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Vége a tanévnek, eljött a szabadsá-
gok ideje, sokakat nem is köt a dá-
tum, elég, ha a hőmérő higanyszála 
a 30 fokot bőven átlépi. Ilyenkor 
szinte mindenki vízpartra igyekszik. 

Találhatunk luxust kínáló, drá-
ga, vagy pénztárcabarát strando-
lási lehetőségeket, ám a spórolás 
soha nem mehet biztonságunk vagy 
egészségünk rovására. Ezért kerül-
jük az elhagyatott, fürdésre nem 
kijelölt – sőt a legtöbb esetben til-
tott – helyeket. A települések bel-
területén csakis a kijelölt fürdőhe-
lyeken szabad a vízbe mennünk. A 
nem kijelölt helyeken ugyanis nem 
ellenőrzik rendszeresen a víz minő-
ségét, szennyezett lehet akkor is, ha 
tisztának látszik. A nem megfelelő 
minőségű vízben fürdőzőket első-
sorban hányás, hasmenés fenyege-
ti, de a különböző kórokozók légúti 
megbetegedést, szem- vagy fülgyul-
ladást is okozhatnak. 

Az Országos Közegészségügyi 
Központ adatai szerint a hazai ter-
mészetes vizek minősége kevés kivé-
teltől eltekintve nagyon jó. Tavaly a 
minősített fürdővizek 96 százaléka 
kapott kiváló vagy jó osztályzatot, 
s az idén eddig beérkezett adatok 
is jók. Természetes tavaink szin-
te mindegyikében megmártózha-
tunk, míg folyóink közül a Dunán, 
a Tiszán, a Dráván, a Maroson, a 
Bodrogon és a Körösökön találunk 
kijelölt fürdőhelyeket.  

Tilos fürödni a kijelölt fürdőhe-
lyek kivételével a határvizekben és 
a városok belterületén lévő szabad 
vizekben, a kikötők, vízlépcsők és 
egyéb vízi műtárgyak környékén, 
hajóútban és  körzetükben.

Néhány jó tanács 
fürdőzőknek  
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Itt az idő, hogy fesztivált válasszunk!
Ha nyár, akkor fesztivál! Legyen szó zenéről, táncról, színházról vagy gasztronómi-
áról, óriási kínálatból válogathatnak a fesztiválozók, azaz azok, akik igazi örömün-
nepre és pezsgésre vágynak a forró júliusi és augusztusi nappalokon és éjszakákon.
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A Balaton Soundnak alig lett vége, de 
máris számtalan fesztivál közül válo-
gathatunk, ki-ki ízlésének és vérmérsék-
letének megfelelően. Idén nyáron a leg-
kisebbek és a legnagyobbak is mindent 
beleadtak: helyi gasztronómiai, kulturá-
lis és könnyűzenei fesztiválok sora várja 
Pest megyében is a lazulni, szórakozni 
vágyókat. Arról nem is beszélve, hogy 
a 25. Sziget Fesztiválra az ország, sőt a 
világ minden szegletéből érkeznek majd 
a bulizni vágyók. A negyed évszázados 
szigeten idén olyan sztárok lépnek fel, 

mint Pink, Lajkó Félix vagy Lola Mars, 
s az már most egészen bizonyos, hogy 
augusztus 9. és 16. között a zene és az 
igazi fesztiválhangulat mindenkit el-
varázsol majd a Hajógyári-szigeten. 
Ünnepi pillanatok azonban nem csak 
a szigetlakókra várnak! A kőteátrumok 
nyári pihenője a kulturális fesztiválok-
ra csalja a nézőket ezekben a hetekben: 
Szentendre öt évtizedes múltra visszate-
kintő fesztiválja, a Szentendrei Teátrum 
például ebben az esztendőben is külön-
leges programokat kínál. A július 7. és 

augusztus 19. között zajló kulturális 
fesztivál háziasszonya most Für Anikó 
színművész lesz, és csaknem huszon-
öt előadással, köztük új bemutatókkal, 
komolyzenei produkciókkal szórakoz-
tatják majd a látogatókat. Szép Ernő: 
Vőlegény, Lengyel Nagy Anna: élet.tör-
ténetek.hu…, Rossini: A sevillai borbély 
csak ízelítő a kínálatból, alternatív és 
független színházi előadások, gyerek-
előadások, jazz- és világzenei koncertek 
is szerepelnek a műsorfüzetben. 

Ìfolytatás az 5. oldalon

Minden nyáron Péntek Esti Korzó Ráckevén fotó: katona lászló

Rajtunk a világ szeme. július 14-én nagyszabású, lenyűgöző nyitóünnep-
séggel vette kezdetét a Fina 2017-es világbajnoksága. ÌRészletek a 12.  oldalon.

Hétmilliárd forint Pest 
megyei fejlesztésekre 

A Kamara szerepe az 
átalakuló agráriumban
Az idei év első felében is számos 
rendezvénnyel, konferenciával, tár-
gyalással igyekezett segíteni az ágazat 
szereplőit a Nemzeti Agrárkamara 
(NAK). Erről kérdeztük dr. Péter Mi-
hályt, a NAK budapesti és Pest megyei 
elnökét. Ì7. oldal

Anconai szerelmesek Veresegyházán – 
programajánló Ì4. oldal

A a horgászéletről, a horgászegyesüle-
tekről, a halfogyasztásról olvashatnak 
cikkünkben és dr. Szűcs Lajossal, a 
Magyar Országos Horgász Szövetség el-
nökével készített interjúban. Ì3. oldal

Kormányzati tájékoztatás 
horgászoknak

Hatvanegy mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozás nyert el összesen 
hárommilliárd forintot telephelyei 
fejlesztésére, és 53 önkormányzat 
összesen négymilliárd forintot a 
belterületi utak gazdaságfejlesztési 
célú felújítására. Ì5. oldal
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Felmérés a kormányhivatalokról
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A vélemények összegzése érdemi in-
formációt ad majd a Szolgáltató Kor-
mányhivatal Modell idei megvaló-
sításához a kormányhivatalokban, 
köztük a Pest megyeiben is. Az új mo-
dell országos bevezetése a KÖFOP 1.0.0 
- VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató 
kormányhivatali és közigazgatási mo-
dell” című pályázati felhívás keretében, 
600 millió Ft (a projekt egészére 2,9 mil-
liárd Ft) vissza nem térítendő európai 
uniós támogatással valósul meg. A pro-
jekt végrehajtásában a Miniszterelnök-
ség, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, továbbá a Pest Megyei 
Kormányhivatal, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal és a Kormány-
zati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
konzorciumi együttműködés keretében 
vesz részt. A Szolgáltató Kormányhi-
vatal Modellt még 2015-ben dolgozták 
ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

3100
Ennyi forintot, azaz körülbelül 10 eurót 
költünk évente halvásárlásra, amely ti-
zede a 102 eurós uniós átlagnak. Ugyan-
ez kilogrammokban mérve: hazánkban 
az egy főre jutó éves halfogyasztás 6,2 
kg, míg az Európai Unió tagországai-
nak átlaga 25,5 kg. A halászati ágazat 
árbevétele esztendők óta 12-15 milliárd 
forint körül mozog, ám ebből mintegy 
30 millió euró (9,2 milliárd forint) az ex-
port. Jóllehet a halászati ágazat csupán 
az állattenyésztés 3-4 százalékát teszi 
ki Magyarországon, ám az egészséges 
táplálkozás miatt a gazdasági súlyánál 
jóval nagyobb a társadalmi szerepe… 
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tapasztalatszerzés vakáció idején
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a nyári munkát vállaló diákok a 
foglalkoztatás és a közteherviselés 
szempontjából felnőttnek számíta-
nak. Bejelentésükre, adózásukra – a 
diákszövetkezeten keresztül vállalt 
munka kivételével – ugyanolyan sza-
bályok vonatkoznak, mint más mun-
kavállalók esetében.
 
A diákok szülői engedéllyel 16 éves 
koruktól dolgozhatnak. Szünidőben 
azonban a 15 éves tanulók is vállal-
hatnak munkát, ha általános iskolába, 
szakiskolába vagy középiskolába jár-

nak. A munkavállaláshoz adóazonosí-
tó jelre van szükség, ezt a NAV-nál kell 
igényelni. A megállapodás előtt célsze-
rű a leendő munkáltatót ellenőrizni a 
NAV honlapján – az adatbázisok ro-
vatban. A diákmunkával szerzett jöve-
delem is adóköteles, a személyi jöve-
delemadó mértéke 15 százalék, amit a 
munkaadó adóelőlegként von le a diák 
bruttó béréből. Ha munkaviszonyban 
vagy megbízási jogviszonyban dolgo-
zik a tanuló, akkor egyéni járulékot 
is kell fizetnie. A foglalkoztatónak a 
jövedelemről és a levont közterhekről 

A Pest Megyei Kormányhivatal is részt vesz a szolgáltatások felmérésében 
 fotó: nagy barbara – török györgy

Kormányhivatalban. A modell legfőbb 
értékei: a szakmai hitelesség, az állami 
tisztviselők felkészültsége, a kormányhi-
vatal és a vele kapcsolatba lépők között 
létrejövő partnerség, az ügyintézés gör-
dülékenysége, a kormányhivatal által 
működtetett nyilvánosság.

A modell bevezetésének célja minő-
ségi közszolgáltatás a különböző ható-
sági eljárásban részt vevő ügyfeleknek, 
az önkormányzatoknak, a vállalkozá-
soknak és a civil szervezeteknek. A 2018 
végéig lezajló fokozatos bevezetés főbb 
szakaszai: a kormányhivatali munkára 
vonatkozó ügyfél- és partnerelégedett-
ség, az elvárások megismerése, a beérke-
ző információk feldolgozása, elemzések 
készítése, a Szolgáltató Kormányhivatal 
Stratégiájának megfogalmazása, majd a 
célok cselekvési tervének kidolgozása, 
illetve megvalósítása. A bevezetés első 

igazolást kell kiállítania, amire a diák-
nak a következő évben szüksége lesz az 
szja-bevallási tervezet ellenőrzéséhez.

