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Támogatók, hirdetők jelentkezését várja a Pest Megye Lapja!
A további megjelenés a tét! ÌRészletek a www.pestmegyelapja.hu oldalon.
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Kedves Olvasó!

Szentendre is fénybe öltözött, házai tökéletesen illeszkednek az ünnepi díszletbe

fotó: katona lászló

A szeretet ünnepére és az év végére készülünk

A bejglitől a korhelylevesig
December havában már mindenki a karácsonyra és az óév búcsúztatására készül, az áruházak, vásárok megtelnek, és mindenki azon töri a fejét, mivel tudná meglepni szeretteit,
és hogyan tudná még hangulatosabbá tenni az ünnepi időszakot.
PML
Az év utolsó hónapját éppen a készülődés teszi különlegessé, minden ajándékkészítéssel, ötleteléssel, vásárlással az
ünnepre készítjük fel a szívünket. Igaz,
a hatalmas tömeg, a mindenhonnan kiszűrődő karácsonyi zene, a rengeteg ember kissé kimerítő ezekben a napokban,
valahogy mégsem hagynánk ki semmi
pénzért ezeket az élményeket. Érdemes
azonban alternatív megoldásokat is keresni, a legforgalmasabb időszakokban
messzire elkerülni a bevásárlóközpontokat, és erre ma már rengeteg lehetőségünk is van. Az adventi időszakban
minden Pest megyei községben, városban ünnepi programok sokaságából le-

het válogatni. Számos helyen zenével,
tánccal készülnek, a gyerekek kézműves
foglalkozásokon vehetnek részt, vagy
éppen korcsolyázhatnak. És persze itt
vannak a karácsonyi vásárok: ezek hangulata, a puncs, a forralt bor és a mézeskalács illata kihagyhatatlan az ünnepi
készülődésben, épp úgy hagyománya
van ennek is hazánkban, mint az ajándékozásnak, a karácsonyfa-állításnak.
Kicsit elidőzni a vásári forgatagban,
válogatni a kézműves termékek között, ajándékot keresni szeretteinknek
felemelő élmény, éppen ezért érdemes
felkerekedni és felkeresni azokat a Pest
megyei városkákat, amelyek díszbe öl-

töztették utcáikat, tereiket, ahol egymást
érik a karácsonyi programok, vásárok.
Elő hát a kalendáriummal, van bőven
miből válogatni!
Cegléden, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is megrendezik az Adventi Kirakodó Vásárt. A Szabadság téren, december 2-23. között várják az érdeklődőket.
Az adventi hétvégéken, a hagyományokhoz híven színvonalas, családi és
gyermekprogramok teszik tartalmassá a
karácsonyvárást. Lesz például jégpálya,
ünnepi hangversenysorozat, Mikulásfutás és gyertyagyújtás advent minden
vasárnapján.
Ìfolytatás a 4. oldalon
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M 1. SZÁM

Csaknem két éve indult útjára a Pest
Megye Lapja, Jókai Anna kedves szavaival és biztatásával:
„Örömmel értesültem arról a kezdeményezésről, hogy Pest megye új havilapot indított a közössége számára. Azt
gondolom, nagyon fontos, hogy a sokféle sajtótermék között olyan újsággal
is találkozzanak az olvasók, amely az
ő életükkel és közvetlen környezetükkel
foglalkozik.”
Mi is így gondoltuk, ennek szellemében készítettük lapszámainkat.
Kíváncsian jártuk a megyét, hogy hónapról hónapra – szándékaink szerint
később gyakrabban – beszámoljunk településeink eseményeiről, a fejlődésről,
a mindennapi élet izgalmas híreiről. A
polgármestereket és képviselőket faggattuk, mit terveznek, hogy még jobb,
érdekesebb, vonzóbb lehessen a megyében lakók élete.
Sokan szurkoltak nekünk, támogatásokkal segítették, hogy havonta
megjelenhessünk. Sajnos ez kevésnek
bizonyult, januártól bizonytalan ideig szüneteltetni leszünk kénytelenek a
Pest Megye Lapját, elsősorban anyagi
okok miatt.
Ezúton szeretném megköszönni támogató együttműködését Szabó
Istvánnak, Pest Megye Közgyűlése elnökének, dr. Tarnai Richárdnak, Pest
megye kormánymegbízottjának, a közel 50 polgármesternek és több megyei
intézmény és cég vezetőjének (részletes
lista a 7. oldalon, a Terjesztési pontoknál), akik nélkül ez a 22 havi lapszám
sem jelenhetett volna meg!
Kollégáimmal együtt nagyon bízunk a folytatásban, minden segítséget, támogatást örömmel fogadunk.
A felajánlásokat a takacs.tunde@
pestmegyelapja.hu címre várjuk.
Békés ünnepeket és sikerekben,
egészségben gazdag boldog új évet kívánunk minden partnerünknek és Kedves Olvasóinknak!
Kövecsesné Takács Tünde
lapigazgató

