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Pest Megye Lapja

77 nyári nap felhőtlen szabadsága
A nyári táborok ma már olyanok, mint Gombóc Artúr csokoládéja: van kreatívtábor, 
önvédelmi tábor, tánctábor, bűvésztábor, kalandtábor, sporttábor, vízi tábor, tanya-
tábor, művészeti tábor és életmódtábor. Van „ottalvós” és napközis. 

Dobos Ágnes

Június 15-ével kikerül a felkiáltójel a 
VAKÁCIÓ mögé, és ezután 77 nap sza-
badság vár a gyerkőcre. A szülőre pedig, 
hogy ezt a két és fél hónapot lehetőleg 
hasznosan és élvezetesen szervezze meg 
csemetéje számára. Ennyi időt persze 
nem könnyű kitölteni, hiszen a hajdani 
nagyitáborok visszaszorulóban vannak, 
a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének 
egyik „melléktermékeként”. Jól bevált 
stratégia lehet a láncszabadságolás, ami 

Közös táborozásoK feLejthetetLen eMLéKei

korántsem ideális, hiszen sok család 
csak úgy tudja megoldani a gyerekek 
felügyeletét, ha a rokonok egymást kö-
vetően veszik ki a szabadságukat. Segít-
hetnek a nyári táborok, amelyek ma már 
szinte kivétel nélkül tematikusak, olykor 
annyira összetett programmal, hogy egy 
díjnyertes patchworknek is dicsőségére 
válna. A válogatás egyik legalapvetőbb 
szempontja, megfigyelésem szerint, az 
„és mennyibe kerül?”.

A két véglet a gyanúsan „csúcsolcsó” 
és az „ennyi pénzből Hawaiira is mehet-
ne az egész család”, a szülőknek e kettő 
között kell lavírozniuk. Igen népszerű-
ek a napközis táborok, számos iskola él 
ezzel a formával, és mára valóban nem 
csak gyerekmegőrzőként funkcionál-
nak. A helyben táborozás lehet maga az 
iskola vagy egy „kihelyezett” részlege, 
például a városi strand. 

Ìfolytatás a 2. oldalon

Az iskolák továbbra is szerveznek „igazi”, a szülőktől egészséges távolságra lévő táborokat fotó: kudar zsolt

VERS ÉS PÁLYÁZAT MINDENKINEK! A legjobb vers díja: 
a megjelenés + 2 db színházjegy ÌRészletek a www.pestmegyelapja.hu oldalon.

Új szakasz az M2-es  
gyorsforgalmi úton

Neved azt jelenti „becézz”
S ha becézel akkor „szeress”
Úgy is írják „ősöcske” vagy
Másként meg „égerfa” lehetsz

Ousad vezér is lehetnél
Honfoglalók seregével
Avar szláv bolgár és török
Ősök ezernyi nevével

Mondhatják hős 
vagy meggyötört
Nyúzott tatár török német
S a modern idők poklában
Sem ért próbautad véget

Ócsa megáldva szépséggel
Növények gyönyörű kertje
Állatok éden-pompája
Te évszázadok vihar-vertje

Ócsa ember-menedéke
Élni boldog-boldogtalan
Akinek volt nemes múltja
Higgye termő jövője van

Ócsa nekem mit is mondhat
Mit ígért-ígérhet neved
Ki megszült és visszafogad
Neve egyet jelent SZERET

Virág Miklós
Ócsa

ÌVerspályázat részletek 
a www.pestmegyelapja.hu-n

A májusi nyertes vers: 
ÓCSA

Ősszel színház indul 
Ráckevén
Szeptembertől saját színháza lesz Rác-
kevének. A teátrum szeptember 16-án 
mutatkozik be. Színitanoda is műkö-
dik majd, ami a gyerekek bevonását 
szolgálja, a kisebbek szombatonként 
ismerkedhetnek a színészmesterség 
alapjaival. Ì12. oldal

Az újhartyáni „biciklis király”, Fajt Benő 
portréja Ì10. oldal

Tavalyelőtt lett a Pest Megyei Értéktár 
része a világhírű magyar labdarúgó, 
Zsengellér Gyula életműve. Övé a hazai 
futballtörténet egyik legfényesebb 
karrierje. Ì4. oldal

Zsengellér 
Gyula, a foci 
PaganinijeA Budapest és Vác közötti teljes 

19,6 km-es szakasz kétszer kétsá-
vos, burkolt leállósávokkal kiala-
kított gyorsforgalmi úttá épül át, 
ahol végig 110 km/h sebességgel 
lehet majd haladni. Ì7. oldal

MEGHOSSZABBÍTVA! 
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77 nyári nap felhőtlen szabadsága
Ìfolytatás az 1. oldalról
Az iskolák továbbra is szerveznek „iga-
zi”, a szülőktől egészséges távolságra 
lévő táborokat, és – emlékezetem sze-
rint – a feledhetetlen emlékeket, a ma-
radandó élményeket mégiscsak az ilyen 
táboroknak, együttléteknek köszönhet-
jük, hiszen semmi sem helyettesítheti 
az éjfélig tartó pletykálkodásokat, az 
élet fontos dolgainak megbeszélését az 
esti tábortűz mellett. 

A szülőnek a gazdag kínálat ellenére 
sem árt résen lennie, és idejében meg-
kezdenie a szervezést, mert ahogy Orsi 
anyu fogalmaz, ha egy évre előre nem 
foglalsz helyet a lovas táborban, akkor 
csak a juhokat terelheted Bégetőfalván, 
azt is protekcióval.

A tábor kiválasztásakor persze az 
a dilemma is felmerül, hogy mikortól 
is aludhat ott a poronty egy táborban, 
és persze hajlamosak vagyunk túldi-
menzionálni a dolgot. (A pszichológus 
szerint lakóhelytől távol alvós tábor-
ba nyolc-tízéves kortól lehet küldeni 
a gyerekeket.) Ekkor kerülünk szembe 
azzal a problémával, vajon az apró-
ságnak betegyük-e az összes kedvenc 
plüssállatát, beállítsunk-e segélyhívó 
gombot a mobilon.

És ekkor szokott az is előfordulni, 
hogy hazaérkezéskor a szülő megrökö-

240
Közel ennyi esztendős az a Szenthárom-
ság-szobor, amelyet szentmise keretében 
avattak fel a vácrátóti templomkertben. 
Az 1780-ban készült szobrot adomá-
nyokból, illetve a Nemzeti Kulturális 
Alap hozzájárulásából restaurálták. Az 
avatóünnepségen Rétvári Bence, az 
EMMI parlamenti államtitkára mondott 
ünnepi beszédet, a szoboravató szentmi-
sét pedig Beer Miklós, a váci egyházme-
gye püspöke celebrálta. 

Közös táborozásoK feLejthetetLen eMLéKei
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Pest Megye Lapja

Pest megye járásainak művészei
PML

Kortárs képzőművészeti kiállításso- 
rozat kezdődött a Pest Megyei Kor-
mányhivatal szervezésében május 
19-én. A pesti Megyeháza Városház 
utcai épület egyik tárgyalójának fa-
lain először a Dunakeszi járás kép-
zőművészei mutatták be alkotásai-
kat. A megnyitón köszöntő beszédet 
mondott Tarnai Richárd, a Pest Me-
gyei Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja.

A tervek szerint az egy éven keresztül 
tartó művészeti tárlat keretében ha-
vonta más-más Pest megyei járás te-
hetséges képzőművészeinek műveivel 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 
Első alkalommal a festmények, szob-
rok, fotók mellett plakát és gobelin is 
várta a látogatókat, amikor a dunake-

szi DunArt Művészeti Egyesület képvi-
selőivel találkozhattak a kormányhiva-
tal munkatársai.

Tarnai Richárd kormánymegbízott 
köszöntőjében kiemelte, hogy „a mai 
embernek, ha itthon van, nem nagyon 
jut ideje a művészetre, bezzeg ha kül-
földre megyünk, sokkal szívesebben 

Semmi nem helyettesítheti a tábortüzek hangulatát fotó: kudar zsolt

nyödve tapasztalja, gyermekének mind 
a hét váltás fehérneműje érintetlenül 
kerül ki a bőröndből a nyaralás végén. 

Hosszú beszámolóra ne számítsunk, 
de azért egy-két üzenetet küldjön az a 
büdös kölök.

És kedves szülőtársak! Azért hagy-
juk néha punnyadni is azt a szegény 
gyereket, van elég baja év közben! 

Néhány különleges napközis tá-
bor Pest megyében: térbeli animáció 
tábort kínálnak Érden, angol nyelvű 
alkotótábort Gödön, kézműves, drá-
ma- és musicaltábort Dunakeszin, 

Újhartyánban újraépült
a Szent Orbán-kápolna

A hartyáni szőlősgazdák az 1870-es évek 
közepén építették meg a Szent Orbán-ká-
polnát, amit száz év múlva, a téeszesítés 
idején, az M5-ös autópálya építésének kez-
detén elbontottak. Újhartyán Város Önkor-
mányzata és Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata gondot fordít a hagyományok 
ápolására: az elkészült és mára újraépült 
Szent Orbán-kápolnát szabadtéri szentmi-
se keretében áldották meg. Mint ahogy a 
millennium évében, 2000-ben megújított 
„útszéli kereszteket”,  vagy a Mária-kápol-
nát, Flórián teret, így a most megáldott 
Szent Orbán-kápolna gondozását is Újhar-
tyán lakóira, katolikus híveire bízzák, ápol-
ják, tartsák rendben környékét.

Forgalomkorlátozás 
az M0-s autóúton 
Június 6-tól várhatóan egy hónapon ke-
resztül az M0-s autóút és az M5-ös au-
tópálya gyáli csomópontjában garanciális 
betonburkolat-cserét végeznek a szakem-
berek. A munkavégzés idejére lezárják az 
M0-s autóút M3-as autópálya felől érkező 
oldaláról az M5-ös autópálya Szeged felé 
tartó csomóponti ágát. Emiatt a Szeged 
felé tartóknak tovább kell majd haladniuk 
az M0-s autóúton és a következő, 5-ös szá-
mú főúti csomópontban vagy Gyál felé ki-
hajtva, a Gyál–Alsónémedi összekötő úton 
lévő két körforgalmon keresztül tudnak 
majd visszafordulni az M5-ös autópálya 
felé. (forrás: Magyar Közút) . 

RÖVIDEN

Dunakeszi mutatkozik be elsőként

keressük fel a múzeumokat. Ezzel a 
kezdeményezéssel a hazai kortárs mű-
vészekre szeretnénk felhívni a figyel-
met úgy, hogy a kiállított művek el-
utazás nélkül, a munkahelyen néhány 
perc alatt megtekinthetőek, és egyben 
esztétikai kikapcsolódást is jelente-
nek”. A kormánymegbízott megem-
lítette, hogy „a tárlatnak otthont adó 
Megyeháza a bürokrácia számára épült 
egykor, de ma már – hála a tervezők és 
az építők művészi kvalitásainak – mű-
vészeti alkotásként csodáljuk mi, dol-
gozók és látogatók egyaránt”.

A dunakeszi művészek munkái júni-
us végéig láthatóak a pesti Megyeháza 
épületében, majd az egyes járások tehet-
séges művészeinek alkotásait bemutató 
kiállítássorozat az érdi és nagykőrösi al-
kotók bemutatkozásával folytatódik. 

történelmi kalandtábort Budaörsön. 
Az ottalvós táborok között találni 
egyebek mellett tánctábort Sziget-
szentmiklóson, kalan dtábort Nagy-
kovácsiban, festő- és grafikustábort 
Vácdukán, tanyatábort Újlengyelben, 
bushido önvédelmi tábort Délegyhá-
zán.

Néhány hasznos oldal, amely segít a 
választásban: a honlapokon típus, ka-
tegória, hely, idő, ár stb. szerint lehet 
keresni. http://www.taborfigyelo.hu/
taborok.html           https://gyerektabor-
kereso.hu/. 

Békési Gabriella

A kabinet a Pest megyei képviselők-
kel folytatott egyeztetéseket követő-
en úgy döntött, hogy nem kevesebb, 
mint 80 milliárd forintot különít el a 
már jó ideje esedékes fejlesztésekre. 
Ebből infrastrukturális és munkahely-
teremtő beruházások valósulhatnak 
meg. Ezek nem presztízsberuházások 
és látványépítkezések, hanem olyan 
gazdasági és társadalmi fejlesztések, 
amelyek már rövid távon is jelentő-
sen javítják az itt lakók életminősé-
gét és az ide települt vállalkozások 
munkahelyteremtési esélyeit.

„Ez a kormány végre szakított Ma-
gyarország Budapest-központúságá-
val, és miközben odafigyel a főváros 
fejlesztésére, érdemi forrásokat biztosít 

Új kitörési pontok a régió térképén
Pest megye ismét a lehetőségek közPontjában

Pest megye települései 
eddig azért nem fejlőd-
hettek úgy, ahogyan azt 
elhelyezkedésük és az ott 
élők szorgalma lehetővé 
tette volna, mert egy ré-
gióba tartoztak a fejlett 
Budapesttel, ezért nem pá-
lyázhattak bizonyos uni-
ós támogatásokra. Most 
azonban a VEKOP forrásai 
mellett a kormány külön 
keretéből megkezdődhet-
nek a fejlesztések.

a vidék felzárkóztatására. Tisztában 
van azzal, hogy a népesség kétharma-
da vidéken, városokban, illetve kis-
településeken él, és ennek tudatában 
alakítja ki fejlesztési politikájának pri-
oritásait” – fogalmazott Földi László, 
Cegléd, Nagykőrös, Abony és vidéke 
országgyűlési képviselője.

A kormány célja, hogy a családok 
egyben tartása érdekében lehetőség sze-
rint mindenki helyben boldoguljon, és 
találja meg számítását ott, ahová a sze-
rettei kötik. Ehhez helyi fejlesztésekre, 
az infrastruktúra és az épített környezet 
színvonalának emelésére, mindenek-
előtt pedig új, biztos, jól fizető munka-
helyek létrehozására van szükség.

Halló...

Cegléd, Nagykőrös, 
Abony és vidéke 
országgyűlési képviselője

Földi László

BG

– Az Országgyűlés most tárgyalja a 
2018. évi költségvetés tervezetét. Milyen 
fejlesztési források állnak majd a térség 
rendelkezésére?

– Jut pénz Pest megyében az üzleti 
szféra, a kutatás-fejlesztés, a turiszti-
ka, a természetvédelem és a közlekedés 
fejlesztésére, sőt a gyermekotthonok 
korszerűsítésére, valamint a kisgyerme-
ket nevelő szülők munkához jutását és 
a fiatalok vállalkozóvá válását, illetve 
a társadalom szemléletváltását segítő 
programokra is. Ezek a projektek a Pest 
megyében élők javára válnak.

– Munkahelyeket is teremtenek ezek a 
beruházások?

– Erre egy konkrét példával adok 
választ. Az egyik ceglédi cég, a negy-
venéves múltra visszatekintő Ecseri Alu-
mínium Öntöde Kft. egy összesen 6,3 
milliárd forintos, részben állami támo-
gatással megvalósuló beruházás ered-
ményeképpen 20 ezer négyzetméteres 
gyártócsarnokkal és 7 ezer négyzetmé-
teres irodaépülettel bővült. A napokban 
adtuk át mindkettőt. Nagy előrelépés ez 
a cég életében, és ami ennek a társaság-
nak jó, az Cegléd és környéke lakossá-
gának is jó. Ennek köszönhetően nem 
kevesebb, mint 250 új dolgozót vehet 
fel a cég, vagyis ennyi magyar ember jut 
megélhetést biztosító, tisztességes mun-
kához.

– Az oktatás, a kultúra és az idegen-
forgalom területén milyen értékei, lehe-
tőségei vannak Pest megyének, figyelem-
be véve Budapest közelségét is?

- Ezen a területen természetesen a 
főváros közelsége, elérhetősége fontos 
szempont, hiszen sokan ott tanulnak, 
dolgoznak, szórakoznak és művelődnek. 
Ezt mi, Pest megye ügyének kormány-
párti előremozdítói nem bajként, hanem 
kiaknázandó lehetőségként értékeljük. 
Ugyanakkor építeni szeretnénk mind-
arra, amit mi tudunk nyújtani. Hiszen 
nem csupán Budapest érhető el gyorsan 
a mi vidékünkről, hanem a mi települé-
seink és tájaink is a fővárosból. Termé-
szeti kincseink, csendes és szép zugaink, 
barátságos településeink, jó éttermeink, 
igényes szállásaink vannak: mind-mind 
kiváló lehetőség, amit okos fejleszté-
sekkel kell kihasználni az itt élők és 
vállalkozók boldogulására. A válság el-
múltával megállni látszik az elköltözés 
folyamata is. Újra sokan választják a 
vidék nyugalmát, és ezzel nem alkalmi, 
hanem tartós vásárlóerőt hoznak. Ez is 
jó esély a további fejlesztésekre. 