Munkaviszony esetében ragaszkod-
ni kell az írásban megkötött munka-
szerződéshez, mely csak a törvényes 
képviselő hozzájárulásával érvényes. 
A munkaviszonyt a munkáltatónak be 
kell jelentenie a NAV-hoz. A munka-
vállalónak mindenképp meg kell kap-
nia a minimálbért, ami 8 órás foglal-
koztatásnál bruttó 127 500 forint.

A diákok egyszerűsített foglalkozta-
tásban is dolgozhatnak. 

lépése az ügyfelek elvárás- és elégedett-
ségvizsgálata, amelybe bevonják az Érdi, 
a Nagykőrösi és a Szentendrei járás te-
rületén a hatósági eljárásban részt vevő 
ügyfeleket, továbbá Pest megye teljes 
területén a vállalkozásokat és civil szer-
vezeteket, valamint a kormányhivatalon 
belül a szervezeti kultúra és szolgálta-
tói attitűd vizsgálataiban közreműködő 
munkatársakat. A Pest Megyei Kor-
mányhivatal kéri ügyfeleinek és partne-
reinek együttműködését az elvárás- és 
elégedettségvizsgálatok elvégzésében, 
amivel hozzájárulhatnak közszolgálta-
tások ügyfélközpontúságának erősítésé-
hez. A vizsgálatok során kapott válaszok 
összegzése és a Kormányhivatal Szol-
gáltató Stratégiája várhatóan 2017 no-
vemberében a Pest Megyei Kormányhi-
vatal honlapján (www.kormanyhivatal.
hu/hu/pest) lesz olvasható. 

A következő hónapok so-
rán Pest megyében szá-
mos ügyfelet, vállalkozót, 
civil szervezetet és önkor-
mányzati vezetőt kérdez-
nek meg a kormányhiva-
tal munkatársai a hivatal 
szolgáltatói kultúrájával 
kapcsolatos elvárásaikról, 
elégedettségükről. 

Felnőtt „játszótér” épül 
Biatorbágyon 
Biatorbágyon egyre több sportlehetőség 
közül válogathatnak a helyiek, most egy 
felnőtt sportpark építésének az előkészítő 
munkálatai kezdődtek meg. A település 
nyugati lakóterületén, az Ohmüllner sétány 
mellett – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 
Programja keretében – egy többfunkciós 
sport- és szabadidőpark jöhet létre, vár-
hatóan ez év őszén pedig megkezdődnek 
a kertészeti munkálatok is. Első lépésben a 
sportpark azon része épül meg, ahol has- 
és hátizom-erősítő gyakorlatokat lehet 
végezni, de lesz létramászásra, lépcsőzésre, 
függeszkedésre alkalmas felnőtt tornatér, 
valamint kialakítanak egy 400 méteres fu-
tópályát is.

Művészeti szakos diákok 
Zebegényben

A SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium mű-
vészeti szakos tanulói alkotótáborának 
idén is Zebegény adott otthont. Június 
24-én nagyszabású bulival zárták a tábort. 
Délután papírból készült kívánsághajókat 
bocsátottak vízre, a festői szépségű telepü-
lést pedig street art munkáikkal díszítették 
fel, illetve kiállítást rendeztek az alkotótá-
borban készült munkáikból.

RÖviDen
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Walter Béla

A munkafüzet a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda gondozásában jelenik meg, s 
a szakmai anyag szerkesztésében részt 
vett a Magyar Országos Horgász Szö-
vetség (MOHOSZ) is. A tájékoztató kiad-
vány összeállítását egyrészt a 2015-ben 
módosított halgazdálkodási törvény in-
dokolta, valamint az, hogy a hazai ter-
mészetes vizek túlnyomó részben hor-
gászegyesületi kezelésbe kerültek.

A tájékoztató – a szigorúan vett szak-
mai fejezetek mellett – többek között be-
mutatja a horgászsportban elért nemzet-
közi eredményeinket, s hírt ad arról is, 
hogy hungarikum lett a bajai és a tiszai 
halászlé. S persze emlékeztet arra, hogy 
a halhús általános forgalmi adója (áfája) 
2018. január elsejétől 27-ről 5 százalék-
ra csökken, amitől a kormányzat a hazai 
halfogyasztás növekedését várja.

S hogy miért fontos ez utóbbi? Az 
egészséges táplálkozással összefüggő (és 

Hobbi vagy sokkal több annál?
kormányzatI támogatás a Horgászoknak

Még a nyár folyamán tá-
jékoztató kiadványt juttat 
el a kormányzat a több 
mint négyszázezer hazai 
horgászhoz, jelentette be 
Nyitrai Zsolt stratégiai 
társadalmi kapcsolatokért 
felelős miniszterelnöki 
megbízott egy június végi, 
a Pest megyei gyáli hor-
gásztónál tartott sajtótájé-
koztatón.

nyilvánvaló) népegészségügyi haszon 
mellett ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy a hazai mezőgazdaság által meg-
termelt GDP-hez a halágazat tavaly több 
mint 12 milliárd forinttal járult hozzá. 
(Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági 
Világszervezet adatai szerint 2016-ban 
Magyarország – évi 15 ezer tonnával – 
a harmadik legnagyobb pontytermelő az 
Európai Unióban, míg a tógazdaságok-
ban termelt ragadozó halak tekintetében 
a második.) A hazai horgászok évente 
több ezer mázsa halat visznek haza, s 
ez adja a magyar halfogyasztás 35-40 
százalékát. Miután 2016. január elsejé-
től megszűnt a kereskedelmi célú halá-
szat Magyarország természetes vizein, a 
MOHOSZ fokozatosan több mint négy-
száz állami tulajdonban lévő vízterületet 
vett haszonbérbe. A mintegy 400 ezer 
horgászt, közel 1200 horgászegyesületet 
és tagszövetséget tömörítő MOHOSZ ez-

Halló...

országgyűlési képviselő, 
a Magyar Országos 
Horgász Szövetség elnöke

Dr. Szűcs Lajos 
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− 2017. január elsejétől milyen vál-
tozások, illetve újítások történtek a 
MOHOSZ-nál?

− A dinamikusan növekvő horgá-
szati és horgászturisztikai szektor a 
családtagokkal együtt immár egymillió 
embert érint. A vizek horgászkezelésbe 
adása, az egységes állami horgászok-
mány és a hozzá tartozó egycsatornás 
szövetségi értékesítés bevezetése után, 
az országos területi jegyrendszer kiter-
jesztésével az év elejétől a nagy, termé-
szetes vizeken végre megvalósulhatott 
a „teljes horgászati lefedettség”. 

Így ma már a Duna, a Tisza, a Ba-
laton, a Tisza-tó és a Velencei-tó te-
rületére akár egyetlen területi jegy ki-
váltása is elégséges. A kormány tavaly 
13 Mrd Ft támogatási keretösszeggel 
elfogadta a horgászati célú Nemzeti 
Halgazdálkodási és Horgászati Straté-
giát és a kapcsolódó Országos Horgá-
szati Hálózati Programot, s jelenleg is 
folyik a konkrét megvalósítás előkészí-
tése. Úgy ítélem meg, hogy a szövetsé-
gi átalakítás és megerősítés, továbbá a 
kötelező egyesületi tagság fenntartása 
helyes irányvonal, s a tervezett komp-
lex fejlesztési lehetőség biztosítása a 
kormány részéről a teljes magyar hor-
gásztársadalom sikere is. Őszintén re-
mélem, hogy a megvalósítás első ered-
ményeit 2018-tól már minden horgász 
közvetlenül érzékelni fogja.

– Milyen informatikai fejlesztések 
várhatóak a tagnyilvántartásban és a 
jegyeladásnál?

− Az Országos Horgászati Hálózati 
Program keretében tervezett horgá-
szati szolgáltatási és horgászturisztikai 
fejlesztések mellett az informatika te-
kintetében ide tartozik a teljes elektro-
nikus tagnyilvántartás és okmányolás, 
a jegyek online kiadása, a telefonos 
applikációk fejlesztése, de a nemzeti 
horgászkártya bevezetése is. 

A ma már döntően szabadidős 
sporthorgászat a MOHOSZ keretein 
belül jelenleg 28 tagszövetségben és 
csaknem 1200 egyesületben már több 
mint 400 000 horgászt érintő tevé-
kenység. Ugyanakkor az értékesítési 
pontokkal együtt a négyszintű há-
lózat, benne az állami, szövetségi és 
vízhasznosító komplex okmányolási és 
tagnyilvántartási rendszer átalakítása, 
dinamizálása és egyszerűsítése nem kis 
feladat. Itt csak lépésről lépésre, meg-
fontoltan szabad előrehaladni a célok 
elérése érdekében. 

Halra várva a Dunán Horánynál  fotó: katona lászló

zel nem kevesebbet vállalt magára, mint 
azt, hogy a nemzetgazdasági szempont-
ból is fontos horgászatnak a turizmusra, 
a kereskedelemre és a teljes gazdaságra 
gyakorolt hatását tovább erősítse, növel-
je. Itt jegyezzük meg, hogy a kormány 
az idei költségvetésben 13 milliárd fo-
rintot különített el az Országos Horgá-
szati Hálózati Program megvalósítására, 
amely egyébként jelentős szolgáltatási 
beruházásokat és informatikai fejleszté-
seket is tartalmaz.

Ami pedig bennünket illet, Pest me-
gye területén harmincnál is több hor-
gásztó, illetve száz-egynéhány horgász-
víz található. A Horgászegyesületek Pest 
Megyei Szövetségétől megtudtuk, hogy 
tagegyesületeinek száma 84, több mint 
15 000 taggal. Vízkezelői, azaz horgá-
szati/hasznosítási joggal 56 tagegyesü-
letük gazdálkodik mintegy 1000 hektár 
vízterületen. 