A Pest Megye Lapja csapata

2

körkép

2017. december

1342 Tájékoztatói és tanácsadói szolgáltatás
Az őstermelői igazolványtól a vízstratégiáig

pedagógus segítségével több mint 15
ezer tanuló nevelése, oktatása tartozik a Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központhoz. A központ a Ráckevei és
a Szigetszentmiklósi Tankerület ös�szevonásával jött létre. A Tankerületi
Központhoz 20 település tartozik, 15 általános iskola, 3 gimnázium, 5 többcélú
intézmény, 5 alapfokú művészeti iskola,
valamint 1 konduktív óvoda fenntartása
és működtetése. Novemberi évértékelő
sajtóbeszélgetésükön a szakmai fejlesztéseket emelték ki: kiépítették az iskolapszichológusi hálózatot, bővítették a
pedagógusok és a nevelő-oktató munkát
segítő alkalmazottak létszámát, témahetek létrejöttét támogatták, vezetői klubot
hoztak létre, segítették az intézményi
szakmai napok megvalósítását. 

RÖVIDEN
Kényelmesebb lesz az utazás
A MÁV Zrt. és Biatorbágy Város Önkormányzata ünnepélyes keretek között adta
át a felújított, valamint korszerűsített
biatorbágyi vasútállomást november 22-én.
Az utasok kényelmét szolgáló beruházás a
vasúttársaság és az önkormányzat szoros
együttműködésében és finanszírozásával
valósult meg, ami bizonyítja, hogy a közös
gondolkodás és elhatározás rövid idő alatt
sikerre vezethet. Az átadót sajtótájékoztató
követte, melyen részt vett Csenger-Zalán
Zsolt, a térség országgyűlési képviselője,
Tarjáni István, Biatorbágy polgármestere és
Kiss-Becze Eszter, a MÁV Zrt. stratégiai és
fejlesztési főigazgatója.

Új számítógépek a dunakeszi
iskolákban
Örömteli hír, hogy az állami támogatásnak
köszönhetően 60 millió forint értékben
érkeztek új számítógépek és elektronikai
eszközök Dunakeszi valamennyi általános
iskolájába és a Radnóti Miklós Gimnáziumba. Informatikai korszerűsítésre ilyen nagy
összegben korábban még nem volt példa a
városban.

Összességében jó évet zár mezőgazdaságunk. A kedvező képet beárnyékolja, hogy a felvásárlási árak nem
kedveznek a növénytermesztőknek. Bővült a termelés,
de a növekedés üteme lassul – nyilatkozta dr. Péter Mihály, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) leköszönő Pest megyei elnöke.
Pál Attila
– Milyen természeti és egyéb tényezők
nehezítették a gazdák munkáját?
– Az idei év igen szeszélyesnek indult
időjárási szempontból. A megye területét szinte sávokban kerülte el a csapadék, ám szerencsére csak néhány helyen
pusztított fagy, illetve a kora nyári jégverés. De a célunk, hogy ne az időjáráson és a szerencsén múljon a magyar
agrárium sikeressége. Kezdeményezéseinkkel folyamatosan napirenden tartjuk
a jogszabályi környezet optimalizálását.
A fogyasztási adó csökkentése vagy a
fordított áfa például ösztönzi a fogyasztást, ugyanakkor „kifehéríti” a mezőgazdaságot, aminek látható jelei vannak. De
ide tartozik a különféle fizetendő díjak
mérséklése, amire jó példa az ingyenes
őstermelői igazolvány bevezetése.
– Milyen célokat tűzött ki a NAK
maga elé, és mi marad jövőre?

