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Pest Megye Lapja

Égető gond: mivel tüzeljünk? 
Századunk talán legnagyobb kihívása, miként tudunk felkészülni arra az időre, amikor a 
világ kőolaj- és földgázkészletei annyira megcsappannak, hogy már nem lesznek képesek 
kielégíteni a Föld egyre gyarapodó népességének növekvő energiaigényét, nem is beszél-
ve a klímaváltozás mindinkább érezhető következményeiről. 
Pál AttilA

Az ősz egyik csalhatatlan jele, amikor 
reggelente az utcán savanyú füstszag 
csapja meg az orrunkat, a kazánokban 
égő tűzi- vagy ki tudja, milyen fa és 
egyéb hulladék szaga. A drága gázzal 
sokan úgy próbálnak spórolni, hogy 
minden fölösleges éghető anyagot – az 
elhasznált papír zsebkendőtől kezdve a 
lehullott leveleken át a lestrapált (lak-
kozott!) bútorokig – kályhába tesznek. 

A Föld fosszilis energiahordozói 
(szén, kőolaj, földgáz) erősen fogyatkoz-
nak, miközben az emberiség energiaigé-
nye megállíthatatlanul nő. Még szak-
értők között is dúl a vita, vajon hány 

A JÖVŐ A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKÉ

évtizedre elegendőek a jelenleg ismert 
készletek, ám abban egyetértenek, hogy 
egyszer csak elfogy (a fán kívül) minden 
hagyományos tüzelőanyag. Nem vélet-
len, még csak nem is gazdasági megfon-
tolás – hiszen a fosszilis energiahordo-
zókból nyert villamos energia ma még 
többnyire olcsóbb – fordította a tudósok, 
politikusok és gazdasági vezetők figyel-
mét a megújuló energiaforrások felé.  

Bármennyire is tudjuk, hogy a meg-
újuló energiaforrások hasznosításáé a 
jövő, s ezt diktálja környezetünk védel-
mének, a földi élet fenntarthatóságának 
követelménye is, hosszú és nehéz út 

vezet a teljes átállásig, hiszen a világ 
ipara, a közlekedés és a fűtési rendsze-
rek túlnyomó többsége éppen a kőolaj-
ra és a földgázra épül. Nem hagyhatók 
figyelmen kívül az atomerőművek sem, 
amelyek bár hatékonyan és folyamato-
san termelik a villamos energiát, nem 
kis környezeti kockázatot jelentenek, 
ráadásul a kiégett fűtőelemek ártal-
matlanítása, elhelyezése sem egyszerű 
és olcsó. Jelenleg azonban – legalábbis 
Magyarországon – sem a fosszilis, sem 
a megújuló energiaforrások nem képe-
sek kiváltani az atomenergiát.  

Ìfolytatás a 2. oldalon

Az előrejelzések szerint 2025-re a napenergia jelenti majd a Föld fő energiaforrását fotó: katona lászló

TámogaTók, hirdeTők jelentkezését várja a Pest megye Lapja! 
a további megjelenés a tét! Ìrészletek a www.pestmegyelapja.hu oldalon.

Adventre 
készülődvén 
a várakozás csodája mindannyiunkat 
bölcs türelemre és az embertársaink-
hoz való odafordulásra késztet. a hit 
és a bizalom együtt erősödik az ad-
venti hetekben, s egyszer csak elérke-
zünk abba az áldott állapotba, amikor 
szívünk megnyílhat a többiek felé. 

A várakozás jövőt sejteni enged, végig-
gondolhatjuk ilyenkor, mi történik majd 
akkor, ha beteljesedik mindaz, amiben 
reménykedünk. Akár a szerelemben, 
amikor a szívünk választottjával való 
találkozásra készülünk, s a várakozás 
már-már vágyakozássá fokozódik… 

Várván várni – ez már valami többről 
szól. Várván várni: minden fel lett téve 
egyetlen lapra. Az igazán szívből cselek-
vő várakozó kockáztat. Az ilyen jellegű 
várakozás sohasem passzív: attól hiteles 
és valódi, hogy tevékeny készülődéssel 
telik.  Az igazán szívből cselekvő vára-
kozó álmodozik, tervezget, végiggon-
dolja ezerszer is, milyen lesz, ha…

A szeretet hamisítatlan jellemzője, 
hogy adni képes. Adni képes bármikor 
és bárkinek, a kezét felé nyújtónak, az 
elesettnek, a messziről érkezőnek. Az 
igazi szeretet oszt, és nem fél attól, hogy 
neki semmi sem marad. A szeretet min-
den egyes megnyilvánulásával tanítani 
akar bennünket: nem leszünk keveseb-
bek, ha megosztjuk azt, amink van. Sőt, 
növekedésünk és fejlődésünk kulcsa az 
adni tudás. A megosztásra való készség. 

Törekedjünk tehát arra, hogy a vá-
rakozásunk ne öncélú legyen. Hogy 
mindaz, amit a várakozás heteiben ka-
punk, csobogó hegyi patakként zubog-
jon tovább, szaladjon világgá, hogy 
mások javát, épülését és örömét szol-
gálhassa. Ez az advent igazi üzenete, ez 
karácsony eljövetelének valódi értelme. 
Várni, betelni és tovább adni. Legyen 
valamennyiünknek ilyen adventje… 
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„Önálló megye, Önálló lappal!” – a nemzeti ünnephez és a magyar Sajtó 

napjához közeledve új színfolttal gazdagodott a magyar sajtópaletta.

Szeretette
l köszöntöm a Pest Megye Lapja olva-

sóit! 
Örömmel értesü

ltem arról a kezdeményezésről, 

hogy Pest megye új havilapot indított a közössége 

számára. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a 

sokféle sajtótermék között olyan újsággal is talál-

kozzanak az olvasók, amely az ő életükkel s köz-

vetlen környezetükkel foglalkozik.

Mi, emberek, bár érdeklődünk a nagyvilág és 

a hazánk ügyei iránt, ám szívünk szerint lokál-

patrióták is vagyunk, és szer
etjük tudni, hogy mi 

zajlik körülöttünk. Az pedig különösen szép és 

szimbolikus jelentőségű, hogy éppen a Magyar 

Sajtó Napja előestéjén, nagy nemzeti ünnepünk 

alkalmával jelenik meg a Pest Megye Lapja leg-

első száma.

Az új laphoz sok erőt, és főként bátorságot kívá-

nok a szerkesztőségnek! El kell mondanom, hogy 

a sajtószabadságot ma igen sokan félreérte
lmezik. 

Azt gondolom, hogy a sajtószabadság azt jelenti, 

hogy ami igaz, azt akkor is meg kell írnunk, ha 

az esetleg
 sokak számára kényelmetlen. Hazudni 

pedig semminek és senkinek az érdekében nem 

szabad. Az igazat viszont szabadon el kell mon-

danunk akkor is, ha esetleg megtámadhatnak érte. 

Ehhez minden újságírónak nagy bátorságra és 

nem kevés önmérsékletre van szüksége. 

Gyakran idézzük fel magunkban a francia 

forradalom híres hármas jelszavát: szabadság, 

egyenlőség, testvériség! Büszkén citáljuk, ám nem 

árt tekintetbe vennünk, hogy nehéz mindhármat 

egyszerre m
egvalósítanunk. Úgy gondolom, hogy 

a szabadságot a szellem
iekben kell biztosítanunk, 

az egyenlőségnek elsősorban a törvény előtt kell 

érvényesülnie, a testvériségnek pedig a minden-

napi élet te
rületén kell megnyilvánulnia: többet 

kell segítenünk azoknak, akik a saját hibájukon 

kívül maradtak le az élet harcaiban.

Szívből javaslom a lap készítőinek, hogy szó-

lítsák meg a megyében élő fiatalságot, mert ez az 

egyik legfontosabb feltétele
 annak, hogy az utá-

nunk jövő nemzedékek idővel átvehessék tőlünk 

a stafétabotot. 

Végezetül azt kívánom, hogy ennek a szép 

és fejlődő megyének olyan újságot készítsenek, 

amely közvetlen és emberi hangon, szívtől szívig 

és észtől észig szól.