A hazai horgászok évente több ezer mázsa halat visznek haza 
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25. hernádi falunap
A régészeti irodalomba Hernád 
neve 1901-ben került be, amikor az 
Archaeológiai Értesítőben megjelent 
egy cikk dr. Éber László tollából, amely 
a hernádi avar temetőről szólt. Mi, her-
nádiak azonban településünk történelmét 
1388. augusztus 7-től tartjuk számon, 
mert ezen a napon említi először közsé-
günket – Hernad néven – egy oklevél, 
amely egy birtokper kapcsán született 
ítéletről íródott. 
Településünk vezetői 25 évvel ezelőtt 
úgy döntöttek, hogy ezt a napot minden 
évben megünnepeljük, ezért községünk 
legnagyobb rendezvényét, a falunapot 
az augusztus 7-éhez legközelebb eső 
szombaton rendezzük meg. Idén a jubi-
leumra való tekintettel már augusztus 
4-én, pénteken 19 órától várunk min-

denkit szeretettel a dogs-, a faceBang- és a Magyarock-koncertre. Másnap, 
augusztus 5-én, szombaton hagyományőrző programjaink mellett – néptánc, 
népdalkörök, népzene, népi játszótér – gyereksátorral, egészség- és masszázs-
sátorral, lovas ügyességi versennyel, csacsi és íjász bemutatóval, lovas színház-
zal, virtuális valóság sátorral, kalandparkkal, veterán-találkozóval, tűzijátékkal 
várjuk látogatóinkat. A színpadon fellép Buch Tibor, az aMC Basic, koncertet 
ad a Children of distance, a Bagossy Brothers Company, Balázs fecó és a 
Zorall. Részletes programjainkat megtalálhatják a www.hernad.hu-n és Műve-
lődési Ház, Hernád Facebook-oldalán.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt augusztus 4-én, pénteken este 
és 5-én, szombaton!

Berczi Edit

látogasson el
a skanzenbe!

Gyermek-élménypontok, aktív helyszínek, 
minden hétvégén Élő történelem

2000 Szentendre, Sztaravodai út  
Telefon: +36 26 502 537 • www.skanzen.hu

Programajánló
Diósd
07. 22. Dió- és Őszibarackfesztivál
Diós települések XII. találkozója  
göd Duna-part Nyaralóházak szín-
háztermének előtere
07. 16-tól Siegler Péter hajómodell-
kiállítása  
iklad
07. 29. 10.00 Ökumenikus istentisz-
telet a betelepítés 265. évfordulója 
alkalmából
Ócsa Templom tér
07. 29. Magyarok kenyere – búza-
gyűjtés                              
szentendre
07. 22-23. Ister Napok – a Duna ün-
nepe
szigetmonostor
07. 17-31. Monostori Művésztelep
tahitótfalu
07. 31-08. 04. Faluházi Gyerekhét
vác Duna-ág
07. 21-23. XXV. Váci világi vigalom
veresegyház Búcsú tér, Szabadtéri 
színpad
07. 22. 20.30 Őrült nők ketrece – 
musical két részben
07. 29. 20.30 Koncz Zsuzsa-koncert
08. 06. 20.30 Anconai szerelmesek 
– zenés komédia  

 További programok
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvashatók.

Áthalad Pest megyén 
is a Mária Maraton
Európában egyedülálló sportese-
mény szurkolói lehettünk az elmúlt 
egy hónapban: a Mária Maratonon 
induló ultramaratonisták Maria-
zelltől Csíksomlyóig több mint 1300 
kilométert tesznek meg a célba ér-
kezésig. A futók harminc nap alatt 
teljesítik a zarándokutat, naponta át-
lagosan egy-egy maratoni távot (42 
km-t) teljesítve. A mezőny június 16-
án rajtolt el Mariazellből, s tíz nap 
múlva érkezett el Pest megye terü-
letére, ahol Gödöllőn tartott éjszakai 
pihenőt. Az előzetes program szerint 
e lapszámunk nyomdába adásának 
napjaiban érkeznek célba. 

Magyar Olimpiai 
és Sportmúzeum 

Nemzeti Sportközpontok 

Hungarian Olympic 
and Sport Museum 

National Sport Centers

abOS ENdrE 
(1906–1944)

az ElEgáNS bajNOk
The fine champion, Endre Kabos (1906–1944)

k

Kabos Endre 1936-ban volt kard egyé-
ni olimpiai bajnok

Bővült a megyei értéktár
A Megyei Értéktár Bizottság felvet-
te „A magyar kardvívás eredményei” 
pályázatot a megyei értéktárba, egy-
úttal döntött arról, hogy felterjeszti a 
Magyar Értéktárba is. A mai, modern 
vívás alapjait a feudalizmus korában 
kialakult úgynevezett lovagi vívásban 
kell keresni. A vívás ugrásszerű fejlő-
dése a reneszánsz és az újkor határára 
tehető. 

A Nemzetközi Vívó Szövetséget 
(FIE) 1913-ban alapították Párizsban 
kilenc nemzet – köztük Magyaror-
szág – képviselői, a sportág azonban 
már 1896-ban, az első újkori olimpiai 
játékok programjában is helyet kapott. 
Magyarország az idők során hamisí-
tatlan vívónemzetté fejlődött. Az önál-
ló Magyar Vívó Szövetség 1914. janu-
ár 18-án alakult meg. Az első országos 
bajnokságot férfi kard- és tőrvívásban 
1900-ban, női tőrben 1928-ban, férfi 
párbajtőrben 1930-ban, női párbajtőr-
ben 1988-ban, női kardban 1998-ban 
rendezték. A magyar kardvívás a nem-
zetközi sport világában példátlan ered-
ményeket és sorozatot ért el 1924 és 
1964 között az olimpiai játékokon. Az 
olimpiai játékok kard egyéni számát 
1924 és 1964 között mindig magyar 
kardvívó nyerte meg, vagyis 40 éven 
keresztül folyamatosan magyar győz-

tese volt az olimpiákon a kard egyé-
ni számoknak. A magyar kardcsapat 
1928 és 1960 között megszakítások 
nélkül nyerte meg az olimpiai arany-
érmet, vagyis 32 éven keresztül volt 
veretlen az olimpiai játékokon!

1924 előtt is volt kard egyéniben 
olimpiai bajnokunk Fuchs Jenő sze-
mélyében, aki 1908-ban és 1912-ben 
nyert olimpiai aranyérmet. 1964 után 
Szabó Bence lett aranyérmes 1988-
ban, majd Szilágyi Áron 2012-ben és 
2016-ban!  

Bővebben a www.pestmegyelapja.hu-n

A jellegzetes sváb jegyeket mutató épü-
letben korábban működött vendéglő, 
sportklub és hangstúdió is, majd éve-
ken át üresen állt. A közadakozásból, az 
EMMI és az önkormányzat támogatásá-
ból felújított épület tájházként is funk-
cionál: az érdeklődők a bútorokon és 
berendezési tárgyakon keresztül megis-
merkedhetnek a sváb mindennapokkal, 
a kulturális és gasztronómiai rendezvé-
nyek jóvoltából kultúrájukkal és tradici-
onális ételeikkel is. 

Tájház Nagymaroson
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„Tavaly ez a terem is új belsőt kapott, a 
felújítás során kicseréltük az álmennye-
zetet, korszerűsítettük  a világítást, meg-
oldottuk a terem hűtését, és új bútorokat 
szereztünk be” – mondta el lapunknak 
Ambrus András, a Megyeháza sajtófő-
nöke.

„Most Schramkó Péter restaurátor 
és a Pest Megyei Levéltár segítségével 
helyeztük el korhű dokumentumok ne-
mes másolatait a falakon. Látható lett a 
Megyeháza tervrajza, a Vasárnapi Újság 
egy 1861. évi száma, két oklevél valós 
méretben és egy pecsétgyűjtemény.”

A kész másolatok megjelenése 
mindenben törekedik a tárgyak ránk 

tovább szépülnek a megyeháza termei
A Díszterem mögött található Visegrád Termet legin-
kább reprezentációs célokra használja a megyei önkor-
mányzat. Külföldi delegációkat fogadnak és a bizottsági 
üléseket tartják itt.

maradt állapotának megőrzésére és 
bemutatására. Ahogy korábban beszá-
moltunk róla, három évvel ezelőtt a 
Kossuth Lajos nevét viselő díszterem-
ben 182 billenő és 52 támlás szék, to-
vábbá a pulpitus lábazata és a szószék 
kapott új kárpitot, miközben szerkezeti 
javításuk is megtörtént. A kárpitok-
hoz hasonlóan a függönyök is kékben 
pompáznak, aranyszínű díszítéssel, 
igazodva Pest megye zászlajának szí-
neihez.

A felújított termek megfelelnek min-
den szakmai és esztétikai elvárásnak. 

A Megyeháza visszafogott, de ele-
gáns pompájával a magyar nemesek 

fénykorát idézi. Termei és udvarai a 
XXI. század legelőkelőbb társadalmi 
eseményeinek is megfelelő helyszínei 
lehetnek. Udvarait korinthoszi és ión 

oszlopok, nemesi timpanon, háromajtós 
kapubejáró, márványlépcsők díszítik. Az 
épület különlegessége a számos szobor, 
dombormű, nemesi címer és festmény. 

Korhű dokumentumok nemes másolatai kerültek a falakra

mindenki 
megtalálja 
az igazit
Ìfolytatás az 1. oldalról
Szentendrén a színházi fesztivál mel-
lett igazi sportos happeningre is ellá-
togathatunk. Július 22-23-án az Ister 
Napok a helyi hagyományokra épülő, 
a Duna köré szerveződő vízi és víz-
parti programokat kínál. Napközben 
evezős és sportversenyek, a parton 
játékos programok várják a nézőket, 
szombat este a zenés gyertyaúsztatás 
látványában gyönyörködhetnek. A 
Duna-korzón napközben és este a hét 
helyi nemzetiség bemutatkozása mel-
lett színpadi programok és koncertek 
szórakoztatnak.

Ráckevén is a víz csábítja a karne-
váli hangulatra vágyókat. Augusztus 
19-én, a lampionos felvonuláson látvá-
nyosan feldíszített és kivilágított csó-
nakok, hajók, vízi egységek versenge-
nek a legszebb hajóknak járó díjért. A 
nagyszabású felvonulás a Szegedi Kis 
István sétányra érkezik, ahol az ered-
ményhirdetés után kezdődik a Vízparti 
Utcabál. De nem ez az egyetlen prog-
ram a település életében ezen a héten. 
Augusztus 13. és 20. között rendezik 
meg a XXIV. Summerfest Nemzetközi 
Folklórfesztivált. A rendezvény há-
rom településen – Ráckevén, Tökölön 
és Százhalombattán – azonos időben 
zajlik. A Summerfest mára méltán a 
régió – Pest megye déli része – legnép-
szerűbb és legnagyobb szabású nyári 
kulturális rendezvénye. 