– Szerepel a célok között a már kiírt vidékfejlesztési pályázatok mielőbbi elbírálása. Ez jelenleg késésben van
ugyan, de eredményessége már látható.
Nagy kihívás számunkra az öntözhető területek jelentős bővítése, a vízstratégia kidolgozása, amelynek célja a
területek takarékos és hatékony öntözése, a víz-keretirányelv maradéktalan
betartása. Reményeink szerint 2018 májusától elindul az országos jégelhárítási
rendszer üzemszerű működése a kamara
égisze alatt.
– Milyen új szolgáltatásokkal állt elő
a kamara tagjai számára?
– Tavaly nyílt meg az országban az
első kamarai szolgáltató központ, ahol a
falugazdász körzetközponttal egy fedél
alatt, egy térben – külsős együttműködő
szakmai partnereink bevonásával – tájékoztatási, tanácsadási szolgáltatáso-

Péter Mihály a kamarai szolgáltató központban, ahol tájékoztatási, tanácsadási
szolgáltatásokat nyújtanak a tagoknak

kat nyújtunk tagjainknak. Jogászok,
katasztrófavédők, növényorvosok, inputanyag-forgalmazók, pénzintézetek
képviselői vesznek részt a munkában.
Pest megyében idén októberben Gödöllőn nyílt meg az első megyei szolgáltató
központ, amelyet reményeink szerint a
Cegléden megnyíló fog követni 2018ban. A kamara szolgáltatásai között
kiemelkedő jelentőségű a „Birtokos”
telefonos csoporthoz tartozás lehetősége, de fontos a biztosításközvetítés, az
energetikai audit, a gépkárok rendezéshez – részben térítésmentesen – nyújtott
segítség is.
A cikk teljes terjedelmében a www.
pestmegyelapja.hu oldalon olvasható.

Mérik az elvárásokat és az elégedettséget
PML

„A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt nyitórendezvényére került
sor november 28-án a Pest Megyei Kormányhivatalban.
A projektnyitó rendezvényt ZöldNagy Viktória, a Miniszterelnökség
helyettes államtitkára nyitotta meg.
Felidézte azt az utat, amit az elmúlt
években a közigazgatás átalakításában
megtettek. Képzések segítik a munkatársakat, hogy a fejlesztések a gyakorlatba is mihamarabb átkerüljenek.
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott (képünkön) köszöntőjében elmondta, hogy a közigazgatás
átalakításának új, harmadik szakasza
kezdődik most, a szolgáltató állam létrejötte után a részterületek kidolgozása
következik, és továbbra is azt kell keresni, mi a jó az ügyfeleknek.

A közigazgatás új szakasza kezdődik

Mivel a projekt konzorciumvezetője a Pest Megyei Kormányhivatal, a
projektnyitó rendezvényre Budapesten
került sor a Szolgáltató Kormányhivatali Modell projektelem lebonyolításáért
felelős Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal közreműködésével.
Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormány-

megbízottja bemutatta az ügyfelek,
polgármesterek, vállalkozók és kormányhivatali munkatársak bevonásával kidolgozott elvárás- és elégedettségmérés eredményeit összegző záró
tanulmány pontjait. Széles Sándor, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja előadásában a vállalkozók szemszögéből közelítette meg a szolgáltató kormányhivatal
projektet, és a kreatív gondolkodást
jelölte meg fontos követelményként a
kormányhivatalok számára.
Az eseményen a résztvevők a
szakmai előadásokon áttekintették a
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041
kódjelű projekt – a Szolgáltató Kormányhivatali Modell – országos bevezetésének tapasztalatait, és összegezték
a megvalósítás eddigi időszakában
született eredményeket. 
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A FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGE ADOTT A MEGYÉBEN