Március 15-e a legalkalmasabb pillanat arra, 

hogy Pest megye új sajtótermékkel jelentkezzen 

a hazai lappiacon. Jókai Anna

Kossuth-nagydíjas írónő, 

a Nemzet Művésze cím
 kitüntetettje

A magyar gazdaság tavaly 

jobban teljesített a vártnál

Kedvezőbben alakult az államháztartás helyzete, mint ahogy azt korábban 

prognosztizálták. A növekedés elérheti a 2,8 százalékot. Dr. Vereczkey 

Zoltán a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, ter-

mészetese
n ehhez hozzájárult az is, hogy az olaj világpiaci ára alacsony 

volt. Főleg ennek következtében az infláció mértéke nulla százalék lehet. 

Nőtt a gazdaság és nőttek az adóbevételek is – szöge-

zi le az elnök. A 2014-es évhez viszonyítva összesen 

848 milliárd forinttal magasabban alakultak a főbb 

adóbevételek. Ez a jobb gazdasági növekedéssel és 
a 

gazdaság fehéredésével függ össze. A központi költ-

ségvetés 2015. évi kiadásai – különös tekintettel az 

uniós programokra – mintegy 251 milliárd forinttal 

haladták meg az előző évi kifizetése
ket. Vereczkey 

Zoltán a Pest Megye Lapjának elmondta, hogy az uni-

ós programokra a tervezettnél 286 milliárd forinttal 

többet, összesen nagyjából 2800 milliárd forintot köl-

tött az ország. Korábban 2500 milliárd forinttal szá-

Nehéz, de sikeres éve volt hAzáNkNAk 

Ünnep a magyar 

sajtónak, ünnep 

a megyének!

moltak. A központi költségvetés kamategyenlege 38,1 

milliárd forinttal volt kedvezőbb, mint 2014-ben, de a 

tervezettnél is 14 milliárd forinttal jobb lett.

A megyei kamarai elnök szerint a költségvetés 

adóbevételeinek növekedése arra is visszavezethető, 

hogy többet vásároltak az emberek, és ezáltal nőttek 

az áfa-bevételek. A fogyasztás növekedéséhez pedig 

az is hozzájárult, hogy nőttek a bruttó bérek és az 

ország lakosai összes keresetén
ek mennyisége is több 

lett. Összesen 6,2 százalék a növekedés, ami majdnem 

másfél százalékkal több, mint a tervezett.

Ìfolytatás a 8. oldalon 

Korszakok találkozása Pest megyében. Az egykori ócsai premontrei kolostor ma refor-

mátus templom. A román kor egyik legértékesebb alkotása  
fotó: mészáros t. lászló

Pest Megye lapja
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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-fejlesztésMegyénk 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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EgyévEs a PEst MEgyE LaPja!
Ì cikk a 2. oldalon Ì PML terjesztési pontok a 15. oldalon

Finiséhez érkezik az Egészséges Bu-
dapest Program előkészítése, amely-
nek révén megtörténhet a főváros 
egészségügyi ellátásának átszerve-
zése. Ide pénz, paripa, fegyver kell, 
hiszen a budapesti kórházak java 
több mint száz éve épült, a legfia-
talabb intézmények is majd fél év-
századosak.

Jómagam a Szent János Kórház-
ban születtem, a tizenkettedik ke-
rületben nőttem fel, negyedszázada 
pedig nagykovácsi lakosaként járok 
vissza szeretett kórházamba. Nem 
szorul kifejtésre, milyen közlekedé-
si viszonyok jellemzik a környéket, 
nem beszélve az épületek műszaki 
állapotáról. A kormányzat szándé-
ka szerint a Szent János Kórház, a 
Kútvölgyi Klinikai Tömb és a Pető 
Intézet helyén egy, a mai kor igé-
nyeit kielégítő, színvonalas egész-
ségügyi centrumot hoznak majd 
létre. Hisszük, ha látjuk – tamás-
kodhatnak egyesek –, s bár szkep-
ticizmusuk nem nélkülöz minden 
alapot, bíznunk kell abban, hogy 
a terveket tett követi. Ezt reméljük 
160-200 ezren a közép-budai tér-
ség lakosaiként, és mindaz a 4,3 
millió állampolgár, aki Budapest, 
illetve az agglomeráció valamely 
egészségügyi intézményéhez tar-
tozik. Mindehhez az is szükséges, 
hogy az érintett intézmények össze-
fogjanak, és közös gondolkodással 
racionalizálják tevékenységüket. 
Ezt példázza az Országos Korányi 
Pulmonológiai Intézet, amely éppen 
a Szent János Kórházzal közösen 
elnyert pályázat révén fejlesztheti 
a lélegeztetésre szoruló betegek el-
látását. A Budakeszin működő re-
habilitációs intézettel partnerségben 
referencialaboratóriumot hoz létre, 
a Törökbálinti Tüdőgyógyintézettel 
pedig integrált patológiai ellátást 
készül megvalósítani. 

Az Egészséges Budapest Prog-
ram soha vissza nem térő lehetőség 
a múlt század eleji mivoltukban 
megrekedt kórházak számára. Kér-
dés, vajon eljutnak-e a végső célig, 
ami nem más, mint a fővárosi tér-
ség lakosainak egyforma minőségű 
egészségügyi ellátása.

Boromisza Piroska
egészségügyi újságíró

Eljött a mi időnk?

Pest Megye Lapja

A megyénk is „egészségesebb” lehet
Ha a kormány meghozza a döntést, jelentős fejlesztések várhatók a következő években 
a váci, a ceglédi és a kistarcsai kórházban is, de megyénk néhány kisebb egészségügyi 
intézménye, illetve szakkórháza megújulhat az Egészséges Budapest Program (EBP) 
keretein belül. 

pml

A kormány 2016-ban 1 milliárd forintot 
biztosított a program tervezésére, míg 
idén 40 milliárd forintot hazai, és várha-
tóan 11 milliárd forintot a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) forrásaiból. Ezekkel komp-
lex infrastruktúra-fejlesztéseket tudnak 
megkezdeni. Ekkora pénzösszeg 20-25 
éve nem állt rendelkezésre a budapesti 
és Pest megyei egészségügyi ellátás fej-
lesztésére. 

Az elmúlt években több mint 500 
milliárd forintos fejlesztés valósult meg 
a magyar egészségügyben, amelynek 
keretében országszerte épültek, illetve 
újultak meg a kórházak, rendelők – 
mondta el Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának parlamenti 
államtitkára. A legnagyobb volumenű 
fejlesztések az úgynevezett konvergen-

Koncentrált a fejlesztés előKészítése

cia régiókban – vagyis Budapesten és 
Pest megyén kívül – zajlottak. Így ma 
már a vidéki kórházak jelentős részé-
ben XXI. századi körülmények között 
gyógyulhatnak a betegek. A főváros, 
illetve Pest megye fekvőbeteg-ellátó 
intézményhálózata azonban jelentős 
lemaradásban van, pedig ezek az in-
tézmények 3,5-4 millió embert látnak 
el. A kormány 2016-ban úgy döntött, 
hogy az ország legnagyobb népessé-
gű területén koncentráltan történjen a 
fejlesztés előkészítése, amely kiterjed 
az infrastruktúra és az eszközállomány 
megújítására is. Az 1333/2016. számú 
kormányhatározat szerint az elkészült 
intézményi terveket bemutató előter-
jesztést az EMMI-nek 2017. március 31-
ig kell a döntés megalapozása céljából 
elkészítenie – tette hozzá Rétvári Bence.

Jelenleg a vidéki Magyarországon 
háromszintű ellátórendszer működik. 
Vannak centrumok (például a pécsi, a 
szegedi és a debreceni orvosegyetem), 
amelyek az év minden napján, annak 
minden órájában, szinte minden szak-
területen tudnak ellátást nyújtani. Ezt 
egészíti ki a megyei és városi kórházak, 
valamint a speciális feladatokat ellá-
tó társkórházak rendszere. Budapesten 
azonban nem található meg ez a struk-
túra – mondja dr. Cserháti Péter, az 
Egészséges Budapest Program megva-
lósításáért felelős miniszteri biztos. Hoz-
záteszi: Magyarország más területeihez 
képest Pest megye fekvőbeteg-ellátása 
igen speciális, hiszen a megyének nincs 
egy nagy saját kórháza, mint például 
Somogynak vagy Veszprémnek. 

Ìfolytatás a 8. oldalon

A váci Jávorszky Ödön Kórház mintegy 5 milliárd forintot használhatott fel felújításra a Közép-Magyarországi Operatív Programból 
 fotó: katona lászló
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Megújult a ceglédi kormányablak

PMl

A Városháza épületében tartott ünnep-
ségen a megnyitást jelképező nemzeti-
színű szalagot Földi László országgyűlé-
si képviselő, Takáts László polgármester, 
valamint Tarnai Richárd, Pest megye 
kormánymegbízottja vágta el.

