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Pest Megye Lapja

De nehéz az iskolatáska… 
Mint minden szeptemberben, idén is az iskolakezdésé a főszerep, a családok már jó pár 
héttel szeptember elseje előtt megkezdték a készülődést – jelentős anyagi és energiaráfor-
dítással –, és még jó néhány napig erről is szól majd a szülők és gyermekek élete. Hogy 
kinek milyen nehéz az iskolatáska, azt persze intézménye és oktatási rendszere válogatja.
PML

A nyári hónapok, a családi vakáció, 
a strandolás, focizás, biciklizés és lo-
vaglás után van, aki lelkesen, de akad 
olyan is, aki elkeseredetten tért visz-
sza az iskolapadba. Szeptember else-
jén az ország valamennyi iskolájában 
becsengettek, igaz, a tanévnyitó után 
könnyedebb nap várt a diákokra: a 
könyvek átvétele, osztályfőnöki órák. 
Szeptember negyedikén annak rend-
je és módja szerint megkezdődött az 
ország iskoláiban az oktatás, és a kö-
vetkező nyári szünetre egészen 2018. 
június 15-ig kell várniuk a diákoknak, 
akik idén 180 tanítási nappal szá-

Az idei tAnév 180 tAnítási nApból áll

molhatnak majd (a gimnáziumokban, 
szakgimnáziumokban, szakközepek-
ben és szakiskolákban akár egy-két 
nappal kevesebbel). És mikorra a kisdi-
ákok lassan megszokják az „új” életfor-
mát, az ősszel érettségizők már minden 
bizonnyal az október közepi vizsgákra 
készülődnek. Idén az írásbelik október 
13-án a nemzetiségi nyelvvel kezdőd-
nek. A tavaszi érettségik hivatalosan 
2018. május 4-én indulnak, de a so-
kaknak kezdetet jelentő magyar érett-
ségi írásbelije május hetedikén lesz. 

Habár az új órarendet még talán 
most tanulják a diákok, az már so-

kakat foglalkoztat, mikor lehet majd 
későn kelni, egész nap játszani, szó-
rakozni. Az idei tanévben az őszi szü-
netig még van pár hét, október 30. a 
hivatalos kezdete és november 3-ig 
tart majd, igaz, az utolsó októberi és 
az első novemberi hétvége is beleesik 
majd. A téli szünet előtt december 22-
én kell utoljára iskolába menniük a 
nebulóknak, és 2018-ban január 3-án 
ülnek be először az iskolapadba. A ta-
vaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
március 28-án lesz, és április 4-én, a 
húsvéti ünnepek után kell újra iskolá-
ba menni. 

Mintegy 1 millió 200 ezer általános iskolás és középiskolás kezdett idén fotó: katona lászló

A Ráckevei vénusz színház a Minket nem lehet elfelejteni című zenés víg-
játékkal kezdi évadját szeptember 16-án. Ì Részletek a www.pestmegyelapja.hu oldalon.

Kodály Zoltán 
pest megyéből 
származó 
népdalgyűjtései
Kodály Zoltán zeneszerző, népdalkuta-
tó, zenepedagógus születésének 135. és 
halálának 50. évfordulója alkalmából 
2017-ben országszerte Kodály-emlék-
évet tartanak a kulturális és az oktatási 
intézmények, de voltak és lesznek is 
még idén zenei programok a nagy ze-
neköltő tiszteletére határainkon túl is.

Kodály a műveltség meghatározó 
elemének tartotta a zenét, műveltségen 
pedig nem egyszerűen valamiféle így-
úgy felhalmozott ismeretanyagot ér-
tett, hanem morális tartalommal is bíró 
emberi minőséget. Azt vallotta, hogy 
zene nélkül teljes ember nem létezik, a 
zene lelki táplálék, semmi mással nem 
pótolható örömforrás, melynek birto-
kában teljesebb és boldogabb emberek 
leszünk. Úgy gondolta, hogy a magyar 
népzene igazi valósága csak eredeti 
forrásokból, a nép ajkáról ismerhető 
meg. Első népdalgyűjtő útjai gyer-
mekkora helyszínére, a számára korai 
népdalélményeket adó Galánta kör-
nyékére vezettek. Kodály Zoltán nép-
zenekutatói munkássága zeneszerzői 
tevékenységével párhuzamosan, azt 
megtermékenyítve bontakozott ki, már 
1905-től. Később zenepedagógiai el-
gondolásaiban is fontos szerep jutott a 
népdaloknak. Az északi határvidéken, 
később Erdélyben, majd a bukovinai 
székely falvakban tett népdalgyűjtő 
útjairól sokat tudunk, ám arról talán 
kevesebbet, hogy Kodály Pest megyé-
ben is gyűjtött népdalokat. 

Terék József zenész, népzenekuta-
tó megpróbált utánajárni annak, vajon 
Kodály Zoltán megyénkben milyen nép-
dalokat gyűjtött, sőt ebből az anyagból 
egy CD-lemez összeállítását, kiadását is 
tervezte. Mindarról, hogy mi történt az 
ötlettől a megvalósulásig, Terék József, a 
Pest Megyéért Emlékérem egyik tavalyi 
kitüntetettje számolt be lapunknak.

− Mindenekelőtt köszönet illeti Pest 
Megye Közgyűlésének elnökét, Szabó 
Istvánt, aki az első pillanattól kezdve 
erkölcsileg és anyagilag is támogatta az 
ötletemet. 

Ìfolytatás az 4. oldalon
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Az aszály sok kárt okozott a földeken

PML

- Befejeződött a kalászos gabonák beta-
karítása. Miről árulkodnak a számok?

