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A júliusi nyertes vers:

Vadász Fanni:
Vár otthon

Vidéken egyre inkább a családi házakat keresik

fotó: katona lászló

Nagy árkülönbségek, bizonytalan tendenciák

Lassuló drágulás az ingatlanpiacon
Kifulladni látszik a hazai ingatlanárak tavaly indult gyors emelkedése, a növekedés
üteme ugyanis mérséklődik, bár ennek mértéke jelentős különbségeket mutat attól
függően, hogy az ország mely tájáról, milyen településtípusról, továbbá, hogy lakásról
vagy kertes családi házról beszélünk. Az árnövekedés lassul, ám egyelőre nem áll meg.
Pál Attila
A 2008-2009-es pénzügyi világválság
– és a nyomában egekbe szökő devizaárfolyamok (svájci frank, euró, dollár)
okozta sokkot követő hosszú lappangás után az utóbbi egy-két esztendőben
lábra kapott a hazai ingatlanpiac, folyamatosan bővül mind a kereslet, mind
a kínálat. A növekedés tavaly hirtelen
erősen meglódult. Az Eurostat adatai
szerint 2016 első negyedévében 12,7
százalékkal drágultak a magyarországi
lakóingatlanok, s ezzel, valamint az idei
január-márciusi 8 százalékkal az első
hat között vagyunk Európában. A képzeletbeli dobogó tetején Csehország áll

(13 százalék), majd Lettország és Litvánia következik (10-10 százalék).
Az árnövekedésben a szakemberek
szerint nem is annyira a kereslet-kínálat viszony alakulása (hiszen mindkettő
folyamatosan bővül), hanem a hitelfelvétel feltételeinek kedvezőbbé válása
– elsősorban a csökkenő kamatok – és
részben a CSOK kínálta lehetőség játszik
szerepet. Utóbbi például oly módon is,
hogy a tapasztalatok szerint sok hirdető – ha a program feltételeinek megfelel
a kínált lakás – azt is belekalkulálja az
árba, hogy a leendő vevő „olcsó pénzből” vásárol. Nem elhanyagolható az

sem, hogy a devizahitelek lassú kifutásával mérséklődik a félelem a kölcsönök
felvételétől is. Ezt látszik igazolni, hogy
idén az első félévben a bankok összesen
59,2 milliárd forint lakáscélú hitelt folyósítottak, s ez 39 százalékkal meghaladja az előző év hasonló időszakának
adatát. Érdekes, hogy a lakáspiac, illetve
a családi házak eladási adatai némiképp
eltérő tendenciákat mutatnak. Ez részben abból is fakadhat, hogy a vevők
vidéken egyre inkább a családi házakat
keresik, és sokan költöznek kisebb házból nagyobba.
Ìfolytatás az 2. oldalon

A hullámzó város,
Tarka sziklái
Fölött lépdelek.
S talpam érinti
Hűs vizét.
Nézem,
Mint gyermekek,
Az egykoron
Fiatal fűzfák,
Immár
Hogyan súrolják
Felszínét.
És hallgatom
Nyári
Idegen vándorok
Dallamát,
Mit távolról
Sodor a szél
Felém,
Hegyek közül.
S kik a sikátorok közt
Lopva szöknének,
Búcsút
Pillantanának,
Távozóban.
Nekik,
Ha tehetném,
Kiáltanék
Lenn a partról:
„Maradjatok még velünk,
Hogy lássátok,
Mi ez a hely,
Amit mi
Az otthonunknak
Nevezünk.”
ÌVerspályázat részletek
a www.pestmegyelapja.hu-n
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központi, illetve kiemelt helyen találkozhatnak óriásplakáttal egy hónapon
át a hazai zöldség- és gyümölcsfogyasztók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kibővített eszköztárral kívánja elérni
a fogyasztókat, ezzel szolgálva a minél
hatékonyabb tájékoztatást, valamint segítve tagjait, tehát a hazai termelőket. A
köztestület „Itthonról Otthonra” címmel
életmód témájú Facebook-oldalt hozott
létre. Itt egész évben olyan látásmódformáló üzeneteket juttat el szórakoztató formában, amelyek segítik a hazai
termékekbe vetett bizalom erősítését. 