Földi László beszédében kiemelte, 
hogy sok csatát kellett megvívniuk 
annak idején a Parlamentben a kor-
mányhivatali, járási rendszer kialakí-
tásáért, de az eredmények bizonyít-
ják, hogy megérte. Felszólalása végén 
mindenkit arra biztatott, használják a 
21. század követelményeinek megfe-
lelő új kormányablakot. Cegléd pol-
gármestere, Takáts László elmondta, 

25 
milliárd forint értékben hirdet meg 
forrásokat idén a kormány a kevésbé 
fejlett Pest megyei települések számá-
ra. A fejlesztési elképzeléseket 2021-ig 
valósíthatják meg a megyei vállalkozá-
sok és önkormányzatok. Az óvodák és 
bölcsődék ellátottságának, állagának 
javítására több mint 6 milliárd forintra 
pályázhatnak az önkormányzatok. A ta-
valy kiírt, ötmilliárd forint értékű pályá-
zatokra – ipartelep-fejlesztésre és közúti 
építésre – több mint háromszoros volt a 
túljelentkezés, ezért másfél milliárddal 
megemelték a keretet. Az egészségügyi 
alapellátás jelentős elmaradásai miatt ír-
tak ki ezen a területen pályázatokat, az 
értékelés még zajlik. 

A hIVAtALbAN tÖbb MINt 1500 üGyEt INtÉzhEtNEK

II. évfolyam 11. szám 2017. november · kiadja: Cosmo Média Kft. 1139 Budapest, Röppentyű u. 21–23. · Felelős kiadó: Kövecses-
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Pest Megye Lapja

Őstermelők 
adóbevallása
A kormány a tervek szerint szeretné 
még több adózó adminisztrációs felada-
tait megkönnyíteni. Ehhez a meglévő 
rendszer továbbfejlesztésére van szük-
ség. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
javaslata szerint 2018-tól a mezőgazda-
sági őstermelők és az általános forgalmi 
adó fizetésére kötelezett magánszemé-
lyek helyett is a NAV készítheti el a do-
kumentumot. Ez mintegy 350 ezer em-
bert mentesít a bevalláskészítés alól. 

Földi László országgyűlési képviselő, Ta-
káts László polgármester, valamint Tarnai 
Richárd, Pest megye kormánymegbízottja 

Modernizált belső térrel, 11 ügyfeleket fogadó munka-
állomással és több mint 200 négyzetméteres akadály-
mentesített ügyféltérrel nyitotta meg kapuit Cegléden 
a kormányablak új helyszínén, a Kossuth tér 1. szám 
alatt október 26-án. 

az új kormányablak a Városháza épü-
letének legjobb minőségű épületrésze 
lett. Tarnai Richárd kormánymegbí-
zott beszédében rámutatott, jól végzik 
a járások a feladatukat, eredményes 
volt a járási rendszer létrehozása. Az 
új, egységes arculatú kormányablakot 
a régi okmányiroda helyén alakítot-
ták ki, ahol a járási hivatal ügyintézői 
több mint 1500 ügytípusban tudnak 
segítséget nyújtani az állampolgárok-
nak a hagyományos okmányirodai 
ügyintézések mellett. A beruházás so-
rán megújult az ügyféltér és az összes 
háttériroda, illetve kiszolgáló helyiség. 
Az összesen 426 négyzetméter teljes 

területű épületrészben 11 ügyfélfogadó 
és 12 háttér-munkaállomást alakítot-
tak ki, valamint két fotófülke is segíti 
a jövőben az ügyfelek gördülékeny ki-
szolgálását. Az épületrészben összesen 
73 nyílászárót cseréltek ki, valamint 
megújult a fűtési rendszer, és teljesen 
felújították a villamoshálózatot is. 

Égető gond: mivel tüzeljünk? 
Ìfolytatás az 1. oldalról
A klímaváltozás egyre érezhetőbb hatá-
sai – a szélsőséges időjárási jelenségek 
gyakoribbá válása, a csapadékeloszlás 
fokozódó egyenetlenségei térben és 
időben lassanként ráébresztenek ben-
nünket: a 24. órában járunk, hogy ter-
mészeti környezetünk pusztulását meg-
állítsuk. De melyek is ezek a megújuló 
energiaforrások? A legkézenfekvőbb 
példa a fa, csakhogy sokkal lassabban 
„termelődik”, mint ahogy elégetjük, 
nem is beszélve az erdőtüzek pusztí-
tásairól, valamint a nem tüzelési célú 
felhasználásról. Ráadásul még a tűzifa 
elégetése is erősen szennyezi a levegőt, 
hát még a fa- és egyéb hulladékok égés-
termékei. A nagyvárosokban – nem-
hogy a falvakban – az egészségre igen-
csak káros szálló por legnagyobb része 
a fűtésből származik.

 A víz energiáját évszázadok óta 
hasznosítja az ember. A vízenergia vi-
szonylag olcsó, ám az erőművek, duz-
zasztógátak építése nagymértékben 
átalakítja a természeti környezetet, ami 
növény- és halfajok eltűnésével jár. 
Előnye viszont, hogy egyenletes ener-
giatermelést tesz lehetővé. A fel-feltörő 

hévizek energiáját kevéssé használjuk 
fel, leginkább a melegházak, ritkábban 
egy-egy középület fűtését oldjuk meg 
vele, pedig hazánk korántsem szegény 
geotermikus energiában. 

A világban egyre nagyobb mérték-
ben hasznosítják a szél energiáját, sorra 
épülnek a szélfarmok szerte Európá-
ban. E téren Kelet-Közép-Európában 
és benne Magyarországon jelentős a 
lemaradás. Itthon 37 szélerőmű mű-
ködik – többségük a Dunántúl észak-
nyugati részén – mintegy 330 KW 
összkapacitással. 

Nem vész kárba a mezőgazdasági, 
erdei „hulladék” sem, biomasszává ala-
kítva, megfelelő kazánokban elégetve 

Magyar vállalat költözik Pátyra 
A pátyi ipari park, az Inpark ezúttal a hazai 
műszakicikk-kereskedelmi piac meghatáro-
zó szereplője, az Euronics számára fejleszt 
egyedi igényekre szabott, energiahatékony 
raktárépületet. A több mint 2,5 milliárd fo-
rint értékű beruházás munkálatai megkez-
dődtek, az átadásra 2018 tavaszán kerül sor.

Faültetés a férfifelelősségért 
Szentendrén, a Czóbel parkban elültették 
a Férfi Felelősség Fáját. Ezzel csatlakoz-
tak az egész Kárpát-medencére kiterjedő 
akcióhoz, amelynek célja, hogy felhívja a 
figyelmet a férfiak családi és társadalmi 
felelősségvállalásának, értékközpontú pél-
damutatásának fontosságára.

rÖVideN 

gőzt fejleszt, amely turbinalapáto(ka)t 
hajt meg, így termel villamos áramot. 
Gyakorlatilag minden szerves hulladék-
ból képezhető biomassza. Hazánkban 
számos biomassza-erőmű működik, 
Pest megyében Szentendrén található 
ilyen üzem. A nap energiáját is szolgá-
latunkba állíthatjuk. Egyre több köz- és 
magánépületen látni napelemeket, ame-
lyek az adott ház energiaszükségletét 
hivatottak fedezni, legalábbis részben. 

Pest megyében valószínűleg Újszil-
vás jár élen a megújuló energiaforrások 
hasznosításában. Lassan egy évtizede 
geotermikus energiával fűtik a polgár-
mesteri hivatalt, az általános iskolát, a 
sportcsarnokot, a művelődési házat, az 
óvodát és a könyvtárat. Hét éve pedig 
ugyanitt átadták hazánk legnagyobb, 
400 KW teljesítményű, napkövető ele-
mekkel épült naperőművét.     

Kiemelésre érdemes a nagyková-
csi általános iskola épületén telepített 
napelemrendszer, amely nemcsak ener-
giatakarékossági célokat szolgál, hanem 
a megújuló energiaforrások felhaszná-
lását beépíti tanulóinak környezettuda-
tosságra nevelésébe is. Nálunk csupán 37 szélerőmű működik
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A következő tíz évben összesen 700 mil-
liárdos fejlesztés valósul meg a fővárost 
és az agglomerációt is kiszolgáló kór-
házakban és szakrendelőkben – emelte 
ki Vécsey László, Pest megye 6. válasz-
tókerületének országgyűlési képviselő-
je. – Az Egészséges Budapest Program 
keretében már idén 40 milliárd forintot 
fordítunk fejlesztésekre. Ebből 21,7 mil-
liárd forintot szánunk orvostechnológiai 
beruházásokra, 18,3 milliárdot pedig az 
építészeti tervezések megkezdésére.

