyoró-
don, aktív szerepet játszva a három 
kisebb életében, de a 20 éves nagy 
unoka is számíthat a figyelmére. 

A Pest Megyéért emlékérem átvételekor 
 fotó: katona lászló
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Februári rejtvényünk megfejtése: a csömöri gloria 
victis emlékmű.

A helyes választ beküldők közül 1 db 5000 Ft érté-
kű Leányfalu termálfürdő utalványt nyert: Kéke-
si Ferencné (Dunaharaszti), Paládi józsef: Magyar 
sors című regényét Szárnyasi István (Szob) olva-
sónk nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk.

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

a megfejtések beérkezési határideje: 
2017. március 31.

A helyes választ beküldők között ismét 1 db 5000 
Ft értékű fürdőbelépőt sorsolunk ki a Leányfalu Ter-
málfürdő felajánlásával, továbbá Szabó Virág: Sze-
retettel vár Pest megye című könyvét, a Pest Megyei 
Önkormányzat felajánlásával. 
A szerencsés nyertesek nevét az április 12-én meg-
jelenő lapszámunkban közöljük, nyereményeiket 
pedig postázzuk a megadott címre. 

KEDVEs REjtVÉnyFEjtőK!

- Mikor jelent meg a Pest Megye 
Lapja 1. száma?
1. 2016. március
2. 2016. augusztus
3. 2017. január

- Ki köszöntötte az olvasókat az 1. 
szám első oldalán?
1. Csepregi Éva
2. Jókai Anna
3. Rudolf Péter

- Milyen fotó található a PML 
Facebook kezdőoldalán?
1. Visegrádi látkép
2. Hóvirág
3. Gyermekcsoport 

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

PML Kvíz 1.

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

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

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

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

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

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

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

Bár egy kapcsolata révén hat évig Bu-
dapesten lakott, de amikor visszaköl-
tözött a mintegy 3000 lakosú városba, 
rájött, hogy nem vágyik máshova. „Fi-
atalként élveztem Budapesten a nyüzs-
gést, a rengeteg programot, szép volt, 
de nekem elég volt. Aki a Dunakanyart 
ismeri, s ott él, nem vágyik máshova. 
Mindennap Pesten edzek, igaz, sokat 
kell utaznom, de amikor hazafelé fel-

mindene a dunakanyar

tűnik a Pilis, a Börzsöny és a Dunaka-
nyar, az kárpótol mindenért. Az ember 
úgy érzi, ez az övé, ennek a része” – 
mondta Molnár Péter, aki elárulta, ba-
rátai „ráncigálták le” kajakozni.

„Belecsöppentem egy téli felkészü-
lésbe, és azt szokták mondani a kajako-
soknál, hogy aki így kezdi, az általában 
marad. Én is ott ragadtam, aztán egy-
két éven belül kezdtek jönni a kisebb 
sikerek. 13-14 éves koromtól már állan-
dó korosztályos válogatott voltam, s 18 
évesen ifjúsági világbajnoki címmel a 
zsebemben érettségiztem. Nevelőedzőm, 
Matyus Zsolt akkor azt javasolta, hogy 
a fejlődésem érdekében csatlakozzam 
egy felnőtt csoporthoz. Így kerülten 
Sári Nándiékhoz, ahol akkor Kammerer 
Zoltán, Vereckei Ákos és Horváth Gábor 
személyében a világ legjobb kajakosai 
készültek. Nagyon sokat tanultam, les-
tem el tőlük” – emlékezett vissza.

Molnár Péter a Honvéd színeiben 
Tótka Sándorral a negyedik helyen 
végzett Rió-ba K2 200 méteren. 

„Az olimpiai szereplésre rányomta 
a bélyegét, ahogy mi kikerültünk Ri-
óba (Molnárékat utólag, egy dopping-

Az olimpiai műsor megváltoztatása miatt Tokióra egyesben készül 

Születése óta Szobon él Molnár Péter világ- és Európa-
bajnok kajakos, aki a Dunakanyart tekinti hazájának, 
itt is kezdte pályafutását. A riói olimpián kettesben ne-
gyedik helyezést elért sportember elmondta, hogy 18 
éves koráig minden Szobhoz kötötte, ott versenyzett, 
ott éltek a barátai, szerettei. 

molnár Péter világbajnoKi címmel a zsebében érettségizett

eset után válogatták be a csapatba – 
a szerk.). Az olimpiát természetesen 
semmivel nem lehet összehasonlítani, 
az ötkarikás játékok hagyományai és 
presztízse miatt. Én személy szerint 
többre tartom a világbajnoki címet, 
mert egy vb-n több ország, több egy-
ség indul. Mi pedig negyven percen 
belül kétszer nyertünk – utalt Molnár 
Péter arra, hogy 2015-ben Milánóban 
rossz rajt miatt meg kellett ismételni 
a kajak kettesek 200-as döntőjét. Az 
olimpiai műsor megváltoztatása miatt 

a 31 éves kajakos Tokióra egyesben 
készül. „Sajnos levették a programról 
a 200 m párost. Sanyi úgy döntött, az 
1000 méter irányába megy el, én pedig 
maradok a 200 m egyesnél, ott van ke-
resnivalóm. 