- Az őszi búza országos termésátlaga 
5,22 t/ha, így a 958 ezer hektáros terü-
letről 5 millió tonna termést takarítottak 
be. A jelentések alapján általánosságban 
elmondható, hogy a Dunántúl egyes ré-
szein 50 százaléknál magasabb a beta-
karított malmi minőségű búza aránya. 
Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Pest 
megyékben az őszi búza nagyobb része 
takarmány minőségű lett.

- A nyári meleg mennyiben befolyá-
solja a még lábon álló kultúrákat, kö-
zöttük is a legfontosabbat, a kukoricát? 

70
fiatal szakember számára rendezett mű-
holdas távérzékelési témájú nemzetközi 
tanfolyamot az Európai Űrügynökség 
(ESA), az NFM Magyar Űrkutatási Iroda 
(MŰI) és a gödöllői Szent István Egye-
tem „7th ESA Advanced Training Course 
on Land Remote Sensing” címmel. Öt 
földrész szakemberei sajátíthatták el a 
műholdfelvételek mezőgazdasági, kör-
nyezetvédelmi, erdészeti, várostervezési 
és egyéb alkalmazásainak legújabb eu-
rópai eredményeit a hatnapos tanfolyam 
keretében. 

A nyári eredmények meghAlAdják Az átlAgot
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hazánk európában a hetedik
PáL AttiLA

A nagy meleg miatt idén Magyaror-
szágon már augusztus közepén meg-
kezdődött az almaszüret, és várható-
an októberig tart. 

Idén mintegy 500-550 ezer tonna al-
matermés várható hazánkban, melyből 
150-200 ezer tonna az étkezési, a töb-
bi inkább ipari felhasználásra alkalmas. 
A mennyiséget az idei nyári kánikula 
még csökkentheti. A magyar fogyasztók 
körében hagyományosan a Gála, a Gol-
den, a Jonagold, az Idared, a Jonathan 
és a Red delicious számít a legnépsze-
rűbb fajtáknak. Pest megyében idén 905 
hektár almáskertre kértek területalapú 
támogatást. Az almatermesztő gazda-
ságok száma száz körül van, ebből 20-
25 számít nagynak. A legjelentősebb 
almatermő körzetek Dánszentmiklós 
és Ráckeve (148, illetve 124 hektár), de 
számottevő termelés folyik Vámosmiko-
la, Pomáz és Ócsa környékén, továbbá 
20-30 hektár körüli almások találhatók 
még a megye több településén. A hazai 

Befejeződött az aratás 
 fotó: katona lászló

Augusztus első felében a 
nyári aratási munkák befe-
jeződtek Magyarországon, 
az országos és megyei ered-
ményekről a Pest Megye 
Lapjának Czerván György 
államtitkár számolt be.

Pest megyei diákok jártak 
német testvérmegyénkben 
Egy ifjúsági természetvédelmi tábor ven-
dége volt 18 Pest megyei diák, akik közre-
működtek Ludwigsburg járás területeinek 
gondozásában. Az ifjúsági természetvé-
delmi táboroknak évente felváltva ad he-
lyet Ludwigsburg járás és Pest megye. A 
csereprogram elsősorban szociális és kör-
nyezetvédelmi jogi témákhoz kapcsolódó 
közös szakszemináriumokon és projekte-
ken alapszik.

A péceli Varázskulcs Közösség

Szeptemberben második tanévét kezdte 
meg Pécel legfiatalabb civil szervezete, a 
Varázskulcs Közösség. Az önkéntesekből 
álló csapat célja, hogy a helyi Gyermekjó-
léti és Családsegítő Szolgálattal közösen 
kiválasztott tucatnyi hátrányos helyzetű 
gyereknek esélyt adjanak egy, a szüleikénél 
boldogabb felnőtt élet megteremtésére. 
A tanév során rendszeres fejlesztő foglal-
kozásokat tartanak számukra, melyeken a 
résztvevő gyermekeket tanulmányi ered-
ményeik javításában és beilleszkedési prob-
lémáik enyhítésében segítik. A Varázskulcs 
Közösség önkénteseinek reménye szerint 
így ezek a gyerekek jobb eredménnyel vé-
gezhetik el az általános iskolát, s nagyobb 
eséllyel tanulhatnak majd tovább.

RÖviDen

almatermesztők és kiske-
reskedelmi láncok részére 
szervezett, a nemzetközi 
piaci helyzetet is ismerte-
tő szakmai megbeszélésen 
a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) szakembe-
rei felhívták a gazdák figyelmét, 
hogy ne tévessze meg őket a mostani 
keresleti piac és a várhatóan emelkedő 
idei termelői ár. Az ágazatban folyta-
tódnia kell a szerkezetátalakításnak és a 
technológiai fejlesztéseknek, a jövőben 
jelentősen növelni kell az étkezési alma 
arányát az iparival szemben. A hazai 
fajta- és ültetvényszerkezet 25 éve gya-
korlatilag alig változott, csupán az ültet-
vényterület 20-25 százaléka mondható 
korszerűnek. A versenyképességhez je-
lentős fejlesztésekre van szükség, ehhez 
a NAK minden szakmai segítséget meg-
ad a gazdálkodóknak.

Ráadásul a hagyományosan sok 
munkáskezet igénylő ágazatot erősen 
hátráltatja a munkaerőhiány. Ennek 

egyik lehetséges megol-
dását számos termelő a 
közfoglalkoztatás és a 
szezonális mezőgazda-
sági munka könnyebb 

és motivált átjárásában 
látja. Az EU-ban hazánk a 

hetedik legnagyobb – 25 ezer 
hektár – almatermő területtel rendelke-
zik. Magyarországnál csak Lengyelor-
szágban (165 ezer hektár), Romániában, 
Olaszországban, Franciaországban, 
Spanyolországban és Németországban 
termesztenek nagyobb területen almát. 