Hosszú út vezetett eddig az örömteli 
pillanatig – emeli ki a képviselő. – Sze-
rintem emlékeznek a kedves olvasók, 
hogy a baloldal kormányzása alatt 600 
milliárd forintot vont ki az egészség-
ügyből, aminek köszönhetően a fővá-
rosi betegellátás és a kórházak teljesen 
leépültek, eladósodtak, a beszerzések 
elmaradtak, az orvosi eszközök leamor-
tizálódtak, az egészségügyi dolgozók 
pedig elmenekültek a pályáról és saj-
nos sokan az országból is – sorolta a 
képviselő a nehézségeket, amelyeket le 
kellett küzdeni ennek a nagy volumenű 
egészségügyi fejlesztéscsomagnak a be-
jelentéséig. A Fidesz-kormány 2010-től 
kezdődően folyamatosan pótolja vissza 
az egészségügyből kivont forrásokat, 
és a rendszerváltozás óta a legnagyobb 
összeget, 500 milliárd forintot fordított 
országszerte az egészségügyi ellátás 
fejlesztésére.  Összesen 77 kórházat, 54 
rendelőintézetet és 97 mentőállomást 
újítottak fel. Országszerte 23 új rende-
lőintézet és 30 új mentőállomás épült. A 
vidéki kórházak és szakrendelők fejlesz-
tését követően minden idők legnagyobb 
egészségügyi fejlesztése indul meg Bu-
dapesten és környékén, ez az Egészséges 
Budapest Program.

Egészséges budapest program
FEJLESztÉS ELŐtt A FLÓR FERENc KÓRhÁz

A megye történetének legnagyobb kórház- és szakrendelő-fejlesztési programja in-
dul el idén, ez az Egészséges Budapest Program, amelynek keretében a kistarcsai 
Flór Ferenc Megyei Kórházban is hatalmas léptékű beruházásokat terveznek. 

A kistarcsai Flór Ferenc Kórház ösz-
szesen 17,7 milliárd forintból újul meg, 
aminek első lépéseként az idei évben 
egy kétmilliárd forintos fejlesztés in-
dul. Mintegy 1,2 milliárd forintot for-
dítanak a diagnosztikai és a terápiás 
orvostechnológiai eszközpark megújítá-
sára és az informatikai háttér kialakításá-
ra. A belső fejlesztések mellett 718 millió 
forintból megkezdődik az építészeti be-
ruházások tervezése is, amely magában 
foglalja a kórház épületeinek energetikai 
korszerűsítését, a tető és a homlokzat 
szigetelését, a nyílászárók cseréjét és a 
fűtés korszerűsítését is. De megújulnak 
a liftek, a konyha, valamint a közúti 
úthálózat is. A továbbiakban létrehoz-
zák a járóbeteg-ellátást végző rendelő-
intézetet és a belgyógyászati ellátásnak 
otthont adó épületet, továbbá fejlesztik 
a sürgősségi osztályt. A kormány az 

Halló...

Pest megye 6. vk. 
országgyűlési 
képviselője

Vécsey László

RG

– Az egészségügyben számos fejlesztés 
történik, az új beruházási programok 
nemcsak a kórházak számára jelente-
nek fejlődést és modernizációt, a kis-
térségekben élők számára meghatározó 
szakrendelők előtt is nyitva áll a korsze-
rűsítés lehetősége. Minek köszönhetően? 

– Azok az egészségügyi szolgálta-
tók tudják maximálisan kihasználni 
a fejlesztési lehetőségeket, akik felis-
merik az egymásra épülő kórházi és 
járóbeteg-szakellátás fontosságát, a 
közös üzemeltetés gazdasági és szak-
mai előnyeit, amit a helyben elérhető 
korszerű egészségügyi szolgáltatások 
jelentenek.

– Említene példát a sikeres összefo-
gásra a választókörzetében?

– Az aszódi szakrendelő jó példája a 
térségi együttműködésben rejlő lehető-
ségek kihasználásának. 2013-ban még 
a bezárásán gondolkodtak, ám ekkor 
az intézményt fenntartó Aszódi Önkor-
mányzat a hatvani Albert Schweitzer 
Kórházzal kötött szerződést a működ-
tetésről. Azóta az intézmény felvirág-
zott. Az együttműködésnek köszönhe-
tően egy korábbi pályázati forrásból 
valósult meg az aszódi szakrendelő 
átalakítása, mely lehetőséget teremtett 
a közeli tüdőgondozó beköltöztetésé-
re, így immár az aszódi telephelyen is 
centralizáltan, egy telephelyen belül 
vehető igénybe valamennyi egészség-
ügyi szolgáltatás a lakosság számára. 
A telephelyek összevonásával jelentős 
működési költséget takarítanak meg, 
ugyanakkor a betegek ellátása, diag-
nosztikája gördülékenyebbé vált. A 
teleradiológiai rendszer fejlesztésével 
pedig a korábbi években teljes körűen 
digitalizált radiológiai osztály szol-
gáltatásai válnak elérhetővé az ellátás 
minden szintjéről, a kialakítandó in-
tézményközi rendszer révén. A fejlesz-
tés legfőbb eredménye, hogy a diag-
nosztikához és gyógyító eljárásokhoz 
szükséges idő lerövidül, az ismételt, 
feleslegesen elvégzett vizsgálatok meg-
előzhetők és a betegutak rövidültek. 

– Az egészségügyben dolgozók a 
jobb munkafeltételeken túl mire szá-
míthatnak?

– A fejlesztések mellett ugyanilyen 
fontos, hogy az egészségügyi munka-
erőhiányt is orvosoljuk. A betegellátás 
javítása érdekében fontos az is, hogy 
több és jobban megbecsült egészség-
ügyi dolgozó legyen a vidéki térsé-
gekben is. 

Létrehozzák a járóbeteg-ellátást végző rendelőintézetet és a belgyógyászat épületét

egészségügyben dolgozók munkafeltét-
eleinek javítására is jelentős energiát és 
pénzt fordít. 2012 óta 400 milliárd jutott 
az egészségügyi dolgozók béremelésére. 
2016-ban pedig egy többéves béreme-
lési program indult az ápolóknak, szak-
orvosoknak és szakgyógyszerészeknek. 
Két év alatt az ápolóknak átlagosan 65 
százalékkal, a mentősöknek 67 százalék-
kal, a szakorvosoknak és szakgyógysze-
részeknek 207 ezer forinttal nő a bére. 
Eközben a fiatalokat ösztöndíjakkal biz-
tatja az egészségügyi pálya választására. 
Ebből is látható, hogy a Fidesz-kormány 
kiemelten kezeli és támogatja az egész-
ségügy minden szegmensét – mondta a 
képviselő. 

A kistarcsai kórház 17,7 milliárd forintból újul meg 

Civilek a betegekért
Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet 
több mint 50 éve épült a lakosok tár-
sadalmi munkájának segítségével. Az 
intézmény közel 40 000 ember szak-
orvosi ellátását biztosítja, ám műkö-
dése kétségessé vált 2011-ben. Ekkor 
hozták létre a Legyen az Ön Szív-
ügye is Alapítványt (LAOSZ), mely 
céljául tűzte ki az Aszódi Szakorvosi 
Rendelőintézetben megforduló be-
tegek betegellátási körülményeinek 
javítását és a szükséges eszközpark 
cseréjét. Az alapítvány, a lakosság, 
az önkormányzatok, a vállalkozók és 
a jelenlegi működtető Hatvani Albert 
Schweitzer Kórház összefogva tudta 
elérni eredményeit. 
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Váci siker a 
VII. Viktória Kupán
Október harmadik hétvégéjén a buda-
pesti Láng Sportcsarnok adott otthont 
a VII. Viktória Kupa ritmikus gimnasz-
tika versenynek. Vác városát a Puente 
Sportegyesület képviselte a kétnapos 
rendezvényen, s a klub buzogány, il-
letve karika csapata is aranyérmet 
szerzett. 