Hétmilliárd forint Pest 
megyei fejlesztésekre 
Hatvanegy mikro-, kis- és középvál-
lalkozás nyert el összesen hárommilli-
árd forintot telephelyei fejlesztésére, és 
53 önkormányzat összesen négymilli-
árd forintot a belterületi utak gazda-
ságfejlesztési célú felújítására.

Hatvanegy vállalkozás kap lehetőséget 
Pest megye területén lévő telephelyeinek 
átalakítására, modernizációjára, bővíté-
sére, a nem megfelelő telephelyek kivál-
tására, összesen 35 229 m² alapterületű 
felépítmény korszerűsítésével, 114 340 
m² alapterületű felépítmény létreho-
zásával. A fejlesztések eredményeként 

201 új munkahely jön létre. A korszerű 
infrastruktúrával felszerelt telephelyek 
kialakítása hozzájárul a vállalkozások 
versenyképességéhez, a helyi gazdaság 
élénkítéséhez és a foglalkoztatás növe-
léséhez.

A belterületi utak gazdaságfejleszté-
si célú felújítására 53 települési önkor-
mányzat nyert el összesen 4 milliárd 
forintot. A támogatás eredményeként 
javul az önkormányzati tulajdonban 
lévő belterületi utak állapota: összesen 
14 200 m szilárd burkolattal újonnan el-
látott út megépítésére, valamint 48 420 
m út felújítására nyílik lehetőség. 

matematika és szövegértés
a nagykovácsi általános iskola 6. és 
8. osztályos tanulói kimagasló teljesít-
ményt nyújtottak az Oktatási Hivatal 
által évente lebonyolított Országos 
kompetenciamérésen. 

Nagykovácsit sokan meghitt hangulata, 
gyönyörű természeti környezete miatt 
szeretik, azt azonban már kevesen tud-
ják, hogy a helyi oktatás az országos 
mezőnyben is kiemelkedőnek számít. 
A 2015/16-os tanévre vonatkozó Fenn-
tartói, Intézményi és Telephelyi (FIT) je-
lentések szerinti Országos kompetencia-
mérést a 6. és 8. osztályos nagykovácsi 
diákok matematika és szövegértés tárgy-
körökben írták. A Nagykovácsi Általános 

Iskolában mindkét feladatsort kiemelke-
dően teljesítő tanulók rátermettségén túl 
a helyi pedagógiai szemlélet és az okta-
tás magas színvonala is szerepet játszik 
az elért eredményekben. 

Közútfotók
„Tükörképek” címmel nyílt fotópályázatot 
hirdet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A 
pályázat célja ápolni a közutas szakma képi 
megörökítésének hagyományát, bővíteni a 
közutas fotóarchívumot. Olyan fényképe-
ket várnak a szervezők, amelyek a közutas 
élethez, mindennapokhoz kapcsolódnak. 
Kizárólag Magyarországon készített felvé-
telekkel lehet pályázni. A beadási határidő: 
2017. július 31.

Profi és amatőr 
csokiszerelmesek

A csokoládé világnapján jelentette be a 
Szent István Egyetem Élelmiszertudományi 
Kara, hogy útjára indítja az első hazai dip-
lomás képzést a csokoládé, kávé és tea iránt 
érdeklődő szakemberek számára. A képzés 
azonban annak is hasznos lehet, aki csak 
hobbiszinten, ínyencként kívánja fejlesz-
teni ismereteit. Magyarországon a pálinka 
reneszánsza és a sörforradalom után a kéz-
műves édesipari termékek is egyre népsze-
rűbbek az édesség szerelmeseinek körében, 
és ma már otthon is sokan kísérleteznek 
minőségi trüffelek, bonbonok, táblás cso-
koládék előállításával. Ennek ellenére maga 
az iparág szakemberhiánnyal küzd.

RÖviDen

A helyi oktatás színvonala kiemelkedő
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Fontosak a baráti testvértelepülési kapcsolatok

Ám mielőtt sorra vennénk az előttük 
álló programokat, szót kell ejtenünk ar-
ról, hogy július közepén ünnepélyesen 
felavatták Csatószeg új főterén azt az 
emlékművet, amelyet Iklad község ön-
kormányzata készíttetett. A süttői mész-
kőből készült dombormű Varga Árpád 
szobrász munkája, s Csaba királyfit áb-
rázolja, aki a csillagösvényen érkezik lo-
vával népének segítségére. Csaba király-
fi alakja körül a Székelyföld hegycsúcsai 
láthatók.

Iklad idén ünnepelte a stájerorszá-
gi Tauplitzcal fennálló testvértelepülési 
kapcsolatának 25 éves évfordulóját. 
Ebből az alkalomból a község önkor-
mányzata, az ikladi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, a helyi Evangélikus 
Egyházközség és a Német Nemzetiségi 

Kulturális Közhasznú Egyesület az ikladi 
temetőben emlékművet emel, amely Ju-
hász Péter építészmérnök tervei alapján 
készült, s amelyen az 1752-ben és az 
azóta eltelt évszázadokban a mai Auszt-
ria és Németország területéről, valamint 
más országokból Ikladra betelepült csa-
ládok nevei olvashatóak. 

Mint azt Madarász István polgár-
mestertől megtudtuk, július utolsó 
hétvégéjén látogatnak Ikladra tauplitzi 
barátaik a már említett kerek évforduló 
alkalmából. Július 29-én ökumenikus 
istentiszteletet tartanak az ikladi evan-
gélikus templomban, majd ünnepélye-
sen felavatják a temetői emlékművet. E 
jeles eseményre németországi testvér-
településükről, a baden-württembergi 
Unterjesingenből is várnak vendégeket. 

S ha már a kerek évfordulóknál tartunk, 
idén ünnepli fennállásának 40. eszten-
dejét az ikladi Rozmaring Nyugdíjas 
Klub, amelyet július 22-én köszöntenek 
a környékbeli hasonló klubok részvéte-
lével.

Iklad község legnagyobb rendezvé-
nye hosszú esztendők óta a Falunap, 
amelyet minden évben augusztus 20-
án tartanak meg. Idén már augusztus 
19-én elkezdődnek a programok, ekkor 
az ikladi sporttelepen egész napos ren-
dezvény keretében kerül sor a Magyar 
Rönkhúzó Bajnokság ikladi fordulójára, 
de lesz még kispályás labdarúgótorna, 
lengőteke-bajnokság és főzőverseny is. 
Ezen a napon adják át a focit kedvelők 

a vendégszerető Iklad község egyre szélesebbre tárja kaPuIt

Augusztus 19-én lesz a Magyar Rönkhú-
zó Bajnokság ikladi fordulója

A Galga menti község önkormányzata ebben az évben is 
intenzíven ápolja  testvértelepülési kapcsolatait. Július 14. 
és 17. között erdélyi testvérfalujukban, a Hargita megyei 
Csatószegen vendégeskedtek. Abban, hogy megtudjuk, mi 
minden vár még rájuk az ősz beköszöntéig, Madarász Ist-
ván polgármester volt a segítségünkre.

nagy örömére a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Országos Pályaépítési Programja 
keretében megépült 22x44 méteres mű-
füves pályát. 

Augusztus 20-án délelőtt a Falumú-
zeumban található kemencében meg-
sütik az új kenyeret, amelyhez a friss 
búzát az immár hagyománnyá vált kézi 
aratással gyűjtik össze. A község főterén 
délutántól kulturális programok várják 
a gyermekeket és a felnőtteket. Az ün-
nepi műsor részeként Babka László, Ik-
lad község evangélikus lelkésze megáld-
ja az új kenyeret, amelyből mindenkit 
megkínálnak. Este utcabál és tűzijáték 
szórakoztatja majd a közönséget. Iklad 
Község Önkormányzata sok szeretettel 
vár minden érdeklődőt nyári program-
jaira. (x)

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

Madarász István

Ismét rangja van gyóni 
géza költészetének
idén június 25-én, a költő születésének 
133. és halálának 100. évfordulóján 
szervezte meg Dabas Önkormányzata  
a gyóni géza emlékév centenáriumi  
ünnepségét. az esemény ünnepi isten-
tisztelettel kezdődött az evangélikus  
templomban. 

Az évfordulós ünnepségen megjelen-
teket Kőszegi Zoltán polgármester kö-
szöntötte, megköszönte az emlékév 
megvalósításában közreműködő szerve-
zetek, irodalmi lapok, szakemberek se-
gítségét,  kiemelte, hogy elengedhetetlen 
volt a kormányzati támogatás. 

A centenáriumi alkalom ünnepi szó-
noka  az emlékév fővédnöke, prof. dr. 
Szakály Sándor, a Veritas Intézet igazga-
tója volt. Professzor úr a Gyóni-kultusz-
ápolásáról, a költő irodalomtörténeti  je-
lentőségéről beszélt, hangsúlyozta, hogy 
sokáig az irodalom perifériájára szorí-
tották őt, azonban most ismét felfedezik 
műveit, rangja van Gyóni költészetének. 
Az esemény zárásaként a résztvevők 
kisétáltak a megújult evangélikus temp-
lomkertbe, ahol többek között helyet 
kapott Balogh Eleonóra Ferenczy-díjas 
üvegművész Gyóni Géza üvegportréja. 
Az alkotásnál jelképes szalagvágással 

adták át az emlékév fejlesztéseit, a meg-
újított emlékszobát és a Luther-udvart.  
Az áldást követően Dévai-Nagy Kamilla 
érdemes művész három dalt adott elő 
az ünnepség zárásaként. Az eseményen 
jelen volt Szakolczay Katalin, a gyóni 
Áchim család leszármazottja, aki féltve 
őrzött eredeti dokumentumokat adomá-
nyozott az önkormányzatnak. Az NKA 
támogatásával megvalósult Gyóni Géza 
Emlékév során tanulmánykötet, biling-
vis és válogatás verseskötetek meg-
jelentetésével, a Dabasi-szőlőkben és 
Lengyelországban emléktábla-állítással, 
első világháborús litográfia-kiállítással, 
országos versmondó-találkozóval tiszte-
legnek a költő emléke előtt. (x) 

A fejlesztést Krucsainé Herter Anikó 
kultúráért felelős helyettes államtitkár és 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő 
jelenlétében adták át  fotó: karlik dóra
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– Hogyan ismerkedhet meg egy magyar 
gazdálkodó a legmodernebb technológi-
ákkal, eszközökkel? 

