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November elseje, mindenszentek 
napja a kereszténység ünnepe, ek-
kor az üdvözült lelkekre emléke-
zünk. E főünnep másnapján föl-
keressük a temetőket, gyertyákat 
gyújtunk szeretteink lelki üdvéért, 
virágokat és koszorúkat helyezünk 
el sírjaikon.

A lapunkat 2016 tavaszán szép 
köszöntőjével útjára indító, idén el-
hunyt Jókai Anna egy helyütt így 
fogalmaz: „A novemberi sírlátoga-
tás sok ember számára puszta kon-
venció, vasárnapi »program«, mint 
ahogy az ünnepek tartalma, úgy a 
gyász tartalma is gyakran forma-
sággá csupaszul. De legalább any-
nyian vannak, akik az egész évben 
bennük rezgő, szelencébe zárt emlé-
kezést engedik ezekben a napokban 
fájdalmassá áradni − hogy azután 
fegyelemmel viselhessék tovább.”

Halottak napján a máskor csön-
des temetők felékesülnek. Ám ne a 
csüggedés örök gyötrődésével, ha-
nem a kegyelet meghatott érzésével 
lépjünk közel szeretteinkhez, gon-
doljunk rájuk földi életük felidézé-
sével, velük közös éveinkre, velük 
közös örömeinkre. S ezt a felemelő 
érzést adjuk majd tovább gyermeke-
inknek, unokáinknak, az utánunk 
következő nemzedékeknek.
Ady Endre soraival emlékezzünk 
halottainkra:
„Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
− Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!”

Mécsesek a 
temetőkben

Pest Megye Lapja

Nem aranybánya az erdőgazdálkodás
Az egyre riasztóbb időjárási jelenségek lassan rádöbbentenek bennünket az erdők fon-
tosságára. Az erdőgazdálkodás a szántóföldi művelés után az agrárium második legje-
lentősebb ága. Helyzetéről a Földművelésügyi Minisztériumtól kaptunk tájékoztatást. 

Pál AttilA

Az erdő és a klímaváltozás fogalma el-
választhatatlan egymástól. Egyfelől az 
erdők képesek valamelyest mérsékelni 
az időjárási szélsőségeket, másfelől ép-
pen a klímaváltozás tizedeli az erdők ál-
lományát.  A kutatások szerint hazánk 
klímája egy emberöltőn belül jelentősen 
megváltozik, melegebb és szárazabb 
lesz. Erdeinknek hamarosan olyan klí-
mát kell elviselniük, amely nagymér-
tékben eltér az eredetitől, ezért emberi 
– tervezett gazdasági – beavatkozás 
nélkül nem lesznek képesek megújul-

ni. A kérdés az, vajon a magyar erdők 
faállományának genetikai változatos-
sága elegendő-e, hogy ne térjünk el a 
természetes felújítási formáktól. Mikor 
kell elkezdenünk esetenként 100 évet is 
megélő hazai fafajaink olyan ökotípusát 
keresni és azt mesterségesen bevinni az 
állományainkba, amelyik ellenáll a 30 
év múlva már megváltozott klímának, 
és ezzel meg tudjuk-e őrizni erdeink 
biodiverzitását és egyéb társadalmi 
szolgáltatását, egyáltalán létezését? 
Addig is a faállomány nevelése során 

erdeink fenntartóinak törekedniük kell 
az ellenállóbb erdőkép kialakítására, 
az elegyességre, a változatosságra. Mi-
nél nagyobb a változatosság, annál 
nagyobb eséllyel tudunk szembeszállni 
egy-egy megjelenő hó, jég, szél, tűz, 
légszennyezés, árvíz, talajvízszint válto-
zása, belvíz, aszály, fagy okozta kárral, 
valamint az egyre nagyobb tömegben 
megjelenő sokféle fajú növényi, állati 
vagy akár vírusok és baktériumok okoz-
ta új károsítókkal szemben.

Ìfolytatás a 2. oldalon

Erdeink fenntartóinak törekedniük kell az ellenállóbb erdőkép kialakítására. Képünk illusztráció fotó: mészáros t. l ászló 

Az ArAny János EmlékévbEn nagykőrösön méltó bemutatóhely létesül 
a költő, a város tisztelt tanítója emlékére. Ìrészletek a 6.  oldalon.

Néhány éve vesz részt 
országos versenyeken

Folytatódik 
az úthálózat-fejlesztés
Megyénk fontos feladata a hídszerep 
betöltése a térségszerveződés két ho-
rizontális szintje, az európai (globális) 
és a hazai (regionális) szintek között. 
A sajátos feladatkör miatt közlekedési 
viszonyainak alakulása kiemelt jelen-
tőségű. Ì3. oldal

Pest megye szubjektív, festői megörökí-
tője, Losonci Lilla festőművész életútja 
Ì5. oldal

A Dunaharasztiban átadott új rak-
tárbázis összességében több mint öt 
futballpálya méretű és 30 ezernél több 
kereskedelmi egységet szolgál ki. Az új 
raktárral a Coca-Cola HBC dunaharaszti 
élelmiszeripari raktárbázisa lett Ma-
gyarországon a legnagyobb. Ì7. oldal

Kétmilliárd forint értékű 
raktárbázis

A dunaharaszti Kolozsvári Kinga 
újabb fényes eredménnyel bizo-
nyította, hogy a kick-box egyik 
legnagyobb hazai reménysége. 
2015-ben és 2016-ban korosztá-
lyában kiérdemelte a Pest megyei 
Év sportolója címet. Ì12. oldal
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Idén Gödöllő városa is díjazott 

PMl

A 2010-ben alapított City Hungary 
Program a fenntartható és élhető magyar 
városok vezető fóruma, mely azt tűzte ki 
célul, hogy olyan hazai és nemzetközi 
modelleket, tapasztalatokat, eszközöket 
mutasson be, amelyek már eredményt 
hoztak; hisz közös érdek a magasabb 
életminőség elérése. E program része a 
2013-ban alapított nemzeti fenntartható 
városdíj, a Holnap városáért Díj. 2017. 
október 6-án Budapesten, Pest Megye 
Önkormányzatának Dísztermében adták 
át az idei nyertes védjegyhasználóknak 
a Holnap városáért Díjakat.

Gödöllő Város Önkormányzata lett 
idén a Fenntartható közösségekért ka-
tegória díjazottja, elnyerte a Holnap vá-
rosáért védjegyhasználatát.

– Fontos, hogy „otthonosan” érezzük 
magunkat a városban, amely befogad és 
összeköt bennünket.. Fontos, hogy egy 
város különböző részei harmonikusan 
kapcsolódjanak egymáshoz, hogy az 

2694
kilométer az országos közutak hossza 
Pest megyében. Idén a közlekedésbiz-
tonságot és a térségi elérhetőséget javító 
program keretében mintegy 42 km út-
szakaszt újítanak fel, illetve korszerűsí-
tenek megyénkben 6,45 milliárd forint 
becsült értékben, amely mindkét adat 
vonatkozásában a tavalyi mutatószá-
mok kétszerese. 

A feNNtArthAtó és élhető városokért
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Nem aranybánya az erdőgazdálkodás
Ìfolytatás az 1. oldalról
A tervszerű erdőgazdálkodás hazai 
története immár több mint száz évre 
nyúlik vissza. A magyar szakképzés vi-
lághírű, a jövő erdészeit a hosszú távú 
gondolkodásra, a fenntarthatóságra ne-
veli, hogy megoldást találjanak a jelen 
és jövő kihívásaira egyaránt. Egy erdé-
szeti szakembernek nemcsak az erdei 
ökoszisztéma felmérésével, az erdőállo-
mányok térképezésével, a fakitermelé-
sek és az erdőfelújítások megtervezésé-
vel, a kitermelt faanyag értékesítésével 
kell foglalkoznia, hanem képesnek kell 
lennie a természetvédelem, a talajvéde-
lem, a változó klimatikus, termőhelyi 
és egyéb társadalmi viszonyok által 
felállított kihívások megválaszolására 
is. Megfelelő szakemberállomány fog-
lalkoztatásával mind az állami, mind a 
magántulajdonú erdészeti vállalkozás 

úgy tud gazdálkodni a rá bízott er-
dőkkel, hogy azok megfelelnek a velük 
szemben támasztott hármas (természet-
védelmi, társadalmi és gazdasági) elvá-
rásnak. 

   Az erdőtörvény módosítása szep-
tember elsején lépett hatályba, mely-
nek célja a természeti értékek megőr-
zése mellett a fenntarthatóság keretei 
között a társadalmi és gazdasági lehe-
tőségekhez nagyobb hozzáférés bizto-
sítása. A módosítást kivételesen hosszú 
előkészítő munka előzte meg, amelybe 
gyakorlati szakemberek széles körét 
vonták be. A módosítás rendezi a te-
rületi kérdéseket is. Korábban erdőnek 
minősült az a faállomány is, amely 
előbb-utóbb megjelent a magára ha-
gyott, gondozatlan területeken. A mó-
dosítás lehetőséget teremt, hogy a tu-
lajdonos, földhasználó ezután döntsön 

A Holnap városért Díjakat október 6-án adták át Pest Megye Önkormányzatának Dísz-
termében fotó: katona lászló

emberek átlássák az egészet. Érdemes 
megőrizni bizonyos helyeket az állan-
dóan változtató beavatkozásoktól –
hangsúlyozta dr. Réthelyi Miklós, az el-
ismerés fővédnöke, az UNESCO Magyar 
Nemzeti Bizottságának elnöke. 

– Ösztönözni szeretnénk a települé-
seket arra, hogy büszkék legyenek sa-
ját értékeikre, teljesítményükre. Hogy 
elhiggyék: megvan minden képességük 
és készségük arra, hogy saját adottsá-
gaik, igényeik szerint minél élhetőbbé, 

a gondozatlan területén felverődött 
faállománya sorsáról. 

Pest megye és Budapest területén 
több mint 180 ezer hektár erdőt tart 
nyilván az Országos Erdőállomány 
Adattár. Ebből több mint 60 százalék 
állami tulajdonban van, 4,3 ezer hektár 
a közösségi, önkormányzati tulajdonú 
erdő, és közel 67 ezer hektár magántu-
lajdon. A térség zászlóshajója a 31 ezer 
hektáron gazdálkodó Pilisi Parkerdő 
Zrt., amely évente húszmillió látogatót 
fogad. A  Natura 2000 területek a park-
erdők közel kétharmadát érintik. Pest 
megye másik nagyobb állami erdőgaz-
dálkodója az Ipoly Erdő Zrt., amely a 
megyében több mint 21 ezer hektáron 
gazdálkodik.. 