Az Ecseri Alumínium Öntöde Kft. gyártócsarnokának ünnepélyes átadásán

A fontos Dél-Pest megyei fejlesztési 
célok közé tartozik, hogy megkezdőd-
tek az épületenergetikai korszerűsítések, 
folytatódott a szennyvízberuházás. A 
térség településeinek szinte mindegyi-
ke sikeresen szerepelt a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program 
pályázatán. Csak az ebből a keretből 
ide érkezett fejlesztési források összege 
meghaladja az 1 milliárd forintot. En-
nek köszönhetően közintézmények kor-
szerűsödhetnek, több óvoda és általános 
iskola épületeinek energiahatékonysági 
felújítása valósulhat meg. Cegléd és tér-
sége pályázhatott a belterületi utak kor-
szerűsítésére, és végre megkezdődött a 
várva várt M4-es autóút építése. Jelen-
leg a Cegléd–Albertirsa szakasz közötti 
földmunkálatok zajlanak. 

A felsoroltak mellett kormányzati tá-
mogatásoknak köszönhetően félmilliárd 
forint jut a ceglédi Gál József Sport-
csarnok átépítésére és bővítésére, az 
Arany János-emlékév alkalmából több 
mint 1 milliárd forintos összegű támo-
gatásban részesült Nagykőrös, illetve 
a Gulág-emlékév kapcsán egy másik 
kormányzati döntésnek köszönhetően 
végre méltóképpen megemlékezhetünk 
mindazokról, akiket Ceglédről hurcoltak 
el a szovjet kényszermunkatáborokba.

A Pest megyei polgárok joggal kér-
dezhetik, vajon lesz-e pénz minderre, és 
ha igen, akkor honnan. Erre a kérdésre a 
jövő évi költségvetés adja meg a választ. 
A 2018-as büdzséhez ugyanis egy stabil 
gazdaság jelenti az erős alapot. A ma-
gyar gazdaság 2018-ban már a hatodik 
esztendőben növekedhet töretlenül. A 
bővülés az uniós átlagot is meghaladja. 
2018-ban 4,3 százalékos gazdasági nö-
vekedés valósulhat meg 2,4 százalékos 
hiány és 3 százalékos infláció mellett. 

Megkezdődött a várva várt M4-es autóút építése, zajlanak a Cegléd–Albertirsa szakasz 
közötti földmunkálatok  fotó: katona lászló
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77 nyári nap felhőtlen szabadsága
Ìfolytatás az 1. oldalról
Az iskolák továbbra is szerveznek „iga-
zi”, a szülőktől egészséges távolságra 
lévő táborokat, és – emlékezetem sze-
rint – a feledhetetlen emlékeket, a ma-
radandó élményeket mégiscsak az ilyen 
táboroknak, együttléteknek köszönhet-
jük, hiszen semmi sem helyettesítheti 
az éjfélig tartó pletykálkodásokat, az 
élet fontos dolgainak megbeszélését az 
esti tábortűz mellett. 

A szülőnek a gazdag kínálat ellenére 
sem árt résen lennie, és idejében meg-
kezdenie a szervezést, mert ahogy Orsi 
anyu fogalmaz, ha egy évre előre nem 
foglalsz helyet a lovas táborban, akkor 
csak a juhokat terelheted Bégetőfalván, 
azt is protekcióval.

A tábor kiválasztásakor persze az 
a dilemma is felmerül, hogy mikortól 
is aludhat ott a poronty egy táborban, 
és persze hajlamosak vagyunk túldi-
menzionálni a dolgot. (A pszichológus 
szerint lakóhelytől távol alvós tábor-
ba nyolc-tízéves kortól lehet küldeni 
a gyerekeket.) Ekkor kerülünk szembe 
azzal a problémával, vajon az apró-
ságnak betegyük-e az összes kedvenc 
plüssállatát, beállítsunk-e segélyhívó 
gombot a mobilon.

És ekkor szokott az is előfordulni, 
hogy hazaérkezéskor a szülő megrökö-

240
Közel ennyi esztendős az a Szenthárom-
ság-szobor, amelyet szentmise keretében 
avattak fel a vácrátóti templomkertben. 
Az 1780-ban készült szobrot adomá-
nyokból, illetve a Nemzeti Kulturális 
Alap hozzájárulásából restaurálták. Az 
avatóünnepségen Rétvári Bence, az 
EMMI parlamenti államtitkára mondott 
ünnepi beszédet, a szoboravató szentmi-
sét pedig Beer Miklós, a váci egyházme-
gye püspöke celebrálta. 

Közös táborozásoK feLejthetetLen eMLéKei
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Pest Megye Lapja

Pest megye járásainak művészei
PML

Kortárs képzőművészeti kiállításso- 
rozat kezdődött a Pest Megyei Kor-
mányhivatal szervezésében május 
19-én. A pesti Megyeháza Városház 
utcai épület egyik tárgyalójának fa-
lain először a Dunakeszi járás kép-
zőművészei mutatták be alkotásai-
kat. A megnyitón köszöntő beszédet 
mondott Tarnai Richárd, a Pest Me-
gyei Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja.

A tervek szerint az egy éven keresztül 
tartó művészeti tárlat keretében ha-
vonta más-más Pest megyei járás te-
hetséges képzőművészeinek műveivel 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 
Első alkalommal a festmények, szob-
rok, fotók mellett plakát és gobelin is 
várta a látogatókat, amikor a dunake-

szi DunArt Művészeti Egyesület képvi-
selőivel találkozhattak a kormányhiva-
tal munkatársai.

Tarnai Richárd kormánymegbízott 
köszöntőjében kiemelte, hogy „a mai 
embernek, ha itthon van, nem nagyon 
jut ideje a művészetre, bezzeg ha kül-
földre megyünk, sokkal szívesebben 

Semmi nem helyettesítheti a tábortüzek hangulatát fotó: kudar zsolt

nyödve tapasztalja, gyermekének mind 
a hét váltás fehérneműje érintetlenül 
kerül ki a bőröndből a nyaralás végén. 

Hosszú beszámolóra ne számítsunk, 
de azért egy-két üzenetet küldjön az a 
büdös kölök.

És kedves szülőtársak! Azért hagy-
juk néha punnyadni is azt a szegény 
gyereket, van elég baja év közben! 

Néhány különleges napközis tá-
bor Pest megyében: térbeli animáció 
tábort kínálnak Érden, angol nyelvű 
alkotótábort Gödön, kézműves, drá-
ma- és musicaltábort Dunakeszin, 

Újhartyánban újraépült
a Szent Orbán-kápolna

A hartyáni szőlősgazdák az 1870-es évek 
közepén építették meg a Szent Orbán-ká-
polnát, amit száz év múlva, a téeszesítés 
idején, az M5-ös autópálya építésének kez-
detén elbontottak. Újhartyán Város Önkor-
mányzata és Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata gondot fordít a hagyományok 
ápolására: az elkészült és mára újraépült 
Szent Orbán-kápolnát szabadtéri szentmi-
se keretében áldották meg. Mint ahogy a 
millennium évében, 2000-ben megújított 
„útszéli kereszteket”,  vagy a Mária-kápol-
nát, Flórián teret, így a most megáldott 
Szent Orbán-kápolna gondozását is Újhar-
tyán lakóira, katolikus híveire bízzák, ápol-
ják, tartsák rendben környékét.

Forgalomkorlátozás 
az M0-s autóúton 
Június 6-tól várhatóan egy hónapon ke-
resztül az M0-s autóút és az M5-ös au-
tópálya gyáli csomópontjában garanciális 
betonburkolat-cserét végeznek a szakem-
berek. A munkavégzés idejére lezárják az 
M0-s autóút M3-as autópálya felől érkező 
oldaláról az M5-ös autópálya Szeged felé 
tartó csomóponti ágát. Emiatt a Szeged 
felé tartóknak tovább kell majd haladniuk 
az M0-s autóúton és a következő, 5-ös szá-
mú főúti csomópontban vagy Gyál felé ki-
hajtva, a Gyál–Alsónémedi összekötő úton 
lévő két körforgalmon keresztül tudnak 
majd visszafordulni az M5-ös autópálya 
felé. (forrás: Magyar Közút) . 

RÖVIDEN

Dunakeszi mutatkozik be elsőként

keressük fel a múzeumokat. Ezzel a 
kezdeményezéssel a hazai kortárs mű-
vészekre szeretnénk felhívni a figyel-
met úgy, hogy a kiállított művek el-
utazás nélkül, a munkahelyen néhány 
perc alatt megtekinthetőek, és egyben 
esztétikai kikapcsolódást is jelente-
nek”. A kormánymegbízott megem-
lítette, hogy „a tárlatnak otthont adó 
Megyeháza a bürokrácia számára épült 
egykor, de ma már – hála a tervezők és 
az építők művészi kvalitásainak – mű-
vészeti alkotásként csodáljuk mi, dol-
gozók és látogatók egyaránt”.

A dunakeszi művészek munkái júni-
us végéig láthatóak a pesti Megyeháza 
épületében, majd az egyes járások tehet-
séges művészeinek alkotásait bemutató 
kiállítássorozat az érdi és nagykőrösi al-
kotók bemutatkozásával folytatódik. 

történelmi kalandtábort Budaörsön. 
Az ottalvós táborok között találni 
egyebek mellett tánctábort Sziget-
szentmiklóson, kalan dtábort Nagy-
kovácsiban, festő- és grafikustábort 
Vácdukán, tanyatábort Újlengyelben, 
bushido önvédelmi tábort Délegyhá-
zán.

Néhány hasznos oldal, amely segít a 
választásban: a honlapokon típus, ka-
tegória, hely, idő, ár stb. szerint lehet 
keresni. http://www.taborfigyelo.hu/
taborok.html           https://gyerektabor-
kereso.hu/. 

Békési Gabriella

A kabinet a Pest megyei képviselők-
kel folytatott egyeztetéseket követő-
en úgy döntött, hogy nem kevesebb, 
mint 80 milliárd forintot különít el a 
már jó ideje esedékes fejlesztésekre. 
Ebből infrastrukturális és munkahely-
teremtő beruházások valósulhatnak 
meg. Ezek nem presztízsberuházások 
és látványépítkezések, hanem olyan 
gazdasági és társadalmi fejlesztések, 
amelyek már rövid távon is jelentő-
sen javítják az itt lakók életminősé-
gét és az ide települt vállalkozások 
munkahelyteremtési esélyeit.

„Ez a kormány végre szakított Ma-
gyarország Budapest-központúságá-
val, és miközben odafigyel a főváros 
fejlesztésére, érdemi forrásokat biztosít 

Új kitörési pontok a régió térképén
Pest megye ismét a lehetőségek közPontjában

Pest megye települései 
eddig azért nem fejlőd-
hettek úgy, ahogyan azt 
elhelyezkedésük és az ott 
élők szorgalma lehetővé 
tette volna, mert egy ré-
gióba tartoztak a fejlett 
Budapesttel, ezért nem pá-
lyázhattak bizonyos uni-
ós támogatásokra. Most 
azonban a VEKOP forrásai 
mellett a kormány külön 
keretéből megkezdődhet-
nek a fejlesztések.

a vidék felzárkóztatására. Tisztában 
van azzal, hogy a népesség kétharma-
da vidéken, városokban, illetve kis-
településeken él, és ennek tudatában 
alakítja ki fejlesztési politikájának pri-
oritásait” – fogalmazott Földi László, 
Cegléd, Nagykőrös, Abony és vidéke 
országgyűlési képviselője.

A kormány célja, hogy a családok 
egyben tartása érdekében lehetőség sze-
rint mindenki helyben boldoguljon, és 
találja meg számítását ott, ahová a sze-
rettei kötik. Ehhez helyi fejlesztésekre, 
az infrastruktúra és az épített környezet 
színvonalának emelésére, mindenek-
előtt pedig új, biztos, jól fizető munka-
helyek létrehozására van szükség.

Halló...

Cegléd, Nagykőrös, 
Abony és vidéke 
országgyűlési képviselője

Földi László

BG

– Az Országgyűlés most tárgyalja a 
2018. évi költségvetés tervezetét. Milyen 
fejlesztési források állnak majd a térség 
rendelkezésére?

– Jut pénz Pest megyében az üzleti 
szféra, a kutatás-fejlesztés, a turiszti-
ka, a természetvédelem és a közlekedés 
fejlesztésére, sőt a gyermekotthonok 
korszerűsítésére, valamint a kisgyerme-
ket nevelő szülők munkához jutását és 
a fiatalok vállalkozóvá válását, illetve 
a társadalom szemléletváltását segítő 
programokra is. Ezek a projektek a Pest 
megyében élők javára válnak.

– Munkahelyeket is teremtenek ezek a 
beruházások?

– Erre egy konkrét példával adok 
választ. Az egyik ceglédi cég, a negy-
venéves múltra visszatekintő Ecseri Alu-
mínium Öntöde Kft. egy összesen 6,3 
milliárd forintos, részben állami támo-
gatással megvalósuló beruházás ered-
ményeképpen 20 ezer négyzetméteres 
gyártócsarnokkal és 7 ezer négyzetmé-
teres irodaépülettel bővült. A napokban 
adtuk át mindkettőt. Nagy előrelépés ez 
a cég életében, és ami ennek a társaság-
nak jó, az Cegléd és környéke lakossá-
gának is jó. Ennek köszönhetően nem 
kevesebb, mint 250 új dolgozót vehet 
fel a cég, vagyis ennyi magyar ember jut 
megélhetést biztosító, tisztességes mun-
kához.

– Az oktatás, a kultúra és az idegen-
forgalom területén milyen értékei, lehe-
tőségei vannak Pest megyének, figyelem-
be véve Budapest közelségét is?

- Ezen a területen természetesen a 
főváros közelsége, elérhetősége fontos 
szempont, hiszen sokan ott tanulnak, 
dolgoznak, szórakoznak és művelődnek. 
Ezt mi, Pest megye ügyének kormány-
párti előremozdítói nem bajként, hanem 
kiaknázandó lehetőségként értékeljük. 
Ugyanakkor építeni szeretnénk mind-
arra, amit mi tudunk nyújtani. Hiszen 
nem csupán Budapest érhető el gyorsan 
a mi vidékünkről, hanem a mi települé-
seink és tájaink is a fővárosból. Termé-
szeti kincseink, csendes és szép zugaink, 
barátságos településeink, jó éttermeink, 
igényes szállásaink vannak: mind-mind 
kiváló lehetőség, amit okos fejleszté-
sekkel kell kihasználni az itt élők és 
vállalkozók boldogulására. A válság el-
múltával megállni látszik az elköltözés 
folyamata is. Újra sokan választják a 
vidék nyugalmát, és ezzel nem alkalmi, 
hanem tartós vásárlóerőt hoznak. Ez is 
jó esély a további fejlesztésekre. 

Az Ecseri Alumínium Öntöde Kft. gyártócsarnokának ünnepélyes átadásán

A fontos Dél-Pest megyei fejlesztési 
célok közé tartozik, hogy megkezdőd-
tek az épületenergetikai korszerűsítések, 
folytatódott a szennyvízberuházás. A 
térség településeinek szinte mindegyi-
ke sikeresen szerepelt a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program 
pályázatán. Csak az ebből a keretből 
ide érkezett fejlesztési források összege 
meghaladja az 1 milliárd forintot. En-
nek köszönhetően közintézmények kor-
szerűsödhetnek, több óvoda és általános 
iskola épületeinek energiahatékonysági 
felújítása valósulhat meg. Cegléd és tér-
sége pályázhatott a belterületi utak kor-
szerűsítésére, és végre megkezdődött a 
várva várt M4-es autóút építése. Jelen-
leg a Cegléd–Albertirsa szakasz közötti 
földmunkálatok zajlanak. 

A felsoroltak mellett kormányzati tá-
mogatásoknak köszönhetően félmilliárd 
forint jut a ceglédi Gál József Sport-
csarnok átépítésére és bővítésére, az 
Arany János-emlékév alkalmából több 
mint 1 milliárd forintos összegű támo-
gatásban részesült Nagykőrös, illetve 
a Gulág-emlékév kapcsán egy másik 
kormányzati döntésnek köszönhetően 
végre méltóképpen megemlékezhetünk 
mindazokról, akiket Ceglédről hurcoltak 
el a szovjet kényszermunkatáborokba.

A Pest megyei polgárok joggal kér-
dezhetik, vajon lesz-e pénz minderre, és 
ha igen, akkor honnan. Erre a kérdésre a 
jövő évi költségvetés adja meg a választ. 
A 2018-as büdzséhez ugyanis egy stabil 
gazdaság jelenti az erős alapot. A ma-
gyar gazdaság 2018-ban már a hatodik 
esztendőben növekedhet töretlenül. A 
bővülés az uniós átlagot is meghaladja. 
2018-ban 4,3 százalékos gazdasági nö-
vekedés valósulhat meg 2,4 százalékos 
hiány és 3 százalékos infláció mellett. 