– A precíziós gazdálkodás kiváló 
fóruma volt a III. PREGA Konferencia, 
amelynek anyagát kiadványban jelen-
tettük meg, de lehetőség nyílik erre 
más szakmai programokon és a szak-
irányú felsőoktatásban is. 

– Új gazdálkodáshoz új gazda kell, 
azaz a legkorszerűbb technológiákat is-
merő, alkalmazni tudó szakember…

– A felsőoktatás képzési rend-
szerében a nemzetközi és hazai jó 
tapasztalatok, továbbá a növekvő 
munkaerőpiaci kereslet miatt indokolt-
tá vált az úgynevezett duális képzés le-
hetőségének megteremtése, szabályo-
zása. Egyre nagyobb szerepet vállalunk 
a felsőoktatási szakképzésben, illetve a 
felsőoktatási duális képzésben is annak 
érdekében, hogy a mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar szakember-utánpótlását 
közvetlenül segítsük, illetve közelebb 
vigyük a felsőoktatási képzést a mun-
kaerőpiac elvárásaihoz. 

– Az utóbbi évek, sőt évtizedek gond-
ja, hogy egyes – divatos – foglalkozási 
ágakban jelentős a munkanélküliség, 
míg sok szakmában munkaerőhiány 
keletkezik. 

– A hiányszakmák népszerűsítésével 
kapcsolatban is jelentős munkát foly-
tatunk a pályaválasztók körében. Tolna 
megyében például 2015-ben sikerrel 
zárult a NAK szerepvállalásával foly-
tatott pék szakmanépszerűsítési prog-
ram, így önálló pékosztály indulhatott 
a megyében. A sikeres kampányt köve-
tően ezt kiterjesztettük más megyékre 
és szakmákra is, így például a tejipari 
szakmunkás és a mezőgazdasági gé-
pész képzésre.

 – Ha már gazdálkodni kezdett va-
laki, védenie kell a terményeket. A 
földeken komoly veszteséget okoznak a 
jégesők. 

– Évről évre súlyos károkat okoz a 
jégverés. Idén, május 13-án rendkívül 
súlyos jégkár érte a mátrai borvidéket, 
legutóbb pedig Kecskemét környékét. 
Becslések szerint ezeken a területeken 
a terméskiesés 30-90 százalékra tehető, 
a kár meghaladhatja a több százmillió 
forintot. 

– Egy kevésbé tőkeerős agrárvállal-
kozó ettől tönkre is mehet… 

a kamara szerepe az átalakuló agráriumban
Hatékony munka FolyIk a HIányszakmák néPszerűsítésére

– A kárt szenvedett gazdákat több 
támogatás is segíti. Ezek alapját az 
agrárkár-enyhítési rendszer jelenti, 
amelyet a mezőgazdasági biztosítá-
si díjtámogatás és a rendkívüli hely-
zetekre meghirdetett kedvezményes 
hitelkonstrukciók egészítenek ki. A 
kárenyhítés első és egyik legfonto-
sabb feltétele, hogy kárt a kedvezőtlen 
időjárási jelenség észlelését követő 15 
napon belül bejelentsék a Mezőgaz-
dasági Kockázatkezelési Rendszernek 
(MKR). Ebben falugazdászaink segítik 
a károsultakat. A termelő, ha rendel-
kezik a hozamértékének legalább felére 
fedezetet nyújtó mezőgazdasági biz-
tosítással, akkor a hozamérték-csök-
kenés 80 százalékát, ha nem, akkor a 
40 százalékát kaphatja meg kárenyhítő 
juttatásként. 

– Hogyan lehet megelőzni, illetve 
mérsékelni a bajt?

– Nem vitás, hogy a megelőzés és a 
felkészülés sokkal kiszámíthatóbb gaz-
dálkodást és termelést tesz lehetővé. 
A NAK ezért benyújtotta a jégesőkár-
mérséklő rendszer kiépítését célzó pá-
lyázatát a Vidékfejlesztési Programból 
elnyerhető 1,8 milliárd forint támoga-
tásra. 

– Súlyos kiadás. Megéri? 
– A rendszer kiépítése elengedhetet-

len, hiszen évente a kamarai tagdíjbe-
vétel tízszeresét, mintegy ötvenmilliárd 
forint termelési értéket ment meg a 
mezőgazdaságban. 

– Milyen módszerre épül a védekezés? 
– Magyarországon az úgynevezett 

talajgenerátoros jégeső-elhárításnak 
van a legnagyobb szakmai támoga-
tottsága. Ha minden a tervek szerint 
alakul, a teljes országot lefedő jég-
eső-elhárító rendszer 2018 májusá-
ban már szolgálhatja a magyar gaz-
dálkodókat.

– A magyar konyha nem éppen ka-
lóriaszegény. Ezen segíthetne, ha több 
gombát és halat ennénk. 

– A Kamara a tavalyi évhez hason-
lóan idén is kampányt indít több zöld-
ség- és gyümölcsféle népszerűsítésére 
kiskereskedelmi áruházláncok és ha-
zai termelők közreműködésével. Idén 
kibővített eszköztárral kívánjuk elérni 
a fogyasztók minél hatékonyabb tájé-
koztatását, ezáltal is segítve tagjainkat. 
A kampány fókuszában júniusban a 

gomba állt, mert az egy főre eső fo-
gyasztás igen csekély, mindössze 1-1,5 
kilogramm évente. 

– A gomba után mi következik? 
– A dinnye kampányát júliusban, az 

almáét pedig október elején tervezzük 
lebonyolítani, igazodva a magyar ter-
mékek piacokon való megjelenéséhez. 

– Ugyancsak ritkán kerül nálunk hal 
az asztalra. 

– Fontos célunk a haltermékek nép-
szerűsítése, illetve a halgazdálkodás és 
a halfeldolgozás fejlesztése. Ennek ér-
dekében támogattunk egyes népszerű 
rendezvényeket. Továbbá nagy vára-
kozással tekintünk a Magyar Halgaz-
dálkodási Operatív Program megvaló-
sítása elé. 

– A díjak, az árak és az adók mérté-
ke sokszor elsőrendű kérdés. 

– Szinte a NAK megalakulása óta 
napirenden tartjuk az alapvető élel-
miszerek áfacsökkentését 5 százalékra. 

A Kamara idén is kampányt indít több zöldség- és gyümölcsféle népszerűsítésére 
 fotó: katona lászló

A Nemzeti Agrárkamara (NAK) az idei esztendő első 
felében is számos rendezvénnyel, konferenciával, tár-
gyalással igyekezett segíteni az ágazat szereplőit. Erről 
kérdeztük dr. Péter Mihályt, a NAK budapesti és Pest 
megyei elnökét.    

A kormányzat az utóbbi években több 
élelmiszer esetében csökkentette az 
áfakulcsot, és öröm, hogy jövőre a hal 
kerül sorra. 

A bővebb interjú a 
wwwpestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.

1957-ben, Gödöllőn született. 1976-ban 
érettségizett Kecskeméten a Piarista Gim-
náziumban, majd 1985-ben jogi egyetemet 
végzett Szegeden. 2003-tól a Magosz orszá-
gos alelnöke, 2013-tól a NAK Pest Megyei 
és Fővárosi Szervezetének elnöke és a NAK 
Ellenőrző Bizottságának tagja. 2014-től az 
NFA mellett működő Birtokpolitikai Tanács 
tagja. 2002-ig a MÁV Rt.-nél dolgozott kü-
lönféle munkakörökben. A rendszerváltás 
óta családi gazdaságot működtet.

Dr. Péter Mihály 
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A város életében a folklór iránti ragaszkodás hosz-
szú múltra tekint vissza, hiszen idén ősszel immáron 
XXXIV. alkalommal kerül megrendezésre a Nem-
zetközi Kátai Tánctalálkozó, mely a Tápió-vidék 
legkiemelkedőbb és legnagyobb múltra visszatekin-
tő kulturális eseménye – mondta Agócs Pál alpol-
gármester, aki személyesen is részt vett a fesztivál 
életre hívásában, melynek rendezésében azóta is 
meghatározó szerepet tölt be. 
A tánctalálkozók szakmai alapját az 1968-ban ala-
kult és azóta is folyamatosan működő Tápiómente 
Táncegyüttes biztosítja. A többszörösen kitüntetett, 
Véglegesen Kiváló Együttes bejárta a világot, és hí-
rül vitte hazánk népzenei és néptánc kultúráját. Az 
egyesület szakmai munkáját a városi művelődési 
központ segíti. A dolgozók önzetlen munkájának 
köszönhetően kerül évről évre  megrendezésre a 
tánctalálkozó, ami mára már több mint hagyomány, 
a nemzetek kultúrájának és sokszínűségének  szín-
tere. Immáron harmadik éve, hogy e fesztivállal 

párhuzamosan kerül megrendezésre a TápióFeszt 
hagyományőrző és gasztronómiai-kulturális fesz-
tivál, melynek célja elsősorban a térségi szellemi-
ség erősítése, a hagyományaink, hungarikumaink 
minél szélesebb körben való megismertetése. A 
TápióFeszt nem csak Nagykátáról, hanem az egész 
Tápió-vidékről és ezen keresztül a magyarságról 
szól. Páratlan térségi összefogás eredményeként a 
fesztivál ideje alatt a „települések utcájában” min-
den Tápió-vidéki település bemutatkozik, bemu-
tatja azon értékeit, melyek minden turista számára 
úticélként szolgálhatnak. 
Az idei évben a  III. TápióFeszt  egy új   színfolt-
tal szeretne kedveskedni azok számára, akik szí-
vesen megismerkednének egy hagyományos, igazi 
„Tápiómenti Lakodalmassal”. Elmondhatjuk, hogy 
ma már sajnos nem sok helyen találkozhatunk egy 
ilyen hagyományokat őrző menyegzővel.  Aki elláto-
gat a rendezvény helyszínére, a násznép része lesz. 
Betekintést nyerhet a nagy nap eseményeibe, egészen 

a menyasszony öltöztetésétől a menyasszonytáncig 
bezárólag. Lesz hungarikumok kiállítása és vására, 
ahol a magyarság értékeivel ismerkedhetünk meg. Az 
idei évben sem maradhat el a szüreti felvonulás, mely 
igazi Tápió-vidéki hangulatot varázsol a nagyközön-
ség számára. A nagyszínpadon a rendezvény ideje 
alatt számos színpadi produkcióval, sztárfellépőkkel 
várunk mindenkit nagy szeretettel!
Jöjjön el hozzánk 2017. szeptember 9-10. között, és 
ismerje meg a Tápió-vidék varázslatos világát!