A cikk teljes terjedelmében a 
www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható.

minél fenntarthatóbbá tudják tenni ott-
honukat. S hogy a városukon kívül élők 
számára is vonzóvá, tiszteletre méltóvá 
válhatnak! Mindez elsősorban az adott 
városban/településen – legyen az kicsi 
vagy nagy – élőktől függ! Mások nem 
fogják megoldani helyettünk a helyi 
problémákat. És másoknak nem lesz 
érdeke, hogy az adott helyi közösség 
minél sikeresebbé váljon – emelte ki 
Takács Júlia, a City Hungary ügyvezető 
igazgatója. 

Pest Megye Önkormányza-
tának Dísztermében adták 
át az idei nyertes védjegy-
használóknak a Holnap 
városáért Díjakat.

Szigetszentmiklós vezet 
2016-ban Szigetszentmiklós lakossága nőtt 
a legnagyobb mértékben. A városok közül a 
Pest megyeiek elsőségben vannak - Sziget-
szentmiklós, Dunakeszi, Veresegyház és Bu-
daörs. Tavaly Szigetszentmiklós rendelke-
zett a legnagyobb „vándorlási egyenleggel”: 
a településre ezer fővel többen költöztek, 
mint amennyien eljöttek onnan.

Gombászatban élen a megye
Az egy főre jutó hazai gombafogyasztás 
mindössze 1-1,5 kg évente, bár a 2008-as 
18 ezerről 2016-ra közel 30 ezer tonnára 
bővült. A legtöbb hazai gombát Pest, Heves 
és Bács-Kiskun megyében termesztik.

rÖvIDEn

Ahol mindig 
választ kap 
kérdéseire
Ingyenesen hívható a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal új Infóvonala a 1819-es 
telefonszámon. A NAV munkatársai 
minden adózással kapcsolatos általá-
nos kérdésre választ adnak. Év végéig 
még elérhető a NAV Általános Tájé-
koztatási Rendszer a régi, 06 (40) 424-
242-es telefonszámon is. Az Infóvonal 
hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 
óráig, pénteken 8 óra 30 perctől 13 óra 
30 percig hívható.

Külföldről a tájékoztató rendszer 
továbbra is a +36 (1) 250-9500-as 
telefonszámon hívható helyi hívásdíj 
ellenében. A 1819-es telefonszám be-
vezetése az egyedi ügyek intézésére al-
kalmas Ügyfél-tájékoztató és Ügyinté-
ző Rendszert (ÜCC) nem érinti, az ÜCC 
a 06 (80) 202-122-es telefonszámon 
hívható. 
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Walter Béla

Pest megye e háromrétegű feladatkö-
réhez geopolitikai és gazdaságföldraj-
zi pozíciói kiválóak, mely adottságok-
ra alapozva megyénk fontos feladata 
a hídszerep betöltése a térségszerve-
ződés két horizontális szintje, az eu-
rópai (globális) és a hazai (regionális) 
szintek között. 

A megye sajátos feladatköréből kö-
vetkezően közlekedési viszonyainak 
alakulása kiemelt jelentőséggel bír. A 
kapcsolati alkalmasság javítása érde-
kében történt beavatkozások eredmé-
nyessége három közlekedési szegmens 
folyamatai alapján ítélhetők meg. 
Ezek: a nemzetközi és országos kap-
csolatok (elérhetőségek), a fővárossal 
való kapcsolatok és végül a belső tér-
ségi kapcsolatok alakulása. Terjedelmi 
korlátaink okán csupán felsorolásszerű 
megállapításokra szorítkozhatunk:

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
nem tudott igazi intermodális gócpont-
tá válni: földi megközelítése nehézkes, 
máig nem épültek ki sem városi, sem 
térségi vasúti kapcsolatai. 

folytatódik az úthálózat-fejlesztés
NéháNY GoNDolAt Pest MeGYe kÖZlekeDéséről

A témában jártas szakem-
berek szerint Pest megye 
közlekedési szerkezeté-
nek − lokális térségszer-
vező feladatainak ellátása 
mellett – meg kell felelnie 
országos, megyék közötti, 
sőt az európai nagyvárosi 
régiók hálózata közötti 
kapcsolatoknak is.

A megyei vasúthálózat a XIX. század 
óta lényegében változatlan, a nemzet-
közi vasúti pályák megyei szakaszai a 
főhálózat legszűkebb és néhány elem 
esetén legkorszerűtlenebb elemei, a 
vasúti pályaudvaroknak az állapota − 
kevés kivételtől eltekintve – nem meg-
felelő. A megyénkbe érkező autópályák 
és nemzetközi főutak érintett útpályái a 
megyei úthálózat legzsúfoltabb forgal-
mú elemei, amelyek mentén nem épült 
ki a forgalmat egy fenntartható térségi 
közlekedésbe illesztő eszközváltási inf-
rastruktúra (jó minőségű mellékhálózat, 
P+R, kapcsolódó közösségi hálózat).

Európa legfontosabb nemzetközi 
vízi útjának, a Dunának a lehetőségei 
kihasználatlanok, nemzetközi személy-
forgalma nem jelentős, az áruszállítás 
gazdasági hatásaiból térségünk a kap-
csolódó logisztika hiányosságai miatt 
minimálisan részesedik. Mindezeken 
túl a megye és a főváros integrált köz-
lekedési rendszerének hálózati adottsá-
gai jók, noha az elővárosi és a városi 
közlekedési hálózatok napjainkban 
még nem alkotnak integráns rendszert.

Pest megye közlekedési struktúrája 
alapvetően sugaras szerkezetű és fő-
város irányú, hiányosak a „harántoló” 
kapcsolatok, amelyeket az M0-ás au-
tópálya kivételével szinte kizárólago-
san mellékutak biztosítják. A közös-
ségi közlekedés kötöttpályás hálózata 
(MÁV- és HÉV-vonalak) fejlett, ám 
szinte kizárólag főváros irányú, a 
„harántoló” közösségi kapcsolatokat 
egyedül távolsági autóbusz-közlekedés 
biztosítja. Megyénkben a Dunán közös-
ségi szolgáltatások jószerével csupán 
keresztirányban állnak rendelkezésre 
(kompközlekedés), s ne feledjük, hogy 
az M0-ás autópálya határolta közvet-
len fővárosi térségen kívül a megyé-
ben nincs Duna-híd. Tekintettel arra, 

Halló...

Pest megye 
2. vk. országgyűlési 
képviselője

Csenger-Zalán Zsolt

WB

− Hogyan jellemezhető a térség közle-
kedése e pillanatban?

− A választókerületemhez tartozó 
települések fővárosi irányú napi köz-
lekedési nehézségekkel küzdenek. Az 
1990-es években kezdődő folyamatos 
lakosságszám-emelkedés megnövel-
te mind a közúti gépjárműforgalmat, 
mind a tömegközlekedéssel utazók 
számát. A fővárosba három irányból, 
Pilisvörösváron, Budakeszin és Buda-
örsön keresztül juthatnak az ingázók. 
A fővárosi utak befogadóképessége 
azonban korlátozott, ezért főleg iskola-
időben, munkába induláskor és a mun-
kaidő végén napi szinten alakulnak 
ki torlódások, dugók. A közvetlenül a 
főváros mellett fekvő településeknek 
a saját, megnövekedett lakosságszám-
ból adódó jelentős gépjárműforgalom 
mellett még a környező településekről 
érkezők által generált forgalomnöve-
kedéssel is meg kell küzdeniük. Vár-
hatóan 2018 tavaszára fejeződik be az 
Esztergom−Budapest vasútvonal villa-
mosítása, és tervben van Biatorbágyon 
és Budakeszin közlekedési csomópon-
tok kiépítése, P+R parkolók létesítése, 
amelyek enyhíthetik a helyzetet, de mi 
magunk is sokat tehetnénk azzal, ha 
időnként autó helyett a tömegközleke-
dést vennénk igénybe. Az M0-ás kör-
gyűrű bezárásával jelentős forgalomtól 
mentesülhetnek a települések és a fő-
város is. Jelenleg az északi szektor en-
gedélyezési tervének egyeztetése zajlik, 
valamint a nyugati szektor nyomvo-
nalváltozatainak megvalósíthatósá-
gára vonatkozó hatástanulmány elké-
szítése van folyamatban. A kivitelezés 
várhatóan 2023-ra készülhet el.

− A pályázaton nyertes települések 
milyen útfejlesztéseket terveznek?

− A különböző útfejlesztésekre ki-
írt pályázatokon elnyert forrásokból 
Nagykovácsiban a Rákóczi utca, Reme-
teszőlősön a Vénusz utca, Zsámbékon 
a Szent István tér, Tinnyén a Boróka 
utca, Budaörsön a Törökbálinti utca és 
a Baross utca egy-egy szakasza újulhat 
meg. Budakeszin a Kossuth Lajos utca 
egy szakasza és a Reviczky utca felújí-
tásához, valamint egy csomóponti ív 
kiépítéséhez nyert pályázati forrásból 
létesülhet gyalogátkelő, kerékpárút és 
új autóbuszmegálló-pár is. Az időjárás 
okozta útkárosodások helyreállításá-
hoz idén Nagykovácsi, Tinnye, Soly-
már és Budakeszi jutott támogatáshoz 
a vis maior keretből. 

Épül az M4-es főút 
újabb szakasza
Csaknem negyvenöt kilométer hosz-
szan, két fázisban épül az M4-es 
gyorsforgalmi út Üllő és Cegléd kö-
zött. A több mint 70 milliárd forintos 
beruházásnak köszönhetően erősödik 
a térség gazdasági potenciálja, javul 
a Tápióság településeinek megköze-
líthetősége, biztonságosabbá és gyor-
sabbá válik a közlekedés. A tervek 
szerint 2019 őszére két szakaszban, 
Üllő és Albertirsa, valamint Albertir-
sa és Cegléd között épül meg az új, 
kétszer kétsávos út, amelyet később 
autópályává lehet fejleszteni. A be-
ruházáshoz szükséges forrásokat a 
magyar költségvetés biztosítja.

A megye közlekedésének legfőbb elmaradásai nem mennyiségi, hanem inkább minőségi 
hiányosságok 

hogy a hosszabb utazásokhoz még 
nem épült ki a közösségi közlekedésre 
„ráhordó” kerékpáros infrastruktúra, a 
megyén belüli kerékpáros közlekedést 
elsősorban a szabadidős kerékpározás 
jelenti, mindenekelőtt a Duna menti 
északi zónára koncentrálva.

Összességében, a fentebb említett 
szerkezeti deficitek ellenére is megálla-
pítható, hogy a megye közlekedésének 
legfőbb elmaradásai nem mennyiségi, 
hanem inkább minőségi hiányosságok.

Mindezek ismeretében feltétlenül 
szólnunk kell arról, hogy idén tavasz-
szal megkezdődött az M2-es gyors-
forgalmi út Dunakeszi és Vác közötti 
szakaszának bővítése, és 2019-re végig 
négy sávon haladhat majd a forgalom. 
A projekt az M0-ás és a Vác déli cso-
mópont közötti 19,6 kilométeres sza-
kaszt érinti, a beruházás nettó értéke 
32,9 milliárd forint, s uniós és hazai 
forrás felhasználásával valósul meg.