Veszélyek a földeken 
A halálos munkabalesetek negyede 
a mezőgazdaságban történt tavaly, a 
legfőbb veszélyt a traktorokkal és más 
gépekkel történő gázolás, ütközés je-
lenti. Ősszel a bor- és pálinkakészítés 
során keletkező gázok is nagy koc-
kázatot jelentenek. A Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara (NAK) országszer-
te fórumokat tart a munkabiztonság 
növelése érdekében „Biztonságos 
munkavégzés a terepen” címmel. Tá-
jékoztatják a gazdálkodókat a kocká-
zatokról, azok megelőzéséről. Nem-
csak szakmai tájékoztatót kapnak az 
érdeklődők, hanem egy munkavédel-
mi oktatási tematika mintát is átve-
hetnek, amit jól tudnak hasznosítani 
saját üzemükben, gazdaságukban. 
Az üzemi sajátosságok figyelembe-
vételével tudják összeállítani azokat 
a dokumentumokat, amelyek segítik 
a munkabalesetek elkerülését. 

Erdészeti játszótér 
nyílt a Budakeszi 
Vadasparkban
A Budai Tájvédelmi Körzetben mint-
egy 26 hektáros erdőterületen fek-
vő Budakeszi Vadaspark elsődleges 
célja, hogy természetes élőhelyükön 
mutassa be hazánk állatvilágát, s 
interaktív módon erősítse a kör-
nyezettudatos gondolkodást. A park 
fejlesztési programjában éppen ezért 
fontos szerepet játszanak a temati-
kus ismeretterjesztő szolgáltatások. 
A múlt hónapban erdészeti játszó-
térrel bővült a Budakeszi Vadaspark 
szolgáltatáskínálata. A park vezetői 
fontosnak tartják, hogy az ott meg-
forduló gyerekek felelősségteljes, az 
erdőket, fákat is óvó felnőtté válja-
nak. A játszótér központi eleme egy 
erdészlak, ahol táblákról ismerhető 
meg az erdő élete. Egy fából készült 
óriástraktor is várja a látogatókat. 

keresünk 
a Prologis ipari parkba 2 műszakos 

(12 órás) (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 

Érd: 06-70-408-0585

 ÁLLÁsLEs

Azonnali kezdéssel, 
belföldi hetelős munkára, 
C+E kategóriás sofőrt 

keresek.

Jelentkezni: 06-20-9369-957

Október közepén számolt be a 
nemzetközi és a hazai sajtó az idei 
53. BBC Wildlife Photographer of 
the Year eseményeiről, bemutatva 
a főbb kategóriák győzteseit. Nos, 
a magyar természetfotósok közül 
Máté Bence és Potyó Imre egy-egy 
munkája ott szerepel a legjobbak 
között, s így azok láthatóak a lon-
doni Természettudományi Múze-
umban nyílt kiállításon a 2016-os 
év száz legjobb természetfotója kö-
zött. (92 országból neveztek a BBC 
pályázatára, s összesen 48 ezer fo-
tográfia közül válogatott a zsűri.)
A Pest megyei Gödön élő Potyó 
Imre Fagyos szárnyak című fotója 
a „gerinctelen állatok” kategóriájá-
ban kapott különdíjat. 

Gödi természetfotós a 
világ legjobbjai között

Fagyos szárnyak – A kis téliaraszoló 
lepke nászrepülése a Börzsönyben

Pest Megye Önkormányzata pályázatot 
hirdet az Év értéke díjra. A díjjal azt a 
közösséget díjazza az önkormányzat, 
amelyik egy, már a megyei értéktárba 
felvett értéket kiemelkedően tud rep-
rezentálni, ezáltal képes az érték és a 
megye ismertségét még inkább nö-
velni: például új programot tud szer-
vezni, marketingtevékenységet épít az 
érték köré, turisztikai vonzerőt teremt, 
médiamegjelenéseket generál, meg 
tudja jeleníteni az értéket a helyi okta-
tásban, nemzetközi kapcsolatot képes 
építeni általa. Azaz olyan újdonsággal 

Év Pest Megyei Értéke 2017 pályázat
képes kiegészíteni az érték ismertsé-
gét, ami addig nem vagy kevésbé volt 
ismert a nagyközönség számára. A 
díjra pályázni november 20-ig lehet 
az ertektar@pestmegye.hu címen. A 
beküldött pályázatban részletezni kell, 
hogy a pályázó melyik megyei értéket 
milyen formában reprezentálta, milyen 
tevékenységet épített köré, milyen esz-
közökkel valósította azt meg. Az Év ér-
téke-díj győztes pályázata 50 000 Ft tá-
mogatásban részesül. 2016-ban az üllői 
Doberdói Bánlaky József életműve lett 
az Év Pest Megyei Értéke. 

Aszfaltszőnyeget 
kaptak az aszódi ipari 
park útjai
Aszód déli iparterületén alig más-
fél hónap alatt készült el a mint-
egy 1200 méter hosszú, aszfalt-
szőnyeggel borított úthálózat.  A 
projekt megvalósítása kormányzati 
és európai uniós támogatásból (132 
millió Ft), illetve 20 millió forintos 
önerőből készült el. Az átadóün-
nepségen Sztán István polgármester 
mellett megjelent Szabó István, a 
Pest Megyei Közgyűlés elnöke, va-
lamint Vécsey László országgyűlési 
képviselő is. Az aszódi ipari park-
ban befejeződött útépítési projekt 
máris újabb érdeklődőket hozott: 
két cég is jelezte, hogy területet 
kívánnak vásárolni, és ezer, illetve 
háromezer négyzetméteres üzem-
csarnokot építenek. A városvezetés 
bízik abban, hogy az ipari park fej-
lesztése tovább folytatódhat: a kép-
viselő-testület nemrégiben döntött 
a csapadékvíz-elvezetés megoldá-
sáról, melynek megvalósítása mint-
egy százmillió forintba kerülne. 

Az útátadás derűs pillanata, jobbra 
Szabó István megyei elnök

Pest megyei programajánló
herNád Művelődési Ház átriuma
11.29-30. Kortárs festőművészek ki-
állítása
Római katolikus templom
12.12. 17.00 Adventi komolyzenei 
hangverseny
ócsa Egressy Gábor Szabadidőköz-
pont
11.26. Gyerekholmi-börze és játszóház
12.06. Különleges Mikulás Party a 
Buborék együttessel
12.09. Mozinap 
soLymár Apáczai Csere János Mű-
velődési Ház és Könyvtár
11.18. 19.00 Aziz Nesin: Ölj csak 
meg, lelkem – komédia két részben
11.19. 16.00 Kalandgyár – az adventi 
készülődés időszakában játszott játé-
kok, dalok
11.24. 18.00 Történelmi klub – Erőd-
templomok Erdélyben
szada Faluház
11.19. 17.30 Mi ember? NŐ! – zenés 
játék egy felvonásban
szigeTszeNTmikLós 
12.03. Adventi gyertyagyújtás 
Töltöttkáposzta-főzés, karácsonyi ki-
rakodóvásár, kézműves-foglalkozás, 
színpadi programok. Sztárvendég: 
Feke Pál, közreműködnek a város kó-
rusai, művészeti csoportjai

ÚjharTyáN Faluközpont Pinceklub 
12.12. 18.00 A Téli Történelmi Esték 
sorozat soron következő előadása 
Téma: Leonardo da Vinci: Az utolsó 
vacsora. (Mit mond a ma emberének 
Leonardo festménye? A mű keletke-
zésének történelmi háttere.)
Vác Katona Lajos Városi Könyvtár
„Üdvözlet Váczról” című képeslap-
kiállítás (megtekinthető: december 
5-ig nyitvatartási időben) 

Vecsés Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont 
11.19. 19.00 Halványlila gőz – L’art 
pour l’art Társulat
11.24. 18.30 Harmadik Vecsési nép-
dal-, nóta- és operettest 

További programok 
a www.pestmegyelapja.hu/

esemenynaptar oldalon találhatók.
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történelmi lehetőséget kapott a város
ÉRdEN ELKEzdŐdÖtt A MOdERN VÁROSOK pROGRAM MEGVALÓSítÁSA

A mintegy hetvenezres lélekszámú Érden közel százmilliárd forint fejlesztés valósul meg, amelynek finanszí-
rozását a Modern Városok Program biztosítja – mondta el a Pest Megye Lapja érdeklődésére Aradszki András 
államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Érd polgármestere, T. Mészáros András. 