A NAK idén az alma fogyasztását 
ösztönző kampányt indít. Célja, hogy 
felhívja a fogyasztók figyelmét a jó mi-
nőségű hazai almára, és megismertesse 
a fajtaválasztékot. Az alma beltartalmi 
értékei kiválóak, ennek ellenére szerte 
a világon csökken a fogyasztása. Ma-
gyarország sem kivétel: míg korábban 
évente fejenként mintegy 30 kg almát 
majszoltunk el, ma már ennek alig több 
mint felét. 

- A kukoricanövény tavaszi és nyári 
fejlődését többször szakították meg ká-
nikulai periódusok, ám a legtöbb helyen 
mindig kapott legalább 5-10 mm csa-
padékot, ami segítette a száraz időszak 
átvészelését. A kukoricatáblák országos 
átlagban elfogadható növényállomá-
nyokat mutattak az elmúlt hónapokban 
jelentkező hőhullámok ellenére. A Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara július végi 
előzetes termésbecslése alapján 7,2 mil-
lió tonna kukoricatermés volt várható 
az országban az 1 millió hektáros vetés-
területen, de ezt az azóta bekövetkezett 
hőséghullám bizonyosan negatív irány-
ba befolyásolta. A becsült termésátlag 
körzettől függően nagyon erősen szórt. 

A végleges termésbecslést szeptember 
első felében készíti majd el a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara a Földművelés-
ügyi Minisztérium számára. 

- A Tápió-vidék, azon belül is Tá-
piószentmárton és térsége országgyűlési 
képviselője. Mennyire sújtotta az aszály 
a térséget és Pest megyét? 

- A kárenyhítési rendszerbe 2017.  
augusztus 21-ig beérkezett adatok alap-
ján 700 aszálykárra vonatkozó beje-
lentés érkezett összesen 25 298 hektár 
területre. A legnagyobb területen, 5804 
hektáron Nógrád megyében, majd ezt 
követően 2211 hektáron Pest megyében, 
illetve 2089 hektár területen Csongrád 
megyében történt aszály miatti károso-
dás a termelők kárbejelentései alapján. A 
növénykultúrákat tekintve Pest megyé-
ben a legnagyobb területen, 677 hektá-
ron a napraforgó, 542 hektáron az őszi 
búza, míg 474 hektáron a kukorica ká-
rosodott. Tápiószentmártonban és köz-
vetlen térségében 2017. augusztus 21-ig 
jellemzően napraforgóra, kukoricára és 
lucernára tettek aszálykár-bejelentést, 
mintegy 40 hektár területre. 

A cikk teljes terjedelmében 
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.
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Walter Béla

A jogszabályok gyakori változásán túl 
az is nehezíti az érintettek tájékozódá-
sát, hogy az ellátások igénylése és azok 
megállapítása különböző szervek ha-
táskörébe tartozik. 

Mint megtudtuk, az EMMI irányítá-
sával működő Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság az országban 
összesen 112 bentlakásos intézmény és 
azok telephelyeinek fenntartói feladatait 
látja el, amelyek közül 66 szociális, 39 
gyermekvédelmi, öt vegyes (szociális és 
gyermekvédelmi is) és két egyéb típusú 
intézmény. A Szociális és Gyermekvé-
delmi Főigazgatóság Pest Megyei Kiren-
deltsége a megyében hét szociális és két 
gyermekvédelmi intézmény fenntartói 
feladatát végzi el.  Az ezen intézmé-
nyekben elhelyezettek száma megköze-
líti a kétezret, 2017-es költségvetésük 
pedig meghaladja a 4,6 milliárd forintot. 

A szociális gondoskodásra szorulók 
ellátására a rendszerváltás előtt kizáró-
lagos jogot formált az állam, néhány 
kivételtől eltekintve csak állami in-
tézményekben volt lehetőség szociá-
lis ellátás igénybevételére. Az utóbbi 
évtizedekben azonban más társadalmi 
szereplők, így civil szervezetek is be-
kapcsolódtak a szolgáltatási rendszer-
be. Pest megyében − tevékenységi be-
sorolásuk alapján − hozzávetőlegesen 

A rászorulók segítése kötelesség
A szociális ellátórendszer pest megyében

A hazai szociális ellátórendszer meglehetősen szerteágazó. Bizonyos ellátások az 
időskorúakat érintik, mások a megváltozott munkaképességűeket, a fogyatékkal 
élőket, megint mások a gyermeket nevelő nehezebb sorsú családokat. 

300 civil szervezet foglalkozik szociális 
ellátással. Az ágazat fontos szegmensét 
alkotó szociális ellátás és szolgáltatás 
területén meghatározó szerepük van az 
alapvető közösségi igényeket, szükség-
leteket megjelenítő és kielégítő öntevé-
keny szervezeteknek is.

Megyénkben egyébként megtalálha-
tó a hazai szociális ellátórendszer teljes 
spektruma. Az ellátórendszer intézmé-
nyei azonban még így is telítettek. Ez 
egyértelműen jelzi: további kapacitások 
szükségesek a felmerülő igények ki-
elégítésére. A probléma egyik kiindu-
lópontja azonban az, hogy nincsenek 
egyértelmű adatok, illetve felmérések 
a szükségletekről. Ez azt eredményezi, 
hogy azokon a településeken, ahol szo-
ciálisan érzékenyebbek a döntéshozók, 
és/vagy erősebb döntéshozói támoga-
tással rendelkeznek egyes szociális terü-
leten dolgozó szakemberek, és/vagy va-
lamely civil szervezet lobbitámogatást 
szerez egy adott ellátási formára, ott 
történnek fejlesztések, olykor akár a 
tényleges szükségletek jellegétől és tér-
beli megjelenésétől is függetlenül.