Ötmilliárd forintos beruházás ke-
retében új csomópont épül az M3-as 
autópályán, amely nagymértékben 
megkönnyíti majd Fót és Mogyoród 
megközelítését. Az egyes Pest megyei 
települések belterületi útjainak felújítá-
sáról pedig Halló… rovatunkban, vala-
mint a fóti és a püspökszilágyi anya-
gunkban is olvashatnak. 

»A megye sajátos 
feladatköréből kö-
vetkezően közleke-
dési viszonyainak 
alakulása kiemelt 
jelentőséggel bír.«
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hirdetés

Programajánló
Gödöllő Királyi Kastély
10. 20-22. XVI. Liszt Fesztivál
Gyál Arany János Közösségi Ház és 
városi Könyvtár
11. 11. 11.00 Gyáli gyertyagyújtás 
az I. világháborúban elesettek em-
lékére
vác Dunakanyar Színház
10. 22. 17.00 Erich Kastner: A két 
Lotti
10. 24. 10.00 A brémai muzsikusok
Görög Templom Kiállítóterem
10. 17-19. 9.00-14.00 Nyomdai rek-
lám és marketing a 19. században
Múzeumpedagógiai foglalkozás 
felsőtagozatosoknak és középisko-
lásoknak. (Iskolai osztályoknak elő-
zetes bejelentkezés alapján.)
vecsés Bálint Ágnes Vendégház
11.05. Mézeskalács-készítő verseny 
és -kiállítás felnőttek és gyermekek 
részére
veresegyház Veres 1 Színház 
10. 27., 29, 11. 08. 19.00 Ken Lud-
wig: Hajszál híján Hollywood (víg-
játék)
Városi Könyvtár
10. 27. 18.00 Ujvári László: A Wit-
tenberg galaxis – utazás a reformá-
ció világában 

 További programok
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvashatók.

Fejlesztések 
a Dunakanyarban
A 1550/2017. (VIII. 18.) számú kor-
mányhatározat szerint 70 település 
tartozik a Dunakanyar kiemelt tu-
risztikai térséghez (54 Pest megyé-
ben), ezekben a következő években 
csaknem negyven fejlesztést tervez-
nek mintegy 70 milliárd forint hazai 
forrással. Pest megyében bővítik a 
Börzsöny kerékpárút-hálózatát, az 
ottani kisvasutak útvonalait, rendbe 
teszik a nagymarosi Duna-part kör-
nyezetét, a szentendrei Duna korzót, 
megszépül a váci barokk belváros, 
autós panorámapontokat, gasztronó-
miai és borturisztikai mesterközpon-
tot alakítanak ki. 

Zsámboki lakodalmas, helyi népvise-
letben

Zsámboki népviselet
A hagyományos zsámboki népviselet 
jeles darabja a Pest Megyei Értéktár-
nak. A lányok, asszonyok ruhái kö-
zül a vászonból készült alsóneműket 
pendölnek nevezték, amely természe-
tesen nem látszott ki a szoknyák alól. 
A pendöl fölé négy-öt alsószoknya 
került, az ünnepkor viseltek sifonból 
készültek, az aljukra csipkét varrtak. 
A felsőszoknya színe az életkor szerint 
változott: a lányok és a fiatalasszo-
nyok pirosat, lilát vagy meggyszínűt, 
az idősebbek barnát vagy feketét öl-
töttek magukra. A kötényt Zsámbo-
kon kecelének hívták. Hosszabb, mint 
a szoknya, s kék, illetve fekete színű 
volt, ünnepekre finomabb, hétközna-
pokra egyszerűbb anyagból készült.

Az ingek a viselési módjuk szerint 
lehettek bekötősek a pendölbe, vagy 
buggyosak, melyeknek aljába gumit 
húztak. Anyaguk igen változatos: si-
fon, gyolcs, selyem, alapszínük fehér, 
lila, zöld és kék − sárga csíkozással.

A különböző anyagokból készült 
blúzok neve errefelé a kacó. Az 1930-
as évekig minden kacó passzos, lekö-
tős volt. Ez azt jelentette, hogy belülre, 
a derék vonalához két sifonszalagot 
varrtak, és ezt elöl megkötötték. A 
legnagyobb ünnepeken a lányok és a 
fiatalasszonyok fehér mold (batiszt), 

illetve fehér lyukacsos (uradéra) kacót 
vettek fel. A pruszlik mellényszerű 
ruhadarab, amit az ing felett viseltek. 
Derékig ért, hogy az ing kilátszódjon 
alóla, és elöl nem ért össze, hanem 
három szalaggal fogták egybe. Igen 
sokféle anyagból készülhettek, s gaz-
dagon díszítették szalaggal, gyöngy-
gyel, farkasfoggal. Nyakravaló ken-
dőként kezdetben sifonból készülteket 
hordtak, ám ezeket később felváltot-
ták a rojtos selyemkendők, illetve a 
teveszőr anyagból horgolt kolonc és 
teveszőr kendők. A színes fejkendők-
nek régebben vagy ötven változatát 
lehetett megtalálni a községben: ezek 
anyagukban, színükben és mintáikban 
különböztek egymástól.

Bővebben a www.pestmegyelapja.hu-n

„Mit tehetünk mi az éghajlatváltozás el-
len?” címmel kreatív ötletpályázatot hir-
detett Pest Megye Önkormányzata a Ma-
gyar Bányászati és Földtani Szolgálattal 
karöltve Pest megyei diákok számára. A 
pályázat célja a fiatalok környezet- és 
klímatudatos látásmódjának szélesítése. 
A pályamunkák beadásának határideje 
november nyolcadika. A részletes pályá-
zati felhívás és útmutató a www.nakfo.
mbfsz.gov.hu/klimapalyazat oldalon ol-
vasható. 

Kreatív ötletpályázat

VI. Forraltbor Fesztivál és 
Gasztronómiai NagyvásárGasztronómiai Nagyvásár

Forraltbor Fesztivál

201 7.  November  17-19.
Örkény Városközpont és Városi Piac, Városháza Nagyterme

IRIGY HÓNALJMIRIGYIRIGY HÓNALJMIRIGYIRIGY HÓNALJMIRIGY

Egész napos programok:
borutca, gasztronómiai vásár, kézművesvásár, 

korcsolyapálya, utazó planetárium 

KÁLLAY
BEKECS

KÁLLAYKÁLLAYKÁLLAYKÁLLAYKÁLLAYKÁLLAY SANDERS 
B A N D

HONEYBEAST
KÁLLAYKÁLLAYKÁLLAYKÁLLAY B A N DB A N DBEATRICE

korcsolyapálya, utazó planetárium korcsolyapálya, utazó planetárium 

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

Kövess bennünket                            -on,                            -on vagy a                  csatornánkon!

SZENT MÁRTON
ÚJBORFESZTIVÁL ÉS LIBATOR

2017. november 11-12.
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A Taksonyban született művésznek 
mozgalmas gyerek- és ifjúkorban volt 
része, édesapja foglalkozásának – vas-
úti tisztviselő – köszönhetően Magyar-
ország számos régiójában megfordult. 
Lakott többek között Nagybányán, Sza-
badkán, Budapesten, de életének fontos 
része volt – közvetve vagy közvetlenül 
– a Pest megyei Dunaharaszti, Sziget-
szentmiklós és Ráckeve is. 

Végül Szentendrén lelt otthonra, s bár 
a tahi műteremépülete is megvan, ma 
már fia él ott családjával. A művésznő 
férje, Losonci Miklós művészettörténész 
halála után egy csendes, a Pilis lenyű-
göző panorámáját kínáló lakásban él, 
s míg az erkély szüretelésre váró para-

Pest megye szubjektív, festői megörökítője
Aki járt már a Megyeházán, nemcsak a gyönyörű épületre 
csodálkozhatott rá, hanem a Díszterem hét négyzetméte-
res pannójára is, amely a megye településeinek egy-egy 
jellegzetes épületét örökíti meg montázsban. Alkotója, Lo-
sonci Lilla festőművész ma Szentendrén él, de a megye 
több városához is szoros szálak kötik.

dicsommal van tele, a szobákban meg-
annyi festmény fogadja a látogatót. 
Otthona a ma divatos lakástárlatként is 
felfogható, hiszen a falakon Szentend-
rét vagy éppen az Alföldet megörökítő 
képek, csendéletek, tájképek váltogatják 
egymást. 

De nemcsak az itthoni táj varázsolta 
el, megörökítette mások mellett egyip-
tomi, görögországi, grúziai, kaukázusi, 
örményországi élményeit is. Ez utóbbi 
különösen fontos volt számára, hiszen 
családja erdélyi örmény gyökerekkel is 
rendelkezik. 

Losonci Lilla igazán szerencsés em-
ber, megadatott neki, hogy sokszínű 
tehetségének köszönhetően a sikeres 

pedagógusi pálya mellett – és után – új 
terepen mutatkozhasson be és vívjon ki 
elismerést. Életútja többször is választás 
elé állította, hiszen először babaruhákat 
tervezett – melyeket el is készített –, de 
a sakk is elcsábíthatta volna, 1974-ben 
egy országos sakkversenyen első he-
lyezést ért el. Új pályája, a festészet új 
örömet és új elismeréseket hozott szá-
mára, festményei szerte a nagyvilágban 
megtalálhatók, az Egyesült Államoktól 
Kanadán át egészen Japánig. Vásárolt 
tőle George Bush és Bill Clinton is, akik 
elismerésüket és személyes köszönetüket 
levélben is kifejezték.

„A múlt eltűnő emlékeit és jelen vi-
lágát festem a jövőnek” – vallja a ma is 
aktívan alkotó művész.

Műveiről a festői pályáján elindító 
Pogány Ö. Gábor művészettörténész, a 
Nemzeti Galéria egykori főigazgatója 
így írt: „Festményei azért gyakorolnak 

eleven hatást a közönségre, mert alko-
tójuk a maga személyes élményeit adja 
át meggyőző formában a tárlatlátogató-
nak, s szinte beavatja őket a feledhetet-
len látványok, tanulságos gondolatok, 
nemes érzések kifejezésének a problé-
máiba.”

„Losonci Lilla képeit látva ugyanis 
alapérték a derű, a kiegyensúlyozott-
ság…” – fogalmazott Feledy Balázs 
művészettörténész, aki az érzelem és az 
intellektualitás, az emóció és a ráció szo-
ros kapcsolatát, különleges egyensúlyát 
tartja az egyik legfontosabb jellemzőnek 
Losonci műveiben. 

2016-ban Taksony díszpolgárává 
avatták, az ünnepi eseményhez kapcso-
lódva a színházterem falán és az előtér-
ben „Losonci Lilla nyugalmat árasztó, a 
természet szépségeit és épített öröksé-
günket bemutató festményei fogadták 
az érkezőt”. 