Ha itt az ősz, akkor TápióFeszt és 
Nemzetközi Kátai Tánctalálkozó!
Az idei évben is megrendezésre kerül a Tápió-vidék egyik legrangosabb fesztiválja Nagykátán!

www.tapiofeszt.hu

1966-ban született nagykátán. Gyer-
mekkora óta itt él. Első szakmája vas-
útgépész. Nős, három gyermeke van. 
2001-ben mezőgazdasági technikus 

képesítést  szerzett. Erről váltott 2004-ben, amikor 
feleségével egy műanyaghulladék-feldolgozó céget 
alapított. a helyi politikai életben 2006 óta vesz részt. 
Jelenleg alpolgármester.

agócs pál

Perbál nyugodt település 
a főváros vonzáskörzetében
az itt élő polgárok számára való-
di otthont, az idetelepülőknek pedig 
vonzó lehetőségeket jelent Perbál, 
hiszen egészséges ütemű fejlődés és 
gyarapodás jellemzi a községet.

Perbál a Budai-hegység és a Gerecse 
nyúlványai közt fekszik, Pest megye 
északnyugati peremén. A főváros von-
záskörzetének egyik legkisebb telepü-
léseként meg tudta őrizni falusias jelle-
gét, miközben egyre javuló komfortot 
képes biztosítani az itt lakóknak. 

A kilencvenes évek szuburbanizációs 
folyamatának nem lett részese – mond-
ja Varga László polgármester –, helyette 
a visszafogott, ám jól megfontolt fejlő-
dést választotta, mind a lakóközösségi, 
mind a vállalkozási területeken. Mind-
ezek mára azt eredményezték, hogy él-
hető és szerethető településsé fejlődött, 
mely egyre népszerűbb a távolabbról 
érkezők számára is. Közintézményei, 
közterületei szép sorban megújulnak: 
az utóbbi hetekben nyert el támogatást 
például az iskolafejlesztés, növekszik a 
helyi vállalkozások száma, folyamat-
ban van a sportlétesítmények, valamint 
az azok környezetében lévő utcák kor-

szerűsítése. Perbált befogadó, barátsá-
gos településként ismerik, s erről bárki 
meggyőződhet például a nagy múltú 
Perbáli Búcsú alkalmával, amelyet – 
immár több száz éve – minden év júliu-
sának utolsó hétvégéjén rendeznek. (x)

Eredetileg biztonságtechnikai vállalkozást 
működtetett, 1990 óta önkormányzati 
képviselő, 2006-tól Perbál polgármestere. 
1998 és 2014 között Pest Megye Közgyűlé-
se különböző bizottságainak − rövid ideig a 
közgyűlésnek is – tagja volt.

Varga László

A település javuló komfortot biztosít

dunavarsány folyamatosan 
fejlődik a kor igényei szerint
Dunavarsány városában az idei évben 
is folytatódnak a beruházások, fejlesz-
tések. Felújítják a Vörösmarty utca 
járdáját a Vasút sortól a Búza utcáig, 
a Honvéd utca járdáját, valamint a 
Sziget sor útburkolatát és a Domariba-
sziget behajtóját. A csapadékvíz elve-
zetését szolgáló hálózat egyes kritikus 
részeit is rendbe hozzák ebben az esz-
tendőben.

Tovább bővült a 32 darabos térfi-
gyelő kamerarendszer két új rendszám-
felismerő kamera, valamint három ese-
ménykövető kamera kihelyezésével.

Tavaly elkészültek az Epres utca és 
térsége szennyvízhálózat-bővítésé-
nek tervei, idén májusban kivitelezési 
szakaszba lépett a meglévő vákuu-
mos rendszer rekonstrukciója, mely 
jövő májusig tart. Az organizációs 
tervek összeállításakor az önkormány-
zat ideiglenes parkolók kialakításával 
törekedett a legkisebb mértékű aka-
dályoztatásra. A 2016. évben a DTE 
(Dunavarsányi Torna Egylet) a TAO 
keretében pályázatot nyújtott be a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséghez pályaház 
építésére. Az elnyert támogatásból és a 
Dunavarsány Város Önkormányzata 

által biztosított önerőnek köszönhető-
en az idei évben megépül a Halász La-
josné utcai sportpályán az új, modern 
pályaház. A 390 m² hasznos alapterü-
letű kétszintes épületet a mai kor igé-
nyeinek megfelelően alakítják ki. Az 
új épülettel, valamint a már meglévő 
automata öntözőberendezéssel ellátott 
labdarúgópályával és műfüves pályá-
val modern sportkomplexum alakul ki 
városunkban. A jövőbeni belvízkárok 
elhárítása érdekében az önkormányzat 
a település teljes közigazgatási terüle-
tére kiterjedő vízkárelhárítási tervet ké-
szített, amelynek célja a csapadékvizek 
okozta terhelések megszüntetése, a bel-
vízveszélyes belterületi településrészek, 
lefolyástalan területek rendbetétele. (x)

A dunavarsányi 56-osok tere
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vI. szecsői ürgés Fesztivál augusztusban
Tápiószecsőn 2012 óta minden év-
ben megrendezik a Szecsői Ürgés 
Fesztivált. Az idei évben színes és 
izgalmas programokkal várják az 
érdeklődőket. A rendezvényre láto-
gatók a kikapcsolódás mellett régi 

szecsői értékeket, mesterségeket ismerhetnek meg.  

A fesztivál alapötlete a helyi képvise-
lő-testület tagjainak kezdeményezésé-
re indult – beszél a kezdetekről Koncz 
Katalin, a Kós Károly Művelődési 
Központ és Könyvtár intézményveze-
tője. Az önkormányzat kifejezett célja 
volt egy magasabb színvonalú, külön-
leges, kulturális értékekre alapozott, 
családias rendezvény életre hívása, a 
helyi értékek és hagyományok megje-
lenítése. 

A település vezetése és a helyi érté-
kek iránt elkötelezett emberek érdemi 
munkát végeztek a régi szecsői mes-
terségek, előadók felkutatásában, a 
kevéssé ismert helyi értékek bemuta-
tása érdekében, amelyekkel a minden-
napokban már nem találkozhatunk. 
Az első rendezvény szervezését min-

denki kétkedve fogadta, de sikerét lát-
va a helyiek a nemes ügy mellé álltak. 
Sokan önkéntes munkával, pénzbeli 
vagy tárgyi adománnyal támogatják a 
rendezvény megvalósulását.

A fesztivál „ürgés” elnevezése on-
nan ered, hogy régen minden tele-
pülésnek volt egy gúnyneve. Például 
lencsések, szamarasok, libások. A 
tápiószecsőiekre az ürgés név ragadt 
rá, mivel a szecsői határban rengeteg 
ürge élt, a szecsői emberek kijártak a 
határba ürgét önteni, ami utána finom 
fogásként került az asztalra. 

A fesztiválnak saját logója van, a 
fesztiválkaput már tavasszal felállít-
ják a tér bejáratánál. Az egész telepü-
lést megmozgató eseményt évről évre 
augusztus első szombatján tartják. 

A rendezvény széles körű előkészítő 
munkát igényel, a település önkor-
mányzatának, intézményeinek, civil 
szervezeteinek hatékony együttműkö-
dését évről évre.

A fesztivál reggele ürgeöntéssel 
kezdődik – természetesen csak kép-
letesen – pálinkával. A nap folyamán 
tekinthető meg a helyi kézműves- 
termékek bemutatókkal egybekötött 
vására. Lesz játszóház, főzőverseny és 
idén kispályás barátságos labdarúgó-
mérkőzések kötik le a futballt szeretők 
figyelmét. 

Kora délután hirdetik ki a főzőver-
seny eredményét. A gyerekeket népi 
játszótér várja kosaras körhintával, a 
kihívásokat kedvelők parasztolimpián 
próbálhatják ki magukat. 

A fesztivált minden évben augusztus első szombatján tartják  fotó: szőke attila

Késő délutántól színpadi fellé-
pők követik egymást a kis-, illetve a 
nagyszínpadon. A helyi egyesületek, 
civil szervezetek, diákok, magánem-
berek mellett 16 órától Horváth Éva 
Sára – „Magam tükre” című lemezbe-
mutató koncertjét, valamint az Ofella 
Sándor Hagyományőrző Népi Együt-
tes előadását Terék József és zene-
kara kíséretével hallhatja-láthatja a 
közönség. 

A színpadi produkciók után 22 órá-
tól egy helyi zenekar éjfélig húzza a 
talpalávalót. Reméljük, hogy a követ-
kező években egyre jobb és jobb fesz-
tivált sikerül létrehozni, hogy a helyi 
és a térségi emberek minél jobban 
megismerjék és szeressék a települést – 
mondta az intézmény vezetője. (x) 

Háromszázmillióból fejlesztik a sülysápi ipari parkot

Elmondta: a tizenegy nyertes telepü-
lés közül Sülysáp a 307 millió forint 
támogatási összeggel az előkelő 3. 
helyet foglalja el a Versenyképes Kö-
zép-Magyarország Operatív Program 
(VEKOP) által finanszírozott projek-
tek rangsorában. Abony 306 millió, 
Aszód 132 millió, Cegléd 500 millió, 
Dány 94 millió, Dunavarsány 231 
millió, Isaszeg 208 millió, Nagytar-
csa 210 millió, Nyársapát 98 millió, 
Perbál 170 millió, Sülysáp 307 millió, 
Újhartyán 500 millió forintot nyert – 
jegyezte meg.