Az egyes településeken – állami 
normatívából és önkormányzati for-
rásokból − működő alapszolgáltatási 
központok szociális étkeztetést, házi és 
jelzőrendszeri segítségnyújtást, család-

Halló...

Pest megye 4. számú 
választókerületének
országgyűlési képviselője

Harrach Péter

WB

− Milyen változások történtek a szociá-
lis segélyezési rendszerben?   

− A rászorulók köre igen sokszínű, 
ezért az ellátásukról és támogatásukról 
gondoskodó tevékenység is az. Mind-
ezt a szociális törvény szabályozza. 
A törvény 1993-ban született, és az 
igényeknek megfelelően folyamato-
san változott. Végül meglehetősen 
bonyolulttá vált, ezért a közelmúltban 
a parlament leegyszerűsítette és két 
szintre bízta a szociális ellátás felada-
tát, a járási hivatalokra és a települési 
önkormányzatokra. A járásnál intézik 
az időskorúak járadékát (azok kapják, 
akiknek nincs saját nyugdíjuk), a fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatást, 
az egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatást, a közgyógy-
ellátást, valamint az ápolási díjat. Az 
önkormányzatok pedig települési tá-
mogatás néven adhatnak segítséget a 
rászorulóknak. Amíg a járási hivatalok 
által adott juttatás objektív feltételek-
hez kötődik, addig az önkormányza-
toké az általuk jól ismert rászorulók 
problémájához igazodik, vagyis egyedi 
igényeket elégít ki.  

− Választókerületének települései 
miképpen élnek az új segélyezési lehe-
tőségekkel? 

− Sok önkormányzat nyújt lakhatási 
támogatást az arra rászorulóknak. Az 
egyik nagyobb településen például ez 
havi 2500-5000 forint között mozog. 
Egy másik helyen a rászorulók albérle-
ti díjának felét az önkormányzat fizeti. 
Ismét máshol a közszolgáltatási díjhoz 
járul hozzá az önkormányzat. Több 
településen a téli tüzelő beszerzéséhez 
adnak támogatást, vagy ingyenesen 
szolgáltatnak tűzifát. Sok családnak 
gondot jelent az iskolakezdés, ezért az 
önkormányzatok többsége beiskolázá-
si támogatást nyújt. Egyik településen 
konkrétan meg is határozták a gyer-
mekenkénti 14 000 forintos segítséget. 
Egy másik településen − a rászorult-
ságtól függetlenül − minden gyermek 
szülei kapnak egy adott összeget. A 
legtöbb helyen temetési segélyt is fizet-
nek. Van ahol a krízishelyzetbe került 
családok átmeneti segélyt kapnak. Ta-
lálkoztam kamatmentes kölcsönnel is 
választókerületem néhány településén. 

Mindezek azt igazolják számomra, 
hogy az önkormányzati képviselő-
testületek többségében olyan emberek 
dolgoznak, akik érzékenyek a rászoru-
lók gondjai iránt. 

Szabadtéri program egy Pest megyei idősek klubjában fotó: bea istván

segítést, nappali ellátást és gyermekjó-
léti szolgáltatást egyaránt biztosítanak.

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy 
– némiképp leegyszerűsítve – mivel a 
települések saját felelőssége az alapel-
látások biztosítása, a megyéé pedig a 
szakellátásoké, bizonyos ellenérdekelt-
ségek is megjelenhetnek a rendszerben. 
Mindehhez hozzáadódik még a civil és 
forprofit szektor – egyébként üdvöz-
lendő, e megközelítésben azonban a 
helyzetet tovább bonyolító – jelenléte. 
A piaci szereplők ugyanis a megtérülő 
vállalkozásokra kaphatóak – a szociális 
területen elsődlegesen az idősotthonok 
építésére és működtetésére –, a civilek 
pedig inkább egy-egy speciális, ki-
emelt, lehatárolható célcsoportra össz-
pontosítanak, semmint a széles kört 
érintő, klasszikusnak tekinthető alapel-
látásokra. E képlet Pest megye vonat-
kozásában is érvényesnek tekinthető. 

A 2015-ös jogszabályi változások 
óta a Pest megyei önkormányzatok 
többsége kibővítette a segélyezésre vo-
natkozó rendeleteit, tehát több pénzt 
fordítanak e célra, ráadásul sokkal 
differenciáltabban. Persze, ahány ön-
kormányzat, annyiféle gyakorlat, ám 
az mindenképpen elmondható, hogy 
összességében az önkormányzatok bő-
vítették a segélyezési lehetőségeiket. 
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keresünk 
a Prologis ipari parkba 2 műszakos 
(12 órás) 3+3 (3 nap munka, 3 nap 

pihenő) munkarendbe. 
Kezdő órabér: br. 810-900 Ft 

+ 40%-os műszakpótlék 
+ 15.000 Ft cafateria/hó. 

Céges busszal a bejárás az alábbi 
településekről megoldott: Abony, 

Gödöllő, Nagykáta, Üllő, 
Alsónémedi, Dunaharaszti, Isaszeg, 

Pécel, Ráckeve, Szigethalom, 
Cegléd, Szigetszentmiklós, Dabas.