Losonci Lilla otthona lakástárlatként is felfogható

szentendrei 
Bormámor
Bormámor címmel zenés darabot ál-
lított össze Hamvas Béla művei nyo-
mán Jaross Viktória rendező-író-
koreográfus Juhász Kristóf társíróval. 
Hamvas posztumusz Kossuth-díjas 
magyar író, filozófus, esztéta A bor 
filozófiája című könyvének mottója: 
„Végül is ketten maradnak: Isten és a 
bor.” A darabot december 9-én mutat-
ják be a szentendrei Városháza dísz-
termében. Zeneszerzők: Szirtes Edina 
Mókus és Fekete János Jammal.

A Bormámor a Szentendrei Teátrum 
új koncepciójának első darabja, a nyári 
szabadtéri szezon után ugyanis őszi-téli 
kőszínházi bemutatókkal is bővítik mű-
sorkínálatukat. A zenés játék szünetében 
és azt követően a nézők hazai borászok 
termékeivel ismerkedhetnek majd. 

Bach, liszt, Boelmann zenéje 
professzori előadásban
A ráckevei katolikus templom és a 
magyar orvos muzsikusok Egyesülete 
közös rendezésében 2017. szeptember 
30-án orgonakoncertet hallhatott Isten 
házának közönsége. A templom orgo-
náját dr. borvendég János professzor 
szólaltatta meg.

Kósáné Kertai Daisy, az egyesület elnök 
asszonya köszöntötte a hallgatóságot, 
röviden ismertette az orvos-zenészek 
társulatának eddigi működését. Borven-
dég professzor nagyszerű előadásában 
felcsendült J. S. Bach: Toccata és fuga, 
Liszt Ferenc: Bach prelúdium és fuga, 
Eviocation a la Chapelle Sixtine (orgo-
nafantázia), L. Boelmann: Gótikus szvit 
című műve. A koncert minden számát és 
a ráadásszámot vastapssal köszönte meg 

Névjegy
Autodidakta festőművész. 1962-ben végzett az ELTE magyar-német szakán, 2002-ben a magyar 
kultúra napján a Honvédelemért kitüntetés I. osztályát kapta. Az 1980-as években kezdett tájké-
peket és virágokat festeni, majd városmontázsokat készíteni. A hazai tájképeken megörökíti a tájak 
évszakonként változó arculatát, fontos számára az ember és természet kapcsolata. Montázsaiban 
a hazai tájegységek (Alföld, Dunakanyar), illetve hazai és külföldi városok (Budapest, Szentend-
re, Sopron, Párizs, Róma) számára fontos jellemzőit összegzi. A festészet mellett illusztrálással is 
foglalkozik. Több mint 250 egyéni tárlaton mutatkozott be az ország különböző településein és 
külföldön. Műveiből találni a szegedi Móra Ferenc Múzeum, az aszódi Petőfi Múzeum, a kiskőrösi 
Petőfi Képtár közgyűjteményében, nagyméretű pannóját a Megyeháza Lovagtermében avatták föl 
2002 októberében. Művészetéről Pogány Ö. Gábor könyvet írt (1991), míg a Losonci Miklós által 
szerkesztett emlékkönyv műveit és azok fogadtatását bemutatja be. 

Prof. dr. Borvendég János az orgonamu-
zsika megszállottja

a hallgatóság. A hangverseny végén 
Borvendég professzor elmesélte, miként 
szerette meg ezt a hangszert. – Nagyon 
tetszett a város, a templom, az egész 
környezet, szívesen eljönnék máskor is 
– jegyezte meg a professzor. 

klasszikus és 
újszerű előadás
A Gödöllői Királyi Kastélyban október 
20–22. között rendezik meg a XVI. Liszt 
Fesztivált, mely az egyetemes kulturá-
lis és művészeti értékek közvetítését 
tűzte ki célul. A hagyományok ismételt 
megjelenítése mellett egy-egy koncer-
ten évek óta helyet kapnak új művek 
vagy régi mesterművek újszerű megfo-
galmazásai is. A műsorfolyam iskolá-
soknak szóló zenei élménybeszámoló-
val kezdődik 20-án délelőtt 10 órakor a 
Lovardában. A koncertek sorában sze-
repel Ivo Haag és Soós Adrienn 4 kezes 
zongoraestje. Grassalkovichtól Széche-
nyiig a zene tükrében címmel előadás 
hangzik el. 21-én este a Fiatal Virtózok 
zenélnek. Miyuji Kaneko és a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar koncertje zárja a 
fesztivált. 
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fejlesztések egy komfortos kisvárosért 

– Hogyan ünnepeltek?
– Az emlékév elkötelezett munkájá-
nak sikerét igazolja, hogy a kormány 
az emberi erőforrások minisztere ja-
vaslata alapján ez év júliusban Nagy-
kőröst is felvette az országos múze-
umok, valamint az egyes nemzeti 
emlékhelyek és műemlékek látogatási 
névsorába. A diákok a rendeletben 
meghatározott feltételek szerint té-
rítésmentesen utazhatnak Nagykő-
rösre, hogy közelebbről megismerjék 
Arany János munkásságát és életét. 
Az emlékévben a város számos or-
szágos és nemzetközi esemény hely-
színe volt, és elkezdődött az Arany 
János Múzeum korszerűsítése. A mú-
zeumban új kiállítóterek létesülnek 
interaktív elemekkel. Az egyik Arany 
János életét mutatja be: a költő, taní-
tómester 1851 és 1860 között Nagy-
kőrösön eltöltött éveit. 

– Nagykőrös számára mit jelent 
Arany János? 

–  Arany számunkra fontos kapasz-
kodópont, hiszen a költő szavakban és 
tettekben meghatározó szerepet játszott 
Nagykőrös felemelkedésében a kultúra 
és az oktatás területén, hatása ma is 
érezhető a város gondolkodásában. A 
magyar kultúra kiemelkedő alakjaként 
és a magyar nyelv őrzőjeként sokat tett 
az itt élő emberekért. Az emlékév szá-
mos eseménye közül fontos megemlí-
teni a XIII. Kárpát-medencei Magyar 
Középiskolai Balladamondó Versenyt 
vagy a szeptemberi Nagykőrösi Arany 
Napokat. Régi vágyunk az Arany János 
Múzeum fejlesztése, erről szóló prog-
ramunkat a kormány közel 900 millió 
forinttal támogatta. Az épület kívül és 
belül megújul, korszerű belső kiállító-
terek létesülnek. A beruházás várható-
an 2018 első félévében fejeződik be. A 

rendezvények mellett több, a költőhöz 
kötődő emlékkel tisztelegtünk, így pél-
dául a Hősök terén áll majd az a szo-
bor, amely az Arany család egyetlen 
közös fényképe alapján készül. Az em-
lékévet versekből és balladákból készí-
tett CD-lemez teszi emlékezetessé. Az 
Arany-emlékév nagykőrösi eseményei-
re, beruházásaira összességében 1,04 
milliárd támogatást kapott a város az 
Emlékév Bizottságtól.

– Az önkormányzat számos beruhá-
zást hajtott végre, döntően saját erőből. 

– A Hősök terén tizenhétezer nö-
vény, virág, cserje, fa gazdagítja a saját 
erős beruházás eredményeként a köz-
pontot. Büszkék vagyunk a felújított 

A kÖltő MeGhAtároZó sZerePet játsZott NAGYkőrÖs életéBeN

A megújult Hősök tere az Arany-paddal

Az Arany János Emlékévben Budapest és Nagyszalonta 
mellett Nagykőrös volt több kulturális esemény helyszíne. 
A kor kihívásaihoz méltó bemutatóhely létesül a költő, a 
város tisztelt, szeretett tanítója emlékére, akinek legtermé-
kenyebb költői időszakát jelentették a nagykőrösi évek. Az 
ünnepről Czira Szabolcs polgármester tájékoztatott.

Cifrakertre, itt jelentős önkormány-
zati forrást használtunk fel, a Norvég 
Alap támogatása mellett. A közösségi 
ház kinyitotta kapuit a nagyközönség 
előtt, modern játszótér, görhokipálya 
létesült, a rendezvénytéren korsze-
rűsítettük a szabadtéri színpadot, új 
sétányokat alakítottunk ki. Óvodákat 
korszerűsítettünk. Belterületi utakat 
építettünk, mintegy 70 utca kapott 
aszfaltburkolatot. A munkahelyterem-
tésben is jelentős előrelépés történt. 
Japán piacvezető elektronikai egysége-
ket gyártó és beszállító cég települt a 
városba, amely kezdetben mintegy 170 
fő számára biztosít munkát. Jelenleg a 
próbaüzem zajlik. (x)

kocsér felzárkóztatása 
a beruházások fő célja

Kocsér a hátrányos helyzetű Nagykőrösi 
járásban és a kistérségben betöltött sze-
repe szerint az 1164 fő aktív korú lakos-
ságból zömében a környékbeli települé-
sek: Nagykőrös, Kecskemét, Tiszakécske 
munkaerő-utánpótlását biztosítja. A 
településen élő 48 fő regisztrált mun-
kanélküliből 34-et foglalkoztatott a 
települési önkormányzat. A lakosság 
mindennapi életkörülményeinek javítá-
sát teszik lehetővé – jelölte meg a be-

Pest megye legdélebbre eső települése az 1784 lakost 
számláló Kocsér község. A kun előtelepülés XVI. század-
ban lerombolt gótikus templom romjai az állagmegóvás-
nak köszönhetően a mai napig őrzik elődeink emlékét. A 
Közép-Magyarországot hátrányosan érintő EU-kritérium-
rendszer ellenére zömében hazai forrásból idén is indult 
beruházás – mondta el Bodnár András polgármester.

ruházások fő célját a település vezetője. 
Kifejtette: jelenleg a Tündérkert Óvoda 
főzőkonyhájának és a Szent Kereszt 
Katolikus Általános Iskola energetikai 
rendszerének beruházása folyik. Előbbi-
ben az óvodások, iskolások és a telepü-
lésen szociális étkeztetésben részesülők 
számára készítik a finom, egészséges 
ételeket. A konyha korszerűsítése ki-
terjed a külső szigetelésre, a gépészeti 
felújításra, valamint az eszközök kor-

szerűsítésére. Az iskola fűtőberendezé-
seinek megújítása során a külső hőszi-
getelés mellett napelemeket is szerelnek 
fel, ami jelentősen csökkenti az épületek 
energiaköltségeit. 