Milyen évünk volt 2017-ben?
Köztudott, hogy Pest megye hátrányokat szenvedett el amiatt, hogy még 2021-ig
Budapesttel közösen alkot egy régiót, ám a kormány kompenzációs keretet biztosított számunkra, 80 milliárd forintot három évre.
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 Halló...
Pánczél Károly
Pest megye 11. sz.
választókerületének
országgy. képviselője

Walter Béla

WB

A hozzávetőlegesen 1,2 millió lakosú
Pest megyében mintegy 340 ezer munkahely létezik, ezek csaknem 2 százaléka a mezőgazdaságban, mintegy 29
százaléka az iparban, valamivel több
mint 69 százaléka pedig a szolgáltató
ágazatokban. A bruttó átlagbér 2017. II.
negyedévében megyénkben némileg elmaradt a hazai átlagtól: nálunk 272 000,
míg országosan 299 000 forint volt. (A
bruttó átlagbérek Pest megyében egyébként 12,8 százalékkal növekedtek 2016.
II. negyedévéhez képest.)
A becslések szerint Pest megye hazánk idei GDP-jének több mint 10
százalékát termeli meg: az ipari és a
szolgáltató szektorban (utóbbin belül
mindenekelőtt a kereskedelemben),
de a szállítmányozási és a logisztikai
ágazat teljesítménye is kiemelendő. (A
hazai nagyipar hatékony működése
nagymértékben függ attól, miképpen
teljesítenek a megyénkben működő logisztikai cégek.)

– 2017-ben milyen fontosabb fejlesztések történtek a választókörzetében?
− Mint ismeretes, a 2014-2021 közötti időszakban a Központi Régió
részeként Pest megye nem részesülhet uniós fejlesztési forrásokból. A
kormány érzékelte ezt a problémát, és
döntést hozott egy hazai forrású, 80
milliárdos Pest megyei fejlesztési csomagról. Választókerületem települései
közül Dunaharasztin, Dabason, Makádon, Kiskunlacházán, Taksonyban
és Inárcson ebből a forrásból finanszírozható a belterületi utak felújítása. A
KEOP-pályázat keretében szinte mindenhol megvalósul energiahatékonysági beruházás. Iskolák, óvodák, művelődési házak, orvosi rendelők szigetelése,
új nyílászárók beépítése történt meg,
vagy a befejezéshez közeledik. Inárcs,
Ráckeve, Apaj, Kiskunlacháza, Áporka,
Dömsöd, Kakucs, Délegyháza, Taksony, Ócsa és Dabas közintézményei
újultak meg. Rendkívüli kormányzati
támogatásból a napokban készült el a
Lórév-Ráckeve összekötő út. Hasonló
támogatást kapott az új ráckevei bírósági épület tervezése és kivitelezése.
Örömömre szolgál, hogy a vidékfejlesztési programon belül eredményesen pályázott Áporka a református
templom külső felújítására, valamint
Bugyi község az önkormányzat és a református iskola tetőfelújítására. Állami
forrásból épült új tornaterem Dabason,
a Táncsics Mihály Gimnázium tanulói
számára, TAO-támogatással pedig egy
impozáns sportcsarnok Bugyin, és zajlik Dunaharasztin a sportcsarnok kivitelezése. A források szűkössége ellenére soha rosszabb évet…
− Mely gondolatait osztaná meg olvasóinkkal a közelgő karácsonyi ünnepek előtt?
− A falevelek lehulltak, a napok
egyre rövidülnek, s túl vagyunk az
első havazásokon is. Sokan tülekednek, sorban állnak, vásárolnak, fények
villóznak körülöttünk, mindenhonnan
reklámok zuhannak ránk. Ez lenne
az advent? Adventus Domini – az Úr
eljövetele, a Megváltó születése a legszebb ünnepünk. Az adventi várakozás
és a karácsony a szeretet, a türelem, a
megértés és a családok ünnepe. A feleségemmel együtt várjuk a karácsony
egyik legnagyobb ajándékát: Prágában
élő, idén férjhez ment leányunk hazatérését az ünnepre. Kívánok minden
kedves olvasónak áldott ünnepet! 