Csomagolókat, gépkezelőket 

Érd: 06-70-408-0585

 ÁllÁsles

Szeptember második hétvégéjén a szent-
endrei Postás strand a sportos prog-
ramoké volt. A helyi iskolák diákjai a 
hagyományos sportnapon több mint 
harmincféle sportágat próbálhattak ki 
a falmászástól a korfballig. Szombaton 
a Postásról rajtolt a IX. Pilis Tekerő ke-
rékpáros kalandtúra négy túratávval. 
A rendezvény arca az idén Kósz Zol-
tán olimpiai bajnokunk. Újdonság volt 
ebben az évben a legnagyobb kihívást 
jelentő extrém táv, a Profi100: ahol 100 
km hosszt és 2000 m szintemelkedést 
kellett legyűrniük a nevezőknek.. 

Iskolások próbálhatták 
ki erejüket

Hazánk két főbb szilvafajtája, a 
Stanley és a President a hetekben 
érik. Az utóbbi időszakban jel-
lemzően évente 45-70 ezer tonna 
szilva terem nálunk, ez az 1990-es 
évek eleji mennyiség fele-harmada. 
Üzemi termesztés 6600 hektáron 
folyik, de kedvelt gyümölcsünk a 
ház körüli kertekben is. A legje-
lentősebb termelőkörzet Szabolcs-
Szatmár-Bereg (1530 hektár), Bács- 
Kiskun (1513 hektár) és Pest (1067 
hektár) megye. A világ éves szilva-
termése 12 millió tonna, ennek az 
európai termelés körülbelül 10-15 
százalékát adja. Mindent összevet-
ve, a szilva közel fele Kínában te-
rem, s érdekesség, hogy a második 
helyen Szerbia áll. 

Megyénk is jelentős 
szilvatermesztő

„Ha felülök, hej, a pátyi határon”
Ìfolytatás az 1. oldalról
Ugyancsak köszönettel tartozom dr. 
Szalay Olgának, a Zenetudományi In-
tézet tudományos főmunkatársának, a 
nagyszerű Kodály-kutatónak, aki száz-
tíz kottát bocsátott a rendelkezésemre. 
Pest megyében Dabas (Gyón), Dömsöd, 
Gomba, Őrbottyán (Őrszentmiklós), 
Páty, Szigetszentmiklós, Tinnye, Tök 
és Váchartyán települések érintettek e 
népdalgyűjtések kapcsán. Kodály több-
nyire terepmunkával gyűjtött, de pél-
dául a budapesti Eötvös Collegiumban 
a diáktársaitól is kapott anyagokat. 
Ezekről a dalokról nem készültek hang-
felvételek, Kodály támlapos formában 
rögzítette azokat, vagyis lekottázta az 
egyes dalokat, s persze dokumentálta 
azt, hogy hol, mikor és kitől gyűjtötte 
az adott népdalt. És persze gondosan 
lejegyezte a dalszövegeket is…

− Kik játszották-énekelték fel a nép-
dalokat a lemezre?

− Saját együttesem, a Terék József 
és barátai tagjai közül Hrúz Szabolcs 
(hegedű), Pál Mihály (hegedű), Tóth 
Gergely (brácsa), Dezider Axmann 

X. Zebegényi 
Tökvilág Fesztivál 
Szeptember 30-án, szombaton ren-
dezik meg a X. Zebegényi Tökvilág 
Fesztivált. A nap folyamán számos 
program várja majd a festői Duna-
parti községbe látogatókat: színpadi 
előadások és kirakodóvásár, kéz-
műves foglalkozások és tökfaragó 
verseny. 

Programajánló

Szarvasbőgés a Pilis 
erdeiben
Szeptembertől októberig hallható a 
gímszarvasok nászéneke. Ez idő alatt 
szarvasbőgéstúrákat tartanak a Pilisi 
Parkerdőben és a Budakeszi Vadaspark-
ban több alkalommal – a Pilisi Parkerdő 
Zrt. tájékoztatása szerint. A túrák részt-
vevői erdész-vadász szakemberek ve-
zetésével ismerhetik meg az esti erdőt, 
és jó eséllyel hallhatják a szarvasbikák 
nászhangját is. Egy-egy alkalommal 
korlátozott létszámú érdeklődőt fogad-
nak, és a helyszínen részvételi díjat kell 
fizetni. Szükséges az időjárásnak meg-
felelő öltözet, valamint zseblámpa vagy 
fejlámpa.  A részvételhez előzetesen kell 
jelentkezni. 

(cimbalom), Szekeres Marcell Péter 
(nagybőgő), Kubinyi Júlia (ének), He-
tényi Milán (ének), valamint a Rajkó 
zenekar klarinétosa, Seres Vilmos, Bese 
Botond (duda), Birinyi József (citera). De 
hallható még a CD-n két kitűnő Tápió 
menti népdalénekes, Sass Éva és Hor-
váth Éva Sára, no meg a Haraszti ikrek, 
Julcsi és Marcsi, a Fölszállott a páva 
2015-ös „gyermekkiadásának” korábbi 
győztesei is. Jómagam nagybőgőn és 
tárogatón közreműködöm. Az előadás-
mód autentikus, a zenei stílus a 20. szá-
zad elejére jellemző.

− A Kodály Zoltán 1905 és 1923 kö-
zött Pest megyében végzett népdalgyűjtő 
munkájából készült válogatás címe: Ha 
felülök, hej, a pátyi határon. Mikor és 
hol lesz a lemezbemutató?

− Szeptember 24-én, vasárnap 
délután a szigetszentmiklósi Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház színház-
termében. Amit ígérhetek: a lemezbe-
mutató nem csupán a CD hanganyaga, 
hanem látvány szempontjából is igazi 
kuriózum lesz. 