A belterületi út felújítására benyúj-
tott, „PM-EU alapellátás 2017” nyertes 
pályázat lehetővé teszi, hogy október-
ben megkezdődjön az útburkolat felújí-
tása az egyre nagyobb átmenő forgalom 
miatt tönkrement Kossuth Lajos út 860 
méter hosszú szakaszán. Az 1971-ben 
épült fogorvosi rendelő korszerűsítése 
energetikai céllal még ebben az évben 
elkészül. A tervezett fejlesztések előké-

A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola 
épületének felújított része

szítő munkái, mint tervezés, engedé-
lyeztetés, pályázatkészítés az alábbi in-
tézményeket és vonalas létesítményeket 
érintik: háziorvosi és védőnői szolgálat, 
„Egészségház”, óvoda vizesblokkjainak 
korszerűsítése, kerítésének átépítése a 
XXI. század elvárásainak megfelelően. 
A külterületi utak stabilizálásának cél-
ja pedig az ott jelentős számban lakók 
életkörülményeinek javítása, a közszol-
gáltatásokhoz könnyebb hozzájutása. 
A közművelődés egyetlen helyszíne, a 
leromlott állapotú községi művelődési 
ház felújítását csak alapos statikai vizs-
gálatok és mindenre kiterjedő tervezés, 
előkészítés után tudják megpályázni, a 
lehetőségek szerint.

Kocsér község többszöri pályázati 
próbálkozás ellenére a mai napig nem 
rendelkezik szennyvízcsatorna-háló-
zattal. Reméljük, és ehhez segítséget 
kérünk a tisztelt döntéshozóktól, hogy 
a jelenleg folyamatban lévő térségi 
– regionális – szennyvízgyűjtésre és 
-kezelésre irányuló összefogásunk eléri 
célját, és ezzel megvalósul a település 
teljes közműellátottsága – mutatott rá 
az egyik legsürgetőbb feladatra Bodnár 
András. (x)

A lAkossáG MINDeNNAPI életéNek kÖrülMéNYeI jAvulhAtNAk
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A magyar export elérheti az idén a 100 
milliárd eurót – az olyan beruházások-
nak is köszönhetően, mint a Coca-Co-
la HBC Magyarország Kft. raktárának 
építése Dunaharasztiban – mondta 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter a beruházás átadása alkal-
mából tartott sajtótájékoztatón a cég 
telephelyén.

A kétmilliárd forintos beruházással 
épített új raktárral a Coca-Cola HBC 
dunaharaszti élelmiszeripari raktár-
bázisa lett Magyarországon a legna-
gyobb. A miniszter kiemelte, minden 
nemzetgazdaság erejét jól mutatja, 
hogy az olyan világmárkák, mint a 
Coca-Cola, mennyire vannak jelen az 
országban. A magyarországi kivitel ér-
téke 2016-ban 92,990 milliárd euró, az 
idei első félévben pedig 50,990 milliárd 
euró volt. A magyar nemzetgazdaság-

kétmilliárd forint értékű raktárbázis
A MAGYAr BesZállítókAt Is helYZetBe hoZZák

A beruházással egy 6500 négyzetméteres raktárat épített fel dunaharaszti központ-
jában a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. A 12 méter magas épületben 12 ezer 
raklapon összesen 8,4 millió liter termék fér el. Az összességében több mint öt fut-
ballpálya méretű létesítmény 30 ezernél több kereskedelmi egységet szolgál ki.

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 cafeteria/hó. 

Céges busszal a bejárás az alábbi településekről megoldott: 
Abony, Gödöllő, Nagykáta, Üllő, Alsónémedi, Dunaharaszti, Isaszeg, 

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

Csomagolókat, gépkezelőket keresünk

 ÁllÁsles

Érd: 06-70-408-0585

A Steel-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

PályázAToT nyerT 
a Pest megye Területfejlesztési Koncepció 2014-2030 

és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához 
nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás 

Pest megyei fejlesztések előirányzatából.
Az építkezés – a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával – 

2017. szeptember 21-én elkezdődött, 
befejezésének várható időpontja 2018. március 31. 
A helyszín Dabason a Kandó Kálmán utca 4. szám.  

A kivitelező a Patina Építő Zrt. 
A fejlesztés célja a meglévő gyártócsarnok bővítése, 

a gépek elhelyezésének optimalizálása, folyamatos üzemeltetése. 
A bővítéssel a gyártási folyamatok felgyorsulnak, 
amely termelékenység-növekedést eredményez. 

A termelés növelésén túl a beruházással két új munkahely jönne létre.
A támogatás által nyert összeg 100 MFt.

ban jelen van több világmárka, példá-
ul az Audi, a Legó és a Coca-Cola is, 
amelyek befektetéseinek köszönhetően 
lesz képes a magyar gazdaság elérni a 
100 milliárdos exportot. A Coca-Cola 
HBC például 25 európai országba ex-
portálja Magyarországon gyártott ter-
mékeit. – A Coca-Cola befektetései is 

azt bizonyítják, hogy Magyarország 
a legvonzóbb befektetési régió a tér-
ségben. Nem elhanyagolható, hogy 
a cég alapanyag-szükségletének két-
harmadát magyar beszállítóktól szerzi 
be, ilyen az alma és a cukor is, és ezt 
az arányt növelni is szeretnék – fűzte 
hozzá Szijjártó Péter.

Minas Agelidis, a Coca-Cola HBC 
Magyarország ügyvezető igazgatója 
és Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter végezetül átadta a raktár-
csarnokot.

A Coca-Cola HBC Magyarország 
2012-ben elsőként kötött stratégiai 
megállapodást a kormánnyal. Azóta a 
cég mintegy 15 milliárd forint beruhá-
zást hozott Magyarországra, árbevétele 
87,5 milliárdról 106 milliárd forintra, 
az általa befizetett adó pedig 17,7 mil-
liárdról 25 milliárdra nőtt. 

korszerűsítik 
a vasútvonalat
Sokszor olvashattunk már a Buda-
pest–Kelebia vasútvonal tervezett kor-
szerűsítéséről, amire az itt lakók és az 
utazók szempontjából is nagy szükség 
van. Kína legnagyobb hajózási vállalata 
többségi részesedést vásárolt a pireuszi 
kikötőt üzemeltető cégben, és megnö-
velte a kikötőn áthaladó konténerek 
mennyiségét, amelyeket egyre inkább 
vasúton tervezne Nyugat-Európa felé 
továbbítani. Magyarország pedig ezen 
tranzithálózat mentén fekszik. A vasúti 
pálya felújításáról a magyar és a kínai 
kormány nemzetközi egyezményt kö-
tött, a fejlesztésre kijelölt magyar sza-
kasz a Budapest–Kelebia vasútvonal. 
Cél – többek között – a kétvágányúsítás 
és a 160 km/h sebesség. 

A fejlesztésre kijelölt magyar szakasz 

12 ezer raklapon összesen 8,4 millió liter 
termék fér el
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Meghatározzák az életet a keresztény gyökerek

A helyhatóságot az ünnepségsorozat 
megvalósításában a megyei közgyűlés, a 
történelmi egyházak, az oktatási és kul-
turális intézmények és a polgári egye-
sületek is támogatták. A falu lakossága 
széles közösségi összefogással készült a 
jeles eseményre.

Az ünnepi alkalomra hazatértek az 
Alsónémediről elszármazottak és azok 
családtagjai is, valamint tiszteletüket 
tették a testvértelepülések elöljárói és 
küldöttségei Székelyföldről, Lengyelor-
szágból, Macedóniából és Máltáról.

A nyitóünnepség díszvendégei – 
Vincze József polgármester meghívásá-
ra –Tőkés László püspök, európai par-
lamenti képviselő, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke, Beer Miklós váci 
megyés püspök és Szabó István, a Pest 
megyei közgyűlés elnöke voltak. 

Délelőtt párhuzamosan zajlott a re-
formátus és a római katolikus temp-
lomokban a hálaadó istentisztelet és 
szentmise. Tőkés László az istentiszte-
leten imádsággal és alkalmi beszéddel 
szolgált, míg a váci püspök celebrálta 
a római katolikus hálaadó szentmisét, 
majd a két templomból díszmenetben 
együtt vonultak a nagyközség népével a 
Halászy Károly Művelődési Házhoz, me-
lyet a felújítást követően aznap avattak 
fel, a két püspök pedig megáldotta.

Alsónémedi első írásos említésének 
950. évfordulóján Tőkés László mon-
dott ünnepi beszédet. „Isten iránti há-
laadással, az együtt örvendezés ünnepi 
érzésével, már-már nemes irigységgel 
és csodálattal jöttem el Alsónémedi-
be, a történelmi Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye egyik legrégebbi települé-

sére, az Árpád és az Aba nemzetségek 
egykori fejedelmi szálláshelyére. (…) 
Hogyan is tudnánk híven összefoglalni 
Alsónémedi eltelt közel ezer eszten-
dejének történelmi tanulságát, amely 
egyben egész nemzetünk közös múlt-
jának örök érvényű üzenetét is hor-
dozza?” – tette fel a kérdést a szónok, 
amelyre bibliai példázattal válaszolt, 
Pál apostol földközi-tengeri hajótöré-

feNNállásáNAk 950. évforDulóját üNNePlI IDéN AlsóNéMeDI 

Tőkés László püspök a nyitóünnepség 
díszvendége volt

A Duna−Tisza közén, Budapest vonzáskörzetében, a 
Duna–Tisza-csatorna mentén fekvő Árpád-kori település, 
Alsónémedi ez évben ünnepli fennállásának 950. évfor-
dulóját. Augusztus 13-20. között jubileumi hetet szerve-
zett a Pest megye Gyáli járásában található nagyközség 
önkormányzata.

sének történetéből bontva ki a korpa-
rancsot: „Városaink, falvaink, orszá-
gunk pusztulása láttán sose feledjük: 
nem vész el a nép, aki Istenben bízik, 
’hanem csak a hajó’. A vihar elmúl-
tával visszatér ősei, atyái földjére, és 
újjáépíti házait és lerombolt temploma 
’hajóját’. Az örök újjáépítés feladata és 
hivatása a miénk!”

Vincze József polgármester is köszön-
tötte a megjelenteket, külön a meghívot-
takat és a testvértelepülések küldöttsége-
it, köztük a Bihari Edömér polgármester 
vezette erdővidéki, Kovászna megyei 
Nagyajtáét, majd átadta a művelődési 
ház kulcsát Jobbágy Ilona igazgató-
nak. Szólt az egybegyűltekhez Szabó 
István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke 
is. Ezután a jubileumi ünnepség népes 
közönsége megtekinthette a helyi műve-
lődés fellegvárának szánt, kibővített és 
felújított épületet és az ünnepi alkalomra 
szervezett kiállításokat. Az ünnepi szó-
noklatokat követően a központi ünnep-
ség helyszínén gazdag kulturális műsor 
vette kezdetét.

Alsónémedi lakossága példás össze-
fogással ünnepelt, hitet téve a múlt tisz-
telete, a jelen megbecsülése és a remélt 
jövő iránti elkötelezettség mellett. (x)

szada a reformáció 500. 
évfordulójára emlékezik
Az 1517-ben Wittenbergben indult re-
formáció már az 1540-es években el-
érte Szadát. A XVI. század végére az 
egész falu protestáns lett, a korábbi 
katolikus templomban tartották az is-
tentiszteleteket. 