A fő célom Tokió, addig pedig stabi-
lan szeretnék döntős lenni a nemzetközi 
versenyeken, s szépen lépkedni előre. 
Úgy szeretném majd befejezni a pálya-
futásomat, hogy azt tudjam mondani, 
elég volt, s ne rossz szájízzel szálljak ki 
a hajóból” – mondta Molnár Péter. 

Molnár Péter 
Születési idő és hely: 1986.02.16., Vác
Klubja: Budapesti Honvéd
Versenyszámai: K-1 200 m, K-2 200 m
Legjobb olimpiai eredménye: 4. hely K-2 200 
m (2016) 
Legjobb eredményei: Világbajnok - K-2 200 
m (2015); vb-3. - K-1 4x200 m-es váltó 
(2013); Európa-bajnok - K-4 500 m (2016), 
2x Eb-2. - K-1 200 m (2008, 2011), Eb-3. - 
K-2 200 m (2008)

a lelátórendszer van az első helyen
Hosszú távon önfenntartó motorizá-
ciós központtá válna a Hungaroring. 
a tervek szerint három ütemben újul 
majd meg a mogyoródi pálya, amely 
130 hektárral Magyarország legna-
gyobb sportlétesítménye. a munkála-
tok tavaly év végén kezdődtek és idén 
ősszel folytatódnak.

Tavaly teljes hosszában kicserélték a 
kopóréteget az aszfaltcsíkon, a költsége-
ket a Gyulay Zsolt vezette Hungaroring 
Sport Zrt. állta, annak köszönhetően, 
hogy az elmúlt hat évből ötben nyere-
séggel zárt a vállalat. Ennek a munká-
nak a szerződéshosszabbítás szempont-
jából is kiemelt a jelentősége – a Magyar 
Nagydíj jelenleg 2026-ig szerepel a 
Forma-1-es versenynaptárban. Ősztől 
folytatódik a három szakaszra osztható 
felújítás a 30 éves pályán. Az elképzelé-

sek szerint az első ütem főként a nézők 
igényeit veszi figyelembe, a második a 
sportszakma szempontjait, a harmadik 
a plusz szolgáltatásokat. Az állami for-
rásoknak köszönhetően idén és jövőre a 
lelátórendszer, a főtribün mögötti terület 
korszerűsítésére, valamint új televíziós 
kommentátorfülkék kiépítésére kerül sor. 
2018–19-ben a főépületek és a garázsok 

KalandParK Két év mÚlva éPÜlhet mogyoródon
Sportcsarnok épül 
Százhalombattán

A képviselő-testület döntése értelmében 
a Városi Szabadidő Központ területén 
kezdik építeni jövő tavasztól az 1500 fő 
befogadóképességű csarnokot. A tervek 
szerint a TAO-s támogatással 1,4 milliárd 
forintból megvalósuló beruházással új 
otthonra lelnek a város sportegyesületei. 
2019 augusztusára tervezik a komple-
xum átadását, amely hazai és nemzetközi 
sporteseményeken túl kulturális és egyéb 
rendezvények helyszínéül szolgál. A beru-
házást a Magyar Kosárlabda Szövetséggel 
karöltve kívánják megvalósítani.

Kötélpálya faóriásokon

A gödi kalandpark gyermekeknek (kb. 135 
cm-es magasságtól) és felnőtteknek kí-
nál izgalmas és biztonságos szórakozást 
kötélpályájának speciális kialakításával. A 
pályát közvetlenül a Duna-parton százéves 
faóriások törzsére telepítették 4-6 méteres 
magasságban. A kalandpark kínálta egyéb 
lehetőségekről információkat találhatnak a 
www.dunakaland.hu honlapon.

RÖvIDEN

felújítását végzik el. A harmadik ütem-
ben valósulhat meg 2019–20-tól kezdő-
dően egy látogatóközpont létrehozása, 
múzeummal és további kiszolgáló léte-
sítményekkel, hogy ezek révén – ahogy 
a Hungaroring honlapja fogalmaz – a 
pálya „egész évben látogatható motori-
zációs centrum legyen, a hazai autó- és 
motorsport fellegvára”. Ebbe beletarto-
zik egy kötélpályás kalandpark is. Persze 
fontos szempont, hogy a felújítások ne 
befolyásolják a nagy nemzetközi ver-
senyek lebonyolítását. A Forma–1-es 
Magyar Nagydíjra idén július 28–30-án 
kerül sor, a ttúraautó-világbajnokság 
sorozata május 13–14-én látogat Mo-
gyoródra, a német túraautó-bajnokság 
magyar futamát pedig június 16–18-án 
rendezik meg. A kamionos Európa-baj-
nokság versenye augusztus 26–28-án 
lesz a Hungaroringen. 

Az aszfaltcsík kopórétegét már tavaly 
kicserélték fotó: katona lászló