Bizonytalan
tendenciák
Ìfolytatás az 1. oldalról
A lakáspiac etalonja Budapest, ehhez
igazodnak a vidéki tendenciák is. Tavaly
a fővárosban meredeken (23,5 százalék)
emelkedtek az árak, az idei első negyedévben már lényegesen kisebb – bár még
így is jelentős – arányú (16,9%) volt
a drágulás. Ugyanez az adat a vidéki
városokban átlagosan 9,2 százalék, a
falvakban pedig 11,2 százalék volt. A
Pest megyét is magában foglaló középmagyarországi régió 9-10 százalékos
áremelkedést produkált egy év alatt. Az
idei első negyedév érdekes képet mutat. Míg az áremelkedés országosan
2,6 százalékos, Budapesten ennél 0,2
százalékkal, a vidéki városokban pedig
0,3 százalékkal kisebb, a kistelepülések
országos átlaga 3,8 százalék. A családi
házak piacán Budapesten 2014 óta átlagosan 100 ezer forinttal emelkedtek
a négyzetméterárak, csakhogy míg,
mondjuk, Soroksáron egy családi ház
négyzetmétere sokszor még a 200 ezer
forintot sem éri el, ugyanez például a
Rózsadombon akár a 400 ezret is meghaladhatja. A fővárosi agglomerációban
egyre keresettebbek a családi házak. Míg
három évvel ezelőtt az ingatlanvásárlók
alig több mint fele keresett önálló kertes ingatlant, addig tavaly ez az arány
már megközelítette a 90 százalékot.
Nem csoda, ha itt is felszöktek az árak:
ma 60 ezer forinttal többet ér minden
négyzetmétere egy-egy családi háznak,
mint 2014-ben. A hagyományosan drága Szentendrén, Budaörsön, Dunakeszin
stb. körülbelül 300 ezer Ft/m² áron kínálják a családi házakat, ám a megye
keleti, délkeleti településein a 200 ezer
Ft/ m² is jó árnak számít. 

2017. augusztus

Már 41 jogcímre lehet kérelmet benyújtani

Kifizették az agrártámogatásokat
A gazdák Pest megyében is határidőre jutottak hozzá az elnyert támogatásokhoz az
elmúlt napokban – hangsúlyozta dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a 2016-os egységes kérelem kifizetése és az idei benyújtása kapcsán.
PML
A kormánymegbízott elmondta, hogy a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31-i megszűnése
után az uniós és hazai agrár- és vidékfejlesztési támogatások kifizetésének
feladatát a Magyar Államkincstár vette
át, azonban a megyei kormányhivatalok
működtetik tovább az ügyfélszolgálatokat, és folytatják le a helyszíni ellenőrzéseket. Pest megyében ezt a munkát az
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály végzi. A Magyar Államkincstár
a tavalyi egységes kérelmekben igényelt
támogatásokra idén eddig 151,5 milliárd
forintot utalványozott, így a 2016. évi
előleg- és részfizetésekkel együtt 2017.
június 27-én országosan 411,4 milliárd
forint kifizetésénél tartunk az egységes
kérelemhez kapcsolódó támogatások
esetén. Ez az összeg az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 38,6 milliárd forint
többletet jelent. Idén összesen (az EK
idei évre eső kifizetései mellett az ös�szes EMGA, EMVA, a nemzeti jogcímet
idevéve) 197,21 milliárd forint kifizetése
történt meg június 27-ig. A kormánymegbízott a főváros és Pest megye illetékességi területéhez tartozó ügyfelek
kapcsán megemlítette, hogy 12 793 egységes kérelem alapján összesen közel 30
milliárd forintnyi támogatást utaltak ki.
A Pest Megyei Kormányhivatal Agrárés Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
határidőre – június 15. – sikeresen elvégezte a hozzá tartozó területalapú támogatás iránti kérelmek ügyintézését.

Pest megyében 12 793 kérelem alapján csaknem 30 milliárd forintnyi támogatást
fotó: katona lászló
utaltak ki

A kormánymegbízott az elbírált kérelmek számát és a főbb jogcímeken a
szakterület által jóváhagyott összegeket tekintve a 2017. június 15-i, illetve
június 27-i adatokat ismertette: „A Pest
megyében területalapú támogatásra
(SAPS) beadott kérelmek száma 10 121,
ezekre több mint 14,5 milliárd forintot fizettek ki. A zöldítésre benyújtott
10 085 egységes kérelemre több mint
8 milliárd forintot utaltak ki. A Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés (VP-AKG)
esetében az 511 jóváhagyott kérelemre
közel 2 milliárd forintot fizettek ki. A
Vidékfejlesztési Program Ökológiai
gazdálkodás támogatása (VP-ÖKO)
esetében a 146 beadott kérelemre pedig

közel 384 millió forintot adtak a pályázóknak. Az idei egységes kérelmek
beadásával kapcsolatban dr. Tarnai
Richárd a következőket mondta: „2017.
április 7-én megnyílt az egységes kérelem benyújtó felülete. A 2017. évi
egységes kérelem keretében a korábbi
36 jogcím helyett immár 41 jogcímre,
intézkedésre lehet kérelmet benyújtani
vagy adatszolgáltatási kötelezettséget
teljesíteni. A szankciómentes benyújtás
2017. május 15-én lezárult. Eddig az
időpontig országosan 172 401 kérelmet
nyújtottak be az igénylők, 2017. június 9-ével bezárólag összesen 176 323
kérelem érkezett be, tehát a szankciós
időszakban beérkezett kérelmek száma
megközelítette a négyezret. 