Rákóczi GAbRiellA

– A térség országgyűlési képviselőjével 
és a város polgármesterével Békéscsa-
bán, a kolbászfesztiválon beszélgettünk, 
ahol idén Érd volt az esemény vendég-
városa. Aradszki András békéscsabai 
születésű, középiskolai tanulmányait 
követően került el a városból Szegedre, 
az egyetemre, és első osztályú kosárlab-
dázóként – több kitérő után – Érden ala-
pított otthont családjával. Ennek lassan 
30 éve. Milyen érzés visszatérni szülő-
városába? 

– Nagy megtiszteltetés, hogy Békés-
csaba Érdet választotta e nagy múltú 
fesztivál vendégvárosának. A békési 
megyeszékhely szülötteként külön is 
örülök ennek, hiszen otthonról hazajöt-
tem. Szüleim sajnos már nem élnek, de 
sok rokonom és barátom él itt, akikkel 
szívesen találkozom. A velük eltöltött 
kellemes napoknak köszönhetően min-
dent tudok Békéscsabáról, a város iránti 
szeretet és elkötelezettség ma is fontos 
része az életemnek.  Ám az igazi ottho-
nom Érd, ahol több mint harminc éve 
élek a családommal. Vonzó, családias 
kertváros, kiváló iskolákkal, tiszta le-
vegővel, kellemes zöldövezetekkel. Az 
érdiek összefogása pozitív hatással van 
a választókerületemhez tartozó telepü-
lésekre – Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, 
Törökbálint, Diósd – is, hiszen az itt élő 
emberek is igénybe vehetik az érdi fej-
lesztésekkel járó előnyöket az oktatás, 
az egészségügy, a sport, az egyéb köz-
szolgáltatások és a munkahelyteremtés 
területein. A város polgármesterével, T. 
Mészáros Andrással szeretnénk elérni, 
hogy az érdi és a térségben élő emberek 
minél több ügyet tudjanak helyben el-
intézni. Választókörzetem önkormány-
zatai kiváló partnerek ebben, reális és 
megvalósítható programok mentén 
dolgoznak, így az Országgyűlésben 
nyugodt lelkiismerettel képviselhetem 
elképzeléseiket, segítem azok megvaló-
sítását. 

– Melyek a legnagyobb fejlesztési 
programok Érden, és ezek eredményei 
milyen előnyöket jelentenek a kisebb te-
lepülések számára?

– A legnagyobb fegyvertény szá-
munkra, hogy sikerült a kormányt és 
a törvényhozást meggyőznünk arról, 
hogy Érd is kerüljön be a Modern Vá-
rosok Programba. A Közép-magyaror-
szági Régió – Budapest kiemelt gazda-
sági fejlettsége miatt – kimaradt volna a 
fejlesztésekből, hiszen uniós forrásokra 
alig jogosult. A sikerben szerepet ját-

szott, hogy Érd komoly fejlesztési prog-
rammal rendelkezett. Az önkormányzat 
2006-ban fogadta el a város átfogó fej-
lesztéséről szóló, és mintegy 300 milli-
árd forint összegű beruházást tartalma-
zó Batthyány Programot, Lázár János 
fejlesztési ügyekért felelős miniszter 
pedig támogatta elképzeléseinket. Az-
zal, hogy a város bekerült az MVP prog-
ramba, önerővel együtt mintegy 60 mil-
liárd forint értékű fejlesztés valósulhat 
meg Érden, így a város méltó központja 
lesz a dél-budai járásnak. A város több 

Kiemelt cél új iskolák és új ipari övezet építése
– Oktatás és ipar. Ezek az érdi fejlő-
dés sarokpontjai – vallja T. Mészáros 
András. A város polgármestere szerint 
ez az a két terület, ami a város hosszú 
távú fejlődésének alapja. Miért?

– Érd lakossága dinamikusan, 
évente mintegy ezer beköltözővel nő. 
Egyre több a fiatal, a gyermeket neve-
lő családok száma, ezért több közép-
iskolára és oktatási intézményre van 
szükség, hiszen mindenkinek jó, ha 
a 18 év alatti gyermekének nem kell 
utaznia.  

– A Modern Városok Program – 
MVP – keretéből több mint 60 milli-
árd forint fejlesztési támogatást kap a 
város.  Mire elég ez pénz?

– Arra, hogy a következő években 
évtizedek lemaradását pótoljuk. Az 
MVP támogatása és az egyéb fejlesz-
tések összege ma már meghaladja a 
64 milliárd forintot, de bízom abban, 

hogy 2020-ig megközelítheti a száz-
milliárdot is. Jelentős összegeket köl-
töttünk az oktatási intézmények kor-
szerűsítésére, új középiskolák építését 
tervezzük, egy kivételével valamennyi 
orvosi rendelőt felújítottuk, épül az 
új, modern rendőrkapitányság, és lesz 
bíróság, ügyészség is Érden. Ezeken 
túlmenően is vannak beadott pályáza-
taink, például a városi és a közúti köz-

lekedés korszerűsítésére, vagy a sport 
és a turizmus fejlesztésére.

– Kiemelt célként említette a gazda-
ságfejlesztést. A vállalkozás élénkítése 
és a munkahelyteremtés érdekében mit 
tud tenni az önkormányzat?

– Logisztikai adottságaink kiválóak. 
Új és korszerű ipari területekkel tehet-
jük vonzóvá a várost. A MVP kereté-
ből erre is kapunk támogatást. Gondot 
jelent azonban a területek tulajdon-
jogának megszerzése. Érden minden 
földterület magántulajdonban van.  A 
kisajátítás nagyon sok pénzt emészt 
fel. Bízunk abban, és Aradszki András 
képviselővel azért dolgozunk, hogy a 
város közigazgatási területén található, 
mintegy 600 hektár állami tulajdonú 
földekből kapjon a város mintegy 200 
hektárt, ahol új, korszerű ipari övezete-
ket létesíthetünk. Ez fejlődésünk egyik 
nagyon fontos feltétele. Érd vonzó, családias kertváros

területén gazdasági övezetek létesülnek, 
a térségben is versenyképes befektetési 
lehetőséget kínálva a vállalkozások-
nak. Az utak és az ipari infrastruktúra 
építése folyamatban van. Az autópá-
lya-fejlesztések révén Érd az „ország 
logisztikai központja”. A város a Duna 
mellett található, két vasúti csomópont 
találkozásánál, az M1-es, az M7-es és 
az M6-os autópálya és az M0-elkerülő 
mentén. Fél órán belül elérhető innen 
a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér. A 
Modern Városok Programnak köszön-

Érd polgármestere és a térség országgyűlési képviselője a kolbászfesztiválon

hetően megoldódik a jelenleg komoly 
gondokat okozó vízelvezetés problémá-
ja, már el is kezdődött a felszíni vizek 
levezetését szolgáló záportározó építése 
a Papi földek néven ismert területen. 
Több helyszínen történnek turisztikai 
fejlesztések, szabadidőközpontok épül-
nek parkokkal és pihenőkkel – többek 
között a Duna-parton és Érdligeten. Az 
Aréna sportközpont bővítése és új kö-
zépiskolai sportcsarnok építése is szere-
pel a tervek között. 

– A választókörzetéhez tartozó tele-
püléseken melyek voltak a legfontosabb 
fejlesztések?

– Tárnokon útfejlesztés és 
óvodafelújítás történt. Ehhez kapcsoló-
dik egy új körforgalom építése, amely 
egyben a Tárnokot Érddel összekötő út 
forgalmát is csillapíthatja majd. A vá-
ros jó eséllyel pályázik a beruházásra, 
és jelenleg folynak a tárgyalások egy új 
sportkomplexum építéséről is. Sóskúton 
jelentős útfejlesztések történtek, 200 
millió forintból kiépült a csatornaháló-
zat, megújult az óvoda és az általános 
iskola épülete. Törökbálinton is lesz 
kormányablak, Diósdon is megújult az 
óvoda és az iskola. Az eredmények első-
sorban annak köszönhetők, hogy az ön-
kormányzatok és a lakosság elkötelez-
ték magukat a fejlesztésekre, és ennek 
érdekében jól felkészültek az elnyerhető 
pályázati források lehívására. 
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Jó itt egy állomás
Biatorbágy Város Önkormányza-
ta és a Magyar Államvasutak Zrt. 
közös megállapodása alapján 
idén ősszel megújul Biatorbágy 
vasútállomása. 

A Budapest–Bécs nyomvonalon 
megvalósuló beruházás elsősor-
ban karbantartási és korszerűsítési 
munkafolyamatokat takar, hiszen a 
hosszabb távú tervek között az ál-
lomás teljes átépítése, úgynevezett 
intermodális közlekedési csomó-
ponttá alakítása szerepel, amely 
összekötné a térség vasúti közleke-
dését a közúti, közösségi, személy-
gépjárműves, kerékpáros és gyalo-
gos forgalommal. 