»A becslések szerint Pest megye
hazánk idei GDPjének több mint 10
százalékát termeli
meg: az ipari és a
szolgáltató szektorban.«
A kormány 80 milliárd forintos kompenzációs keretet biztosított
számunkra, amelynek 60 százalékát
gazdaságfejlesztésre fordítjuk. Ebből
2016-ban ötmilliárdot költöttünk el,
idén huszonöt milliárdot használunk
fel, jövőre pedig ötvenmilliárd forintot.
(Az eddig kiírt, s a 2018-ban kiírandó
pályázatok a kkv-szektor számára eszközbeszerzést és ipari, valamint vállalkozási parkok létesítését jelentik.)
A hazai költségvetésből biztosított
80 milliárd forint támogatást a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati
rendszerben, Pest Megye Önkormányzatával együttműködve használja fel,
méghozzá oly módon, hogy a támogatás hatékonyan és átlátható módon

A Samsung SDI gödi akkumulátorgyárának ünnepélyes átadása 2017. május 29-én

biztosítsa a Pest megyei értékteremtő
fejlesztések eredményes megvalósítását, hozzájárulva ezzel a helyi gazdaság fejlesztéséhez és a Pest megyei
családok jólétének növeléséhez.
61 mikro-, kis- és középvállalkozás
nyert el meglévő telephelyeinek átalakítására, modernizációjára és bővítésére összesen 3 milliárd forintot. Az eredetileg 1,4 milliárd forintos támogatási
keretösszegre összesen 132 pályázat
érkezett be 6,5 milliárdos igénnyel,
azaz ezzel a pályázati felhívással kapcsolatban több mint négyszeres túligénylés történt. A nagy érdeklődésre
való tekintettel a szaktárca 1,5 milliárd forinttal megemelte a keretet, így
tehát 61 vállalkozás kapott lehetőséget
Pest megye területén lévő telephelyeinek átalakítására, modernizációjára,
bővítésére, a nem megfelelő telephelyek kiváltására, összesen 35 229 m2
alapterületű felépítmény korszerűsítésével, illetve 114 340 m2 alapterületű
felépítmény létrehozásával. A korszerű
infrastruktúrával felszerelt telephelyek
kialakítása hozzájárul a vállalkozások
versenyképességéhez, a helyi gazdaság
élénkítéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez.
A belterületi utak gazdaságfejlesztési célú felújítására 53 települési önkormányzat nyert el összesen 4 milli-

árd forintot. A felhívásra 147 pályázat
érkezett, összesen 12,7 Mrd Ft támogatási igénnyel, ami háromszoros túligénylést jelent. Az NGM az eredeti 3,5
milliárd forintos támogatási keretet itt
is megemelte, további félmilliárd forint
biztosításával.
A támogatásból az önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítését, felújítását és
korszerűsítését valósíthatják meg, ezzel
is javítva a helyi munkába járás körülményeit és a helyi gazdálkodó szervezetek működési feltételeit, a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését.
Az egyes Pest megyei települési önkormányzatok 20-150 millió forintot
nyertek el. A támogatás eredményeként
tehát 53 települési önkormányzat területén javul a belterületi utak állapota:
összesen 14 200 méter szilárd burkolattal újonnan ellátott önkormányzati
tulajdonban lévő belterületi út megépítésére, valamint 48 420 méter önkormányzati tulajdonban lévő belterületi
út felújítására nyílik lehetőség.
A kormány kiemelt ügyként kezeli
Pest megye megerősítését, versenyképességének növelését, s fontosnak tartja,
hogy olyan pénzügyi támogatási lehetőségek legyenek elérhetőek számunkra
is, mint más, hasonló fejlettségi szintű
megyék esetében. 
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A ráckevei Hajómalom
lett az Év Pest Megyei
Értéke
Pest Megye Önkormányzata 2015-ben
döntött arról, hogy létrehozza az Év
Pest Megyei Értéke Díjat, amellyel azt
a közösséget díjazza, amelyik egy, már
a megyei értéktárba felvett értéket kiemelkedően képes bemutatni, ezáltal
növelve megyénk ismertségét. Idén
novemberben a Megyei Értéktár Bizottság a beérkezett pályázatok alapján
a ráckevei Hajómalomnak ítélte oda a
díjat. A Hajómalom Európa egyetlen,
szabadtéri vízen működő és látogatható hajómalma. Évente sok ezer látogatót vonz. A malomban egy állandó
kiállítás is megtekinthető a vízimalmok
történetéről. A ráckevei Hajómalom
egyébként birtokosa az Ipartörténeti
Emlékhely kitüntető címnek is. 