NAV-levél tartozásról, túlfizetésről
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október végéig mintegy egymillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről
adó-, illetve vámtartozása vagy túlfizetése van.
Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemben kétezer
forintnál több tartozása vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok
szerint. A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítőt is találhat a postalá-

dájában, aki fizetési kötelezettségét tavaly nem vagy csak késedelmesen
teljesítette.
A most érkező kivonatokon az adóés vámfolyószámlák egyesítése miatt
már a vámtételek is szerepelnek. Akik
tartoznak, illetve késedelmi pótlékot
kell fizetniük, kötelezettségeiket csekken, átutalással, bankkártyával vagy
esetleges többletük átvezetésével is
rendezhetik. Akik úgynevezett elektronikus bevallók, tehát kötelező a ne-

tes felületet használniuk, vagy 2016.
január 1. és 2017. június 12. között
önkéntesen nyújtották be elektronikusan bevallásukat, adatszolgáltatásukat,
adószámlájukat is elektronikusan követhetik, nem kapnak papíralapú értesítést. Az adószámla-kivonatot, illetve
a pótlékértesítőt mindenkinek célszerű
összehasonlítania a saját nyilvántartásával. Az adatok értelmezésében a kivonat mellékleteként megküldött „Tájékoztató” segít. 
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EGYRE NÉPSZERŰBB A KERÉKPÁROS TURIZMUS

Több kerékpárút lesz Pest megyében

 Halló...
Hadházy Sándor

A szabadidős kerékpározás lehetőségeinek megteremtése, a szolgáltatások
színvonalának
emelése
alapvető feltétele a kerékpáros turizmus növekedésének. Csupán az igazán
kerékpárosbarát országok
képesek arra, hogy nagyszámú külföldi biciklis turistát vonzzanak.

Pest megye 3. számú
választókerületének
országgyűlési képviselője

WB

Walter Béla
A nyár elején „A kerékpáros turizmus
magyarországi lehetőségei” címmel rendezett szakmai konferenciát a Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztosi Iroda és a Magyar
Kerékpáros Turisztikai Szövetség.
Révész Máriusz, a kerékpározásért és
az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a jövő évi
költségvetésben 11 milliárd forint áll
rendelkezésre a kerékpáros úthálózat
fejlesztésére, amely az uniós forrásokkal kiegészülve elérheti a 15-20 milliárd forintot. A következő öt-hat évben
erre a célra mintegy 80-100 milliárd
forintot fordítanak. (Egyetlen európai
uniós ország sem használt fel akkora
összeget uniós forrásból kerékpárutak
építésére, mint Magyarország.) A pénz
tehát rendelkezésre áll, már csupán élni
kell a lehetőségekkel…
Bodor Ádámtól, az EuroVelo igazgatójától megtudtuk, hogy az Európai
Kerékpáros Szövetség becslése szerint
a kerékpározás éves pozitív gazdasági
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Hazánkban dinamikusan bővül a kerékpárutak hálózata

hatása körülbelül 200 milliárd euró,
s ebből 44 milliárd euró kapcsolódik
közvetlenül a kerékpáros turizmushoz.
A kerékpározók aránya kontinensünkön Hollandiában a legmagasabb (36
százalék), a második Dánia 23 százalékkal, a harmadik helyen pedig Magyarország áll 22 százalékkal.
Berencsi Miklós, a Nemzetfejlesztési
Minisztérium Kerékpáros Koordinációs
Főosztályának vezetője a kerékpáros
turisztikai fejlesztésekre igénybe vehető
GINOP- és VEKOP-pályázatok rendszerét ismertette, hozzátéve, hogy felettébb
fontos a meglévő útvonalak népszerűsítése, szükségesek a reális fejlesztési
célkitűzések, a jól előkészített projektek,
valamint a kerékpáros turizmushoz elengedhetetlen infrastruktúra és a szolgáltatások folyamatos javítása.

Piros vonal jelzi a kerékpárutak fejlesztésére kiírt pályázattal érintett szakaszokat

Szilasi László, a Tour de Hongrie
versenyigazgatója a kerékpársport turisztikai vonatkozásairól tartott előadást, amelyben hangsúlyozta a rangos
sportversenyek országimázst növelő
szerepét. A leghíresebb országúti kerékpáros körversenyek látványos televíziós közvetítései egy-egy alkalommal
százötven-kétszáz ország nézőit is a
képernyők elé ültetik. Ezek a sportműsorok az országimázs szempontjából
többet érnek, mint a nagy költségeket
felemésztő médiakampányok.
A nagyszámú érdeklődő részvételével megtartott szakmai konferencián
tizenegy meghívott előadó lépett pódiumra, akik egyebek mellett beszámoltak a hazai fejlesztések eddigi eredményeiről, ismertették a kerékpáros
turizmus élénkítését célzó javaslataikat és ötleteiket, szinte valamennyien
hangsúlyozva a fejlesztések összehangolásának fontosságát.
A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal sajtófőnökétől megtudtuk, hogy
közel kétmilliárd forintért épülnek kerékpárutak Pest megyében. Ambrus
András elmondta, hogy a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program
keretében tíz településen összesen 32 kilométer bicikliút épül mintegy 1,8 milliárd forint értékben. Nem titkolt cél, hogy
a mindennapokban növekedjen a kerékpáros közlekedést választók aránya.
A pályázati felhívásra települési önkormányzatok, illetve az általuk
létrehozott konzorciumaik nyújthattak
be támogatási kérelmet. A nyertesek
maximálisan 500 millió forint értékben építhetnek kerékpárutakat. Lapzártánkig támogatást nyert többek között
Gödöllő, Szentendre, Szigetszentmiklós és Cegléd. 