A királyi hatalom által támogatott 
ellenreformáció csak 1718-ban tudta 
visszavenni a templomot a reformátu-
soktól. A szadai reformátusok 1795-ben, 
a türelmi rendelet után építhettek saját 
templomot. A jelenlegi templom 1928-
ban épült, Schulek János tervei alapján. 

Az emlékezéssel egybekötött ünnep-
ség üzenete az itt élők számára: „felele-
veníti az ősök történelmi küzdelmeit, 
a keresztény hit erejét és megtartó ké-
pességét”. A református egyházközös-
ség mindennapi szerepvállalása igen 
sokrétű. Jelen van az oktatás területén 
a hitoktatásban, a tiszteletes asszony a 
Szociális Alapszolgáltató munkatársa 
főállásban, a presbitérium két tagja te-
lepülési képviselő, egyikük alpolgármes-
ter. A közszolgáltatást fiatal református 
mérnök vezeti, a tájház és a népi együt-
tes létrehozásában, működtetésében 
és a kulturális programokban is orosz-
lánrészt vállalnak. A helyi keresztény 
– katolikus és baptista – testvérekkel 

közösséget vállalnak, védik a keresztény 
értékeket ökumenikus igehirdetésben és 
számos együttes munkában – mondta el 
Oroszi Sándor polgármester.

A reformáció célja az volt, hogy 
visszavezesse az embert Istenhez. Sa-
ját anyanyelvünkön imádkozhatunk, 
olvashatjuk a Bibliát és hallgathatjuk 
Isten igéjét. Fontos, hogy hálát adjunk 
ezért, és komolyan vegyük, ma is lehet 
Istennel élő kapcsolatban élni, és az 
igazi értékek: a hit, a szeretet, a hűség 
és a becsület útján járni. Ezeket az örök 
értékeket szeretnénk mi is felmutatni a 
reformáció 500. évfordulóján – mondta 
a megemlékezés jelentőségéről Sándor 
Levente református lelkész. (x) 

A Budapesttől délre található Csepel-szi-
geten Ráckeve, mindössze 47 km-re Bu-
dapesttől a középkor legértékesebb műem-
lékeitől az újkori polgárosodás értékein át 
napjaink kultúraszeretetét is megmutatja. 
A város sokrétűségét, a táj változatosságán 
túl a különböző nemzetiségek és kultúrá-
juk együttélése is adja.

A Kultúra Magyar Városa 2010 címmel 
is büszkélkedhető Ráckevét évszázadok 
óta méltán tartják számon a sziget „fővá-
rosaként”, hiszen történelmi emlékhelyei-
vel, épített örökségeivel, gazdag kulturális 
programjaival és gasztronómiai kínála-
tával a Kis-Duna menti térség turisztikai 
központja is egyben.

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva 
Ráckevén is felgyúlnak az ünnepi fények 
advent első vasárnapját megelőző péntek 

délután a városközpontban, ahol gyönyörű 
középkori hangulatot idéző épületek között 
lehet egy sétát tenni, felfedezni a város téli 
hangulatát, forralt bort kortyolva gyönyör-
ködni a színvonalas színpadi műsorokban 
és válogatni az adventi vásár forgatagában 
a kézműves termékek között.

A tavalyi év sikerein felbuzdulva idén 
is lesz „Mézes Ráckeve” – mézeskalács-
kiállítás, ahová a szervezők „Épített örök-
ségünk a Kárpát-medencében” témában 
várják a sütni szeretők jelentkezését, akik 
szívesen készítenék el Magyarország egy-
egy jellegzetes épületét mézeskalácsból.

A mindenkori aktualitásokról és az itt 
tartózkodás kellemessé tételéhez bővebb 
információt kaphat a helyi Tourinform iro-
da munkatársaitól az alábbi elérhetősége-
ken vagy személyesen az irodában.

Adventi Fények Ráckevén
2017. december 1.

2300 ráckeve, eötvös utca 1.
Tel.: 24/429-747 Fax: 24/429-747
e-mail: rackeve@tourinform.hu

Honlap: www.tourinform.rackeve.hu

Az október 8-i ünnepségen Horkay Lász-
ló ny. kárpátaljai püspök hirdette Isten 
igéjét. A gyülekezet által állított kopjafát 
és a polgármester saját költségén Isten 
dicsőségére emeltetett Luther-szobrot  a 
templom előtt leplezték le. Emlékbeszédet 
mondott Halász Béla vajdasági püspök és 
Oroszi Sándor polgármester. Daruka Mi-
hály, a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely 
megálmodója tartott interaktív előadást a 
Vizsolyi Biblia keletkezéséről. Az ünnep-
ségen jelen volt Vécsey László – Fidesz-
KDNP – országgyűlési képviselő.
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csepel-szigeti értéktúra
A Pest megyei értéktárban 164 érték 
található. Ez a szám, és az értékek kü-
lönlegessége, a magyar nemzeti kul-
túrában és a megye életében betöltött 
szerepe indokolttá teszi, hogy szakmai 
és egyéb körök, közösségek számára is 
ismertebbé váljanak. Ebből a célból az 
értékek bemutatására irányuló város-
néző interaktív sétákat, értéktártúrákat 
szervez Pest megye Önkormányzata.

Az értéktártúrák során egy-egy telepü-
lés, város mutatja be egyfajta idegenve-
zetéssel a helyben és a környéken lévő 
értékeket.

Az első túra Érden, a következő Má-
rianosztrán volt, míg harmadik alka-
lommal a Csepel-sziget értékeit fedez-
hették fel a résztvevők. Az utóbbi túra 
első állomásaként a 314 méter magas 
szigetszentmiklósi Lakihegyi adótor-
nyot tekintették meg. Halásztelken és 
Tökölön áthaladva érkeztek meg a tú-
rázók a Csepel-sziget egyik legszebb 
településére, Szigetújfalura, ahol ma 
is jelentős a német kisebbség száma. 
A településről a megyei értéktárba két 
sportoló életpályája került be: Horváth 
István ökölvívóé és Pintér József lab-
darúgóé.

A túra utolsó helyszíne Ráckeve volt, 
ahol ezekben a napokban zajlott az Őszi 

Ászok Fesztivál. Ráckeve azon városok 
egyike, ahonnan a legtöbb érték szár-
mazik a megyei értéktárban. A túrázók 
ezek közül a szerb templomot tekintették 
meg először. A templomot Mátyás király 
uralkodása idején, 1487-ben szentelték 
fel, a török elől az al-dunai Kevéről a 15. 
században ide települt rácok emeltették. 
Európában északabbra, Magyarorszá-
gon pedig sehol máshol nem található 
gótikus szerb templom. 

A régi városháza megtekintése után 
érkeztek meg a túra utolsó állomásához, 
Európa egyetlen szabadtéri vízen műkö-
dő, látható és látogatható malmához, a 
Ráckeve szimbólumaként is ismert Ha-
jómalomhoz.

Az értéktúra a Földművelésügyi Mi-
nisztérium támogatásával valósult meg 
a HUNG-2017 pályázat keretei között. 

A városvezetés minden feladatot vállal

Nagyon kell igyekeznie a képviselő-
testületnek, a bizottságoknak és a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozóinak, mert 
minden lehetőséget meg kell ragadnunk 
a település egésze, s az egyes városré-
szek fejlesztésére – nyilatkozta Hoffman 
Pál polgármester. Azok a települések 
ugyanis, amelyek nem rendelkeznek 
kiugróan magas helyi adóbevételekkel, 
és Tököl ezek közé tartozik, nagyrészt 
pályázati forrásokból tudják megvaló-
sítani fejlesztéseiket. A városvezetés sok 
nem kötelező feladatot is vállal, mind-
azokat, amelyek elsősorban a közösségi 
élet szempontjából fontosak; egyházak, 
nemzetiségek, civil közösségek támo-
gatását, kulturális és sportlétesítmények 
működtetését. A polgármester szerint 
összességében pozitív a kép, szép szám-
mal vannak sikeres pályázataik. Az 

általános iskolában 248 milliós ener-
giahatékonysági rekonstrukció zajlik, 
amely mindkét iskolaépületet érinti. 
Nyílászárócserék, homlokzat- és tetőszi-
getelés, napelemek elhelyezése szerepel 
a programban. A KLIK-kel való együtt-
működés során támogatást kaptak a 
fűtés-korszerűsítésre is. A Szivárvány 
Óvoda negyvenéves épületének felújí-
tása folyamatosan napirenden szerepel. 
Főleg a lapos tetők állapota problémás, 
ezért A- és B-terv is létezik. A B-terv ar-
ról szól, hogy saját forrásból részleteiben 
elkezdik a rekonstrukciót, de továbbra is 
pályáznak (A-terv) a teljes felújítás meg-
valósítására. A saját forrás jelenleg azt 
jelenti, hogy a kormányhoz fordultak 
egy hitelengedélyezési kérelemmel. A 
400 milliós programból 200 millió fo-
rintot útépítésre, főleg járdaépítésre for-

dítanának, s 110 millió forint menne az 
iskolarekonstrukció folytatására: vizes-
blokkok, burkolatok cseréjére, 80 millió 
forintból pedig elkezdenék a Szivárvány 
Óvoda rekonstrukcióját. Tököl Város 
Önkormányzata a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghirdetett „Tele-
pülések felszíni csapadékvíz-elvezetési 
létesítményeinek fejlesztése, a telepü-
lési vízgazdálkodás korszerűsítésének 
támogatása Pest megye területén” című 
kiírásra is pályázatot nyújtott be, „Tököl 
Északi Kertváros felszíni vízrendezése” 
címmel. A pályázatot a Magyar Állam-
kincstár befogadta, annak formai ellen-
őrzését megkezdte. A 314 millió forint 
összköltségű projekt keretében az ön-

tÖkÖl sIkereINek tItkA AZ eGYüttMűkÖDés és A tuDAtossáG

Nagyrészt pályázati forrásokból tudják 
megvalósítani fejlesztéseiket

Csepel-sziget egyik legrégibb településén szorgalmas, ven-
dégszerető emberek élnek, akik gondosan őrzik és ápolják 
nemzetiségi hagyományaikat. A város felbecsülhetetlen 
értékű adottságainak kihasználása, a céltudatos munkával 
elért gazdasági fejlődés és az idegenforgalmi lehetőségek 
kihasználása jelenti Tököl biztos jövőjét.

kormányzat az Északi Kertváros mélyen 
fekvő területein a heves esőzések miatti 
elöntéseket tervezi megszüntetni. Csak-
nem 1 km zárt rendszerű csapadékvíz-
elvezető csatorna, 800 méter szikkasztó 
árok, átemelők, víznyelők, tisztítóaknák 
épülnének. Létesül továbbá egy 1600 m3 
csapadékvíz befogadására alkalmas tá-
rozó-szikkasztó medence is.