A pályaudvar környékén már a 
korábbi években körforgalmi cso-
mópontot építettek ki P+R (parkolj 
és gyalogolj) parkolókkal, fedett 
kerékpártárolóval, valamint fejlesz-
tették a közvilágítást és térfigyelő 
kamerarendszert telepítettek.

A mostani munka részeként 
MÁV-forrásból újulnak meg az 
utasforgalmi létesítmények, kifes-
tik az aluljárót, kijavítják a burkola-
tokat, elektronikus utastájékoztatót 

és jegykiadó automatát helyeznek 
üzembe. Az önkormányzat a nyílás-
zárók javítását, felújítását, utcai és 
peronbútorok vásárlását, kihelyezé-
sét, a fűtésrendszer helyreállítását, 
valamint a már meglévő térfigyelő 
kamerák bővítését és bekötését vál-
lalta magára. Biatorbágy polgár-
mestere, Tarjáni István lapunknak 
elmondta, hogy a város képvise-
lő-testülete az állomás és környe-
zetének fejlesztésére az állami és 
pályázati forrásokon túl saját kere-
tet is biztosított költségvetési bevé-
teleiből. Ezzel is tartalmat adva a 
település „Jó itt élni, jó itt lenni!” 
jelmondatának.

Ráckeve Város Önkormányza-
ta a Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program 
KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épü-
letenergetikai felhívás a közép-
magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára” tárgyú 
felhívás keretében 208 216 284 
Ft összegű vissza nem térítendő 
európai uniós támogatást nyert a 
Ráckevei Ady Endre Gimnázium 
épületenergetikai korszerűsítésére, 
napelemes rendszer telepítésére.
A projekt megvalósítás időszaka: 
2017. 09.15. - 2018.08.15. A tá-
mogatás mértéke: az elszámolható 
összköltség 100%-ban. A Kohéziós 
Alap és Magyarország költségveté-
se társfinanszírozásával biztosított 
támogatásnak köszönhetően nyílik 
lehetőség a gimnázium épületé-
nek energiahatékonysági fejlesz-
tésére. Az elnyert támogatásból 
megkezdődtek az épületegyüttes 
hőtechnikai adottságainak javítá-

sát célzó munkák. A tervbe vett 
energiahatékonysági fejlesztések 
főként homlokzati és padlásfödém- 
hőszigetelést, nyílászárók cseréjét 
és napelemek telepítését foglalják 
magukban. A tervezett fejlesztés 
nagyban hozzájárul a fenntartható 
energiaellátás megvalósításához, az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentéséhez, az ellátásbizton-
ság garantálásához és az importki-
adások csökkentéséhez.

A projektről bővebb információt 
a www.rackeve.hu oldalon olvas-
ható. A projekt a Kohéziós Alap és 
Magyarország költségvetése társfi-
nanszírozásában valósul meg.

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium 
épületenergetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

Üzemi konyhánkra munkatársakat  
keresünk az alábbi pozíciókra  

nappali és éjszakai műszakba egyaránt:

• Konyhai kisegítő
• Tálaló lány

Azonnali munkakezdés, versenyképes fizetés, biztos munkahely
Munkavégzés helye: Nagytarcsa (céges busszal segítjük a bejárást)

Jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Tel.: 06 20 771 60 42 vagy

e-mail: vzsuzsa01@gmail.com

hirdetés

Szép kert, tiszta környezet
Gál Zsolt polgármester az aktuális ecseri 
történésekről tájékoztatta lapunkat:

„Régóta szükséges fejlesztéseket si-
került pályázati és saját forrásból el-
végeznünk, illetve elkezdenünk. Sokat 
köszönhetünk településünk országgyű-
lési képviselőjének, dr. Szűcs Lajosnak. 
Megépült a temető melletti járda, el-
készültek és telepítették a buszváró-
kat (az összes megállóban), átadtuk a 
központban a parkolót. Vannak olyan 
munkálatok, amelyek befejezése min-
den igyekezetünk ellenére átcsúszik a 
következő évre. 

Egyik nagy pályázati forrásból fi-
nanszírozott beruházásunk is lassan a 
végéhez ér, az épületenergetikai pályá-
zat november végén zárul le. Az összes 
eddig még nem szigetelt önkormány-
zati épület megújul, az épületek kör-
nyezetét jövőre saját forrásból tudjuk 
megszépíteni. A képviselő-testület el-
tökélt szándéka volt a település szépí-
tése, ezért az elmúlt években alapított 
egy „Szép Kert Tiszta Környezet” díjat, 
amelyet pályázat útján lehet elnyerni. 
Ebben az évben az összes lakosunk ka-
pott virágmagokat, ezzel is ösztönözve 
lakókörnyezetük szép kialakítását. Idén 
négy magánszemély és két intézmé-
nyünk nyerte el a díjat, gyönyörű kertek 

építésével. Nagyon sok feladat áll még 
előttünk. Bízom benne, hogy ezekben is 
sikeresen tudunk előrejutni. Remélem, 
a lap olvasóit nem untattam idei évünk 
rövid összefoglalójával. Engedjék meg, 
hogy az Ecseren megrendezendő prog-
ramokra felhívjam figyelmüket és meg-
hívjam önöket! A civil szervezeteinkkel 
történő együttműködés eredményeként 
megnövekedett rendezvényeink száma, 
ezekről a művelődési házunk honlapján 
kapnak tájékoztatást.” (x)

FONtOS FEJLESztÉSEK EcSEREN

Négy magánszemély és két intézmény 
nyert idén „Szép Kert Tiszta Környezet” 
díjat - pályázat útján 
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Az októberi rejtvényünk megfejtése: A kakucsi polgár-
mesteri hivatal.

A helyes választ beküldők közül 2 db színházjegyet 
nyert a 2017. 12. 09-ei, Hamvas Béla műve alapján 
készült Bormámor című előadásra, a Szentendrei Te-
átrumba muka anita (Budapest), Szabó Virág: Sze-
retettel vár Pest megye című könyvét szabóné csiló 
Terézia (Újhartyán) olvasónk nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk.

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

a megfejtések beérkezési határideje: 
2017. november 29.

A helyes választ beküldők között kisorsolunk egy Ko-
dály Zoltán válogatás CD-t és Szabó Virág: Szeretet-
tel vár Pest megye című könyvét, Pest Megye Önkor-
mányzata felajánlásával. 
A szerencsés nyertesek nevét a december 13-án meg-
jelenő lapszámunkban közöljük, nyereményeiket pedig 
postázzuk a megadott címre. 

KEdVEs REjtVÉnyfEjtőK!

Polgármesteri 
hivatalok:
– Aszód  
– Biatorbágy  
– Cegléd  
– Ceglédbercel  
– Dabas  
– Diósd 
– Dömsöd 
– Dunaharaszti
– Dunavarsány 
– Ecser
– Galgahévíz 
– Gyál 
– Hernád
– Hévízgyörk 
– Iklad 
– Kakucs 
– Kocsér 
– Maglód 
– Nagykovácsi
– Nagykőrös 
– Nyáregyháza
– Ócsa 
– Örkény 
– Pécel
– Perbál
– Piliscsaba
– Pomáz

– Püspökhatvan
– Ráckeve  
– Solymár  
– Sóskúta
– Szada
– Szigetszentmiklós 
– Szentendre  
– Szob
– Tahitótfalu
– Taksony  
– Tápiószecső  
– Tököl  
– Újhartyán  
– Üllő  
– Vecsés  
– Veresegyház  
– Zsámbok  

járási hivatalok:
– Aszód  
– Budakeszi  
– Cegléd
– Dabas  
– Dunakeszi 
– Érd 
– Gödöllő
– Gyál 
– Monor
– Nagykáta 

– Nagykőrös 
– Pilisvörösvár 
– Ráckeve  
– Szentendre  
– Szigetszentmiklós
– Szob
– Vác
– Vecsés  

egyéb terjesztési 
pontok:
– Pest Megyei 
Önkormányzat
– Pest Megyei 
Kormányhivatal
– NAK Pest megyei 
és fővárosi Szervezet
– Halászy Károly 
Művelődési Ház
– Premier Outlets 
Center
– Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

+ további 83 terjesztési 
hely (ügyfélszolgála-
tok, művelődési házak, 
könyvtárak, orvosi 
rendelők stb.)

terjesztési pontok: Pest Megye Lapja
Közéleti havilap   www.pestmegyelapja.hu

hirdetés
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Kiskorban dőlnek el a nagy dolgok – 
vallja Szalma László, akivel a nagyma-
rosi általános iskolában Ballagó József 
testnevelő tanár szerettette meg egy 
életre a sportot. Amint elmesélte, szinte 
mindenféle sportot kipróbált, focizott és 
kézilabdázott is, sőt tornaversenyeken 
indult. Aztán az úttörő-olimpiai verse-
nyeken távolugrásban vett részt, s 14 
évesen meg is nyerte az országos döntőt. 