Megkezdődött a várva várt M4-es autóút építése, zajlanak a Cegléd–Albertirsa szakasz 
közötti földmunkálatok  fotó: katona lászló
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Fennállásának 950. évfordulóját ünneplik

Az ősi magyar település a Duna– Ti-
sza közén, a Pesti-síkság déli részén 
helyezkedik el. A régészeti ásatások 
szerint már több mint 4000 évvel ez-
előtt is jelentős élet volt e helyen, de 
a rézkorból származnak azok a feltárt 
temetők, amelyek ismertté tették Al-
sónémedi nevét. 

Pest megye egyik legrégibb telepü-
lésének első írásos említése –  Nywyg 
– 1067-ből származik, előbb az Ár-
pád, majd az Aba nemzetség birtoka 
volt. Az 1300-as évektől a váci püs-
pökség birtokolta. A török hódoltság 
idején elpusztult, a 17. század végén 
népesedett be újra. A Habsburg idők-
ben a ,,kuruc falu” megbüntetése 
visszavetette gyarapodását, lakossá-
ga megfogyatkozott. Az 1848-as sza-
badságharc kirobbanása lelkesítően 
hatott a falu népére, a szabadságharc 
kezdetén 400 nemzetőrt állítottak ki.

Az első világháború hatalmas 
anyagi és emberáldozatot követelt 
Alsónémeditől. A két világháború 
között a nagybirtokosok parcellázás-
sal szanálták birtokaikat, így sokan 
jutottak földhöz, szabad paraszti kis-
gazdaságok jöttek létre, a falu módos 
településnek számított.

A második világháború ismét je-
lentős ember- és vagyonveszteséggel 

járt. A településen rendezkedett be a 
Budapest ostromát irányító szovjet 
parancsnokság, s az elszenvedett bor-
zalmakat ma is keserűen emlegetik az 
idősebbek.

A Rákosi-évek az ismételt kifoszta-
tás és megaláztatás időszakát hozták, 
napirenden voltak a padláslesöprések, 
számos család életét tette tönkre a ku-
láklista, az iparosodó Budapest pedig 
a gyárakba csalogatta a fiatalokat. A 
mezőgazdasági kollektivizálást ugyan 
nem lehetett megakadályozni, azt 
azonban sikerült elérni, hogy szak-
szövetkezeti forma jöjjön létre. Így ha 
korlátozottan is, de fennmaradhatott a 
hagyományos paraszti kultúra és élet-
forma. Alsónémedi mezőgazdaságára 
ma a nagyfokú gépesítés, a modern 
technikák alkalmazása jellemző.

A község a Turjánvidéknek neve-
zett növényföldrajzi kistáj peremén 
található, a vízviszonyok megvál-
tozása miatt a turjánok teljesen ki-
száradtak. A megmaradt jellegzetes 
lápréti területek fokozott védelmet 
érdemelnek, a turjános állatvilágban 
védett gerincesek és lepkefajok is je-
len vannak, de ritka növényfajokkal 
is találkozni, így mocsári nőszirom- 
és kosborfajokkal, ritka homoki nö-
vényekkel. 

2010 óta vezeti Alsónémedit. Irányítása alatt 
számos fontos beruházás történt, kezdődött 
el, így a szennyvízkezelés korszerűsítése, a 
gyermekorvosi rendelőnek és védőnői szolgá-
latnak helyt adó épület felújítása, a művelő-
dési ház felújítása, utak építése. Gépész üzem-
mérnökként végzett, majd szaküzemmérnöki 
másoddiplomát szerzett. Bár Kisteleken szüle-
tett, házassága révén „őshonos”. Több mint 32 
éve élnek a településen feleségével, Győrvári 
Erzsébettel és két gyermekükkel.

Vincze József 

hirdetés

Dobos Ágnes

– A település már több ezer éve is lakott 
hely volt, amiben szerepet játszott föld-
rajzi fekvése.

– Fontos szempont volt a víz jelenléte, 
de számított az is, hogy turjános vidék, 
így nemegyszer segítette a rejtőzködőket 
a történelem viharaiban. Az évszázadok 
során több alkalommal is elnéptelene-
dett, de mindig talpra állt.

Alsónémedi színtiszta magyar telepü-
lés. Meglehetősen zárt közösség, mégis 
befogadóak, csak először bizonyítani 
kell. Némedi felerészben református, 
felerészben katolikus, ami ugyancsak 
fontos az önazonossága szempontjából.

– Alsónémedi az utóbbi évtizedekben 
új lendületet kapott, s ma fejlődő, vi-
rágzó hely.

– 2016-ban többen születtek, mint 
haltak meg, és ezt nem sok település 
mondhatja el. A ma 5200 lakosú nagy-

alsónémedi 20 éve folyamatosan gyarapodik
a rejtőzködőket nemegyszer segítette a történelem viharaiban

Pest megye egyik legrégibb települése idén ünnepli fenn-
állásának 950. évfordulóját, s bár sok „kívülálló” véli 
úgy, hogy Alsónémedi szlovák vagy német település, ez 
nem így van – kezdi a beszélgetést Vincze József, aki 
immár második ciklusát tölti a polgármesteri székben. 

község 20 év óta folyamatosan gya-
rapodik, ugyanakkor nem cél, és nem 
is szeretnénk, ha ez a folyamat robba-
násszerű lenne. Ez a kiegyensúlyozott 
növekedés ugyanis szerves fejlődést 
jelent, ami a közösség szempontjából 
pótolhatatlan érték. Olyan élhető te-
lepülést szeretnénk, ahol az emberek 
otthonuknak, és nem szálláshelyüknek 
tekintik lakóhelyüket. Ezért fontos pél-
dául, hogy mind az óvodai, mind az 
iskolai ellátás kiváló legyen, ami nem-
csak korszerű épületeket jelent, hanem 
színvonalas oktatást is. 

– Azt vallja, hogy elengedhetetlen a 
párbeszéd az ott élőkkel.

– Egy település irányítói nem szakad-
hatnak el az ott élőktől, nem keletkez-
het űr a település vezetése és a lakosság 
között. Ha nincs egyetértés, meg kell 
beszélni a község lakóival. És meg lehet 

őket győzni, de ehhez hitelesnek kell 
lenni. Az együttműködés azért is fontos, 
mert hosszú távú célokat kell kijelölni. 
„Nem a mának kell élni, hanem a jövő-
nek kell tervezni” – emeli ki a polgár-
mester. − Folyamatos a megújulás, mert 
könnyebb valamit szépen és rendben 
tartani, mint egy leromlott épületet, 
intézményt teljesen újraépíteni. Ennek 
jegyében újítottuk fel és adtuk át ápri-
lisban a gyermekorvosi rendelőintézetet 
és a védőnői szolgálatot (a bruttó 130 
millió forintos beruházást is saját erőből 
oldottuk meg), valamint sportcsarnok-
kal, tantermekkel és átriumos aulával 
bővítettük az iskolát 8 évvel ezelőtt. (Ez 
utóbbi beruházás 1 milliárd forintból 
valósult meg.) Alsónémedi büszke lehet 
arra, hogy nem a bezárás, a megszün-
tetés, a visszalépés a legnagyobb gon-
dunk, hanem a lehető leghatékonyabb 
megoldások keresése.

– Alsónémedi vállalkozásbarát tele-
pülés, a fejlődést segíti a földrajzi elhe-
lyezkedés is.

– Jelentős adóbevétellel rendelkezünk 
– több mint 100 ezer forint jut egy főre 
ebből –, sok logisztikai központ műkö-
dik itt, és fontos az ipari tevékenység 
is. Az itt élők egy része pedig még ma 
is kertészeti termelésből él, bár ez egyre 
csökkenő tendenciát mutat. A második 
világháború után még Némedi volt „Bu-
dapest éléskamrája”. A településen nem 
számottevő a munkanélküliség, amihez 
hozzájárul a főváros közelsége is. Ma 
már inkább a munkaerőhiány a jellem-
ző, 50-60 kilométeres körzetből járnak 
ide dolgozni. Ha valaki mégsem tud 
elhelyezkedni, közmunkában foglalkoz-
tatjuk, de mindössze négy embernek kell 
így munkát biztosítani.

– Mik voltak az elmúlt időszak leg-
fontosabb beruházásai, és mi várható a 
közeljövőben?

– Ezek között kell említenem a 
szennyvíztisztító telep 2015-ös bővíté-

sét, de zajlik nyolc utca – mintegy 250 
millió forintos – útépítése, valamint a 
művelődési ház felújítása, amelyben 
korszerű színházterem is helyet kap. A 
közeljövő egyik legnagyobb vállalkozá-
sa az új településközpont lesz, „amely-
nek karakteresnek kell lennie” – jelenti 
ki a polgármester. − Egy ilyen centrum 
szerepe nagyon fontos egy település 
életében, hiszen közösségi térként is 
működnie kell. Éppen ezért döntöttünk 
úgy, hogy a leendő területhez saját tu-
lajdonú ingatlanokat bocsátunk rendel-
kezésre, illetve vásárolunk is hozzá. A 
nyertes pályázatot már kiválasztottuk, 
és reményeink szerint 1-2 éven belül 
elkezdődik az építkezés.

– A kultúrának meghatározó szerepe 
van egy település életében. 

– A kultúra összetartó erő, de meg-
győződésem, hogy igazán csak a szín-
vonalas kultúra tud építeni. Az itt élők 
pedig folyamatosan bizonyítják is igé-
nyességüket, hiszen telt házak fogad-
ták a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttest vagy Rékasi Károly színmű-
vész önálló estjét. 

A cikk teljes terjedelmében 
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.

A tájház folyamatosan gyarapodó tudástár és tárgygyűjtemény, de oktatási hely is

Elhunyt Jókai Anna

85. életévében elhunyt Jókai Anna 
író, a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja, a nemzet művésze. 
Írói pályája senkiéhez sem hasonlít, 
spirituális realizmusnak, az iste-
ni és az emberi szint találkozásá-
nak nevezett életfelfogása erkölcsi 
és írói programként is beérett. A 
Magyar Művészeti Akadémia Jókai 
Annát saját halottjának tekinti. 

„Nyitott pince” 
Új közösségi teret alakított ki az 
aszódi önkormányzat az úgyne-
vezett Podmaniczky-pincében. Az 
akár 80-100 főt befogadni képes 
rusztikus helyiség a jövőben kö-
zösségi és családi események szín-
tere lehet. A Podmaniczky család 
borospincéjét feltehetően 1735-
ben építették. 

Tavalyelőtt lett a Pest Megyei Értéktár 
része a világhírű magyar labdarúgó, 
Zsengellér Gyula életműve. Az 1915-
ben Cegléden született focista hosszú 
pályafutása alatt majdnem mindent 
elért, amit magyar labdarúgó elérhe-
tett: négyszeres magyar bajnok volt az 
egyik legsikeresebb hazai klubbal, az 
Újpesttel, melynek színeiben tizenegy 
évig játszott. Ezenkívül a lila-fehérek-
kel 1939-ben megnyerte a Közép-eu-
rópai Kupát, miután a döntőben fölé-
nyes győzelmet arattak a Ferencváros 
fölött; ötször volt a magyar bajnokság 
gólkirálya, két idényben is ő szerezte 
a legtöbb gólt az európai bajnoksá-
gokban. Az 1938-as világbajnokságon 
tagja volt az olaszokkal döntőt játszó 
válogatottunknak. Bár a bravúr nem 
sikerült, mert a magyar csapat végül 
4-2-re kikapott, így „csak” ezüstérmes 
lett, mégis Zsengellér Gyuláé a hazai 
futballtörténet egyik legfényesebb kar-

A futball Paganinije

rierje. Kiváló képességű focista volt: 
technikás, gólerős csatár, 39 váloga-
tottbeli mérkőzésén 32 gólt szerzett. 
Arról, hogy mennyire veszélyes volt a 
kapura, mindennél többet mond, hogy 
az Újpestben 303 mérkőzésen 368 talá-
latot ért el. Zsengellér 1947-ben Olasz-
országba szerződött, majd pályafutását 
egy kolumbiai csapatnál fejezte be. 
Egy török újság egyszer azt írta róla: 
Zsengellér a futball Paganinije.

A cikk teljes terjedelmében a 
www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.

Új gimnázium épül 
Veresegyházán
Konzorciumi szerződést kötött a 
Váci Egyházmegye és Veresegyház 
Város Önkormányzata a Veresegy-
házi Katolikus Gimnázium épületé-
nek felépítésére. Az együttműködés 
értelmében a felek közös finanszí-
rozással hozzák létre a 15 osztályos 
intézményt, melynek első ütemére 
az egyházmegye 600 millió forint 
támogatást nyert az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumától. Az építkezés 
első ütemében az északi szárny épül 
meg, amelynek tervezett használatba 
vételi dátuma: 2018. augusztus 15. 
Veresegyház új, nappali tagozatos 
katolikus gimnáziumában a tanítás 
már idén szeptemberben megkez-
dődik, két első osztállyal. A tanulói 
létszám a következő tanévekben fel-
menő rendszerben fog bővülni. 

Idén már a Pest Megye Szépe verseny indul Érdről
Érdről nőtte ki magát egy verseny, 
amelynek híre már a város határa-
in túlra is eljutott. 2013-ban került 
első alkalommal korona az Érd Szé-
pe szépségkirálynő fejére. Idén már 
Pest Megye Szépe versenyt szervez-

nek. „Megszépül” Pest megye! – ez 
a szlogenje a programsorozatnak, 
amely mellé állt a Pest Megyei Ön-
kormányzat, és engedélyezte a Pest 
megye név és logó használatát. Az 
itt élő 18. életévét betöltött és 25. 

életévét meg nem 
haladó hajadon, 
gyermektelen hölgyek jelentkezését 
várják. A verseny hivatalos webol-
dala: www.pestmegyeszepe.hu bő-
vebb információval. 

www.szentendreiteatrum.hu

2017. JÚLIUS 7. – AUGUSZTUS 20.
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 július 7., 8., 13., 14., 15. • 19:30  
szép ernő: 
VŐLEGÉNY
 július 15., 16. • 20:00  
lengyel nagy anna: 
ÉLET.TÖRTÉNETEK.HU...
 július 28., 29. • 20:30  
rossini: 
A SEVILLAI BORBÉLY
 augusztus 4., 5. • 20:00  
gogol: 
EGY ŐRÜLT NAPLÓJA
 augusztus 11. • 20:00  
szigligeti, vecsei h., kovács: 
LILIOMFI
 augusztus 19. • 20:00  
BOBAN MARKOVIC 
ORKESTAR
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Fennállásának 950. évfordulóját ünneplik

Az ősi magyar település a Duna– Ti-
sza közén, a Pesti-síkság déli részén 
helyezkedik el. A régészeti ásatások 
szerint már több mint 4000 évvel ez-
előtt is jelentős élet volt e helyen, de 
a rézkorból származnak azok a feltárt 
temetők, amelyek ismertté tették Al-
sónémedi nevét. 

Pest megye egyik legrégibb telepü-
lésének első írásos említése –  Nywyg 
– 1067-ből származik, előbb az Ár-
pád, majd az Aba nemzetség birtoka 
volt. Az 1300-as évektől a váci püs-
pökség birtokolta. A török hódoltság 
idején elpusztult, a 17. század végén 
népesedett be újra. A Habsburg idők-
ben a ,,kuruc falu” megbüntetése 
visszavetette gyarapodását, lakossá-
ga megfogyatkozott. Az 1848-as sza-
badságharc kirobbanása lelkesítően 
hatott a falu népére, a szabadságharc 
kezdetén 400 nemzetőrt állítottak ki.

Az első világháború hatalmas 
anyagi és emberáldozatot követelt 
Alsónémeditől. A két világháború 
között a nagybirtokosok parcellázás-
sal szanálták birtokaikat, így sokan 
jutottak földhöz, szabad paraszti kis-
gazdaságok jöttek létre, a falu módos 
településnek számított.

A második világháború ismét je-
lentős ember- és vagyonveszteséggel 

járt. A településen rendezkedett be a 
Budapest ostromát irányító szovjet 
parancsnokság, s az elszenvedett bor-
zalmakat ma is keserűen emlegetik az 
idősebbek.

A Rákosi-évek az ismételt kifoszta-
tás és megaláztatás időszakát hozták, 
napirenden voltak a padláslesöprések, 
számos család életét tette tönkre a ku-
láklista, az iparosodó Budapest pedig 
a gyárakba csalogatta a fiatalokat. A 
mezőgazdasági kollektivizálást ugyan 
nem lehetett megakadályozni, azt 
azonban sikerült elérni, hogy szak-
szövetkezeti forma jöjjön létre. Így ha 
korlátozottan is, de fennmaradhatott a 
hagyományos paraszti kultúra és élet-
forma. Alsónémedi mezőgazdaságára 
ma a nagyfokú gépesítés, a modern 
technikák alkalmazása jellemző.

A község a Turjánvidéknek neve-
zett növényföldrajzi kistáj peremén 
található, a vízviszonyok megvál-
tozása miatt a turjánok teljesen ki-
száradtak. A megmaradt jellegzetes 
lápréti területek fokozott védelmet 
érdemelnek, a turjános állatvilágban 
védett gerincesek és lepkefajok is je-
len vannak, de ritka növényfajokkal 
is találkozni, így mocsári nőszirom- 
és kosborfajokkal, ritka homoki nö-
vényekkel. 