A Sülysáp Város Önkormányzata 
által jelen felhívás keretében meg-
valósítandó beruházás célja a te-
lepülésen található ipari park saját 

Mintegy 2,8 milliárd forintot nyertek el 11 ipari park 
fejlesztésére Pest megyei helyi önkormányzati szerve-
zetek, illetve kisvállalkozások. A 11 nyertes Pest me-
gyei település között van Sülysáp is, hiszen a döntés 
értelmében 307 millió forintos támogatásból fejlesztheti 
gazdasági területét a következő időszakban – tájékoz-
tatta lapunkat Katus Norbert alpolgármester.

tulajdonában lévő részén az alap-infra- 
struktúra kiépítése, amely magában 
foglalja az elektromos és a gázvezeték, 
a csatorna, a közvilágítás és a feltáró 
út kiépítését. Az ipari park a település 

egyik legjobb közlekedési kapcsola-
tokkal rendelkező telkén létesül, ahol 
a korszerű ipari infrastruktúra kiépí-
tése mellett felépül egy 1150 m²-es 
csarnok, melynek későbbi bérbeadása 
jelentős mértékben járul hozzá a város 
gazdasági fejlődéséhez, új munkahe-
lyek létesítéséhez. 

Az új ipari terület hasznosítása biz-
tos, hiszen az önkormányzat már több 
együttműködési megállapodást írt alá 
potenciális bérlőkkel, vásárlókkal. A 
terület 56 százalékára az önkormány-
zat már megkötött vagy előkészített 
szerződésekkel rendelkezik. 

A projekt teljes költsége bruttó 
307 239 452 Ft, Sülysáp a beruházási 

Katus Norbert 

1985-ben született Sülysápon. Egerben az 
Eszterházy Károly Főiskolán szerzett történész 
diplomát. Tanulmányait követően minőség-
biztosítási és folyamatszervezési szakterüle-
ten dolgozott. A Sülysápi Önkormányzatban 
2006 óta képviselő, 2014-től főállású alpol-
gármester.  

A már meglévő ipari területen találha-
tó csarnokhoz hasonló épül az új ipari 
parkban

már több megállaPodás született az IParI területről

Zöldmezős beruházás keretében kiváló 
közlekedési kapcsolatokkal, újabb terüle-
ten épül korszerű ipari park Sülysápon

összeg száz százalékára nyert vissza 
nem térítendő támogatást. A terület 
a fejlesztés megvalósítását követően 
több vállalkozásnak ad majd helyet, 
köztük számos céggel már szándék-
nyilatkozatot is aláírtak. 

Az önkormányzat célja, hogy az 
új ipari terület hasznosításával minél 
több új munkahely létesüljön a tele-
pülésen, hogy egyre többen találjanak 
helyben munkát. A területre betele-
pülő vállalkozások várhatóan akár 
több tízmillió forint plusz adóbevételt 
jelenthetnek az önkormányzatnak, 
aminek köszönhetően tovább erősö-
dik a város gazdasága, a költségvetés 
stabilitása, ami további fejlesztésekre 
ad lehetőséget. (x)
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augusztus 11. péntek – augusztus 15. kedd
Olasz, lengyel, máltai, macedón vendégek látogatása. 

augusztus 12. szombat
Nagyajta elöljáróságának megérkezése.

Augusztus 13. vasárnap
10.00 óra - Ünnepi Hálaadó Szentmise Eminenciás Főtisztelendő dr. Beer Miklós, 
a Váci Egyházmegye püspöke részvételével, a Református Gyülekezeti Kórus és a 
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Vegyeskar közreműködésével a római 
katolikus templomban, ünnepi istentisztelet a református templomban Főtiszteletű 
Tőkés László püspök, EP-képviselő részvételével.
11.00 óra – A római katolikus templomtól közös séta a felújított Halászy Károly 
Művelődési Házhoz.
11. 15 óra – Ünnepi műsor Alsónémedi 950. évi fennállásának tiszteletére.
Ünnepi beszédet mond: nt. Tőkés László püspök, EP-képviselő. Közreműködik: 
Magyarok Nagyasszonya Róm. Kat. Vegyeskar, Református Gyülekezeti Kórus, 
Nagyajta testvérfalunk küldöttsége, Kiskunlacházi Fúvószenekar, vez: Breznyán 
István, Boróka Néptáncegyüttes, NYWYG Hagyományőrző Egyesület, Vatya 
Népe Hagyományőrző Egyesület, Széchenyi István Általános Iskola tanulói, Nap-
fény Mazsorett csoport, Fantázia Művészeti Iskola növendékei
12.30 óra – A felújított Halászy Károly Művelődési Ház, Kiss Ernő Galéria ün-
nepélyes átadása, avatóbeszédet mond: Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés 
elnöke, Vincze József polgármester.
13.00 – 17.00 óra - A Kiss Ernő Galéria, valamint a Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár közösségi tereiben nyílt kiállítások megtekintése.
14.00 óra – Jubileumi Ünnepi Képviselő-testületi Ülés  
20.00 óra – Államalapító címmel zenés színpadi játék az István a király c. rock-
opera zenei anyagának felhasználásával. Szabadtéri előadás a Nagygödörben, he-
lyi és vendégelőadók közreműködésével.

Kiállítások a Halászy Károly Művelődési Házban augusztus 13-20.
Kiss Ernő életmű-kiállítás
Hommage a’ Kiss Ernő – Kortárs művészeti kiállítás 
Dr. Lugosfalvy Ervin természetfotói
Csipkekiállítás – Turós Éva és a Nywyg Íjász és Hagyományőrző Egyesület Ga-
lagonya Kézműves Köre
Alsónémedi Régi képeslapokon – Szegvári Tibor képeslapgyűjteménye
„Akkor és Most” fotópályázat díjnyertes munkái
„Lakóhelyem a 950 éves Alsónémedi” - Szivárvány Napköziotthonos Óvoda rajz-
pályázata

•

Augusztus 16. szerda – augusztus 21. hétfő
A Nagyajtai Gazdag Miklós Polgári Daloskör látogatása.

•
Augusztus 14-18. hétfő-péntek, Faluház

Kézműves hét - 10-14 óra
Hétfő – Fazekasság – vezeti: Juhász Borbála keramikus
Kedd – Csipkeverés – Turós Éva csipkekészítő és a Nywyg Íjász és Hagyomány-
őrző Egyesület Galagonya Kézműves Köre
Szerda – Fafaragás –Varga Zoltán fafaragó
Csütörtök – Nemezelés – Nagy Adél tanítónő
Péntek – Bútorfestés – Barabás Mihály, a nagyajtai Kriza János Ált. Isk. ny. igaz-
gatója, Nagy Adél tanítónő, 14 órától kiállítás a kézműves hét munkáiból.

•
augusztus 19. szombat, Öreg-tó 

10.00-17.00 óra – Íjászfesztivál - íjásztalálkozó és íjászverseny a Nywyg és a 
Galagonya Kör szervezésében
18.00 óra – A Lovasíjász című film vetítése a Halászy Károly Művelődési Házban

•
Augusztus 20. vasárnap, 9 óra Római Katolikus Templom, 10 óra Református 
Templom

Ünnepzáró Ökumenikus Istentisztelet a templomokban
A nagyajtai Gazdag Miklós Daloskör, Magyarok Nagyasszony Róm. kat. 
Vegyeskar és a Református Gyülekezeti Kórus közreműködésével

17.00 óra, vasárnap – Szent István tér
Községi Ünnep - Szent István és az Államalapítás Napja
Ünnepi beszédet mond: Vincze József polgármester
Ünnepi műsor: Gazdag Miklós Polgári Daloskör, Nagyajta testvérfalunk küldöttsége
Az ünnepségre érkezik Ócsa város kerékpáros delegációja köszönteni a 950. éves 
Alsónémedit, majd alsónémedi biciklisek csatlakozásával folytatják a Szent Ist-
ván napi kerékpártúrájukat.

További információk a Halászy Károly Művelődési Ház elérhetőségein, illetve Alsó-
némedi Nagyközség honlapján: http://www.alsonemedi.hu/

Jubileumi megemlékezésünkre és programjainkra szeretettel várjuk a környező 
települések és Pest  megye érdeklődő lakosságát, valamint az Alsónémediről el-
származott falunkbelieket és családtagjaikat!
                

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

Jubileumi Ünnepi Programok Alsónémedin – 2017. augusztus 13–20.

Díszvendég: Főtiszteletű Tőkés László püspök, EP-képviselő, Eminenciás Főtisztelendő, dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye 
püspöke, Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke. Vendégeink: Nagyajta (Székelyföld), Colletorto (Olaszország), Demír 
Capija (Macedónia), Pelplin (Lengyelország) és Xgħajra (Málta) képviselői

„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott.” (Arany János)

fotó: dr. nagy vilmos

1920 1940 2017
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A júniusi rejtvényünk megfejtése: A pusztavacsi 
jeltorony.

A helyes választ beküldők közül 1 db 5.000 Ft ér-
tékű fürdőbelépőt nyert a Leányfalu Termálfürdőbe 
kótai annamária (vác), Szabó Virág: Szeretettel 
vár Pest megye című könyvet kovács istvánné 
(százhalombatta) olvasónk nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk.

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

a megfejtések beérkezési határideje: 
2017. július 31.

A helyes választ beküldők között ismét 1 db 5.000 
Ft értékű fürdőbelépőt sorsolunk ki, a Leányfalu 
Termálfürdő felajánlásával, továbbá Szabó Virág: 
Szeretettel vár Pest megye című könyvét, a Pest 
Megye Önkormányzata felajánlásával. 
A szerencsés nyertesek nevét az augusztus 16-án 
megjelenő lapszámunkban közöljük, nyereményei-
ket pedig postázzuk a megadott címre. 