Nagymarosra került
a közönségdíj
November 21-én vehette át a közönségdíjat a Kakuk házaspár a
Magyarország legszebb konyhakertjei országos program évértékelő
és díjátadó ünnepségén. A díjazottak köszönetet mondtak mindazoknak, akik szavazatukkal segítettek
abban, hogy az ország minden
szegletéből nevező több mint 160
kert közül egy nagymarosi kert lett
a nyertes. 

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 11. alkalommal rendezte
meg a Regionális PRIMA Díj-átadót november 24-én a Gödöllői Királyi Kastélyban,
ahol a Regionális Év Vállalkozói Díjak is átadásra kerültek

A bejglitől
a korhelylevesig

hirdetmény
2017. november 20-tól a NAV
Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága és a NAV Észak-budapesti
Adó- és Vámigazgatósága központi ügyfélszolgálata közösen
működik a 1134 Budapest, Dózsa
György út 128–132. szám alatt.
Az ügyfélfogadási idő
változatlan:
Hétfő:
8:30-18:00
Kedd:
8:30-12:00
Szerda:
8:30-18:00
Csütörtök: 8:30-12:00
Péntek:
8:30-11:30

Állásles
Csomagolókat, gépkezelőket
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.

Érd: 06-70-408-0585

Ìfolytatás az 1. oldalról
Szentendrén is számtalan esemény
szerveződik az adventi ünnep köré,
nemcsak a helyiek és a környéken
élők, de a turisták is évek óta szívesen
látogatják a fénybe öltöztetett várost,
amelynek minden épülete tökéletesen
illeszkedik az ünnepi díszletbe. Igazi
lélekmelengető, ajándéklelő hely ez:
iparművészek és kézművesek kínálják portékáikat, a meleg puncs, mézes
tea és forralt bor pedig a testünket is
felmelegíti.
Ráckevén is mindenkit várnak
advent első három hétvégéjén: a különleges karácsonyi vásáron nem
a szokásos csecsebecséket kínálják,
hanem otthon, kézművesek által készített egyedi ajándékokat, díszeket.
Szombatonként kemencés finomságokkal készülnek a helyiek, valamint ünnepi zenés programokkal és
kézműves foglalkozásokkal teszik
még szebbé az ünnepet. Vác főterén
már november vége óta tart az ünnepi hangulat, zene, gasztronómiai
különlegességek és zenei előadások
is várják az ajándékok után kutató
közönséget. Az esztendő legbensőségesebb időszakában ünneplőt ölt a
Gödöllői Királyi Kastély is, az Adventi
Kastélynapok idején, december 16-án
és 17-én. A gyermekeknek különleges
tárlatvezetéseket, előadásokat és kézműves foglalkoztatókat kínálnak, a
felnőtteket karácsonyi koncertekkel és
opera-előadásokkal várják. A pompás
kulisszákról maga a park és az épület
gondoskodik.
A sok rohangálás, munka, megerőltetés után van egy nap, amikor a
keresztény világ csendesen, szeretetteli környezetben, családja körében
tölti az estét. Öltöztessük erre a napra
mi is díszbe a lelkünket. 

Jégcsarnok épül Érden
Jövő tavasszal megkezdődhet az
Érdi Aréna melletti jégcsarnok építése, amelyet várhatóan 2019 végén
adnak majd át. Az 1,86 milliárd forintos, TAO-s pályázati forrásból
épülő jégcsarnok a verseny- és a
szabadidős sportok minden igényt
kielégítő helyszíne lesz. A városvezetés tervei között szerepel egy, az
Érdi Aréna közelében felépülő edzőcsarnok is, mely a kézilabdázóknak
és a vívóknak nyújtana edzési, illetve versenyzési lehetőséget. A létesítmény szintén TAO-s pályázatból
épülne, a vívó- és a kézilabda-szövetség támogatásával. 