2010 óta vezeti Alsónémedit. Irányítása alatt 
számos fontos beruházás történt, kezdődött 
el, így a szennyvízkezelés korszerűsítése, a 
gyermekorvosi rendelőnek és védőnői szolgá-
latnak helyt adó épület felújítása, a művelő-
dési ház felújítása, utak építése. Gépész üzem-
mérnökként végzett, majd szaküzemmérnöki 
másoddiplomát szerzett. Bár Kisteleken szüle-
tett, házassága révén „őshonos”. Több mint 32 
éve élnek a településen feleségével, Győrvári 
Erzsébettel és két gyermekükkel.

Vincze József 

hirdetés

Dobos Ágnes

– A település már több ezer éve is lakott 
hely volt, amiben szerepet játszott föld-
rajzi fekvése.

– Fontos szempont volt a víz jelenléte, 
de számított az is, hogy turjános vidék, 
így nemegyszer segítette a rejtőzködőket 
a történelem viharaiban. Az évszázadok 
során több alkalommal is elnéptelene-
dett, de mindig talpra állt.

Alsónémedi színtiszta magyar telepü-
lés. Meglehetősen zárt közösség, mégis 
befogadóak, csak először bizonyítani 
kell. Némedi felerészben református, 
felerészben katolikus, ami ugyancsak 
fontos az önazonossága szempontjából.

– Alsónémedi az utóbbi évtizedekben 
új lendületet kapott, s ma fejlődő, vi-
rágzó hely.

– 2016-ban többen születtek, mint 
haltak meg, és ezt nem sok település 
mondhatja el. A ma 5200 lakosú nagy-

alsónémedi 20 éve folyamatosan gyarapodik
a rejtőzködőket nemegyszer segítette a történelem viharaiban

Pest megye egyik legrégibb települése idén ünnepli fenn-
állásának 950. évfordulóját, s bár sok „kívülálló” véli 
úgy, hogy Alsónémedi szlovák vagy német település, ez 
nem így van – kezdi a beszélgetést Vincze József, aki 
immár második ciklusát tölti a polgármesteri székben. 

község 20 év óta folyamatosan gya-
rapodik, ugyanakkor nem cél, és nem 
is szeretnénk, ha ez a folyamat robba-
násszerű lenne. Ez a kiegyensúlyozott 
növekedés ugyanis szerves fejlődést 
jelent, ami a közösség szempontjából 
pótolhatatlan érték. Olyan élhető te-
lepülést szeretnénk, ahol az emberek 
otthonuknak, és nem szálláshelyüknek 
tekintik lakóhelyüket. Ezért fontos pél-
dául, hogy mind az óvodai, mind az 
iskolai ellátás kiváló legyen, ami nem-
csak korszerű épületeket jelent, hanem 
színvonalas oktatást is. 

– Azt vallja, hogy elengedhetetlen a 
párbeszéd az ott élőkkel.

– Egy település irányítói nem szakad-
hatnak el az ott élőktől, nem keletkez-
het űr a település vezetése és a lakosság 
között. Ha nincs egyetértés, meg kell 
beszélni a község lakóival. És meg lehet 

őket győzni, de ehhez hitelesnek kell 
lenni. Az együttműködés azért is fontos, 
mert hosszú távú célokat kell kijelölni. 
„Nem a mának kell élni, hanem a jövő-
nek kell tervezni” – emeli ki a polgár-
mester. − Folyamatos a megújulás, mert 
könnyebb valamit szépen és rendben 
tartani, mint egy leromlott épületet, 
intézményt teljesen újraépíteni. Ennek 
jegyében újítottuk fel és adtuk át ápri-
lisban a gyermekorvosi rendelőintézetet 
és a védőnői szolgálatot (a bruttó 130 
millió forintos beruházást is saját erőből 
oldottuk meg), valamint sportcsarnok-
kal, tantermekkel és átriumos aulával 
bővítettük az iskolát 8 évvel ezelőtt. (Ez 
utóbbi beruházás 1 milliárd forintból 
valósult meg.) Alsónémedi büszke lehet 
arra, hogy nem a bezárás, a megszün-
tetés, a visszalépés a legnagyobb gon-
dunk, hanem a lehető leghatékonyabb 
megoldások keresése.

– Alsónémedi vállalkozásbarát tele-
pülés, a fejlődést segíti a földrajzi elhe-
lyezkedés is.

– Jelentős adóbevétellel rendelkezünk 
– több mint 100 ezer forint jut egy főre 
ebből –, sok logisztikai központ műkö-
dik itt, és fontos az ipari tevékenység 
is. Az itt élők egy része pedig még ma 
is kertészeti termelésből él, bár ez egyre 
csökkenő tendenciát mutat. A második 
világháború után még Némedi volt „Bu-
dapest éléskamrája”. A településen nem 
számottevő a munkanélküliség, amihez 
hozzájárul a főváros közelsége is. Ma 
már inkább a munkaerőhiány a jellem-
ző, 50-60 kilométeres körzetből járnak 
ide dolgozni. Ha valaki mégsem tud 
elhelyezkedni, közmunkában foglalkoz-
tatjuk, de mindössze négy embernek kell 
így munkát biztosítani.

– Mik voltak az elmúlt időszak leg-
fontosabb beruházásai, és mi várható a 
közeljövőben?

– Ezek között kell említenem a 
szennyvíztisztító telep 2015-ös bővíté-

sét, de zajlik nyolc utca – mintegy 250 
millió forintos – útépítése, valamint a 
művelődési ház felújítása, amelyben 
korszerű színházterem is helyet kap. A 
közeljövő egyik legnagyobb vállalkozá-
sa az új településközpont lesz, „amely-
nek karakteresnek kell lennie” – jelenti 
ki a polgármester. − Egy ilyen centrum 
szerepe nagyon fontos egy település 
életében, hiszen közösségi térként is 
működnie kell. Éppen ezért döntöttünk 
úgy, hogy a leendő területhez saját tu-
lajdonú ingatlanokat bocsátunk rendel-
kezésre, illetve vásárolunk is hozzá. A 
nyertes pályázatot már kiválasztottuk, 
és reményeink szerint 1-2 éven belül 
elkezdődik az építkezés.

– A kultúrának meghatározó szerepe 
van egy település életében. 

– A kultúra összetartó erő, de meg-
győződésem, hogy igazán csak a szín-
vonalas kultúra tud építeni. Az itt élők 
pedig folyamatosan bizonyítják is igé-
nyességüket, hiszen telt házak fogad-
ták a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttest vagy Rékasi Károly színmű-
vész önálló estjét. 

A cikk teljes terjedelmében 
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.

A tájház folyamatosan gyarapodó tudástár és tárgygyűjtemény, de oktatási hely is

Elhunyt Jókai Anna

85. életévében elhunyt Jókai Anna 
író, a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja, a nemzet művésze. 
Írói pályája senkiéhez sem hasonlít, 
spirituális realizmusnak, az iste-
ni és az emberi szint találkozásá-
nak nevezett életfelfogása erkölcsi 
és írói programként is beérett. A 
Magyar Művészeti Akadémia Jókai 
Annát saját halottjának tekinti. 

„Nyitott pince” 
Új közösségi teret alakított ki az 
aszódi önkormányzat az úgyne-
vezett Podmaniczky-pincében. Az 
akár 80-100 főt befogadni képes 
rusztikus helyiség a jövőben kö-
zösségi és családi események szín-
tere lehet. A Podmaniczky család 
borospincéjét feltehetően 1735-
ben építették. 

Tavalyelőtt lett a Pest Megyei Értéktár 
része a világhírű magyar labdarúgó, 
Zsengellér Gyula életműve. Az 1915-
ben Cegléden született focista hosszú 
pályafutása alatt majdnem mindent 
elért, amit magyar labdarúgó elérhe-
tett: négyszeres magyar bajnok volt az 
egyik legsikeresebb hazai klubbal, az 
Újpesttel, melynek színeiben tizenegy 
évig játszott. Ezenkívül a lila-fehérek-
kel 1939-ben megnyerte a Közép-eu-
rópai Kupát, miután a döntőben fölé-
nyes győzelmet arattak a Ferencváros 
fölött; ötször volt a magyar bajnokság 
gólkirálya, két idényben is ő szerezte 
a legtöbb gólt az európai bajnoksá-
gokban. Az 1938-as világbajnokságon 
tagja volt az olaszokkal döntőt játszó 
válogatottunknak. Bár a bravúr nem 
sikerült, mert a magyar csapat végül 
4-2-re kikapott, így „csak” ezüstérmes 
lett, mégis Zsengellér Gyuláé a hazai 
futballtörténet egyik legfényesebb kar-

A futball Paganinije

rierje. Kiváló képességű focista volt: 
technikás, gólerős csatár, 39 váloga-
tottbeli mérkőzésén 32 gólt szerzett. 
Arról, hogy mennyire veszélyes volt a 
kapura, mindennél többet mond, hogy 
az Újpestben 303 mérkőzésen 368 talá-
latot ért el. Zsengellér 1947-ben Olasz-
országba szerződött, majd pályafutását 
egy kolumbiai csapatnál fejezte be. 
Egy török újság egyszer azt írta róla: 
Zsengellér a futball Paganinije.

A cikk teljes terjedelmében a 
www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.

Új gimnázium épül 
Veresegyházán
Konzorciumi szerződést kötött a 
Váci Egyházmegye és Veresegyház 
Város Önkormányzata a Veresegy-
házi Katolikus Gimnázium épületé-
nek felépítésére. Az együttműködés 
értelmében a felek közös finanszí-
rozással hozzák létre a 15 osztályos 
intézményt, melynek első ütemére 
az egyházmegye 600 millió forint 
támogatást nyert az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumától. Az építkezés 
első ütemében az északi szárny épül 
meg, amelynek tervezett használatba 
vételi dátuma: 2018. augusztus 15. 
Veresegyház új, nappali tagozatos 
katolikus gimnáziumában a tanítás 
már idén szeptemberben megkez-
dődik, két első osztállyal. A tanulói 
létszám a következő tanévekben fel-
menő rendszerben fog bővülni. 

Idén már a Pest Megye Szépe verseny indul Érdről
Érdről nőtte ki magát egy verseny, 
amelynek híre már a város határa-
in túlra is eljutott. 2013-ban került 
első alkalommal korona az Érd Szé-
pe szépségkirálynő fejére. Idén már 
Pest Megye Szépe versenyt szervez-

nek. „Megszépül” Pest megye! – ez 
a szlogenje a programsorozatnak, 
amely mellé állt a Pest Megyei Ön-
kormányzat, és engedélyezte a Pest 
megye név és logó használatát. Az 
itt élő 18. életévét betöltött és 25. 

életévét meg nem 
haladó hajadon, 
gyermektelen hölgyek jelentkezését 
várják. A verseny hivatalos webol-
dala: www.pestmegyeszepe.hu bő-
vebb információval. 

www.szentendreiteatrum.hu

2017. JÚLIUS 7. – AUGUSZTUS 20.
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 július 7., 8., 13., 14., 15. • 19:30  
szép ernő: 
VŐLEGÉNY
 július 15., 16. • 20:00  
lengyel nagy anna: 
ÉLET.TÖRTÉNETEK.HU...
 július 28., 29. • 20:30  
rossini: 
A SEVILLAI BORBÉLY
 augusztus 4., 5. • 20:00  
gogol: 
EGY ŐRÜLT NAPLÓJA
 augusztus 11. • 20:00  
szigligeti, vecsei h., kovács: 
LILIOMFI
 augusztus 19. • 20:00  
BOBAN MARKOVIC 
ORKESTAR
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hirdetés

Pest megye déli részén, a Bugyi nagy-
község melletti ipari parkban nyi-
totta meg kapuit a villamosszerelési 
anyagokat gyártó és forgalmazó OBO 
Bettermann cégcsoport nemzetközi 
bemutató- és oktatóközpontja. 

A hivatalos megnyitóünnepségen, 2017. 
május 5-én Orbán Viktor miniszter-
elnök, a vállalatcsoportot tulajdonló 
Bettermann család tagjai, köztük Ulrich 
Bettermann, a cégcsoport elnöke, vala-
mint Barbara Genscher, Hans-Dietrich 
Genscher volt német külügyminiszter 
özvegye is tiszteletét tette. Az ünnepsé-
gen – többek között –  felavatták Hans-
Dietrich Genscher bronz mellszobrát. Az 
OBO Európa Fórumot a korábbi német 
külügyminiszter, Ulrich Bettermann kö-
zeli barátja emlékének tiszteletére aján-
lotta a Bettermann család. 

„Értéktudatos családi középvállalko-
zás a miénk, melyet több mint száz éve 
alapított nagyapám Németországban. 
Csak akkor érheti meg egy vállalkozás 
ezt a kort, ha folyamatosan a fejlődés 
élén jár” – mondta Ulrich Bettermann 

ünnepi beszédében. A cégcsoport Ma-
gyarországon mintegy 1150 munkavál-
lalót foglalkoztat és közel 30 milliárd 
forintos árbevételt realizál, így a térség 
legjelentősebb munkáltatói és gazdasági 
szereplői közé tartozik. Az új OBO Eu-
rópa Fórum 15 hónap alatt, saját beru-
házásból, 10 millió eurós ráfordítással 
épült, és több mint 5000 négyzetméter 
hasznos területtel rendelkezik. 400 ven-
dég befogadására alkalmas bemutatótér 
és oktatóközpont segíti, hogy a vevő-
partnerek, a tervezők és a szakképzésben 
részt vevő diákok megismerjék az OBO 
villamos-szereléstechnikai termékpa-
lettáját, azok felhasználhatóságát és a 
legmodernebb ipari fejlesztéseket alkal-

mazó eszközöket. Az OBO Akadémia 
kereteiben, a külsős partnerek mellett, a 
cég saját munkatársai számára is állandó 
továbbképzési lehetőséget kínál: az új 
oktatóközpont a munkavállalók részé-
re szervezett képzéseknek, fejlesztő- és 
szakmai programoknak is otthont ad. 

A vállalat a térség felelős munkál-
tatójaként több száz családnak biztosít 
megélhetést, valamint jelentős szerepet 
vállal a helyi és környékbeli közösségek 
kulturális, sport- és társadalmi életében is. 
A fenntarthatóság mellett elkötelezett cég-

csoport a legmodernebb technológiai meg-
oldásokkal törekszik a napi működéséből 
származó környezetterhelés csökkenté-
sére. Az épületek egy részére napelemek 
és napkollektorok kerültek telepítésre, a 
műanyaggyártásnak helyt adó csarnokban 
pedig technológiai hulladékhőt használnak 
az épület fűtésére. 

A fejlesztések kapacitásnövekedéssel 
is járnak, folyamatosan várják a leendő 
kollégák jelentkezését a termelési és az 
egyéb mérnöki, gazdasági területekre 
egyaránt. 

Nemzetközi bemutató- és oktatóközpontot hozott 
létre az OBO Bettermann cégcsoport Pest megyében

PÁL AttiLA

Valaha falun, de még a városok külső 
részein is, a kertekben tucatszám ka-
pirgáltak, csipegettek a csirkék, kacsák, 
libák és pulykák. Mára ez a kép jelen-
tősen megváltozott, hiszen a kertvá-
rosokból majdnem teljesen eltűntek a 
háziszárnyasok, és a falusi udvarokban 
is jelentősen megcsappant a számuk. 
Részben az életmódváltás, részben a 
házi baromfinevelés megdrágulása, a 
még „megszokásból” jószágot tartók ki-
öregedése miatt a magyar lakosság egy-
re inkább a boltokban, piacokon vásárol 
baromfihúst és tojást, s mind ritkábban 
élő állatot.  

Mégis, a hazai baromfitenyésztés 
egyik legnagyobb gondja, hogy még 
mindig meglehetősen elaprózódik az 
állomány, kevés az igazán nagy, 50 
ezresnél nagyobb állománnyal dolgozó 
nagyüzemek száma. Ebből adódik, hogy 
a legutóbbi általános mezőgazdasági 
összeírás adatai szerint a baromfine-
veléssel foglalkozó 312 ezer gazdaság, 
illetve háztartás 99 százalékában (!) az 
ezret sem éri el a szárnyas jószágok 
darabszáma. A nyugat-európai mér-
tékkel is versenyképesnek nevezhető 

sokszereplős piaci verseny
egyre inkább boltokban, Piacokon vásárolunk baromfihÚst 

nagyüzemek aránya mindössze 0,02 
százalék, mégis itt található a hazai ba-
romfiállomány csaknem fele. Márpedig 
a kis állományméret nem teszi lehetővé 
a gazdaságos, még kevésbé a verseny-
képes tenyésztést, hiszen ez esetben a 
legkorszerűbb berendezések, techno-
lógiák használata még gazdaságtalan, 
a hagyományos tartási metódusok vi-
szont gyengébb hizlalási eredményeket, 
romló fajlagos takarmányfelhasználást, 
hosszabb hizlalási időt és/vagy kisebb 
értékesítési súlyt vonnak maguk után. 