− Szentendre és környéke milyen vonzerőt jelent a kerékpáros turizmus számára?
− Szentendre a Dunakanyar kapuja.
Mediterrán jellegű belvárosával, történelmi emlékeivel, megújuló Dunapartjával, értékes állandó és időszakos
kiállításokat bemutató múzeumaival,
a Kárpát-medence népi építészetét,
tárgyi emlékeit, hagyományait őrző
skanzennel, kiváló éttermeivel számos programot kínál nem csupán a
helybéliek, de a turisták számára is. A
Dunakanyar többi települése kivétel
nélkül kimagasló természeti-táji, épített környezeti és kulturális értékekkel
dicsekedhet, ráadásul a Duna és a Pilis
hegyvonulatának természeti csodái is
egyre több turistát vonzanak ide.
− Mit tudhatunk a meglévő kerékpárutakról, illetve milyen további fejlesztéseket terveznek a most elnyert
pályázati pénzekből?
− Az elmúlt hetekben-hónapokban
egy kormánydöntésnek köszönhetően
elkezdődött az EuroVelo-6 kerékpárút
Pest megyei szakaszának előkészítése,
amely Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Szentendre és Budakalász
településeken keresztül egy kerékpáros
főutat alkot, és Komárom-Esztergom
megyén, valamint Győr-Sopron-Moson megyén át Bécset érintve a Duna
mentén kínál túralehetőséget. A program várhatóan 2020-ig valósulhat
meg. Valamennyi dunakanyari kerékpárút ehhez a főúthoz fog kapcsolódni,
és így válik teljessé. Elsőként a szentendrei szakasz készül majd el.
Szentendre közel 245 millió forint
támogatást nyert el, a pályázatban 30
milliós önerőt vállalt, így a támogatással együtt összesen 275 millió forint
fordítható a kerékpáros úthálózat fejlesztésére, az intézmények és a szolgáltatók, a HÉV, a belváros és a lakóterületek összekötésére. A tervek szerint a
nyomvonal forgalomtechnikai beavatkozásokkal, kerékpáros nyomkijelölésekkel, a Bükkös-patakon kerékpáros
híddal, új kerékpárúttal és a meglévők
felújításával valósul meg. E fejlesztéssel mintegy 8 km-es összefüggő kerékpáros úthálózat létesül, illetve újul
meg. Szükséges megjegyeznem, hogy
a helyi civil szervezetek igen aktívak
és segítőkészek, s fontos céljuk a gépkocsiforgalom csökkentése a kerékpárutak fejlesztése révén. 
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„Magyarok kenyere 2017” elnevezésű jótékonysági akció

Gazdák búzaadománya a rászorulóknak
A Búzagyűjtő Nap még nem régi tradíció: mindössze hét
éve született meg dr. Korinek László professzor agyában és lelkében a gondolat, hogy a megtermett búza
egy részét a gazdák felajánlásai alapján összegyűjtve,
majd lisztté őrölve, kenyérré sütve az arra rászoruló
gyermekek és családok megsegítésére használják fel.
Pál Attila
A gazdák kedvezően fogadták az ötletet, amit bizonyít, hogy évről évre több
búzát halmoznak fel az egyre gyarapodó gyűjtőhelyeken az országban és a
környező magyarlakta területeken is.
Az első esztendőben 10 tonnát küldtek
a malomba, ez a mennyiség azonban
csak az utána következő esztendők
adataihoz képest tűnik kevésnek. Egy
évvel később ugyanis már ennek a kétszerese, tavaly pedig már – nem elírás!
– 515 tonna gabona volt a gazdák adománya, és az idén is legalább ennyire
számítanak a szervezők.
Pest megyében az Ócsai Gazdakör
vállalta, hogy megszervezi és lebonyolítja a gyűjtést, s immár hetedik
esztendeje, hogy ünnepélyes kereteket
ad a jótékonysági akciónak, s ehhez
elnyerte a városi önkormányzat támogatását is.
Július 29-én, a Városháza előtti téren már reggel 9 óra körül sorakoztak
az alaposan megrakott kisteherautók,
furgonok, sőt személyautók is, hogy
az úttest mentén sorakozó raklapokra
felhalmozzák a búzával teli zsákokat.
Közben az egybegyűltek szórakoztatásáról a Varga Band (mulatós és popzenével), valamint a Flashdance és az
Energy Kids táncegyüttes gondoskodott.
Az adminisztrációt – a gazdák sorra
bediktálták az általuk hozott mennyi-