KEDVES REJTVÉNYFEJTőK!

a ráckevei vénusz premierje
Megtette első lépéseit a papíron már 
megalakult Ráckevei Vénusz Színház. 
2017. június 17-én a Ráckevén lévő 
Duna Relax & Event Hotelben Bor 
Viktor és Kósa Dénes előadásában mu-
sical- és operettrészleteket hallhattak 
az esti falatok elfogyasztása után az 
érdeklődők. Felhangzott többek között 
Kálmán Imre Csárdáskirálynőjének 
egyik, minden bizonnyal örökzöld dal-
lama, a „Jaj cica…” , továbbá Kocsák 
Miklós Légy jó mindhalálig című mu-
sicaljének „Az élet szép…” című száma 
és több Máté Péter-melódia. A közön-
ség tapsolhatott Hacsek és Sajó párbe-
szédének is. 

Másnap a Ráckevei Polgárőr Egye-
sület 10 éves fennállásának jubileumi 
ünnepsége törte meg a szigetújfalui 
erdő csendjét. A polgárőröket támoga-
tó ráckevei teátrum két művésze, Bor 
Viktor és Kósa Dénes ezen a délutánon 
ismert musicalrészletek előadásával ra-
gadtatta tapsra a nagyérdeműt. 

Nagyon sikeres volt az egy hétig 
tartó színitanodai tábor is. A résztve-
vő emberpalánták lubickolhattak az 
AquaLand hűs hullámaiban, megcso-
dálták Ráckevét a kilátóból, látogatást 
tettek Bálint Ágnes vecsési emlékházá-

Kósa Dénes és Bor Viktor, a Vénusz Szín-
ház művészei

ban, továbbá azon szerencsések közé 
tartoztak, akik körbejárhatták Ybl Mik-
lós híres alkotását, a Magyar Állami 
Operaházat. Az épületnek nemcsak a 
közönség által látogatott részét csodál-
hatták meg, hanem bekukkanthattak a 
kulisszák mögé, sőt a színpadon is ott 
hagyták lábnyomukat… 

A kezdeti sikeres lépéseket megtette 
tehát a papíron már meglévő Ráckevei 
Vénusz Színház. 

Reméljük: hasonló siker koronázza 
a folytatást is…. 

musIcal, oPerett a Hotelben
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WALter BéLA 

A műúszók és a műugrók még aznap 
versenybe szálltak, 16-án kezdődtek a 
női és férfi vízilabda-mérkőzések, me-
lyek döntőire 29-én kerül sor, az úszóin-
kért pedig 23-ától a záróünnepség nap-
jáig, július 30-áig szoríthatunk.

A vizes világbajnokság versenyei öt 
helyszínen zajlanak: a budapesti Duna 
Arénában rendezik a már említett mű-
ugró-, valamint az úszóversenyeket, s 
ugyanitt kerül sor a szintén fantaszti-
kusnak ígérkező záróünnepségre is. A 
nagy érdeklődéssel várt vízilabdatorna 
helyszíne a frissen felújított Hajós Alfréd 
Nemzeti Sportuszoda lesz a Margitszi-
geten. A szinkronúszást a Városlige-
ti-tóra telepített két mobilmedencében 
rendezik, míg az óriás toronyugrás – a 

rajtunk a világ szeme
Július 14-én nagyszabású, minden tekintetben lenyűgöző 
nyitóünnepséggel vette kezdetét a FINA 2017-es világbaj-
noksága. A főváros szívében, a Dunán felállított színpado-
kon több mint ötszáz közreműködő részvételével megtartott 
látványos show méltó kezdete volt minden idők legrango-
sabb, hazánkban megrendezett sporteseményének.

elkezdődtek a magyarországI vIzes vIlágbajnokság versenyeI

világbajnokság egyik leglátványosabb 
sportága – résztvevőit a Batthyány tér-
nél, a Duna felett álló 30 méter magas 
ugrótorony várja. A nyílt vízi, azaz a 
hosszútávú (5, 10 és 25 kilométeres) 
úszóversenyek helyszíne a festői szép-
ségű Balatonfüred, ahol korábban is 
rendeztek már nemzetközi versenyeket 
ebben az embert próbáló sportágban. 

Magyarország eredetileg a 2021-es 
vizes világbajnokság rendezési jogát 
nyerte el, ám a mexikói Guadalajara 
visszalépését követően vállaltuk a 2017-
es vb rendezését, ami önmagában is 
jelentős sportdiplomáciai siker. Hazánk 
rekordidő, alig két év alatt készült fel 
e rangos sportesemény megszervezésé-
re. (Talán a gyorsított, rendkívül feszes 

A Duna Aréna az egyik budapesti helyszín fotó: katona lászló

a fiatal edzővel a bennmaradás a cél

AMBrus GáBor

Tomori Győző az utánpótlásban eltöltött 
évek után tavaly tavasztól vette át a fel-
nőtt együttes vezetését, amely már vele 
kezdte meg az alapozást a 2016–17-es 
idényre. A kitűzött cél egyértelműen az 
NB I-be jutás volt.

„Egy, a feljutásra kitalált ötéves terv 
utolsó esztendeje volt ez. Minden baj-
noki szezonban közel voltunk hozzá, 
második és harmadik hellyel, s idén 
végre sikerült valóra váltani az álmot” 
– mondta Tomori Győző, aki a csapat fe-
lével még együtt játszott, s mint elárulta, 
még most is hívták az NB I/B-be kézi-
labdázni. A feljutást már öt fordulóval a 
bajnokság vége előtt kivívta a csapat, de 
ezért keményen meg kellett harcolnia.

„Nem túlzás, minden meccs nehéz 
volt. Tudták, hogy fel akarunk jutni, 
ezért szinte mindenki ellenünk akarta 
megmutatni, mit tud. Akadtak kirívóan 

kemény összecsapások, mint a Bala-
tonfüred U23-as csapata vagy a Vecsés 
elleni. De sikerült az őszt mindössze 
egy pont veszteséggel zárnunk, a Száz-
halombattával játszottunk döntetlent” 
– nyilatkozott a vezetőedző. Hozzátet-
te, a jó őszi szereplésnek köszönhetően 
már akkor feljutó csapatként tekinthet-
tek magukra. „Télen igazoltunk négy 
játékost, így még magabiztosabb lett a 
szereplésünk. A feljutó csapatok legna-
gyobb hibája, hogy későn kezdik meg 
a felkészülést a magasabb osztályra, mi 
az őszi meccsek után már arról tárgyal-
hattunk, kit hogyan szeretnénk szer-
ződtetni, beépíteni. Június végére ki is 
alakult a 20-as keretünk, benne négy 
saját nevelésű dabasi játékossal. A cél 
a bennmaradás” – fogalmazott Tomori, 
aki szerint élmény lesz olyan sztárcsa-
patok ellen pályára lépni, mint a Veszp- 

rém vagy a Szeged. „Nálunk nagyon 
sok fiatal szerepel, csaknem négyszázan 
vannak, nekik még egy lökést adhat, 
hogy élőben láthatják majd Dabason a 
Bajnokok Ligájában szereplő gárdákat” 
– hangsúlyozta. Dabasnak nem kell új 
otthon után néznie az élvonalbeli sze-
repléshez, hiszen az OBO Aréna nem-
zetközi találkozók lebonyolítására is 
alkalmas. „A csarnok abszolút rendben 
van, ebből a szempontból jobb helyzet-
ben vagyunk, mint az NB I-es csapatok 
többsége, mert kiemelkedően jó minő-
ségű pályán játszhatunk. Remélem, telt 
ház lesz a Veszprém vagy a Szeged el-
len, illetve a számunkra fontos meccse-
ken. Az idény végén 1500 néző biztatta 
a csapatot” – mondta Tomori Győző. 

a dabas FérFI kézIlabdacsaPata az nb I-ben

Az őszt egy pont veszteséggel zárták

Már öt fordulóval a bajnokság vége előtt élvonalbeli 
feljutást ünnepelhetett a Dabas férfi kézilabdacsapata, 
amely a mezőny legfiatalabb vezetőedzője, a 34 éves 
Tomori Győző irányításával küzdhet a bennmaradásért.

építkezési munkatempó, no meg a me-
net közben kezdeményezett látványfej-
lesztések sora is közrejátszhatott abban, 
hogy a vb megrendezésének költségei 
végül az eredetileg tervezettnek a több-
szörösére rúgtak.)

S ami a mieink esélyeit illeti? Az 
ugyancsak a kiadónk gondozásában 
június közepén megjelent Vitál (Egész-
ség & Turizmus) magazinban dr. Szabó 
Tünde sportért felelős államtitkár, a bar-
celonai olimpia ezüstérmese így nyilat-
kozott: „Jól tudom, hogy nincs annál 
felemelőbb érzés, mint hazai közönség 

előtt versenyezni. Magyarországon a 
magyar himnuszt hallva a világ legjobb-
jává válni – ez minden magyar sportoló 
álma! (…) Olyan világesemény előtt ál-
lunk, amellyel népszerűsíteni tudjuk a 
sportot és a mozgásban gazdag életmód 
fontosságát. A várható eredményekkel 
kapcsolatban nem szeretnék elváráso-
kat megfogalmazni, és ezzel pluszterhet 
róni a magyar sportolókra. Azt kívánom, 
érjék el céljaikat, amelyeket maguk elé 
tűztek, és váltsák valóra álmaikat, me-
lyekért az elmúlt hónapokban kemé-
nyen küzdöttek”. 

Új sportcsarnok épül Cegléden
Lengyel segítséggel épül új sportcsarnok 
Cegléden a város női kosárlabdacsapata 
számára. A kivitelezés költségeinek kéthar-
madát a klub a TAO-rendszer révén, pályá-
zat útján nyerte el. A fennmaradó egyhar-
madot a lengyel VBW Polska légtechnikai 
cég adja, amely szakmai tudásával is segíti 
a projekt megvalósulását.

Galambos Péter újabb érme 
A váci Galambos Péter ezüstérmet szer-
zett a könnyűsúlyú egypárevezősök ver-
senyében a világkupa-sorozat második 
állomásán, Poznanban. Galambos – akit 
lapunk már korábban bemutatott – sokáig 
a negyedik helyen haladt, de aztán a tőle 
megszokott remek hajrát produkálva vé-
gül dobogósként ért célba. 

Légi parádé volt Dunakeszin

Június második hétvégéjén kétnapos 
„légi parádét” rendeztek a dunakeszi re-
pülőtéren.

RÖviDen