Magyarországon a jövedelmi vi-
szonyok alakulása mellett a különbö-
ző húsfajták árának (ezen belül az áfa 
kulcsának) változásai is jelentősen be-
folyásolják a kereslet alakulását. Noha 
az egészséges táplálkozás követelmé-
nyeinek a baromfihús – elsősorban a 
csirke és a pulyka – jobban eleget tesz, 
mint akár a legsoványabb vörös húsok, 
a hagyományosan jelentős sertéshús-
fogyasztás időről időre még mindig 
háttérbe szorítja a szárnyasokat, rész-
ben az árérzékenység miatt. Ráadásul 
az ágazat nagyon nehezen heverte ki a 
2006-2007-es madárinfluenza-járvány 

és pánik, majd a 2008-as takarmányár-
robbanás hatásait, ráadásul a madár-
influenza úgy tűnik, vissza-visszajáró 
nemkívánatos vendéggé válik Euró-
pában, így Magyarországon is. A vé-
dekezést nehezíti, hogy évről évre más 
mutációval jelentkezik a vírus, ezért a 
szakemberek szerint a megelőzés lehet 
a leghatékonyabb módszer az állomány 
védelmére. Éppen a minél hatékonyabb 
védekezés módszereinek, a legújabb ku-
tatási eredmények megismerésének cél-
jából rendezett konferenciát nemrégi-
ben a Nemzeti Agrárkamara, és a téma 
helyet kapott a Baromfi Terméktanács 
által rendezett hagyományos Derzsy-
napok szakmai programjában is. 

A mai értelemben vett baromfite-
nyésztés – a pecsenyecsirke- és tyúkto-
jás-előállítás nagyüzemi módszereinek 
meghonosítása – az 1930-as években az 
Egyesült Államokban kezdődött, de iga-
zán tömegessé a hatvanas évektől vált 
a termelés. A múlt század utolsó har-
madában az összes kontinens számos 
országában létrejöttek azok a komplex 
feltételek (a takarmánytermesztéstől az 
állategészségügyi háttéren át a műszaki 

312 ezer gazdaság foglalkozik baromfine-
veléssel fotó: katona lászló

A magyar lakosság a sertéshús mellett hagyományosan baromfihúsból – elsősorban 
csirkehúsból – fogyaszt a legtöbbet. Ez is magyarázata annak, hogy hazánkban a 
baromfitenyésztésnek nagyobb súlya van az agrárgazdaságon belül, mint Európá-
ban általában. A gondok és időszakos visszaesések ellenére a baromfitenyésztés 
kilátásai kedvezőek, nem kis részben a fogyasztási szokások – bár lassú, de jól érzé-
kelhető – változásainak. 

infrastruktúráig és a tömeges kereslet 
megjelenéséig), amelyek ma nélkülöz-
hetetlen elemei a modern baromfite-
nyésztési szektornak. A világ tyúkállo-
mánya ma meghaladja a 18 milliárdot, 
míg az étkezési célú tojás termelése 
megháromszorozódott 1970 óta. 

Magyarországon korántsem ilyen 
látványos a növekedési ütem, egyrészt a 
viszonylag nagy alapmennyiség miatt, 
másrészt mert az ágazat hazai szereplői 
mindig ki tudták elégíteni az igényeket, 
s az ágazat kivitele is mindig megha-
ladta az importot. Pest megye termelői 
viszonylag kedvező helyzetben vannak, 
hiszen a főváros közelsége egyet jelent 
az állandó és nagy mennyiséget felvevő 
piaccal. Kérdés, mennyire tudnak helyt-
állni a sokszereplős versenyben. 

2019 őszére elkészül az m2-es út 
budapest–vác közötti szakasza
2020-ig a kormány ezermilliárd fo-
rintot költ a közlekedési infrastruk-
túra fejlesztésére – mondta Tuzson 
Bence államtitkár május 26-án az 
M2-es gyorsforgalmi út Budapest−
Vác szakaszának alapkőletételi ün-
nepségén, Dunakeszin.

A fejlesztésnek köszönhetően a Buda-
pest és Vác közötti teljes 19,6 km-es 
szakasz kétszer kétsávos, burkolt le-
állósávokkal kialakított gyorsforgal-
mi úttá épül át, ahol végig 110 km/h 
sebességgel lehet majd haladni. A 2. 
számú főút menti települések – Duna-
keszi, Göd, Sződ, Sződliget, Fót, Csörög 
és Vác – tehermentesülnek az átmenő 
forgalom alól.

Az új fel- és lehajtó ágak kiépí-
tésével megvalósuló, Fótnál létesülő 
félcsomópont közvetlen kapcsolatot Az M2-es új szakaszának alapkőletétele

RÖVIDEN
Okos kamionok Tökölön
A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kutatás-
Fejlesztés Intézete látványos kamionbe-
mutatókon keresztül ismertette legújabb 
fejlesztéseit az érdeklődőknek az Okos Ka-
mionok – Okos Mérnökök elnevezésű mér-
nöktalálkozóján május 27-én.

Bővítés a LED-gyárban
A világ egyik legnagyobb LED-lámpatest-
gyártója,, a kínai INESA, illetve leányvállalata, 
az INESA Europa Kft. Dunakeszin található 
kereskedelmi és logisztikai központjának 
bővítését tervezi. A tavaly 6 millió eurós be-
ruházással felépített világítástechnikai köz-
pont szinte már most ellátja a teljes európai 
piacot. A cég stratégiai tervei között további 
kétmillió eurós üzembővítés szerepel. A ta-
valy átadott központ tesztlaboratóriummal 
és összeszerelő üzemmel gyarapodik, s to-
vább bővül a jelenleg 51 fős létszám. 

váci telephelyére
másodlagos tüzelőanyag előállítására. 

A munkavégzés 3 napos munkarendben zajlik, 
3-szor napi 12 óra munkavégzés,

 amit 3 pihenőnap követ. 

A  versenyképes jövedelem mellé 
egyéb juttatásokat is kínálunk. 

Várjuk önéletrajzos jelentkezésüket 
Jámbor Lajos telepvezetőnél: 

e-mailben a jambor.lajos@eltex.hu e-mail címre,  
telefonon a 0620/2242078-as számon,  

vagy személyesen az 
Éltex Kft. Vác, Kőhídpart dűlő 2. telephelyén. 

új munkatársakat keres 

A Magyarországon több telephellyel rendelkező 
Éltex Kft. 

LakOssáGI FÓrum 
- újHartYán

Újhartyán Város Önkormányzata meg-
kezdte a település teljes területére 
vonatkozó településképi arculati kézi-
könyv és a településképi rendelet ké-
szítését, melynek témájában lakossági 
fórumot rendeznek.
Helyszín:  Újhartyáni Polgármesteri Hi-
vatal nagyterme  (Újhartyán, Fő u. 21.)
Időpont: 2017. június 21., 15 óra
A településképi arculati kézikönyv ösz-
szeállítása során határozottan számítunk 
a lakosság és a civilek aktív részvételére! 
Kérem, jelenlétével tisztelje meg a meg-
hirdetett fórumot. 

Újhartyán, 2017. június 8.
Schulcz József                                                                                        

polgármester

hirdetés

teremt Budapest irányába. Sződlige-
ten és Dunakeszi északi részénél új 
különszintű csomópontokat alakítanak 
ki, megújul 14 híd, valamint 6 új híd is 
épül. A zajhatás csökkentésének érde-
kében összesen 2,8 km hosszúságban 
zajárnyékoló fal épül. A beruházásban 
a már jelenleg is négysávos szakaszo-
kat is felújítják. 
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forintos árbevételt realizál, így a térség 
legjelentősebb munkáltatói és gazdasági 
szereplői közé tartozik. Az új OBO Eu-
rópa Fórum 15 hónap alatt, saját beru-
házásból, 10 millió eurós ráfordítással 
épült, és több mint 5000 négyzetméter 
hasznos területtel rendelkezik. 400 ven-
dég befogadására alkalmas bemutatótér 
és oktatóközpont segíti, hogy a vevő-
partnerek, a tervezők és a szakképzésben 
részt vevő diákok megismerjék az OBO 
villamos-szereléstechnikai termékpa-
lettáját, azok felhasználhatóságát és a 
legmodernebb ipari fejlesztéseket alkal-

mazó eszközöket. Az OBO Akadémia 
kereteiben, a külsős partnerek mellett, a 
cég saját munkatársai számára is állandó 
továbbképzési lehetőséget kínál: az új 
oktatóközpont a munkavállalók részé-
re szervezett képzéseknek, fejlesztő- és 
szakmai programoknak is otthont ad. 

A vállalat a térség felelős munkál-
tatójaként több száz családnak biztosít 
megélhetést, valamint jelentős szerepet 
vállal a helyi és környékbeli közösségek 
kulturális, sport- és társadalmi életében is. 
A fenntarthatóság mellett elkötelezett cég-

csoport a legmodernebb technológiai meg-
oldásokkal törekszik a napi működéséből 
származó környezetterhelés csökkenté-
sére. Az épületek egy részére napelemek 
és napkollektorok kerültek telepítésre, a 
műanyaggyártásnak helyt adó csarnokban 
pedig technológiai hulladékhőt használnak 
az épület fűtésére. 

A fejlesztések kapacitásnövekedéssel 
is járnak, folyamatosan várják a leendő 
kollégák jelentkezését a termelési és az 
egyéb mérnöki, gazdasági területekre 
egyaránt. 

Nemzetközi bemutató- és oktatóközpontot hozott 
létre az OBO Bettermann cégcsoport Pest megyében

PÁL AttiLA

Valaha falun, de még a városok külső 
részein is, a kertekben tucatszám ka-
pirgáltak, csipegettek a csirkék, kacsák, 
libák és pulykák. Mára ez a kép jelen-
tősen megváltozott, hiszen a kertvá-
rosokból majdnem teljesen eltűntek a 
háziszárnyasok, és a falusi udvarokban 
is jelentősen megcsappant a számuk. 
Részben az életmódváltás, részben a 
házi baromfinevelés megdrágulása, a 
még „megszokásból” jószágot tartók ki-
öregedése miatt a magyar lakosság egy-
re inkább a boltokban, piacokon vásárol 
baromfihúst és tojást, s mind ritkábban 
élő állatot.  

Mégis, a hazai baromfitenyésztés 
egyik legnagyobb gondja, hogy még 
mindig meglehetősen elaprózódik az 
állomány, kevés az igazán nagy, 50 
ezresnél nagyobb állománnyal dolgozó 
nagyüzemek száma. Ebből adódik, hogy 
a legutóbbi általános mezőgazdasági 
összeírás adatai szerint a baromfine-
veléssel foglalkozó 312 ezer gazdaság, 
illetve háztartás 99 százalékában (!) az 
ezret sem éri el a szárnyas jószágok 
darabszáma. A nyugat-európai mér-
tékkel is versenyképesnek nevezhető 

sokszereplős piaci verseny
egyre inkább boltokban, Piacokon vásárolunk baromfihÚst 

nagyüzemek aránya mindössze 0,02 
százalék, mégis itt található a hazai ba-
romfiállomány csaknem fele. Márpedig 
a kis állományméret nem teszi lehetővé 
a gazdaságos, még kevésbé a verseny-
képes tenyésztést, hiszen ez esetben a 
legkorszerűbb berendezések, techno-
lógiák használata még gazdaságtalan, 
a hagyományos tartási metódusok vi-
szont gyengébb hizlalási eredményeket, 
romló fajlagos takarmányfelhasználást, 
hosszabb hizlalási időt és/vagy kisebb 
értékesítési súlyt vonnak maguk után. 

Magyarországon a jövedelmi vi-
szonyok alakulása mellett a különbö-
ző húsfajták árának (ezen belül az áfa 
kulcsának) változásai is jelentősen be-
folyásolják a kereslet alakulását. Noha 
az egészséges táplálkozás követelmé-
nyeinek a baromfihús – elsősorban a 
csirke és a pulyka – jobban eleget tesz, 
mint akár a legsoványabb vörös húsok, 
a hagyományosan jelentős sertéshús-
fogyasztás időről időre még mindig 
háttérbe szorítja a szárnyasokat, rész-
ben az árérzékenység miatt. Ráadásul 
az ágazat nagyon nehezen heverte ki a 
2006-2007-es madárinfluenza-járvány 

és pánik, majd a 2008-as takarmányár-
robbanás hatásait, ráadásul a madár-
influenza úgy tűnik, vissza-visszajáró 
nemkívánatos vendéggé válik Euró-
pában, így Magyarországon is. A vé-
dekezést nehezíti, hogy évről évre más 
mutációval jelentkezik a vírus, ezért a 
szakemberek szerint a megelőzés lehet 
a leghatékonyabb módszer az állomány 
védelmére. Éppen a minél hatékonyabb 
védekezés módszereinek, a legújabb ku-
tatási eredmények megismerésének cél-
jából rendezett konferenciát nemrégi-
ben a Nemzeti Agrárkamara, és a téma 
helyet kapott a Baromfi Terméktanács 
által rendezett hagyományos Derzsy-
napok szakmai programjában is. 

A mai értelemben vett baromfite-
nyésztés – a pecsenyecsirke- és tyúkto-
jás-előállítás nagyüzemi módszereinek 
meghonosítása – az 1930-as években az 
Egyesült Államokban kezdődött, de iga-
zán tömegessé a hatvanas évektől vált 
a termelés. A múlt század utolsó har-
madában az összes kontinens számos 
országában létrejöttek azok a komplex 
feltételek (a takarmánytermesztéstől az 
állategészségügyi háttéren át a műszaki 

312 ezer gazdaság foglalkozik baromfine-
veléssel fotó: katona lászló

A magyar lakosság a sertéshús mellett hagyományosan baromfihúsból – elsősorban 
csirkehúsból – fogyaszt a legtöbbet. Ez is magyarázata annak, hogy hazánkban a 
baromfitenyésztésnek nagyobb súlya van az agrárgazdaságon belül, mint Európá-
ban általában. A gondok és időszakos visszaesések ellenére a baromfitenyésztés 
kilátásai kedvezőek, nem kis részben a fogyasztási szokások – bár lassú, de jól érzé-
kelhető – változásainak. 

infrastruktúráig és a tömeges kereslet 
megjelenéséig), amelyek ma nélkülöz-
hetetlen elemei a modern baromfite-
nyésztési szektornak. A világ tyúkállo-
mánya ma meghaladja a 18 milliárdot, 
míg az étkezési célú tojás termelése 
megháromszorozódott 1970 óta. 

Magyarországon korántsem ilyen 
látványos a növekedési ütem, egyrészt a 
viszonylag nagy alapmennyiség miatt, 
másrészt mert az ágazat hazai szereplői 
mindig ki tudták elégíteni az igényeket, 
s az ágazat kivitele is mindig megha-
ladta az importot. Pest megye termelői 
viszonylag kedvező helyzetben vannak, 
hiszen a főváros közelsége egyet jelent 
az állandó és nagy mennyiséget felvevő 
piaccal. Kérdés, mennyire tudnak helyt-
állni a sokszereplős versenyben. 

2019 őszére elkészül az m2-es út 
budapest–vác közötti szakasza
2020-ig a kormány ezermilliárd fo-
rintot költ a közlekedési infrastruk-
túra fejlesztésére – mondta Tuzson 
Bence államtitkár május 26-án az 
M2-es gyorsforgalmi út Budapest−
Vác szakaszának alapkőletételi ün-
nepségén, Dunakeszin.

A fejlesztésnek köszönhetően a Buda-
pest és Vác közötti teljes 19,6 km-es 
szakasz kétszer kétsávos, burkolt le-
állósávokkal kialakított gyorsforgal-
mi úttá épül át, ahol végig 110 km/h 
sebességgel lehet majd haladni. A 2. 
számú főút menti települések – Duna-
keszi, Göd, Sződ, Sződliget, Fót, Csörög 
és Vác – tehermentesülnek az átmenő 
forgalom alól.

Az új fel- és lehajtó ágak kiépí-
tésével megvalósuló, Fótnál létesülő 
félcsomópont közvetlen kapcsolatot Az M2-es új szakaszának alapkőletétele

RÖVIDEN
Okos kamionok Tökölön
A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kutatás-
Fejlesztés Intézete látványos kamionbe-
mutatókon keresztül ismertette legújabb 
fejlesztéseit az érdeklődőknek az Okos Ka-
mionok – Okos Mérnökök elnevezésű mér-
nöktalálkozóján május 27-én.

Bővítés a LED-gyárban
A világ egyik legnagyobb LED-lámpatest-
gyártója,, a kínai INESA, illetve leányvállalata, 
az INESA Europa Kft. Dunakeszin található 
kereskedelmi és logisztikai központjának 
bővítését tervezi. A tavaly 6 millió eurós be-
ruházással felépített világítástechnikai köz-
pont szinte már most ellátja a teljes európai 
piacot. A cég stratégiai tervei között további 
kétmillió eurós üzembővítés szerepel. A ta-
valy átadott központ tesztlaboratóriummal 
és összeszerelő üzemmel gyarapodik, s to-
vább bővül a jelenleg 51 fős létszám. 

váci telephelyére
másodlagos tüzelőanyag előállítására. 