séget, s erről emléklapot kaptak – követően először Bukodi Károly, Ócsa
polgármestere mondott köszönetet a
gazdáknak, hangsúlyozva, hogy „szűkös időkben a magyarság mindig ös�sze tudott fogni, még ha máskor sok
vita is támad közöttünk”. Kerepeczki
Ferenc, az Ócsai Gazdakör vezetője hasonló gondolatokat fogalmazott meg,
mondván: természetes, hogy segítenek,
hiszen „összeszorul az ember szíve, ha
gyerekekről, különösen, ha éhező gyerekekről hall”. Dr. Korinek Ferenc professzor – a Magyarok Kenyere akció
ötletgazdája – elmondta, hogy idén a
Kárpát-medence szinte minden szegletéből érkező búza mellé a kenyérsütéshez az erdélyi, Hargita megyei

A Kárpát-medence szinte minden szegletéből érkezik búza

Csak Ócsán legalább 100 mázsa búza gyűlt össze 

Parajdról küldik a sót, Szlavóniából a
kovászt és a Tisza forrásából merített
víz egészíti ki a hozzávalókat.
Dr. Péter Mihály – az akciót felkaroló, szervező – Nemzeti Agrárkamara
(NAK) Pest megyei elnöke a kamara
szerepe mellett felvázolta, hogyan terjedt és bővült évről évre a búzagyűjtés,
s hogy tavaly már 81 gyűjtőponton
több mint háromezer gazda jelentkezett a felajánlott legalább kettő-három,
de többnyire inkább 10-15 zsák „élettel”. Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, a Pest Megyei Kormányhivatal
vezetője felszólalásában azt fejtegette,

A nyári hónapokban sem pihen a VOSZ
A vállalkozók számára nincs „uborkaszezon”. Nem pihenhetnek a turisztikához, idegenforgalomhoz kapcsolódó
vállalkozások és az agrárium sem.
A jogalkotók sem pihentek. Több,
a vállalkozásokat érintő jogszabály is
született, egyebek között a közérdekű
nyugdíjas szövetkezetekről, tájékoztatta a Pest megye lapját Marjay Gyula, a
VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezetének elnöke. Ilyen típusú
szövetkezetet idén július 1-jétől alakíthatnak az öregségi nyugdíjasok, kedvező adó- és járulékszabályok mellett.
Már megjelent a jogszabály a 2018. jú-

lius 1-jétől esedékes online számlázásról
is, mely szerint közvetlen bekötést kell
biztosítani a számlázórendszereken keresztül a NAV-hoz. A VOSZ BPMRSZ

Jó hangulatban zajlott a tavalyi Üzletember-találkozó

szervezi a 20. Üzletember-találkozót,
amely szeptember 2-án lesz Budapesten,
a XIV., Mogyoródi út 130. alatti Sportközpontban. A hagyományos szakmai
programok, mint például az adó- és pályázati tanácsadás mellett újdonság lesz
a Nyitott Fórum, ahol államtitkárokhoz,
kormányhivatali és NAV-vezetőkhöz
lehet kérdést intézni a hivatali bürokráciával kapcsolatosan. Nem marad el
a vállalkozói kispályás focibajnokság,
asztalitenisz, kosárdobó-verseny és a
hagyományos „magyar ételek magyar
alapanyagból” elnevezésű vállalkozói
főzőverseny sem. 

fotók: katona lászló

hogyan, milyen formákban és összefüggésekben, szólásokban, közmondásokban jelenik meg a kenyér szó a
magyar nyelvben, ami hű tükre annak,
hogy sokkal több ez számunkra, mint
csupán egyfajta táplálék. Jakab István
országgyűlési alelnök, a MAGOSZ elnöke köszönő szavai után ökumenikus
hálaadást tartottak.
A rögtönzött becslés alapján idén
csak Ócsán legalább 100 mázsa búza
gyűlt össze, amit a helyi szervezők babgulyással, s a jó ebédhez szóló nótacsokorral – Fehér Eszter ürömi népdalénekes előadásában – köszöntek meg. 

Állásles
Csomagolókat, gépkezelőket
keresünk
2 műszakos (12 órás) munkarendbe
a Prologis ipari parkba, valamint

raktárosokat
2 műszakos munkarendbe
az alsónémedi raktárba.
Ingyenes céges busszal a bejárás
Dabas irányából megoldott.
Felvételi interjú:
2017.08.31., csütörtök 13.00 óra,
Dabas, Kossuth Művelődési Központ,
Szt. István u. 58.

Érd: 06-70-342-1653
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Szerb búcsú szőlőszenteléssel Szentendrén

Aszód Fesztivál
az idén is
Immáron 27. alkalommal csalogatja a Galga mentieket az Aszód
Fesztivál, amely ezúttal is három
estén ígér élvezetes és ingyenes
koncerteket, illetve más szórakozási lehetőséget az érdeklődőknek.
A rendezvényt idén is nagyszabású
tűzijáték zárja majd. A fesztiválnak
ezúttal is része a Szent István-napi
ünnepség, amelyet augusztus 20án 10 órakor tartanak a Szent István téren. Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott mond ünnepi
beszédet, majd sor kerül a kenyérszentelésre. Az augusztus 18-án
este 19 órakor kezdődő fesztiválon
ismert előadók szórakoztatják a
közönséget, többek között Dobrády
Ákos, Janicsák Veca, Szabó Ádám
és Peter Sramek. A programok ingyenesek, s a szervezők mindenkit
szeretettel várnak. 