A közönségdíjas házaspár

Jótékonysági koncert
a sérült gyermekekért
Szentendrén november 17-én immár
nyolcadik alkalommal rendeztek jótékonysági hangversenyt „Az Értelmi
Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért,
Neveléséért Alapítvány” támogatására.
Az esemény fővédnöke Verseghi-Nagy
Miklós, Szentendre polgármestere volt.
Fenyő Gábor karnagy vezetésével a
Farkas Ferenc Kamarazenekar adott
szívet és lelket melengető koncertet
ezen a felemelő estén. 

Örökbefogadó napot
tartottak Gödön
Az érdi jégcsarnok látványterve

Programok
Cegléd Fiatal alkotók műhelye (Hollós u. 20.)
12.14. 18:00 Ozsváth Sándor művelődéstörténész előadása: Ady-titkok nyomában Szilágylompért kazettás men�nyezetű templomában
Szabadság tér 12.02-30. Ceglédi Advent
Dunakeszi Dunakeszi Teátrum (Állomás sétány 17.)
12.14. 19.00 Bocs, félrement
12.29. 20.00 Queen Real Jazz – Budapest
Jazz Orchestra
Tápiószele Blaskovich Múzeum
12.13. 15:00 Múzeumbarátok adventi
rendezvénye, vendég: Petrás Mária Magyar Örökség díjas népdalénekes
További programok a
www.pestmegyelapja.hu/
esemenynaptar oldalon

Meleg takarót, házat kaptak a kutyák

December 3-án, vasárnap a gödi
Tó Bisztró teraszára látogattak a
váci Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány aktivistái. A tél beálltával
mindannyian vágyakozunk egy
meleg otthonra, s így vannak ezzel
a kutyusok is. Egy-egy leselejtezett
pokróc, feleslegessé vált kutyaház
vagy akár lejárt szavatosságú élelmiszer (rizs, zabpehely stb.) ezúttal
is gazdára, pontosabban kutyusokra talált. 

Pest Megye Közgyűlése

www.pestmegyelapja.hu
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Apró lépésekkel lehet haladni az identitás erősítésében

Kialakulóban a „pestmegyeiség” érzése
Az év végén szokásunk szerint értékelünk, összegzünk, mérleget készítünk. Pest megye lassan véget érő évének értékelésére Szabó Istvánt, Pest megye közgyűlésének elnökét kértük. Az elkészült beruházásokról, a megyei lemaradás megszüntetésének lehetőségeiről, a felzárkózás ritmusáról, a lokálpatriotizmust erősítő tervekről beszélgettünk.
Balázs Éva
− Elégedetten tudja lezárni a megye
évét? Érzi, hogy nyugodtan búcsúztathatják az évet, a 187 település többsége
boldog 2017-et zárhat?
− Igen, nyugodtan dőlhetünk hátra, legalább egy kis időre, az ünnepek
idejére megpihenhetünk. A tavalyról
áthúzódó 7 milliárdos kiírást sikerült
megfelelő módon kezelni, a települések, a vállalkozások az általuk elnyert
forrásokból folyamatosan adják át az
elkészült utakat, már készülnek az ipari
infrastruktúra-fejlesztési projektek. Az
idén kiírt pályázatainknak értékelése zajlik. Az egészségügyi alapellátási
pályázatokat értékeltük már, folyamatban van a nyertes települések kiértesítése. Az óvodafejlesztésekre érkezik a
támogatás. A cél a Pest megye területén található, férőhelyhiánnyal küzdő,
elavult, leromlott műszaki állapotban
lévő önkormányzati tulajdonú óvodák
intézményi infrastruktúrájának fejlesztése. Ezenkívül szeretnénk támogatni
az óvodáskorú kisgyermeket nevelő
szülők munkavállalását. A rendelkezésre álló forrás 6 milliárd forint.
− A jelenleg formálódó, alakuló
helyzet megfelel annak, amit erre az
időszakra terveztek?
− Látva az eredményeket, a szinte
egymást érő átadásokat, úgy összegezhetek: jól teljesítettünk. Az idei évre 25
milliárdos kiírást prognosztizáltunk,
ami megvalósul. Jövőre pedig 50 milliárdnyi forrást kell majd a megfelelő
helyre eljuttatnunk.
− Óriási számok ezek egy átlagpolgár fülének, de mekkora lehetőségeket
jelent a települések életében?
− Nagy számnak hangzik ugyan,
de a megyében 187 települést tartunk
nyilván összesen 1 millió 250 ezer lakóval – és így nézve ez már korántsem
óriási összeg, és főleg nem közelíti azt,
amekkorára szükség lenne. Bizonyos
számítások szerint a rendelkezésre álló
összegnek nagyjából az ötszöröse lenne ahhoz elegendő, hogy túllendüljünk
a nehézségeinken, és megindulhasson a
fejlődés, elkezdjen kiemelkedni a megye.
− A mostani keretek mindössze a
régi hiányosságok pótlására nyújtanak
lehetőséget?
− Igen, nagyjából a negatív tendenciák megállítására elegendőek, hiszen
Pest megye eddig nem közelített az
európai uniós átlaghoz, hanem inkább
távolodott attól. Meg tudjuk ugyan állítani ezt a tendenciát, de nem tudunk