A munkavégzés 3 napos munkarendben zajlik, 
3-szor napi 12 óra munkavégzés,

 amit 3 pihenőnap követ. 

A  versenyképes jövedelem mellé 
egyéb juttatásokat is kínálunk. 

Várjuk önéletrajzos jelentkezésüket 
Jámbor Lajos telepvezetőnél: 

e-mailben a jambor.lajos@eltex.hu e-mail címre,  
telefonon a 0620/2242078-as számon,  

vagy személyesen az 
Éltex Kft. Vác, Kőhídpart dűlő 2. telephelyén. 

új munkatársakat keres 

A Magyarországon több telephellyel rendelkező 
Éltex Kft. 

LakOssáGI FÓrum 
- újHartYán

Újhartyán Város Önkormányzata meg-
kezdte a település teljes területére 
vonatkozó településképi arculati kézi-
könyv és a településképi rendelet ké-
szítését, melynek témájában lakossági 
fórumot rendeznek.
Helyszín:  Újhartyáni Polgármesteri Hi-
vatal nagyterme  (Újhartyán, Fő u. 21.)
Időpont: 2017. június 21., 15 óra
A településképi arculati kézikönyv ösz-
szeállítása során határozottan számítunk 
a lakosság és a civilek aktív részvételére! 
Kérem, jelenlétével tisztelje meg a meg-
hirdetett fórumot. 

Újhartyán, 2017. június 8.
Schulcz József                                                                                        

polgármester

hirdetés

teremt Budapest irányába. Sződlige-
ten és Dunakeszi északi részénél új 
különszintű csomópontokat alakítanak 
ki, megújul 14 híd, valamint 6 új híd is 
épül. A zajhatás csökkentésének érde-
kében összesen 2,8 km hosszúságban 
zajárnyékoló fal épül. A beruházásban 
a már jelenleg is négysávos szakaszo-
kat is felújítják. 
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Jubileumi programok–Maglód
JúNIuS 16. - MARTINOVIcS TÉR

 17.00 Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncert
 18.00 Attila szoboravatás Gömörhosszúszó szlovákiai 
testvértelepülésünkkel, köszöntőt mond: Obrusánszki Borbá-
la néprajzkutató, történész
 20.30: Atilla Fia Társulat koncert. 

JúNIuS 17. cSALÁDI NAP- LÖVÉTE uTcA
 10.00-16.00 Családi nap
 18.00 Ünnepi műsor - Művelődési Ház
 18.00: Fotókiállítás megnyitó, Ünnepi megnyitó-köszöntőt 
mond: dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Kacamajka és 
Lövétei Kákvirág néptánccsoport ünnepi előadása
JúNIuS 23. LISZT FERENc uTcAI SZABADTÉRI SZÍNPAD
 8.00: MégEgyKör, MDC, és Hooligans koncertek
JúNIuS 24. – MűVELőDÉSI HÁZ uDVARA
 10.00-22.00 Mesterségek udvara és Szent Iván-éji tűzugrás
JúNIuS 25. MűVELőDÉSI HÁZ
 18:00 Maglódi Lakodalmas bemutatója
Egész héten: zenés vásári forgatag, kézművesek, büfé, gólya-
lábasok, ugrálóvár, solymászbemutató, Keleti Gyepű, mese-
foglalkozások, táncház… 

BőVEBB INFORMÁcIóK: www.maglod.hu

az itt élők méltán érzik otthon magukat
maglód tíz évvel ezelőtt vívta ki a megtisztelő városi rangot

A Budapest agglomerációs övezetében található telepü-
lés kiváló közlekedési kapcsolataival,  kertvárosias jel-
legével, kiépített közműhálózatával egyaránt kedvező 
feltételeket kínál a letelepedni szándékozó magánszemé-
lyeknek és a vállalkozásoknak. Tabányi Pál polgármes-
terrel beszélgettünk.

pml

− Éppen e lapszámunk megjelenésé-
nek napjaiban ünnepli Maglód várossá 
nyilvánításának tízedik évfordulóját. 
Hogyan jellemezné röviden az elmúlt tíz 
esztendőt?

− E tíz év során folyamatos úthá-
lózat- és intézményfejlesztési progra-
mokat hajtott végre az önkormányzat. 
Részben a már meglévő, régi középü-
leteinket tettük rendbe, részben pedig 
újak építésével igyekeztünk korszerű-
síteni intézményi infrastruktúránkat az 
oktatás, a kultúra és az egészségügy 
területén. 

2007-ben, éppen várossá válásunk 
évében adtuk át a többfunkciós könyv-
tárat is magában foglaló új művelő-

dési házat. Folyamatosan bővítettük 
az oktatási intézményeinket európai 
uniós és saját forrásból vagy éppen 
hitelekből. Két óvoda épült Maglódon, 
új épületszárnyakkal bővítettük az is-
koláinkat, ugyanis évről évre nő tele-
pülésünk lélekszáma. S persze szólnom 
kell arról is, hogy az elmúlt években 
igen komoly úthálózat-fejlesztés tör-
tént, ami több mint 20 kilométernyi, 
korábban földburkolatú utca aszfalto-
zását jelenti.

− Milyen egyéb beruházások, illetve 
fejlesztések várhatóak a következő évek-
ben?

− Várjuk azt a kormányzati döntést, 
amelynek értelmében egy új, tíz tan-

termes iskola épülhet városunkban. S 
ugyancsak reménykedünk bölcsődeépí-
tési pályázatunk kedvező elbírálásában. 
Kacérkodunk továbbá egy sportcsarnok 
létrehozásának a gondolatával is, ame-
lyet tao-támogatásokból szeretnénk tető 
alá hozni. Pályázatunkat már benyújtot-
tuk a Magyar Kézilabda Szövetségnek.  

− Ön 2002 óta áll a települési ön-
kormányzat élén, immár a negyedik pol-
gármesteri ciklusát tölti. A mai Maglód 
megfelel az ön 2002-es elképzeléseinek?

− Ha nem is minden tekintetben, 
de közel jár ahhoz. Persze a sajátom-
nál ezerszer fontosabb a tősgyökeres 
maglódiak véleménye. Tudja, egy pol-
gármesternek hol hátszéllel, hol pedig 
széllel szemben kell vitorláznia. Sok 
városvezetés elköveti azt a hibát, hogy 

A sportcsarnok látványterve 

túlságosan is a fejlesztésekre helyezi 
a hangsúlyt, kevésbé figyel a működ-
tetésre, s ez bizony zavarokat okoz-
hat. Meg kell találnunk az optimális 
arányokat. 2002-ben valamivel több, 
mint 30 millió forint volt a település 
iparűzésiadó-bevétele. Azaz ennyi 
pénzből lehetett fejleszteni. Ma ez az 
összeg a korábbinak több mint tízsze-
rese. Hogy ebből mennyi az önkor-
mányzat érdeme, nehéz meghatározni. 

Kedvező földrajzi elhelyezkedésünk 
további lehetőségekkel kecsegtet, sza-
bad iparterületek állnak a potenciális 
befektetők rendelkezésére, mi pedig 
igyekszünk növelni az ezzel kapcsolatos 
marketingmunkánk hatékonyságát. (x) 

Tabányi Pál

1958-ban született. Felsőfokú szállítmányo-
zási végzettséggel rendelkezik. Korábban 
éveken át a Metrimpex Rt. üzletág-igazgató-
ja, majd egy nemzetközi szállítmányozó cég 
ügyvezetője volt. 1990 és 1998 között önkor-
mányzati képviselő. 2002 óta Maglód függet-
len polgármestere. Elkötelezett lokálpatrióta.

Pályázatokkal gyarapodó költségvetés Tökölön
Befejeződött a 30 millió forint 
értékű óvodai felújítás
A Napsugár Óvoda régi kazánjait 
lecserélték, a hőközpont felújítása 
elkészült. A legkorszerűbb kondenzá-
ciós kazánoknak köszönhetően 30% 
energiamegtakarítás is elérhető. A me-
legítőkonyhába új bútorok és konyhai 
gépek kerültek beépítésre. A lapostető 
csapadékvíz elleni szigetelése is elké-
szült még a szerződéses határidő lejár-
ta előtt.

248 millió forintot nyert az 
energiahatékonysági pályázat
A Weöres Sándor Általános Iskola 
energiahatékonysági szempontból is 

jelentős felújítás elé néz: a Környeze-
ti- és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) keretében pályázati 
pénzből sor kerül a nyílászárók cseré-
jére, az épület homlokzati és födém-
szigetelésére. Az Aradi utcai iskolában 
napelemek telepítésére is sor kerül. 

Élvezik az óvodások a 
TAO-ból épült műfüves pályát
6x12 méteres műfüves pálya épült a 
társasági adóból befolyt pénzösszeg 
felhasználásával a Napsugár Óvoda 
udvarán. 2017-ben a Hagyományőrző 
Óvodában is sor kerül műfüves pálya 
kiépítésére. 

102 millió forintos útpályázat
Tököl Város képviselő-testülete 2017 
januárjában pályázatot nyújtott be brut-
tó 63 millió forint értékben a Kölcsey 
utca, a Duna utca, valamint bruttó 39 
millió forint értékben a Mester utcának 
a József Attila utca és a Táncsics Mi-
hály utca közötti szakaszának felújítá-
sára. Egy újabb pályázati lehetőségnek 
köszönhetően a Mester utca, Táncsics 
Mihály utca és a vasúti átjáró közötti 
szakaszának felújítására is sor kerülhet. 

27 millió forint rendkívüli 
önkormányzati támogatás 
2016-ban a Belügyminisztériumtól 
önkormányzatunk 27 596 804 Ft rend-

kívüli önkormányzati támogatásban 
(ennek keretében rendkívüli szociális 
támogatásban) részesült szociális alap-
feladatok, gyermekétkeztetési, telepü-
lésüzemeltetési feladatok ellátására, 
valamint rendkívüli szociális támoga-
tásra.

a és B terv a szivárvány 
Óvoda felújítására
A Szivárvány Óvoda felújítására, 
magastető kialakítására irányuló, ko-
rábban benyújtott pályázat jelenleg el-
bírálás alatt áll. Az igényelt támogatás 
bruttó 174 millió forint. Amennyiben 
a pályázat nem jár sikerrel, 80 millió 
forinttal tervezzük a felújítás megkez-
dését. 

PáLYázatI FeLHíVás
zebegény község Önkormányzata 
nYILVánOs eGYFOrduLÓs 

PáLYázatOt ír kI 
a tulajdonát képező 59/3.hrsz.-ú, kivett 

beépítetlen terület 1507 m2, 
valamint 59/4 hrsz-ú, kivett lakóház, 
udvar művelési ágú, 280 m2 területű 

(2 telek összesen: 1792 m2) feltöltött ingatlanok 
együttes értékesítésére. 

A vételi ár kiíró által meghatározott minimális 
összege 17.560.000 Ft (9.799 Ft/m2)

A pályázatokat zárt borítékban 
„Ajánlat „Hunyadi ház” megjelöléssel kérjük 

benyújtani 2017. július 13. 14.00 óra határidőig. 
További felvilágosítás a 27/571-510-es 

telefonszámon vagy személyesen 
zebegény, árpád u. 5. sz.alatt.

MÁR NÁLUNK IS: 
RENDELHET ONLINE, 
FIZETHET MOBILLAL!
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Jubileumi programok–Maglód
JúNIuS 16. - MARTINOVIcS TÉR

 17.00 Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncert
 18.00 Attila szoboravatás Gömörhosszúszó szlovákiai 
testvértelepülésünkkel, köszöntőt mond: Obrusánszki Borbá-
la néprajzkutató, történész
 20.30: Atilla Fia Társulat koncert. 

JúNIuS 17. cSALÁDI NAP- LÖVÉTE uTcA
 10.00-16.00 Családi nap
 18.00 Ünnepi műsor - Művelődési Ház
 18.00: Fotókiállítás megnyitó, Ünnepi megnyitó-köszöntőt 
mond: dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Kacamajka és 
Lövétei Kákvirág néptánccsoport ünnepi előadása
JúNIuS 23. LISZT FERENc uTcAI SZABADTÉRI SZÍNPAD
 8.00: MégEgyKör, MDC, és Hooligans koncertek
JúNIuS 24. – MűVELőDÉSI HÁZ uDVARA
 10.00-22.00 Mesterségek udvara és Szent Iván-éji tűzugrás
JúNIuS 25. MűVELőDÉSI HÁZ
 18:00 Maglódi Lakodalmas bemutatója
Egész héten: zenés vásári forgatag, kézművesek, büfé, gólya-
lábasok, ugrálóvár, solymászbemutató, Keleti Gyepű, mese-
foglalkozások, táncház… 

BőVEBB INFORMÁcIóK: www.maglod.hu

az itt élők méltán érzik otthon magukat
maglód tíz évvel ezelőtt vívta ki a megtisztelő városi rangot

A Budapest agglomerációs övezetében található telepü-
lés kiváló közlekedési kapcsolataival,  kertvárosias jel-
legével, kiépített közműhálózatával egyaránt kedvező 
feltételeket kínál a letelepedni szándékozó magánszemé-
lyeknek és a vállalkozásoknak. Tabányi Pál polgármes-
terrel beszélgettünk.

pml

− Éppen e lapszámunk megjelenésé-
nek napjaiban ünnepli Maglód várossá 
nyilvánításának tízedik évfordulóját. 
Hogyan jellemezné röviden az elmúlt tíz 
esztendőt?

− E tíz év során folyamatos úthá-
lózat- és intézményfejlesztési progra-
mokat hajtott végre az önkormányzat. 
Részben a már meglévő, régi középü-
leteinket tettük rendbe, részben pedig 
újak építésével igyekeztünk korszerű-
síteni intézményi infrastruktúránkat az 
oktatás, a kultúra és az egészségügy 
területén. 

2007-ben, éppen várossá válásunk 
évében adtuk át a többfunkciós könyv-
tárat is magában foglaló új művelő-

dési házat. Folyamatosan bővítettük 
az oktatási intézményeinket európai 
uniós és saját forrásból vagy éppen 
hitelekből. Két óvoda épült Maglódon, 
új épületszárnyakkal bővítettük az is-
koláinkat, ugyanis évről évre nő tele-
pülésünk lélekszáma. S persze szólnom 
kell arról is, hogy az elmúlt években 
igen komoly úthálózat-fejlesztés tör-
tént, ami több mint 20 kilométernyi, 
korábban földburkolatú utca aszfalto-
zását jelenti.

− Milyen egyéb beruházások, illetve 
fejlesztések várhatóak a következő évek-
ben?

− Várjuk azt a kormányzati döntést, 
amelynek értelmében egy új, tíz tan-

termes iskola épülhet városunkban. S 
ugyancsak reménykedünk bölcsődeépí-
tési pályázatunk kedvező elbírálásában. 
Kacérkodunk továbbá egy sportcsarnok 
létrehozásának a gondolatával is, ame-
lyet tao-támogatásokból szeretnénk tető 
alá hozni. Pályázatunkat már benyújtot-
tuk a Magyar Kézilabda Szövetségnek.  

− Ön 2002 óta áll a települési ön-
kormányzat élén, immár a negyedik pol-
gármesteri ciklusát tölti. A mai Maglód 
megfelel az ön 2002-es elképzeléseinek?

− Ha nem is minden tekintetben, 
de közel jár ahhoz. Persze a sajátom-
nál ezerszer fontosabb a tősgyökeres 
maglódiak véleménye. Tudja, egy pol-
gármesternek hol hátszéllel, hol pedig 
széllel szemben kell vitorláznia. Sok 
városvezetés elköveti azt a hibát, hogy 

A sportcsarnok látványterve 

túlságosan is a fejlesztésekre helyezi 
a hangsúlyt, kevésbé figyel a működ-
tetésre, s ez bizony zavarokat okoz-
hat. Meg kell találnunk az optimális 
arányokat. 2002-ben valamivel több, 
mint 30 millió forint volt a település 
iparűzésiadó-bevétele. Azaz ennyi 
pénzből lehetett fejleszteni. Ma ez az 
összeg a korábbinak több mint tízsze-
rese. Hogy ebből mennyi az önkor-
mányzat érdeme, nehéz meghatározni. 

Kedvező földrajzi elhelyezkedésünk 
további lehetőségekkel kecsegtet, sza-
bad iparterületek állnak a potenciális 
befektetők rendelkezésére, mi pedig 
igyekszünk növelni az ezzel kapcsolatos 
marketingmunkánk hatékonyságát. (x) 

Tabányi Pál

1958-ban született. Felsőfokú szállítmányo-
zási végzettséggel rendelkezik. Korábban 
éveken át a Metrimpex Rt. üzletág-igazgató-
ja, majd egy nemzetközi szállítmányozó cég 
ügyvezetője volt. 1990 és 1998 között önkor-
mányzati képviselő. 2002 óta Maglód függet-
len polgármestere. Elkötelezett lokálpatrióta.