Szadai képeslapok
Az ötezer lelkes Szada nagyközség − 
a Gödöllői-dombság kiemelkedően 
szép és kedvező fekvésű települése 
– a tájegység legmagasabb pontja, 
a Margita csúcs közelében, a Rákos-
patak mentén található. Nem csupán 
természeti szépségei okán remek 
kiránduló célpont, hanem épített 
örökségei is vonzóak lehetnek az 
idelátogatók számára. Talán kevesen 
tudják, hogy Szadán temették el Szé-
kely Bertalant, s a magyar történelmi 
festészet egyik legnagyobb alakjá-
nak emlékét a Műteremház Galéria 
máig őrzi. Külön érdekesség, hogy a 
községet felkereső turisták igényes 
kivitelű szadai képeslapok közül is 
válogathatnak. 

Dunakeszi–Budapest 
kerékpárút épülhet

Dunakeszi önkormányzata évek óta 
szorgalmazza, hogy megépüljön az 
EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút Bu-
dapest és Dunakeszi közötti szakasza. 
A bringaút kiépítése régóta várt fontos 
fejlesztés, amely a közlekedés bizton-
ságát is szolgálja, hiszen a kerékpá-
rosok jelenleg − a tiltás ellenére − a 
forgalmas 2-es főúton közlekednek. 

Téliszalámi-premier 
Gödöllőn
Megújult az egyedi ízvilágú, 
eredetvédett recept alapján, 
nemespenészes érleléssel és hi-
degfüstöléssel készített Budapesti 
Téliszalámi a Szent István Egye-
tem Élelmiszertudományi Karának 
munkatársai a Földművelésügyi 
Minisztérium Élelmiszeripari Főosz-
tályának szakmai támogatásával. 
„A 2009 óta nem gyártott specia-
litást a budapesti szakembergárda 
kimagasló mesterségbeli tudással, 
rátermettséggel alkotta meg – a 
szakma mestereitől származó ere-
detvédelmi termékleírás és szak-
tudás alapján. A szalámi egyedi 
jellegét többek között a különleges 
aromájú és illatú penészbevonat 
adja, melynek kialakulásához a 
Dunához közeli nyirkos levegő is 
hozzájárul. A szalámit Budapesten, 
a Dunától számított 1 kilométeren 
belüli területen készítik. A tradicio-
nális füstölést és érlelést az 1800-as 
évek végén kialakított technológia 
alapján manufakturálisan végzik” 
– mondta a bemutatón Friedrich 
László, az Élelmiszertudományi Kar 
dékánhelyettese. 

Alsónémedi Nagygödör tér 
09. 17. Búcsú
Gyál Peremvárosi horgásztó és pihe-
nőpark
09. 23. „Magyar halételek hagyomá-
nyai” – szabadtéri társas főzővetél-
kedő, sütés  
hernád Római katolikus templom
09. 16. 20.00   
Nyitott templomok éjszakája 
kistarcsa Simándy tér  
09. 16. Görhönyfesztivál 10.00-15.00
Város Napja 15.30-22.00
Piliscsaba Csaba-kert  
09. 23. 14.00 IV. Piliscsabai Lecsó-
fesztivál és Főzőverseny 
Ráckeve 
09. 16-17. Őszi ászok fesztivál – Hor-
gászok, vadászok, borászok, halá-
szok és egyéb ászok ünnepe 
Tahitótfalu
09. 23. Itthon vagy! Magyarország, 
szeretlek! Szüreti felvonulás, mu-
latság
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negyvenmilliárd kórházakra, rendelőkre
hét járóbeteg-szAkellátó épülhet, illetve újulhAt meg

Még az idén 25 kórház fejlesztése kezdődhet meg Bu-
dapesten és Pest megyében 40 milliárd forintból, mi-
után a kormány a nyáron döntött az Egészséges Bu-
dapest Program (EBP) végrehajtásával kapcsolatosan 
2017-ben szükséges forrás rendelkezésre bocsátásáról. 

PML

Erről nemrégiben az Egészségügy 5 
Dimenzióban című konferencián is 
beszélt Ónodi-Szűcs Zoltán egészség-
ügyért felelős államtitkár. A tervezésre 
18,3 milliárd, míg eszközbeszerzésre 
21,2 milliárd forint áll rendelkezésre. 
Emellett a KEHOP (Környezet és Ener-
giahatékonysági Operatív Program) ke-
retében egy Pest megyei és hét fővárosi 
kórház energetikai fejlesztésére kerül 
sor 11,1 milliárd forintból. A fővárosi és 
Pest megyei járóbeteg-szakellátás fej-
lesztésére 21 milliárd forintot költenek 
majd első ütemben, s ennek keretében 
hét járóbeteg-szakellátó épülhet, illetve 
újulhat meg – köztük két Pest megyei és 
öt fővárosi.                                                                                         

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
csaknem 2 milliárd forintot fordíthat 

majd informatikai fejlesztésekre és az 
orvosiműszer-ellátottság javítására, 
valamint konyhafelújításra, a járóbe-
teg-rendelő épületének tervezésére és a 
meglévő épületek komfortosítására. 

A ceglédi Toldy Ferenc Kórház is 
több mint egymilliárdból újulhat meg. 
Ebből központi sterilizáló gép beszer-
zésére, egyéb orvosi műszerek beszer-
zésére, informatikai fejlesztésekre 460 
milliót, míg a jelenlegi épület bővítésé-
re, a meglévő részleg felújítására, egy új 
tömb kialakítására, a hotelépület teljes 
rekonstrukciójára, továbbá a pavilonok 
teljes körű felújítására, a konyha és a 
mosoda építészeti és technológiai fel-
újítására, közműhálózati felújításokra 
további 646 millió forintot költhetnek. 