7 milliárd forint
fejlesztésekre
61 mikro-, kis- és középvállalkozás
nyert el összesen 3 milliárd forintot
telephelyeik fejlesztésére Pest megyében, 53 önkormányzat pedig összesen
4 milliárd forintot a belterületi utak
gazdaságfejlesztési célú felújítására. A
Nemzetgazdasági Minisztérium Pest
megye célzott fejlesztését szolgáló programjának első két felhívására többszörös
túligénylés érkezett be, így a tárca kétmilliárd forinttal megemelte az eredeti
támogatási keretösszeget – nyilatkozta
Rákossy Balázs, az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár.
A kormány kiemelt ügyként kezeli a
Pest megyei vállalkozások megerősítését, versenyképességük növelését, s
fontosnak tartja, hogy olyan pénzügyi
támogatási lehetőségek álljanak rendelkezésükre, mint a hasonló fejlettségi
szintű megyék vállalkozásai számára. 

Augusztus 18-án és 19-én tartják
meg a városban a hagyományos
szerb búcsút. Az egyházi ünnep mellett az új szőlő megszentelése is központi eseménye lesz a rendezvénynek, amelyre gasztronómiai vásárral,
koncertekkel, táncházakkal, s késő
estébe nyúló kólózással várják a látogatókat. A búcsú alkalmat kínál arra,
hogy jobban megismerhessük a szerb
népszokásokat, népviseleteket. A Duna-korzón felállított gasztronómiai
vásárban hagyományos szerb ételeket és italokat kóstolhatunk meg. A

Egy csípős program
Ötödik alkalommal rendezik meg a Nagymarosi
Csípős Fesztivált, a
gasztromazochisták,
a csípőskedvelők és
a chilitermesztők országos és nemzetközi
ünnepét. Augusztus 26-án
kora reggeltől éjfélig csípős finomságok
minden formában és mennyiségben, valamint szórakoztató programok az egész
család számára! 

Belecsapnak a lecsóba
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
augusztus 19-én Szigetmonostorra, a
horányi Piac térre, a Monostori Lecsófőző Verseny elnevezésű gasztronómiai megmérettetésre. A másnap
hajnalig tartó programok tartalmas
és lecsókban gazdag kikapcsolódást
ígérnek. 

Krisztus színeváltozásának ünnepére
szentelt
Preobrazsenszka-templom
búcsúja a XVIII. század folyamán
Szentendre legjelentősebb ünnepe
volt. Az ortodox egyházi hagyomány
szerint ezen a napon szentelik fel az új
szőlőt. A búcsú legfontosabb eseménye az ünnepi istentisztelet, majd a liturgiát követő délutáni vecsernye, valamint a templomkertben tartott népi
mulatság, zene és tánc. A vecsernye
után az egyházközség hagyományosan borral kínálja a templomkertben
egybegyűlt vendégeket. 

Ezer kilométer plusz
Az elmúlt évek során több mint
850 kilométer kerékpárút
épült Magyarországon, s az
előttünk álló esztendőkben
még legalább ezer kilométer
megépítését tervezik. Ezzel a
hazai bringautak hossza 2020ig megközelítheti vagy elérheti az
5500 kilométert. Hazánk szinte valamennyi régiójában épülnek új
bicikliutak, s a kitűzött cél
elsősorban az, hogy a
beruházások ne csak
„pontszerűek”, illetve szakaszosak
legyenek, hanem
összefüggő hálózatot alkossanak
a kerékpárutak Magyarországon. 

Megismerhetjük a szerb népszokásokat,
népviseletet

Milák Kristóf
a legjobbak között
Egy tárnoki versenyző, Milák Kristóf volt a budapesti úszó-világbajnokság legnagyobb felfedezettje. A
mindössze 17 éves sportoló háromszor döntötte meg a junior világcsúcsot a Duna Arénában, miközben Cseh László országos rekordját
is felülmúlta 100 méter pillangón.
Milák a döntőben 50,62 másodperces idővel ért célba, s csak az amerikai Caeleb Remel Dressel volt gyorsabb nála, így ezüstérmet vehetett
át. A tárnoki úszó versenyszezonja
ezzel nem ért véget, hiszen a felnőtt-világbajnokság után következik számára az ifjúsági vb, ahol
egyértelműen éremesélyes. 