Pályázatokkal gyarapodó költségvetés Tökölön
Befejeződött a 30 millió forint 
értékű óvodai felújítás
A Napsugár Óvoda régi kazánjait 
lecserélték, a hőközpont felújítása 
elkészült. A legkorszerűbb kondenzá-
ciós kazánoknak köszönhetően 30% 
energiamegtakarítás is elérhető. A me-
legítőkonyhába új bútorok és konyhai 
gépek kerültek beépítésre. A lapostető 
csapadékvíz elleni szigetelése is elké-
szült még a szerződéses határidő lejár-
ta előtt.

248 millió forintot nyert az 
energiahatékonysági pályázat
A Weöres Sándor Általános Iskola 
energiahatékonysági szempontból is 

jelentős felújítás elé néz: a Környeze-
ti- és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) keretében pályázati 
pénzből sor kerül a nyílászárók cseré-
jére, az épület homlokzati és födém-
szigetelésére. Az Aradi utcai iskolában 
napelemek telepítésére is sor kerül. 

Élvezik az óvodások a 
TAO-ból épült műfüves pályát
6x12 méteres műfüves pálya épült a 
társasági adóból befolyt pénzösszeg 
felhasználásával a Napsugár Óvoda 
udvarán. 2017-ben a Hagyományőrző 
Óvodában is sor kerül műfüves pálya 
kiépítésére. 

102 millió forintos útpályázat
Tököl Város képviselő-testülete 2017 
januárjában pályázatot nyújtott be brut-
tó 63 millió forint értékben a Kölcsey 
utca, a Duna utca, valamint bruttó 39 
millió forint értékben a Mester utcának 
a József Attila utca és a Táncsics Mi-
hály utca közötti szakaszának felújítá-
sára. Egy újabb pályázati lehetőségnek 
köszönhetően a Mester utca, Táncsics 
Mihály utca és a vasúti átjáró közötti 
szakaszának felújítására is sor kerülhet. 

27 millió forint rendkívüli 
önkormányzati támogatás 
2016-ban a Belügyminisztériumtól 
önkormányzatunk 27 596 804 Ft rend-

kívüli önkormányzati támogatásban 
(ennek keretében rendkívüli szociális 
támogatásban) részesült szociális alap-
feladatok, gyermekétkeztetési, telepü-
lésüzemeltetési feladatok ellátására, 
valamint rendkívüli szociális támoga-
tásra.

a és B terv a szivárvány 
Óvoda felújítására
A Szivárvány Óvoda felújítására, 
magastető kialakítására irányuló, ko-
rábban benyújtott pályázat jelenleg el-
bírálás alatt áll. Az igényelt támogatás 
bruttó 174 millió forint. Amennyiben 
a pályázat nem jár sikerrel, 80 millió 
forinttal tervezzük a felújítás megkez-
dését. 

PáLYázatI FeLHíVás
zebegény község Önkormányzata 
nYILVánOs eGYFOrduLÓs 

PáLYázatOt ír kI 
a tulajdonát képező 59/3.hrsz.-ú, kivett 

beépítetlen terület 1507 m2, 
valamint 59/4 hrsz-ú, kivett lakóház, 
udvar művelési ágú, 280 m2 területű 

(2 telek összesen: 1792 m2) feltöltött ingatlanok 
együttes értékesítésére. 

A vételi ár kiíró által meghatározott minimális 
összege 17.560.000 Ft (9.799 Ft/m2)

A pályázatokat zárt borítékban 
„Ajánlat „Hunyadi ház” megjelöléssel kérjük 

benyújtani 2017. július 13. 14.00 óra határidőig. 
További felvilágosítás a 27/571-510-es 

telefonszámon vagy személyesen 
zebegény, árpád u. 5. sz.alatt.

MÁR NÁLUNK IS: 
RENDELHET ONLINE, 
FIZETHET MOBILLAL!
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A májusi rejtvényünk megfejtése: A dunavar-
sányi Szent Vendel-templom. 

A helyes választ beküldők közül 1 db 5000 Ft 
értékű fürdőbelépőt nyert a Leányfalu Termálfür-
dőbe czinege Jánosné (Sződ), Szabó Virág: Sze-
retettel vár Pest megye című könyvét Todoranov 
Matej (Alsónémedi) olvasónk nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk.

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

A megfejtések beérkezési határideje: 
2017. július 3.

A helyes választ beküldők között ismét 1 db 5000 
Ft értékű fürdőbelépőt sorsolunk ki, a Leányfalu 
Termálfürdő felajánlásával, továbbá Szabó Vi-
rág: Szeretettel vár Pest megye című könyvét, a 
Pest Megye Önkormányzata felajánlásával. 
A szerencsés nyertesek nevét a július 19-én meg-
jelenő lapszámunkban közöljük, nyereményeiket 
pedig postázzuk a megadott címre. 

KEdVES REJtVÉNyFEJtŐK!Fajt Benő: Annak, aki szeretne belevágni egy kiadós bringatúrába, 
ajánlanám a Duna forrásától induló kerékpárutat, amelyet egészen a Vas-
kapuig érdemes végigbiciklizni, mert gyönyörű.

az utazás kínálta szabadság rendkívüli
a fafaragó, aki két keréken hódítja meg egész euróPát

Dobos Ágnes

− Az odáig rendben van, hogy a bringa 
egyre népszerűbb közlekedési eszköz, na 
de hogy valaki világgá kerekezzen…

− Az ötletet fiatalok adták, akik me-
séltek saját biciklis élményeikről. Az 
első utam Párizsba vezetett. Pontosab-
ban oda a barátaim vittek el autóval, ám 
hazafelé már kerékpárral jöttem. Az egy 
hónaposra tervezett visszautat tíz nap 
alatt teljesítettem.  

− Aztán szép sorjában eljutott Spa-
nyolországba, Észak-Norvégiába, Tö-
rökországba, egyszóval meghódította 
Európát.

− Mindegyik út más, és nemcsak 
a csodás tájakra, az óceánra, a távo-
li hegycsúcsokra lehet rácsodálkozni, 
hanem a fényekre is, amelyek egészen 
varázslatosak tudnak lenni. Egy-egy út 
általában 4000 kilométer, mert ennyi 
fér bele az egy hónap szabadságba, de 
például az Atlanti-óceán hatezer kilo-
méterembe került. Az egyik legemléke-
zetesebb utam az El Camino, amelynek 
teljes hosszát megtettem, azonban nem 
minden szakaszon lehetett kerékpá-
rozni. Újhartyánból indulva Ausztrián, 
Olaszországon, Franciaországon át ju-
tottam el Szent Jakab útjának kezdeté-
ig, majd az utazás céljáig, Santiago de 
Composteláig, ahonnan visszaindulva 
másodszor is teljesítettem az El Caminót. 

− Milyen felszereléssel, mekkora súlyt 
cipelve vág neki egy-egy útnak?

− A biciklivel együtt 60 kilogram-
mot viszek, és persze a saját súlyomat is 
szállítanom kell. A „pakk” talán legfon-
tosabb tartozéka a víz, amelyből forró 
vidékeken járva legalább tíz liter a napi 
adag. Persze nem csupán a szomjúság 
miatt van rá szükség. Például egy meg-
nedvesített fejfedővel lényegesen köny-
nyebb átvészelni a tűző napon történő 
tekerést. A „túlélő csomagom” egyéb-
ként természetesen tartalmaz gyógysze-
reket is.

 − Mennyi a napi penzum, és hogyan 
tájékozódik? 

− 150 kilométer. Hajnalban indulok, 
és ha délig nincs meg a 100 kilométer, 
nem vagyok megelégedve magammal. 
De volt már 220 km feletti napom is. 
Térképet használok, GPS-em nincs. 
S nincs előre rögzített, hajszálpontos 
útvonaltervem sem, nagyjából 30 ki-
lométerenként jelölöm ki a követke-
ző szakaszt. És persze mindig érhetik 
meglepetések az embert, például ha 
autópálya „állja az utamat’. Ilyenkor 
menekülőutat kell találnom, de egyéb-
ként a napi 5-10 km „eltévedés” bele 
van kalkulálva az utazásba.

− Ahogyan mesél, minden olyan egy-
szerűnek tűnik. Bárki belevághatna?

− Úgy gondolom, hogy a legtöbben 
sohasem próbálják ki, hogy mire képe-
sek. Az első lépésnek magának az elha-
tározásnak kell lennie, és azt vallom, 
hogy nem olyan hatalmas dolog ez. 
Nem árt, sőt kifejezetten hasznos megis-
merni önmagunk képességeit. Ha bárki 
elindul egy hosszabb kerékpárútra, már 
a harmadik-negyedik napon érezni fog-
ja, hogy nem is olyan szörnyű a helyzet, 
egyre jobb a kondíciója, a lelki egyen-
súlyáról már nem is beszélve.

− Mi kell egy sikeres úthoz?
− Mindenekelőtt egy jó bringa, de 

nem kell milliós csodaszerkentyűre 
gondolnunk. 70-80 ezerért már hoz-
zá lehet jutni megfelelő kerékpárhoz. 
Az évek során arra is rájöttem, hogy a 

megfelelő tempó rengeteget számít. „Fél 
gázzal” kell menni, azaz olyannal, ami 
még kényelmes.  De a gyakorlat mutatta 
meg nekem azt is, hogy ma már inkább 
kenyeret és tejet vásárolok útközben, és 
kevésbé felvágottakat. És fokhagymát! 
Talán ennek a népi gyógynövénynek is 
köze volt ahhoz, hogy Észak-Norvégi-
ában egy váratlan térdfájásom gyorsan 
elmúlt. Egy maréknyi fokhagyma cso-
dát tett.

Fontos, hogy a sátor szélálló legyen, 
a hálózsák ne szívja fel a vizet, de szi-
geteljen, meleg legyen, mert az alvás 
nagyon fontos. Amikor egy skóciai út 
során átázott a vattával bélelt katonai 
hálózsákom, és öt nap alatt sem száradt 
meg, megvásároltam életem első külön-
leges hálózsákját. A régit Cherbourgban 
Napóleon kapta meg, a lovas szobra ta-
lapzatára tettem, mert úgy gondoltam, 
ha egyszer hadjáratra indul, jól jöhet 
majd neki. 

− Idén nyáron milyen utat tervez?
− Olyan helyeket szeretnék felke-

resni, amelyek mellett korábban csu-
pán elhaladtam. Barcelonából indulok, 
és a tervben szerepel egyebek mellett 
Montserrat, Lourdes, Andorra, Liech-
tenstein, Innsbruck, Berchtesgaden, 
Grossnocker és a Bledi-tó. 

Újhartyáni barátai biciklis királynak nevezik Fajt Benőt, s noha a „koronás” jelző ellen 
rendre tiltakozik, azt nem tagadja, hogy immár hosszú esztendők óta, legalábbis egy-
egy nyári hónap erejéig, nyeregben érzi magát. Márciusi lapszámunkban beszámol-
tunk arról, hogy kopjafát készített 1848-1849 hőseinek emlékére, amelyet a település 
központjában állítottak fel.   

Pályakép
A Pest megyei Újhartyánban élő 
gépkocsivezető 2006-ban, 48 
évesen vágott bele a biciklis vi-
lágjárásba, amelyet a francia fő-
várossal kezdett.  „Mert Párizst 
mindenkinek látnia kell”, meg 
persze az óceánt, a hegyeket és a 
völgyeket, a sarkkört és az Északi-
tengert.

Az elmúlt bő tíz esztendő során 
végigkerekezte Európa jelentős 
részét, mert úgy véli, mindenki-
nek meg kellene tapasztalnia azt 
a fajta szabadságot, amely tökéle-
tesen kikapcsolja a mindennapok-
ból, s egy teljes esztendőre feltölti 
élményekkel. A biciklis vándor 
szabad óráiban fafaragásokat ké-
szít.  Annak idején egy zászlótar-
tóval kezdte, majd felkérésre egy 
trianoni emlékoszlopot faragott, 
legutóbb pedig az 1848-as csaták 
emlékére készített egy oszlopot, 
de született már különleges, a cső-
réből pálinkát folyató bagoly és 
bort adó „egyhektós” mangalica 
is. Faragásait szigorúan ingyen 
készíti. 

A tervek szerint úti beszámolói 
a jövőben online is olvashatóak 
lesznek, alkotásai pedig egyebek 
mellett köztereken láthatóak. Leg-
utóbbi munkája Újhartyán köz-
pontjában állít emléket az 1848–
49-es szabadságharcnak. 

Idén július 14-én indul el ti-
zenkettedik kerékpáros útjára. Az 
eddig megtett kilométerekkel már 
körbetekerhette volna az Egyenlí-
tőt.

Fajt Benő „legjei”: a legszebb 
hely a Luzerni-tó, a legszebb város 
Velence, a legszebb folyó a Duna 
(Passautól Bécsig), a legkülönle-
gesebb látnivaló a görögországi 
Meteorák délutáni fényben, a leg-
lakhatóbb hely Svájc, a legnehe-
zebb bringás útszakasz az Alpok 
szerpentinjei Svájcban, a legszebb 
panoráma Tirol, délelőtti nap-
sütésben és végül a legnagyobb 
cél a jövőben: a Pireneusoktól az 
Alpokon át a Dráva folyó mentén 
hazáig kerekezni. 

Tíz év alatt végigkerekezte Európa nagy 
részét, eljutott a velencei Szent Márk 
térre is  

Babos tészta 
Benő módra

Soktojásos gyúrt tésztából készül, 
amely szélesebb a hagyományos me-
téltnél, és egy kissé meg is pirítják. 
A babot puhára főzik, majd szintén 
megpirítják, és kevés zsírt hozzáadva 
összekeverik a tésztával. 
A babos tészta jellegzetes pénteki étel 
volt a sváb településként számon tar-
tott Újhartyánban, ahol ma is a leg-
kedveltebb étkek közé tartozik.

PML kvíz 1.
- Mikor jelent meg a Pest Megye Lapja 

1.  száma?
1. 2016. március

- Ki köszöntötte az olvasókat az 1. 
szám első oldalán?
2. Jókai Anna

- Milyen fotó található a PML 
Facebook kezdőoldalán?
1. Visegrádi látkép

PML kvíz 2.
- Melyik kortárs költőnk szerepelt már 

a portrérovatban?
2. Baranyi Ferenc

- Hány Pest megyei járási hivatalban 
juthatnak hozzá a PML lapszámai-
hoz?
3. 18

- A www.pestmegyelapja.hu felső me-
nüpontjában mi található a második 
helyen?
2. Települések

PML kvíz 3.
- Hány Pest megyei polgármesteri hi-

vatalban juthatnak hozzá jelenleg a 
PML lapszámaihoz?
2. 44

- A PML tavalyi 10. számában me-
lyik könyvről olvashattak rövid is-
mertetőt?
3. Paládi József: A dinnyecsősz

- A www.pestmegyelapja.hu felső me-
nüpontjában mi található a harma-
dik helyen?
3. Gazdaság

PML kvíz helyes megfejtések:

A helyes megfejtést beküldők között kisorsoltunk 2 db 2 fős, 2 éjszakás, félpanziós 
utalványt a békéscsabai Szlovák Panzió felajánlásával. 
A nyertesek: Gombos Kinga (Gödöllő), Katona Zsolt (Budapest)
Gratulálunk! Nyereményeiket postázzuk.
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A májusi rejtvényünk megfejtése: A dunavar-
sányi Szent Vendel-templom. 

A helyes választ beküldők közül 1 db 5000 Ft 
értékű fürdőbelépőt nyert a Leányfalu Termálfür-
dőbe czinege Jánosné (Sződ), Szabó Virág: Sze-
retettel vár Pest megye című könyvét Todoranov 
Matej (Alsónémedi) olvasónk nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk.

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

A megfejtések beérkezési határideje: 
2017. július 3.

A helyes választ beküldők között ismét 1 db 5000 
Ft értékű fürdőbelépőt sorsolunk ki, a Leányfalu 
Termálfürdő felajánlásával, továbbá Szabó Vi-
rág: Szeretettel vár Pest megye című könyvét, a 
Pest Megye Önkormányzata felajánlásával. 
A szerencsés nyertesek nevét a július 19-én meg-
jelenő lapszámunkban közöljük, nyereményeiket 
pedig postázzuk a megadott címre. 

KEdVES REJtVÉNyFEJtŐK!Fajt Benő: Annak, aki szeretne belevágni egy kiadós bringatúrába, 
ajánlanám a Duna forrásától induló kerékpárutat, amelyet egészen a Vas-
kapuig érdemes végigbiciklizni, mert gyönyörű.

az utazás kínálta szabadság rendkívüli
a fafaragó, aki két keréken hódítja meg egész euróPát

Dobos Ágnes

− Az odáig rendben van, hogy a bringa 
egyre népszerűbb közlekedési eszköz, na 
de hogy valaki világgá kerekezzen…

− Az ötletet fiatalok adták, akik me-
séltek saját biciklis élményeikről. Az 
első utam Párizsba vezetett. Pontosab-
ban oda a barátaim vittek el autóval, ám 
hazafelé már kerékpárral jöttem. Az egy 
hónaposra tervezett visszautat tíz nap 
alatt teljesítettem.  