A váci Jávorszky Ödön Kórházban 

A váci Jávorszky Ödön Kórházban mint-
egy 600 millió forintnyi forrás áll majd 
rendelkezésre többek között az orvosi 
műszerellátottság javítására, informatikai
fejlesztésekre fotó: katona lászló

Ismét TOP100
2017-ben is 
megjelenik 

a Pest megye 
legnagyobb 

vállalkozásait 
bemutató 

Pest megye 
TOP100.

További információ és hirdetésfelvétel:
Kövecsesné Takács Tünde
Mobil: +36-30/9565-599

E-mail: takacs.tunde@cosmomedia.hu

toppest megye

1oo
A megye legnagyobb vállalkozásai

2017

hirdetés

korábban már voltak kisebb fejleszté-
sek, az Egészséges Budapest Program 
keretében pedig mintegy 600 millió 
forintnyi forrás áll majd rendelkezésre 
az orvosiműszer-ellátottság javítására, 
informatikai fejlesztésekre és új járóbe-
teg-épületre, illetve a meglévő épületek 
hőszigetelésére, árnyékolására, a lég-
technikai rendszerek cseréjére, átfogó 

fűtéskorszerűsítésre. Hasonló célokra 
(orvosi műszerekre, informatikára és a 
járóbeteg-ellátás fejlesztésére) fordíthat 
csaknem félmilliárd forintot a Török-
bálinti Tüdőgyógyintézet: megújulhat 
a kastély- és az élelmezési épület, vala-
mint egy rehabilitációs parkot is kiala-
kítanak a program keretében. 

Visegrádon a Szent Kozma és Dam-
ján Rehabilitációs Szakkórházban a töb-
bi között új diagnosztikai épületszárnyat 
építenek, és a régi épületrészben a kony-
hát is felújítják a 341 millió forintos 
fejlesztési forrásból. A kormányhatáro-
zat szerint a Nagykőrösi Rehabilitációs 
Szakkórház 250 millió forintból újulhat 
meg. Ebből az összegből az orvosimű-
szer-ellátottság javítása, az ápolást 
és rehabilitációt szolgáló eszközpark 
megújítása, informatikai fejlesztés, a 
két telephely épületének megújítása és 
klimatizálása valósulhat meg. 

Az Egészséges Budapest Program 
(EBP) keretében azonban még számos 
tennivaló van, hiszen kormánydöntés 
előtt áll a Semmelweis Egyetem XXI. 
Fejlesztési Projekt, amelyet – mint 
ahogy a fővárosi egyházi kórházi fej-
lesztéseket – ugyancsak összhangba kell 
hozni az EBP-vel. 
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750 éves Tápiószecső – Emlékkő Magdol-
na-telepen  fotó: varga józsef zoltán

hirdetés

A helyben foglalkoztatás önkormányzati cél
tápiószecső szeretné növelni A település megtArtóerejét

A központi régióból kilépő Pest megye számára a kor-
mány a költségvetésből százmilliós nagyságrendű fej-
lesztési célú támogatási összeget különített el, hogy 
2020-ig se álljanak le a fejlesztések. Tápiószecső pol-
gármesterével, Bata Józseffel a pályázati programokról 
és az eddig elnyert támogatásokról beszélgettünk. 

Békési GABrieLLA

– Melyik projektet emelné ki?
– A fenntartható közlekedésfejlesz-
tés Pest megyében című felhívásra 
Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Programra – VEKOP – nyúj-
tottunk be pályázatot, amelyet a Nem-
zetgazdasági Minisztérium Regionális 
Fejlesztési Programokért Felelős He-
lyettes Államtitkárság vezetője 124 
490 956 forint támogatásban része-
sített. Ennek keretében Tápiószecsőn 
új bicikliutakat építünk, és a jelenlegi, 
fejlesztésre szorulókat felújítjuk. Az 
említett projekt kivitelezése megkez-
dődött, remélem, minél előbb eljutunk 
a fizikai megvalósításhoz. Pályáztunk 
bölcsőde építésére is, ami eddig még, 
sajnos nem nyert támogatást. Égető 

problémát jelent a belterületi utak ál-
lapota, ezek felújítása és újabb szaka-
szok építése is a kiemelt célok között 
szerepel.

– A 2018-ig terjedő önkormányzati 
ciklusban melyek a településfejlesztés fő 
célkitűzései?

– Összességében a helyi lakosság 
életszínvonalának emelése, egy kom-
fortos település kialakítása, ahol jó 
élni, és ahol a fiatalok is szívesen te-
remtenek otthont maguknak. Az eddig 
elnyert pályázatok közül jelenleg egy 
óvoda felújítása zajlik, és most érte-
sültünk arról, hogy a közművelődési 
érdekeltségnövelő programunk is po-
zitív elbírálásban részesült. Nyertünk 
támogatást a védőnői épület és az Idő-

sek Klubja felújítására, a munkálato-
kat egy éven belül befejezzük.  

– Tápiószecső milyen szerepet tölt 
be a hozzá kapcsolódó kistérségben, és 
milyen a kapcsolata a szomszédos tele-
pülésekkel?

– Felújítjuk és korszerűsíthetjük a 
régi helyőrségi művelődési központot, a 

mai Kós Károly Művelődési Központ és 
Könyvtár épületegyüttesét és technikai 
rendszerét. Az intézmény a térség meg-
határozó központja ma is. Bár még nem 
ismerjük a rendelkezésünkre álló forrás 
nagyságát, de a ház felújítása rövidesen 
elkezdődhet. Tápiószecső infrastruktú-
rájának fejlesztése két szomszédos te-
lepülés, Tápióság és Tóalmás lakóinak, 
ingázóinak és az átutazóknak is fontos 
lehet, ezért a 31-es út idén induló felújí-
tása minőségi változást hoz.