A győzelem után a Vasashoz igazolt, 
majd felvették az ország első testnevelés 
tagozatos gimnáziumába, a budapesti 
Petőfibe, de rendszeresen, heti ötször 
csak 16 éves korától edzett Schulek 
Ágoston irányításával. A sokoldalú kép-
zésnek köszönhetően Szalma László if-
júsági korosztályban (16-18 év) három 
év alatt összesen 15 országos bajnoki 
címet szerzett, a távol mellett többek kö-
zött százon, rúdugrásban, tízpróbában 
is. Még ekkor sem dőlt el, hogy távolug-

tizenegyszeres bajnok, 67-szeres válogatott
Októberben ünnepelte 60. születésnapját Szalma László 
kétszeres fedettpályás Európa-bajnok, országos csúcs-
tartó távolugró. A Vácon született, s Nagymaroson ne-
velkedett atléta magas színvonalú munkájáért a Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetést ve-
hette át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások minisz-
terétől augusztus 20-a alkalmából.  

SzALMA LÁSzLÓ NAGyMAROSON LEtt A SpORt SzERELMESE

ró vagy rúdugró legyen. Mint elmondta, 
a választás egyáltalán nem érzelmi ala-
pú volt. 

Egyszerűen azért döntöttem az előbbi 
mellett, mert annak idején a rudat ne-
kem kellett volna cipelnem versenyre, 
edzésre, ami nagyon macerás volt, a 
távolhoz viszont csak a szöges kellett – 
vallotta be egy születésnapi interjúban.

A jó választást igazolja, hogy pálya-
futása során hétszer javított magyar csú-
csot, legnagyobb ugrása 1985-ben 830 
centiméter volt, ezt az országos csúcsát 
azóta sem tudták megdönteni. Négyszer 
ugrotta túl a fedett pályás magyar csú-
csot, amelyet 1986 óta 824 centiméter-
rel tart. Tizenegyszeres magyar bajnok, 
67-szeres válogatott és háromszor az 
Európa-válogatottba is meghívták. 

Dicsőséglistája ugyancsak hosszú és 
tiszteletet parancsoló. A két fedett pályás 
Európa-bajnoki cím mellett még négy 

Jelenleg a Testnevelési Egyetem atlétikai tanszékének vezetője, a Magyar Atlétikai 
Szövetség alelnöke fotó: nemzeti sport

érmet szerzett tető alatti kontinensbaj-
nokságon. Az 1980-as moszkvai olim-
pián negyedik volt, akárcsak az 1983-as 
világbajnokságon és az 1989-es buda-
pesti fedett vb-n. 

Pályafutása mélypontját – kortársai-
hoz hasonlóan – az 1984-es Los Ange-
les-i ötkarikás játékok bojkottja jelentet-
te. Ahogy fogalmazott, mai napig nem 
tudta megemészteni, hogy politikai dön-
tés miatt nem indulhatott az olimpián, 
ahol érmet nyerhetett volna.

– A győztes Carl Lewist persze nem 
győzhettem volna le, de a másodikat és 
harmadikat előtte és utána is vertem. 

Szörnyű volt az egész, hetekig hiteget-
tek, aztán nem mehettünk. Ezek után 
egy ideig edzésre sem jártam – emléke-
zett Szalma László.

A sporttól versenyzői pályafutása 
befejezése után sem szakadt el, edző-
ként olimpikon tanítványokat nevelt. 
Jelenleg a Testnevelési Egyetem atlétikai 
tanszékének vezetője, a Magyar Atléti-
kai Szövetség alelnöke. Nagy szerelme a 
golf, ebben a sportágban szintén szak-
edzői végzettséggel büszkélkedhet. 

Szalma Lászlónak Nagymaros Város 
képviselő-testülete 2012-ben a Pro Ur-
be-díjat adományozta. 

Mentorprogram üllőn
AG

Az előző tanévben a Bajnokok Útja 
Alapítvány pályázati kiírást tett köz-
zé a Pest megyei általános iskolák 4. 
osztályos tanulói számára, hogy részt 
vehessenek a szervezet mentorprog-
ramjában. A szakmai zsűri végül az 
üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola 
4. b osztályát választotta ki győztesnek. 
Ennek eredményeképpen az ősszel már 
az 5. évfolyamos ismereteket tanuló 
diákok egész tanéven át tartó foglal-
kozássorozaton vehetnek részt élspor-
tolók, paralimpikonok, professzionális 
mentorok és dietetikusok bevonásával. 
A mentorprogram óráira havonta egy 
alkalommal kerül sor. E foglalkozá-
sokon a tanulóknak lehetőségük lesz 
megismerkedni többek között a rend-
szeres sportolás fontosságával, a külön-
böző sportágakkal, illetve az egészséges 
táplálkozás jelentőségével. A diákok 
emellett megtanulhatják, hogyan állít-
sanak maguk elé elérhető célokat, to-
vábbá megismerhetik, mit kell tenniük 
célkitűzéseik megvalósítása érdekében 

akár a sport, akár az élet más területén. 
A foglalkozások között lesz tornaóra, 
beszélgetés és számos sporthoz kötődő 
program. A gyerekek emellett sportese-
ményeken vehetnek részt, a mentor-
program zárásaként pedig jövő nyáron 
sor kerül a Bajnokok Táborára. A prog-
ramban olyan neves sportolók vesznek 
részt, mint az alapító, kétszeres olimpiai 
bajnok kajakozó Fazekas-Zur Krisztina, 
az olimpiai bronzérmes öttusázó Ma-
rosi Ádám, a paralimpikon triatlonista 
Boronkay Péter, valamint a párbajtőrö-
ző Varga Katalin. 

rÖVideN
Továbbjutott az Érd, a Vác és a Vecsés
A labdarúgó Magyar Kupa legjobb 32 csapata között folytatja a küzdelmet három Pest megyei 
együttes. A két harmadosztályú csapat közül az Érd a Nagykanizsával csap össze, a Vecsés az 
Újpestet fogadja, míg a Vác a Videoton ellen bizonyíthat. A mérkőzéseket november 29-én 
játsszák le.

Sportkarácsony a Megyeházán
Pest Megye Önkormányzata idén december 15-én tartja meg a Sportkarácsonyt, a Pest megyei 
187 település amatőr és professzionális sportolóinak találkozóját. A Sportkarácsonyon díjazzák 
a legeredményesebb sportolókat, edzőket, csapatokat.

Nyílt egyéni sakkversenysorozat Szadán
Idén ősztől 39. alkalommal rendezi meg nyílt országos egyéni versenysorozatát a Pest me-
gyei Sakkszövetség Szadán. Az öt tornából álló sorozat jövő februárig tart, a versenyeket min-
dig szombaton bonyolítják le 10 órától a Székely Bertalan Általános Iskolában. Nevezni négy 
korcsoportban lehet, minden fordulóban díjazzák az első három helyezettet, az összetett első 
három legjobbja pedig kupát és érmet vehet át. December 2-án a Mikulás-, 16-án a Karácsony-
sakkversenyt rendezik meg Szadán. 

Csuta Dorottya győzelme a serdülőválogatottban
A pusztazámori Csuta Dorottya nagyszerű győzelmet aratott a serdülő atlétikai válogatottban. 
A 13 esztendős futó egy-két évvel idősebb vetélytársainál bizonyult gyorsabbnak a Varasdon 
rendezett U16-os nemzetköz viadalon. Szlovák, cseh, horvát és szlovén riválisaival küzdött meg 
a 2000 méteres síkfutásban. Csuta hatalmas egyéni csúccsal (6:25,88 p) ért célba. Időeredmé-
nyét a szakemberek nagyon jónak ítélték, így ő vehette át a győztes csapatnak járó kupát. Fazekas-Zur Krisztina kétszeres olimpiai 

bajnok kajakozó