− Aztán szép sorjában eljutott Spa-
nyolországba, Észak-Norvégiába, Tö-
rökországba, egyszóval meghódította 
Európát.

− Mindegyik út más, és nemcsak 
a csodás tájakra, az óceánra, a távo-
li hegycsúcsokra lehet rácsodálkozni, 
hanem a fényekre is, amelyek egészen 
varázslatosak tudnak lenni. Egy-egy út 
általában 4000 kilométer, mert ennyi 
fér bele az egy hónap szabadságba, de 
például az Atlanti-óceán hatezer kilo-
méterembe került. Az egyik legemléke-
zetesebb utam az El Camino, amelynek 
teljes hosszát megtettem, azonban nem 
minden szakaszon lehetett kerékpá-
rozni. Újhartyánból indulva Ausztrián, 
Olaszországon, Franciaországon át ju-
tottam el Szent Jakab útjának kezdeté-
ig, majd az utazás céljáig, Santiago de 
Composteláig, ahonnan visszaindulva 
másodszor is teljesítettem az El Caminót. 

− Milyen felszereléssel, mekkora súlyt 
cipelve vág neki egy-egy útnak?

− A biciklivel együtt 60 kilogram-
mot viszek, és persze a saját súlyomat is 
szállítanom kell. A „pakk” talán legfon-
tosabb tartozéka a víz, amelyből forró 
vidékeken járva legalább tíz liter a napi 
adag. Persze nem csupán a szomjúság 
miatt van rá szükség. Például egy meg-
nedvesített fejfedővel lényegesen köny-
nyebb átvészelni a tűző napon történő 
tekerést. A „túlélő csomagom” egyéb-
ként természetesen tartalmaz gyógysze-
reket is.

 − Mennyi a napi penzum, és hogyan 
tájékozódik? 

− 150 kilométer. Hajnalban indulok, 
és ha délig nincs meg a 100 kilométer, 
nem vagyok megelégedve magammal. 
De volt már 220 km feletti napom is. 
Térképet használok, GPS-em nincs. 
S nincs előre rögzített, hajszálpontos 
útvonaltervem sem, nagyjából 30 ki-
lométerenként jelölöm ki a követke-
ző szakaszt. És persze mindig érhetik 
meglepetések az embert, például ha 
autópálya „állja az utamat’. Ilyenkor 
menekülőutat kell találnom, de egyéb-
ként a napi 5-10 km „eltévedés” bele 
van kalkulálva az utazásba.

− Ahogyan mesél, minden olyan egy-
szerűnek tűnik. Bárki belevághatna?

− Úgy gondolom, hogy a legtöbben 
sohasem próbálják ki, hogy mire képe-
sek. Az első lépésnek magának az elha-
tározásnak kell lennie, és azt vallom, 
hogy nem olyan hatalmas dolog ez. 
Nem árt, sőt kifejezetten hasznos megis-
merni önmagunk képességeit. Ha bárki 
elindul egy hosszabb kerékpárútra, már 
a harmadik-negyedik napon érezni fog-
ja, hogy nem is olyan szörnyű a helyzet, 
egyre jobb a kondíciója, a lelki egyen-
súlyáról már nem is beszélve.

− Mi kell egy sikeres úthoz?
− Mindenekelőtt egy jó bringa, de 

nem kell milliós csodaszerkentyűre 
gondolnunk. 70-80 ezerért már hoz-
zá lehet jutni megfelelő kerékpárhoz. 
Az évek során arra is rájöttem, hogy a 

megfelelő tempó rengeteget számít. „Fél 
gázzal” kell menni, azaz olyannal, ami 
még kényelmes.  De a gyakorlat mutatta 
meg nekem azt is, hogy ma már inkább 
kenyeret és tejet vásárolok útközben, és 
kevésbé felvágottakat. És fokhagymát! 
Talán ennek a népi gyógynövénynek is 
köze volt ahhoz, hogy Észak-Norvégi-
ában egy váratlan térdfájásom gyorsan 
elmúlt. Egy maréknyi fokhagyma cso-
dát tett.

Fontos, hogy a sátor szélálló legyen, 
a hálózsák ne szívja fel a vizet, de szi-
geteljen, meleg legyen, mert az alvás 
nagyon fontos. Amikor egy skóciai út 
során átázott a vattával bélelt katonai 
hálózsákom, és öt nap alatt sem száradt 
meg, megvásároltam életem első külön-
leges hálózsákját. A régit Cherbourgban 
Napóleon kapta meg, a lovas szobra ta-
lapzatára tettem, mert úgy gondoltam, 
ha egyszer hadjáratra indul, jól jöhet 
majd neki. 

− Idén nyáron milyen utat tervez?
− Olyan helyeket szeretnék felke-

resni, amelyek mellett korábban csu-
pán elhaladtam. Barcelonából indulok, 
és a tervben szerepel egyebek mellett 
Montserrat, Lourdes, Andorra, Liech-
tenstein, Innsbruck, Berchtesgaden, 
Grossnocker és a Bledi-tó. 

Újhartyáni barátai biciklis királynak nevezik Fajt Benőt, s noha a „koronás” jelző ellen 
rendre tiltakozik, azt nem tagadja, hogy immár hosszú esztendők óta, legalábbis egy-
egy nyári hónap erejéig, nyeregben érzi magát. Márciusi lapszámunkban beszámol-
tunk arról, hogy kopjafát készített 1848-1849 hőseinek emlékére, amelyet a település 
központjában állítottak fel.   

Pályakép
A Pest megyei Újhartyánban élő 
gépkocsivezető 2006-ban, 48 
évesen vágott bele a biciklis vi-
lágjárásba, amelyet a francia fő-
várossal kezdett.  „Mert Párizst 
mindenkinek látnia kell”, meg 
persze az óceánt, a hegyeket és a 
völgyeket, a sarkkört és az Északi-
tengert.

Az elmúlt bő tíz esztendő során 
végigkerekezte Európa jelentős 
részét, mert úgy véli, mindenki-
nek meg kellene tapasztalnia azt 
a fajta szabadságot, amely tökéle-
tesen kikapcsolja a mindennapok-
ból, s egy teljes esztendőre feltölti 
élményekkel. A biciklis vándor 
szabad óráiban fafaragásokat ké-
szít.  Annak idején egy zászlótar-
tóval kezdte, majd felkérésre egy 
trianoni emlékoszlopot faragott, 
legutóbb pedig az 1848-as csaták 
emlékére készített egy oszlopot, 
de született már különleges, a cső-
réből pálinkát folyató bagoly és 
bort adó „egyhektós” mangalica 
is. Faragásait szigorúan ingyen 
készíti. 

A tervek szerint úti beszámolói 
a jövőben online is olvashatóak 
lesznek, alkotásai pedig egyebek 
mellett köztereken láthatóak. Leg-
utóbbi munkája Újhartyán köz-
pontjában állít emléket az 1848–
49-es szabadságharcnak. 

Idén július 14-én indul el ti-
zenkettedik kerékpáros útjára. Az 
eddig megtett kilométerekkel már 
körbetekerhette volna az Egyenlí-
tőt.

Fajt Benő „legjei”: a legszebb 
hely a Luzerni-tó, a legszebb város 
Velence, a legszebb folyó a Duna 
(Passautól Bécsig), a legkülönle-
gesebb látnivaló a görögországi 
Meteorák délutáni fényben, a leg-
lakhatóbb hely Svájc, a legnehe-
zebb bringás útszakasz az Alpok 
szerpentinjei Svájcban, a legszebb 
panoráma Tirol, délelőtti nap-
sütésben és végül a legnagyobb 
cél a jövőben: a Pireneusoktól az 
Alpokon át a Dráva folyó mentén 
hazáig kerekezni. 

Tíz év alatt végigkerekezte Európa nagy 
részét, eljutott a velencei Szent Márk 
térre is  

Babos tészta 
Benő módra

Soktojásos gyúrt tésztából készül, 
amely szélesebb a hagyományos me-
téltnél, és egy kissé meg is pirítják. 
A babot puhára főzik, majd szintén 
megpirítják, és kevés zsírt hozzáadva 
összekeverik a tésztával. 
A babos tészta jellegzetes pénteki étel 
volt a sváb településként számon tar-
tott Újhartyánban, ahol ma is a leg-
kedveltebb étkek közé tartozik.

PML kvíz 1.
- Mikor jelent meg a Pest Megye Lapja 

1.  száma?
1. 2016. március

- Ki köszöntötte az olvasókat az 1. 
szám első oldalán?
2. Jókai Anna

- Milyen fotó található a PML 
Facebook kezdőoldalán?
1. Visegrádi látkép

PML kvíz 2.
- Melyik kortárs költőnk szerepelt már 

a portrérovatban?
2. Baranyi Ferenc

- Hány Pest megyei járási hivatalban 
juthatnak hozzá a PML lapszámai-
hoz?
3. 18

- A www.pestmegyelapja.hu felső me-
nüpontjában mi található a második 
helyen?
2. Települések

PML kvíz 3.
- Hány Pest megyei polgármesteri hi-

vatalban juthatnak hozzá jelenleg a 
PML lapszámaihoz?
2. 44

- A PML tavalyi 10. számában me-
lyik könyvről olvashattak rövid is-
mertetőt?
3. Paládi József: A dinnyecsősz

- A www.pestmegyelapja.hu felső me-
nüpontjában mi található a harma-
dik helyen?
3. Gazdaság

PML kvíz helyes megfejtések:

A helyes megfejtést beküldők között kisorsoltunk 2 db 2 fős, 2 éjszakás, félpanziós 
utalványt a békéscsabai Szlovák Panzió felajánlásával. 
A nyertesek: Gombos Kinga (Gödöllő), Katona Zsolt (Budapest)
Gratulálunk! Nyereményeiket postázzuk.
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színházszerető felnőtteket nevelnek ráckevén

Dobos Ágnes

II. rész
A Vénusz Színház megálmodója és 
művészeti vezetője, Kósa Dénes szín-
művész fontosnak tartja, hogy a fi-
atalokból színházszerető felnőtteket 
„neveljenek”, ezért is fektetnek hang-
súlyt a gyerekdarabokra. Teátruma a 
Szabad Ötletek Színházával szerző-
dik le, amelynek vezetője Bor Viktor, 
aki olyan meseelőadásokat hoz létre, 
melyek máshol nem láthatók. Olyan 
„kultelőadások” szerepelnek a reper-
toárjukon, mint az Aladdin, a Robin 
Hood, a Mézga Géza, a Vízipók-cso-

dapók vagy a Három szegény szabóle-
gény. „Ezek mind zenés mesék, a kom-
ponista Bor Viktor.”

A gyerekek bevonását szolgálja a 
színitanoda is – hívta fel a figyelmet a 
színművész –, a kisebbek szombaton-
ként ismerkedhetnek a színészmesterség 
alapjaival, ugyanakkor „mi nem színé-
szeket akarunk képezni, hanem egyfajta 
nyitottságot, a szereplésből adódó gát-
lások csökkentését szeretnénk elérni”. 
Persze néhány év múlva a tehetséges 
diákok akár színpadra is léphetnek, és 

önálló produkciót is létre lehet hoz-
ni – fűzte hozzá. A színházalapító be-
szélt arról is, hogy fontos segítőkre lelt 
a Ráckevei Vénusz Színház Kulturális 
Egyesület tagjaiban, mert mindenki el-
ismert szakember, és más-más területen 
tud hozzájárulni a működéshez. Ilyen 
például Budai Gábor, az Ács Károly 
Művelődési Ház igazgatója vagy a már 
említett Szále Zsoltné iskolaigazgató.

Kósa Dénes megjegyezte azt is, 
hogy nagyon sok magánszínház, utazó 
színház van az országban, „én azon-

ban nem konkurenciát látok bennük, 
hanem a partneri együttműködés le-
hetőségét. Ezzel ugyanis mindenki jól 
járna, legfőképp a közönség”.

„A színház nem földi tér! A szín-
ház menedék. Csodák világa. Veled ott 
minden megtörténhet. A színház: sze-
relem! Örökké tartó láz” – vallja Polgár 
Ernő író-dramaturg szavaival Kósa Dé-
nes, aki ennek szellemében várja a kö-
zönséget szeptember 16-án este 7 óra-
kor a Vénusz Színházban, a Ráckevei 
Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
található különleges játszóhelyen. 

vígjátékokkal, zenés darabokkal csábítják a közönséget

A színitanodával a szereplésből adódó 
gátlások csökkentését szeretnék elérni

Szeptembertől saját színháza lesz Ráckevének. A tízezer 
lakosú település színházkedvelő lakóinak immár nem 
kell utazniuk színvonalas szórakoztató előadásért, a Vé-
nusz Színház helybe hozza a produkciókat. A teátrum 
szeptember 16-án mutatkozik be, méghozzá saját darab-
bal. A Minket nem lehet elfelejteni című zenés vígjáték-
ban Vertig Tímeát, Bor Viktort, Csifó Dorinát és Kósa 
Dénest láthatja a közönség.

AMbrus gÁbor

„Csak az első hellyel foglalkoztunk, a 
2-3. hely nem érdekelte a vezetőséget. 
Az NB III-ba feljutásra találtunk ki min-
dent, a prémiumrendszert is” – nyilatko-
zott Gendur László, aki Vincze Gáborral 
közösen kezdte a munkát, majd amikor 
utóbbi a 9. forduló után távozott, átvette 
a vezetőedzői feladatokat.  

„A Vecsés négy éve próbálkozik a 
feljutással, kétszer másodikként, egyszer 
harmadikként végzett, mielőtt most sike-
rült megnyernie a bajnokságot. A város 
a polgármesterrel az élen abszolút a klub 
mögött áll. Próbáltuk úgy összeállítani a 
keretet, hogy alkalmas legyen a feljutás-
ra. Ugyanakkor három kulcsjátékosunk: 

a csapatnál a feljutás volt a cél
A Vecsés labdarúgócsa-
pata gyakorlatilag rajt-cél 
győzelmet aratva nyerte 
meg a Pest megyei I. osz-
tályú bajnokságot. Gendur 
László együttese egyértel-
műen a feljutást tűzte ki 
célul.

a vecsés nyerte a Pest megyei i. osztályt

Molnár Zoltán, Novák Alexisz és Reidan 
Salem műtét miatt szinte egy időben 
dőlt ki több fordulóra. Télen igazoltuk le 
Tóth Attilát, a megye I-es gólkirályt, va-
lamint Farkas Ádámot, és nálunk kezdte 
Homonyik Gabriel” – mondta a keretről 
Gendur László.

A játékosok közül többen élvonalbe-
li múlttal rendelkeznek, a legnevesebb 
Molnár Zoltán, aki többször volt NB I-es 
bajnokcsapat tagja, valamint a Honvéd-
ban is megfordult Novák Alexisz.

„Minimum öt-hat játékost akarunk 
szerződtetni. Az NB III-ban a kiesés kér-

A játékosok közül többen élvonalbeli múlttal rendelkeznek 

Színész, a Ráckevei Vénusz Színház művé-
szeti vezetője. A színházzal már gyerekko-
rában eljegyezte magát. Játszott a Magyar 
Állami Operaházban, a Rock Színházban, 
a Fővárosi Operettszínházban, a Madách 
Színházban és a József Attila Színházban. A 
színpadon és a filmvásznon olyan partnerei 
voltak, mint Bessenyei Ferenc, Psota Irén, 
Darvas Iván, Zenthe Ferenc.

Kósa Dénes 

tour de 
hongrie 2017
cegléd lesz az egyik cél- és rajtál-
lomása a 2017-es Tour de Hongrie 
kerékpárversenynek, amely június 
27-én Szombathelyen kezdődik, s 
július 2-án Budapesten ér véget.

Az Alföld kapujának is nevezett Pest 
megyei település tavaly került be elő-
ször a Tour de Hongrie programjába, 
akkor innen rajtolt a verseny harma-
dik szakasza. A Cegléd nagydíjáért 
kiírt részhajrát a marokkói Galdoune 
nyerte meg.

Ebben az évben ismét a harma-
dik szakaszban érintett Cegléd, ekkor 
Paksról érkezik ide a mezőny, majd 
másnap Karcagra teker tovább. 

A cikk teljes terjedelmében 
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható. 

dése szóba sem jöhet, szeretnénk már az 
első évben a legjobb nyolc között vé-
gezni” – jelentette ki Gendur László, aki-
nek fia a csapat kapusa. A most 58 éves 
szakember játékos-pályafutásának befe-
jezése után előbb a futsal-válogatottal 
járta a világot, majd Délegyházán kezd-
te az edzősködést. 2000-től 13 éven át 
Romániában dolgozott Selymes Tibor-
ral, hét évet töltöttek Nagyváradon, 
háromszor feljutottak az élvonalba is. 
Aztán az Emirátusokban tevékenykedett 
Dzsudzsák Balázs mostani együttesénél, 
mielőtt Vecsésre vezetett az útja. Cegléd rajt- és célállomás lesz 