Pest megyeiekkel nyert világbajnokságot
az U17-es női strandkézilabda-válogatott
Azok után, hogy a magyar lányok csupán Norvégia visszalépésével jutottak ki a
mauritiusi vb-re, sikerült elég nagy meglepetést okozniuk, ugyanis az U17-es női
strandkézilabda-válogatottunk világbajnoki címet szerzett. Íme a Pest megyei versenyzőkkel ékes világbajnoki keret: Benzsay Rebeka (Szentendre), Braun Csenge
(Dunaújváros), Gajdos Dorottya Fanni (Szentendre), Hadfi Gréta (Salgótarján), Király Réka (Érd), Landi Gabriella (Érd), Léránt Sára (Szentendre), Pintér Klaudia (KSI),
Vitovszki Veronika (Szentendre), Wágner Virág (Érd). 

hirdetés

Szikora Róbert
és az R-GO

Rendőrkutyás
bemutató

DESPERADO

UTCABÁL

Video Disco

Deniz

Zoltán Erika

Motoros találkozó
Tűzzsonglőr Show

Szekeres Adrien

KELEMEN
KABÁTBAN
L.L. Junior
A Két Zsivány
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Vidámpark
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https://www.facebook.com/nyaregyhazafesztival
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Kedves Rejtvényfejtők!
Júliusi rejtvényünk megfejtése: Az Angyalosház Kiskunlacházán.
A helyes választ beküldők közül 1 db 5000 Ft értékű fürdőbelépőt nyert a Leányfalu Termálfürdőbe
Franges Krisztina (Pécel), Szabó Virág: Szeretettel
vár Pest megye című könyvét pedig Tusán János (Budapest) olvasónk nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk.

MEGBÍZÁS

KATONAI
KIFEJEZÉS

ROSSZ,
VACAK

FORTÉLY

MISTER,
RÖVIDEN

KALUGA
FOLYÓJA

A megfejtések beérkezési határideje:
2017. augusztus 30.
A helyes választ beküldők között 2 db jegyet sorsolunk ki az október 14-i Anconai szerelmesek című zenés vígjátékra Buch Tibor és Gregor Bernadett főszereplésével, a Ráckevei Vénusz Színház felajánlásával,
továbbá Szabó Virág: Szeretettel vár Pest megye című
könyvét, a Pest Megye Önkormányzata felajánlásával.
A szerencsés nyertesek nevét a szeptember 13-án
megjelenő lapszámunkban közöljük, nyereményeiket
pedig postázzuk a megadott címre.
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– Pilisvörösvár Fő u. 66.
– Ráckeve
Szent István tér 4.
– Szentendre Dózsa György u. 8.
– Szigetszentmiklós
		
ÁTI Szolg. Közp.
– Szob
Szent Imre u. 12.
– Vác
Március 15. tér 11.
– Vecsés
Szent István tér 1.

Egyéb terjesztési pontok:

– Pest Megyei Önkormányzat
Budapest, Városház u. 7.
– Pest Megyei Kormányhivatal
Budapest, Városház u. 7.
– NAK Pest megyei és fővárosi
Szervezet
Budapest, Fehérvári út 89–95.
– Halászy Károly Művelődési Ház
Járási Hivatalok:
Alsónémedi Dózsa Gy. tér 2.
– Aszód
Szabadság tér 9.
– Premier Outlets Center
– Budakeszi
Fő u. 179.
Biatorbágy, Budaörsi út 4.
– Cegléd
Kossuth tér 1.
– Nemzeti Adó- és Vámhivatal
– Dabas
Szent I. tér 1/B
Budapest, Kresz Géza u. 13–15.
– Dunakeszi
Fő út 143.
– Hírnök Média
– Érd
Budai út 10.
Mogyoród, Nagyhomoki út 10.
– Gödöllő
Kotlán Sándor u. 3. – EMKE Irodaház
– Gyál
Kőrösi út 112–114.
Budapest, Rákóczi út 42.
– Monor
Kossuth u. 78-80.
+ további 83 terjesztési hely (ügy– Nagykáta
Dózsa György út 2. félszolgálatok, művelődési házak,
– Nagykőrös Szabadság tér 4.
könyvtárak, orvosi rendelők stb.)

Információk: terjesztes@pestmegyelapja.hu
www.pestmegyelapja.hu
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– Ráckeve
Szent István tér 4.
– Solymár
József A. u. 1.
– Sóskút
Szabadság tér 1.
– Szada
Dózsa Gy. Út 88.
– Szigetszentmiklós
		
Kossuth u. 2.
– Szentendre Városház tér 3.
– Szob
Szent Imre u. 12.
– Tahitótfalu Kossuth L. u. 4.
– Taksony
Fő u. 85.
– Tápiószecső Deák F. út 18.
– Tököl
Tököl, Fő u. 117.
– Újhartyán
Fő u. 21.
– Üllő
Templom tér 3.
– Vecsés
Szent István tér 1.
– Veresegyház Fő u. 35.
– Zsámbok
Bajza tér 10.