– A főváros és a hozzá kapcsolódó 
gazdasági agglomeráció közelségéből 
adódóan csekély a munkanélküliség. A 
helyben foglalkoztatás növelése az ön-
kormányzatnak mégis igen fontos célja. 
Miért?

– Az iparűzési adó öt évvel ezelőt-
ti csökkentésével néhány vállalkozás 
letelepedett nálunk, szeretnénk még 
kedvezőbb környezetet teremteni a te-
lephelyet kereső vállalkozások számára. 
Településünk megtartóerejének növelé-
sét én a foglalkoztatás bővítése mellett 
a falusias életmód és az ezzel járó csa-
ládias hangulat, a hagyományok őrzé-
sében és megtartásában látom. Célom, 
hogy megkönnyítsem az itt lakók életét, 
mindennapjait. 
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Az augusztusi rejtvényünk megfejtése: A farmosi 
Kékbegy tanösvény.

A helyes választ beküldők közül 2 db Ráckevei Vénusz 
Színház-jegyet nyert az október 14-i Anconai szerel-
mesek című zenés vígjátékra dr. Földváry zsuzsanna 
(Ráckeve), Szabó Virág: Szeretettel vár Pest megye 
című könyvét Juhász Annamária (Tápiószentmár-
ton) olvasónk nyerte. Gratulálunk! A nyereményeiket 
postázzuk.

A szeptemberi 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 ne-
vüket és elérhetőségüket is!

A megfejtések beérkezési határideje: 
2017. szeptember 29.

A helyes választ beküldők között 1 db családi belépőt 
sorsolunk ki a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
(Skanzen) felajánlásával, továbbá Szabó Virág: Szeretet-
tel vár Pest megye című könyvét, a Pest Megye Önkor-
mányzata felajánlásával.  A szerencsés nyertesek nevét 
az október 18-án megjelenő lapszámunkban közöljük, 
nyereményeiket pedig postázzuk a megadott címre. 

KeDveS RejTvényFejTőK!
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„itthon motiváljuk, 
húzzuk egymást”
Idén már a felnőttek között nyert Európa-bajnoki 
aranyérmeket Lucz Dóra, aki Dunakeszin kezdte a ka-
jakozást, jelenleg pedig az Újpesti TE versenyzője. A 22 
éves sportoló távlati célja a 2020-as tokiói olimpia.

lucz dórA eb-ArAnnyAl tette le A névjegyét A felnőttek között

Lucz Dóra távlati céljai között a 2020-as tokiói olimpia az első  fotó: mti

AMBrus GáBor 

Lucz Dóra másfél évvel fiatalabb húgá-
val, Noémivel kezdett kajakozni 2004-
ben Dunakeszin, majd Anna húga is kö-
vette őket. „Nagyon jó volt a hangulat, 
ezért itt ragadtunk. Rasztotzky János és 
László Gizella voltak az első edzőink” – 
mesélt a kezdetekről. Az első nemzetközi 
sikerek 2009-ben jöttek, amikor 500 és 
1000 méteren is győzött, de csak másfél 
évvel ezelőtt dőlt el, hogy véglegesen a 
versenysport mellett dönt.

„Három éve edzőt váltottam, s Almási 
Nándorral folytattam a munkát, az Új-
pesthez szerződtem. Befejeztem a gim-
náziumot, majd a kajakozás lett a leg-
fontosabb” – mondta Lucz Dóra, aki 
jelenleg gazdálkodási és menedzsment 

szakon végzi tanulmányait. A korosztá-
lyos nemzetközi sikerek után – amelyek 
között két U23-as világbajnoki cím is 
található – idén bekerült a plovdivi fel-
nőtt Eb-re utazó csapatba. A bizalmat 
két aranyéremmel hálálta meg, tagja 
volt az 500 méteren győztes négyes-
nek, valamint egyesben 200 méteren is 
diadalmaskodott. „Sok fiatal került be 
most a válogatottba, akikkel korábban is 
együtt versenyeztem, így nem volt szo-
katlan a környezet, az idősebbek pedig 
nagyon kedvesek voltak. Jó volt nagy 
nevek ellen versenyezni, 200 méteren 
olimpiai érmeseket sikerült megverni” 
– emlékezett vissza az Eb-re. A racicei 
világbajnokságon szintén tagja volt a 

válogatottnak, Csehországban 200 mé-
teren ismét döntőbe jutott, s nyolcadik 
lett. „Lehetett volna jobb is a vb-sze-
replés, de 200 méteren, mivel olimpiai 
szám, nagyon nagy a konkurencia. Vé-
gül is a nyolcadik leggyorsabb vagyok a 
világon, ami nem rossz” – jelentette ki.  

Lucz Dóra távlati céljai között a 
2020-as tokiói olimpia az első. „Leül-
tünk az edzőmmel, s megbeszéltünk, 
hogy az olimpiai ciklusban gondolko-
dunk. Addig sok kisebb célt kell teljesí-
teni, akár versenyekre lebontva. Eddig se 
volt kicsi a konkurencia a női kajakosok 
között, de jövőre várhatóan visszatér az 

ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danu-
ta, azután valószínűleg Csipes Tamara 
is. De ez nem baj, mert azt jelenti, hogy 
itthon is jól kell menni, motiváljuk, húz-
zuk egymást” – mondta a riválisokról, 
akik közül elsősorban Kozák Danuta a 
példaképe.

„Amit Dana véghez vitt, az csodá-
latos, s nekem nagyon tetszik, hogy 
emellett ilyen szerény tudott maradni, 
most is a földön jár. Rajta kívül a két-
szeres olimpiai bajnok új-zélandi Lisa 
Carrington teljesítménye a példaértékű 
számomra” – nyilatkozott Lucz Dóra, aki 
most is Dunakeszin lakik. 

hirdetés