Hoffman Pál szerint elmondható, 
hogy Tököl jó pozícióban van, sikeré-
nek titka az együttműködő képesség, a 
takarékos városgazdálkodás és a tudatos 
tervezés. – Ez a ciklus hosszabb, mint a 
korábbiak, s tudjuk, tőlünk a tököliek 
mindig eredményeket várnak. A fél-
idős számvetésre tekintve kijelenthetjük, 
most is meg fogunk felelni a várakozás-
nak – hangsúlyozta a polgármester. (x)

Hoffman Pál 1948-ban született Tökölön. 
Tanári diplomát, majd vállalkozás-marketing 
szaküzemgazdászként másoddiplomát szer-
zett. 1990-től Tököl polgármestere. A telepü-
lésfejlesztést és a közösségek erősítését tartja 
a legfontosabbnak a város vezetőjeként. 

Hoffman Pál

A Pest Megyei Kormányhivatal a Környeze-
ti és Energiahatékonysági Operatív Program 
KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületener-
getikai fejlesztései” tárgyú felhívás keretében 
1,44 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő 
európai uniós támogatást nyert. A Kohéziós Alap 
és Magyarország költségvetése társfinanszírozá-
sával biztosított támogatásnak köszönhetően a 
Kormányhivatal vagyonkezelésében vagy hasz-
nálatában lévő épületeinek energiahatékony-
sági fejlesztésére nyílik lehetőség a megyében 
mintegy 23 helyszínen. Magyarországon az 
energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben 
történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló 
energiaforrásokat használunk, gyermekeink, 
unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is 
megteremtjük. 
Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Program által elér-
hető KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épü-
letenergetikai fejlesztései” pályázati kiírás. A 
Kormányhivatal kiemelt célja – összhangban 
a hazai és EU stratégiával – energiatakarékos, 
megújuló energiaforrást hasznosító, a kor igé-
nyeit kielégítő épületek üzemeltetése, melyhez a 
KEHOP-5.2.2-16-2016-00014 azonosító számú 
projekt nagyban hozzájárul. Az elnyert támoga-
tásból 2016. év végén kezdődtek meg az épületek 
hőtechnikai adottságainak javítását célzó felújítá-
si munkálatok, és várhatóan 2018. március végén 
fejeződnek be. A középületeken tervbe vett ener-
giahatékonysági fejlesztések főként homlokzati 
és padlásfödém hőszigetelést, nyílászárók cseré-
jét, gépészeti felújítást és napelemek telepítését 
foglalja magába az alábbi helyszíneken:
- 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3.;
- 1082 Budapest, Kisfaludy utca 9.;
- 2760 Nagykáta, Gyóni Géza utca 11.;
- 2100 Gödöllő, Haraszti út 2/a.;
- 2700 Cegléd, Dohány utca 31.

- 2013 Pomáz, Szmolnica dűlő 059/16.;
- 1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12.;
- 1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3.;
- 2700 Cegléd, Kossuth tér 7.;
- 2200 Monor, Nemzetőr utca 21.;
- 2300 Ráckeve, Lacházi út 34.;
- 2600 Vác, Arató utca 20.;
- 1141 Budapest, Komócsy utca 17.;
- 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.;
- 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 9.;
- 2600 Vác, Külső Rádi út 25.;
- 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 0180/6hrsz.;
- 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1.;
- 1211 Budapest, Nagyduna sor 210001 hrsz.;
- 2310 Szigetszentmiklós, Leshegyi dűlő 

0192/34hrsz.;
- 2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.;
- 2200 Monor, Deák Ferenc utca 4.;
- 2370 Dabas, Bartók Béla utca 52.
A korszerűsítés révén az épületek hatékonyabb 
energiafelhasználásúak és modernebbek lesznek, 
mely jelentős anyagi és energia megtakarítást 
eredményez a kormányhivatal számára, és egy-
úttal komfortosabb környezetet biztosít a hiva-
talok szolgáltatásait igénybevevő ügyfeleknek. 
Mindemellett a légkörbe jutó CO2 mennyisége 
és a fosszilis energiahordozók felhasználása is 
jelentősen csökken. 
A Pest Megyei Kormányhivatal által megvalósí-
tandó KEHOP-5.2.2-16-2016-00014 azonosító 
számú projekt forrását a Kohéziós Alap és Ma-
gyarország költségvetése társfinanszírozásban 
biztosítja. 
A projektről 
bővebb infor-
mációt a www.
kormanyhiva-
tal.hu/hu/pest 
oldalon olvas-
hatnak.

Fejlesztések az olcsóbb üzemeltetésért

A szerb templom belseje
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Taksonyban lindwurm Mihályné 
született Grimm Éva néni október 
7-én töltötte be 105. életévét, ami az 
átlagéletkorhoz képest szinte csodá-
nak számít.

Családja körében, jó egészségben, 
derűsen fogadta látogatóit az ünne-
pelt. Születésnapja alkalmából felkö-
szöntötte Pánczél Károly, a FIDESZ-
KDNP országgyűlési képviselője, 
Kreisz László, Taksony Nagyközség 
polgármestere és Wágnerné Bartha 
Zsuzsanna, a település alpolgármester 
asszonya. Kedélyes, kötetlen beszél-
getés folyt a családtagok és a meghí-
vott vendégek társaságában. Szóba 
került a málenkij robot során teljesített 
nehéz szolgálat és az Évi néni férjé-
vel, Lindwurm Mihállyal házasságban 
eltöltött, tartalmas 59 év is. Évi néni 
gyermekkora óta szorgosan dolgozott, 
édesanyja korai halála következtében 
testvéreinek felnevelése is reá hárult. 
A család központi helyet foglalt el 
mindig életében, alázatosan szolgál-
ta, segítette egész életén át testvéreit, 
gyermekeit és unokáit. 

Az ünnep alkalmából a Magyarorszag 
kormányától kapott emléklapot Pánczél 
Károly, a FIDESZ-KDNP országgyűlési 

képviselője adta át az ünnepeltnek. Éva 
néni megköszönte képviselő úr szemé-
lyén keresztül a kormány nemes gesztu-
sát és figyelmességét. 

Évi néninek Taksony polgárai ne-
vében is kívánjuk, hogy még sok-sok 
boldog napot tölthessen köztünk sze-
retetteljes környezetben. Isten éltesse 
sokáig, jó egészségben!

Barsi Anita

Püspökszilágy közlekedése 
korszerűbbé válik
Püspökszilágy váctól délkeletre, a 
nyugat-Cserhát nyúlványai között, 
a Galga völgyében található, szelíd 
dombok ölelésében, csodás természeti 
környezetben. A község sikeresen pá-
lyázott belterületi útjai jelentős részé-
nek korszerűsítésére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium au-
gusztusban küldött levelében tájékoz-
tatta a község vezetését arról, hogy a 
benyújtott pályázatot elfogadta, s több 
mint 95 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyújtott, mely keret-
összegből Püspökszilágy önkormány-
zata több, százszázalékos tulajdonában 
lévő belterületi utat korszerűsíthet. 

Az önkormányzatnak a támogatan-
dó fejlesztésekhez 5 042 243 forint ösz-
szegű saját forrással kell rendelkeznie. 
A felújítások várható befejezési idő-
pontja 2018 nyara.

Mint azt Tordai Sándor polgármes-
tertől megtudtuk, a szeptember végi 
közmeghallgatás elsődleges fontosságú 
témája a Dózsa György, a Bajcsy-Zsi-
linszky Endre, az Ady Endre, a József 
Attila, a Tavasz és az Arany János utca 
felújítása, illetve rendbetétele volt, mely 

új járdák, vízelvezetők és kapubejárók 
építésével együtt valósul meg. 

A polgármester elmondta lapunk-
nak, hogy az önkormányzat minden 
lehetőséget és eszközt megragadott an-
nak érdekében, hogy a községvezetés 
által meghirdetett programban szerep-
lő valamennyi útfelújítási terv még e 
választási cikluson belül megvalósul-
jon. Az említett közmeghallgatáson az 
érintett utcákban lakó polgárok aktív 
közreműködésével megvitatták a lehe-
tőségeket, s egyetértettek abban, hogy 
közösen alakítsák ki a község arcula-
tát. A belterületi utak felújítási terve 
és azok költségvetése Püspökszilágy 
honlapján mindenki számára hozzá-
férhető. (x)

A község a Galga völgyében húzódik meg

150 millió forintos támogatást kapott a város

A beérkezett pályázatok elbírálását kö-
vetően a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um arról tájékoztatta Fót Város Önkor-
mányzatát, hogy a település 149 647 688 
forint támogatást nyert belterületi útjai-
nak felújítására.

Bartos Sándor polgármester arról 
számolt be lapunknak, hogy a támoga-
tásból a Tátra utca, a Veres Péter utca, 
az Illyés Gyula utca, a Szent István utca 
és a Nagyváradi utca kap szilárd útbur-
kolatot, illetve az említett utcákban ke-
rül sor átfogó felújításra, korszerűsítés-
re. A kivitelezés végső határideje 2018. 
június 30.

A belterületi utak gazdaságfejlesz-
tési célú felújítására 53 Pest megyei 
települési önkormányzat nyert el ösz-
szesen négymilliárd forintot. Az „Ön-
kormányzati tulajdonú belterületi utak 

szilárd burkolattal történő kiépítésé-
nek, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén” című felhívásra 
147 pályázat érkezett, összesen 12,7 
milliárd forint támogatási igénnyel, 
amely háromszoros túligénylést jelen-
tett a meghirdetett útfejlesztés-támo-
gatási pályázaton rendelkezésre álló 
keretösszeghez képest. Ennek okán a 
Nemzetgazdasági Minisztérium az ere-
deti 3,5 milliárd forintos támogatási 
keretet megemelte, további félmilliárd 
forint biztosításával.

A támogatásból az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd bur-
kolattal történő kiépítését, felújítását 
és korszerűsítését valósíthatják meg, 
ezzel is javítva a helyi munkába járás 
körülményeit és a helyi gazdálkodó 

szervezetek működési feltételeit, a mun-
kahelyek és a közszolgáltatások jobb 
elérését. Az egyes Pest megyei települési 
önkormányzatok 20-150 millió forintot 
nyertek el. A támogatás eredményeként 
53 települési önkormányzat területén 
javul a belterületi utak állapota: ösz-
szesen 14 200 méter szilárd burkolattal 
újonnan ellátott önkormányzati tulaj-
donban lévő belterületi út megépítésére, 
valamint 48 420 méter önkormányzati 
tulajdonban lévő belterületi út felújítá-
sára nyílik lehetőség.