FARMERMÁRKA

BAZ
MEGYEI
TELEPÜLÉS

Pest Megye Lapja terjesztési pontok:
– Aszód
Szabadság tér 9.
– Biatorbágy Baross G. u. 2/a
– Cegléd
Kossuth tér 1.
– Ceglédbercel Pesti út 61.
– Dabas
Szent István tér 1/b
– Diósd
Szent István tér 1.
– Dömsöd
Petőfi tér 6.
– Dunaharaszti Fő út 152.
– Dunavarsány Kossuth u. 18.
– Ecser
Széchenyi u. 1.
– Galgahévíz Fő u. 143.
– Gyál
Kőrösi út 112-114.
– Hernád
Köztársaság út 47.
– Hévízgyörk Kossuth L. u. 124.
– Iklad
Ráday tér 1.
– Kakucs
Fő u. 20.
– Kocsér
Szent István tér 1.
– Maglód
Fő u. 12.
– Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
– Nagykőrös Szabadság tér 5.
– Nyáregyháza Nyáry Pál út 35.
– Ócsa
Bajcsy-Zs. u. 2.
– Örkény
Kossuth L. u. 2.
– Pécel
Kossuth tér 1.
– Perbál
Fő u. 6.
– Piliscsaba
Kinizsi P. u. 1-3.
– Pomáz
Kossuth L. u. 23.
– Püspökhatvan
		
Kertsor u. 25.

KÉT ELLENTÉTES
IDEGEN
JELENTÉSÛ IGEKÖTÕ;
IGÉK
ÉSZT NYELVEN
KÉPZÕJE
KESERÛT JELENT

NÉVELÕ

FELÚJÍT

Augusztusi lapszámunkban is egy Pest megyei látnivalót 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!

Polgármesteri Hivatalok:
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www.pestmegyelapja.hu

LATIN
KÖTÕSZÓ
LÓBETEGSÉG

MAGNÓSZALAG
TARTÓJA
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Velkey Ádám hét érmet nyert a szervátültetettek világjátékán

A ceglédi sprinter két
világcsúcsot futott
Összesen hét érmet, közte három aranyat nyert Velkey
Ádám a XXI. szervátültetettek világjátékán a spanyolországi Malagában, ahol 52 ország mintegy 2300 sportolója indult.
Ambrus Gábor
A ceglédi sprinter esélyesként utazott a
játékokra, hiszen a két évvel ezelőtti viadalon is ő győzött 100 és 200 méteres
síkfutásban, valamint a 4x100-as váltóval és súlylökésben is. Ezúttal a címvédésen túl az is a céljai között szerepelt,
hogy mindkét távon világcsúcsot érjen
el. Ez is sikerült neki a klasszikus sprintszámban 11,10 másodpercre javította az
1987-es 11,18-as rekordot, míg 200 méteren 23,41 másodperccel megdöntötte
az 1997-es 23,49-es csúcsot.
„Tagadhatatlanul jó érzés volt magyarnak lenni Malagában is. Sprinter
vagyok, az idei fedettpályás országos
bajnokságon, 60 méteren az egészségesek között sikerült a hetedik helyet

megszereznem, célom, hogy jövőre dobogóra állhassak, 100 méteren pedig jóval 11 mp-en belüli időeredményt érjek
el” – tervezi a sprinter.
Velkey Ádám a világjátékokon súlylökésben ugyancsak a legjobbnak bizonyult, míg a 4x100-as és a 4x400as váltóval a második helyen végzett,
kislabdadobásban és gerelyhajításban
pedig harmadik lett.
A sportember éppen tíz éve egy genetikai betegség miatt veseátültetésen esett
át. „Születésem óta tudni lehetett, hogy
veseátültetésre lesz szükségem. Két testvérem és édesanyám is szervátültetett.
Tizenöt éves voltam, amikor sor került
a műtétre. Ikertestvéremet előtte három
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Velkey Ádám 100 méteren 11,10 másodpercre javította az 1987-es 11,18-as rekordot

hónappal operálták, így volt némi rálátásom, mire számíthatok” – mondta
Velkey, aki operációja előtt focizott és
karatézott, de az átültetés után a testi ütközéssel járó sportok nem jöhettek számításba. „Tizennyolc-tizenkilenc éves
voltam, amikor rátaláltunk testvéreimmel a cross fitt multifunkcionális edzésformára. 2014-ben megismerkedtem az
atlétikával, s azóta ez a nagy szerelem.
Még abban az évben sikerült kvalifikációt szereznem a szervátültetettek Európabajnokságára, s Krakkóban megnyertem

a 100 és 200 métert, a súlylökést és
győztünk a 4x100-as váltóval” – sorolta eredményeit. Velkey Ádám a felnőtt
szabadtéri országos bajnokságán egy sérülés miatt nem indulhatott. Nagy célja,
hogy a jövőben rajthoz álljon a magyar
bajnokságon, bejusson a döntőbe, és 11
másodperc alatt érjen célba.
Az 52 fős magyar válogatott 18
arany-, 23 ezüst- és 35 bronzérmet
szerzett a szervátültetettek világjátékán,
ezzel az éremtáblázaton a kilencedik helyen végzett. 