Pest megye jelenleg a fővárossal 
együtt a Közép-Magyarország régióhoz 
(KMR) tartozik, amely az uniós besorolás 
szerint fejlett régiónak számít − Buda-

fót sIkerrel PálYáZott BelterületI ÚtjAINAk felÚjításárA

Fót jelképe az Ybl Miklós tervei alapján 
épült katolikus templom 

Fót Város Önkormányzatának képviselő-testülete idén ja-
nuárban rendkívüli ülésen döntött arról, hogy részt vesz 
az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd bur-
kolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsí-
tésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” tárgyban kiírt pályázaton. 

pest átlagnál magasabb fejlettségi mu-
tatói miatt −, és ennek következtében az 
ország más részeihez képest jóval keve-
sebb uniós támogatáshoz juthat.  A kor-
mány ennek ellensúlyozása érdekében 
döntött arról, hogy 2021-ig összesen 80 
milliárd forint célzott pénzügyi támoga-
tást nyújt a Pest megyei vállalkozások és 
önkormányzatok fejlesztéseire.

A fentebb felsorolt fóti belterületi 
utcákat érintő felújításokon túl Bartos 
Sándor polgármestertől megtudtuk azt 
is, hogy egy hozzávetőlegesen ötmil-
liárd forintos állami közbeszerzési be-
ruházás keretében új csomópont épül 
az M3-as autópályán, amely nagyban 
segíti Fót és Mogyoród megközelítését. 
E csomóponthoz a 2101-es úthoz csat-
lakozó bekötőút és zajárnyékoló fal is 
épül. (x)

1949-ben született Fóton, szülei, nagyszü-
lei gazdálkodók voltak. A rendszerváltás óta 
részt vesz a helyi közéletben. Több mint 
húsz éve a képviselő-testület tagja, 2014 
óta polgármester.

Bartos Sándor

Lindwurm Mihályné, Éva néni 105 éves!

Pánczél Károly országgyűlési képviselő 
az ünnepelttel, Éva nénivel
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A szeptemberi rejtvényünk megfejtése: Az érdi Szent 
Mihály-templom

A helyes választ beküldők közül 1 db családi belépőt 
nyert a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba 
(Skanzenbe) Csorbáné Pásztor zsuzsanna (Dunake-
szi), Szabó Virág: Szeretettel vár Pest megye című 
könyvét balykóné Tusán bernadett (budapest) ol-
vasónk nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk.

Az októberi lapszámunkban is egy Pest megyei látni-
valót 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. október 27.

A helyes választ beküldők között 2 db jegyet sorsolunk 
ki a 2017. 12. 09-i, Hamvas Béla műve alapján készült 
Bormámor című előadásra, a Szentendrei Teátrum fel-
ajánlásával, továbbá Szabó Virág: Szeretettel vár Pest 
megye című könyvét, Pest Megye Önkormányzata fel-
ajánlásával. A szerencsés nyertesek nevét a november 
15-én megjelenő lapszámunkban közöljük, nyeremé-
nyeiket pedig postázzuk a megadott címre. 

KEDVES REJTVÉNYFEJTőK!

hirdetés

fotó: dr. nagy vilmos

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
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AMbrus Gábor 

A Szigetszentmiklós–Tököl SE verseny-
zője nyolc éve kezdett megismerkedni a 
kick-boxszal, a világbajnoki ezüstérmes 
Hudák Marianne irányításával. Mivel 
tehetségével és hozzáállásával hamar 
kitűnt a csoportból, Gnyálin István ve-
zetőedző a tanítványai közé emelte. 

„Kinga nagyon megbízható, jó tanu-
ló. Ahogy a klubban szokás, először kis 
házi versenyeken, megyei viadalokon 
indítottam, majd következtek az orszá-
gos és nemzetközi megmérettetések. Így 
lehet fenntartani a motivációt, hogy a 
sportoló szembesüljön saját tudásával, 
fel tudja dolgozni az esetleges veresé-
geket” – magyarázta Gnyálin István. 
Hozzátette: Kolozsvári Kinga már 3-4 

Néhány éve vesz részt országos versenyeken
A dunaharaszti Kolozsvári Kinga újabb fényes ered-
ménnyel bizonyította, hogy a kick-box egyik legna-
gyobb hazai reménysége. A még csak 16 éves lány, aki 
2015-ben és 2016-ban korosztályában kiérdemelte a 
Pest megyei Év sportolója címet, idén Szkopjéban meg-
nyerte az Európa-bajnokságot.

koloZsvárI kINGA A sZIGetsZeNtMIklós–tÖkÖl se Új csIllAGA

éve részt vesz országos versenyeken, ta-
valyelőtt a válogatottba is bekerült. Két 
éve az Eb-n, az elmúlt esztendőben a vi-
lágbajnokságon szerzett bronz- és ezüst-
érmet, idén pedig a kadettek között a 
kick-light kategóriában bizonyult a leg-
jobbnak az Európa-bajnokságon. Jövőre 
már a juniorok között bizonyíthat újra.

A Gnyálin István alapította és vezet-
te Szigetszentmiklós–Tököl SE – amely 
újabban Sziget Küzdősport Akadémia 
néven is szerepel – már eddig is több 
kiváló versenyzővel büszkélkedhetett. 
Közülük a legismertebb a hatszoros vi-
lágbajnok Pesuth Rita, az Európa- és 
világbajnok Wágner Vivien és a profi 
K1-világbajnok Laszák Zoltán. A nov-

Gnyálin István és Kolozsvári Kinga 

szabadidős sportparkot avattak

AG

„A sport közösségteremtő erővel bír, 
hiszen az olyan szabadtéri parkokban, 
mint amilyen az új üllői is, az egymást 
követő generációk, a helybéli lakosok 
együtt tölthetik el a szabadidejüket, kö- 
zösen sportolnak, és ez erősíti az ösz- 
szetartozás érzését, szorosabbá fűzi a 
családi kötelékeket is” – mondta Szabó 
Tünde az ünnepélyes átadáson. Kifejtet- 
te, 2010 óta Magyarországon a rendsze- 
resen – legalább heti két alkalommal – 
sportoló felnőtt lakosság aránya ugyan 
5 százalékról közel 15 százalékra nö- 
vekedett, de ezt az arányt még tovább 
kell javítani, mert a lakosság egészségi 
állapota alapvetően meghatározza az 
ország teljesítőképességét is. Mint fo- 
galmazott, „a sportparkokkal újabb je- 
lentős lépést tettünk az egészségesebb 
és aktívan sportoló nemzetté válás felé, 
amellyel hosszú távon jelentős megtaka-

rítások is elérhetők, hiszen a sportra for- 
dított forintok háromszoros megtérülést 
eredményeznek a népegészségügyben”.

A Nemzeti Szabadidős-Egészség 
Sportpark program első ütemében 1,5 
milliárd forintot biztosít kültéri sport- 
parkok fejlesztésére, így közel 120 
te- lepülésen épül szabadidős-egészség 
sportpark vagy rekortános futókör. A 
második ütemben további 5,5 milliárd 
forintnyi fejlesztési forrás áll majd ren- 
delkezésre. A kormány célkitűzéseinek 
megfelelően lehetőséget teremtenek a 
lakosság számára, hogy helyben, saját 
közösségükben, ingyenesen mozoghas- 
sanak nap mint nap. „Ennek hatása 
nemcsak az egészségmegőrzés területén, 
de a közösség szerveződése, összetarto- 
zása szempontjából is nagyon fontos. 
Mindemellett a sportparkok bevonhatók 
a helyi közoktatási intézmények sportte-

vékenységébe is, amellyel pedig tovább 
javulhatnak a mindennapos testnevelés 
feltételei” – mondta az államtitkár.

A kültéri sportparkok a helyi sajátos- 
ságok figyelembevételével készülnek el, 
amelyhez a megfelelő területű, műsza- 
kilag, geológiailag alkalmas ingatlant 
az önkormányzatok adják, a parkokat 
pedig a Nemzeti Sportközpontok építteti 
meg. Minden sportpark esetében előírás 
az akadálymentes megközelíthetőség 
biztosítása. A legkisebb sportpark 40 
nm, a legnagyobb 150 nm, a minimum 
eszközszám 5, de minden típus tovább 
bővíthető. Lehetőség van 200 vagy 400 
méteres rekortán futókör kialakítására 
is, akár a sportpark körül, akár attól el- 
különülten. 

A helYIek eGYütt tÖlthetIk sZABADIDejüket

A lakosság ingyenesen sportolhat

Új kültéri sportparkkal gazdagodott Üllő. A Pest me-
gyei településen Szabó Tünde sportért felelős államtit-
kár avatta fel a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 
program keretében elkészült létesítményt. 

emberi, felnőtt kick-box világbajnok-
ságon Elszaszer Dávid és Bakó Kriszti-
án képviseli színeiket. 

A 35 éve indult egyesületnek Szi-
getszentmiklós és Tököl mellett Duna-
harasztiban és Taksonyban is vannak 
edzéshelyszínei, jelenleg 80-100 fő 
között van a létszám. Amint Gnyálin 

István kiemelte, a versenyeztetés mel-
lett nagyon fontosak a közösségi fog-
lalkozások is (például kerékpártúra), 
igazi klubélet folyik náluk. A klub több 
mint száz versenyt rendezett már. Ok-
tóberben kerül sor a tradicionális Tököl 
Kupára, a nemzetközi kick-box viadalt 
21. alkalommal bonyolítják le. 

A legnehezebb ellenfél 
a Gödöllő csapatának jutott
Elkészült a labdarúgó Magyar Kupa 7. 
fordulójának sorsolása. A kiírásban több, 
alsóbb osztályú Pest megyei csapat is 
szerepel. A 7. fordulóban az NB I-es klu-
bok kiemeltek voltak. A legnehezebb el-
lenfél a megye első osztályában szereplő 
Gödöllőnek jutott, ők a kilencszeres ku-
pagyőztes Újpestet kapták. Az NB III-as 
Monor a Debrecent fogadja, a szintén 
harmadosztályú Dabas a Videoton, Bu-
daörs a Honvéd ellen bizonyíthat. A to-
vábbjutás egy mérkőzésen dől el.

Egyre több sportértéke van 
Pest megyének 
A Pest Megyei Értéktár 164 értéke között 
számos pályázat szerepel a sport kate-
góriában. Ceglédről Gál József birkózó 
tevékenysége és Zsengellér Gyula pá-
lyafutása, Szigetújfaluról Horváth István 
ökölvívó és Pintér József labdarúgó élet-
műve szerepel. A fiatalon elhunyt Nádas 
Tamás műrepülő világbajnok életútja 
Ócsáról, az agyaggalamblövő Európa- 
és világbajnok Dóra Sándor eredményei 
Üllőről gazdagítják az értéktárat. A Kin-
csem-kultusz Tápiószentmárton és Göd, 
a sportrepülőtér Dunakeszi pályázata-
ként került a sportértékek közé. 

rÖvIDEn