Hévízgyörkön 117 millió forintból újultak meg az utak. (A fotón balról jobbra: Szabó
István, Szűcs Lajos, Vécsey László, Bazan Tibor)

fejlődni, ahhoz újabb forrásokra lenne
szükség. Ha megfelelő mennyiségű forrás állna rendelkezésre, akkor tudnánk
fókuszpontokat kiemelni. Mivel sajnos
egyelőre nem ez a helyzet, inkább csak
a lemaradás megszüntetését célozzuk,
és nagyjából mindenhova igyekszünk
juttatni. Természetesen működik a
pályázati rendszer, és aki rosszul pályázik, elvéti a mértéket, vagy rosszul
közelíti meg a probléma megoldását,
nem nyer. Ők sajnos kimaradnak. Bár a
pályázatrendszer régóta működik, még
mindig előfordul, hogy egy-egy település rosszul értelmezi a kiírást. Esetleg
nem elég alapos a pályázatírója. Hiszen
pontosan meg van adva, mit kell mellékelni, ha ezek közül valami lemarad,
akkor csökken a pontszám. Egészen
megdöbbentő időnként, milyen apróságokon úszik el egy pályázat.
− A Pest Megye Lapja egyik fő célja,
hogy a megyében kialakuljon az ös�szetartozás érzése, mindenki büszke
legyen saját „fészke” és a többiek sikerére. Érezhető, hogy alakul a „megyeérzés”, formálódik a majdan különváló
megye lakóinak lokálpatriotizmusa?
− Ez lassú, hosszú építkezés. Elkezdtük működtetni a Pest Megyei Értéktárat. Élen járunk az értékek összegyűjtésében, országos tekintetben is:
a megye minden részéből érdekesnél
érdekesebb javaslatok érkeznek és kerülnek be a megyei értéktárba. Ezzel is
lehet közösséget teremteni, de idő kell
hozzá, nem kevés. Egy-egy település
újra felfedezheti egyedi jellegét, sajá-

tosságait, felszínre kerülnek értékeik.
Idén vándorkiállítást rendeztünk az
Értéktár anyagából Pest Megyei értékek címmel, 40 településre juthatott el
a csaknem száz fotóból és három kisfilmből álló bemutató. Apró lépésekkel
lehet haladni az identitás erősítésében.
Ösztönzöm például a polgármestereket,
hogy amikor bélyegzőt cserélnek, írják
rá azt is, hogy Pest megye.

»Az idei évre 25
milliárdos kiírást
prognosztizáltunk,
ami meg is valósul.«

− Mi az, amit nem tudtak megvalósítani idén? Mi csúszik át a következő
évre?
− A 2017-es terveink között nincs
olyan, amire azt mondanánk: nem jött
össze. Minden egy bizonyos ritmus
szerint halad. Esetleg akad, ami a tervezettnél lassabban – ez a megyei „márka” kialakítása, a brandépítés. Ez sajnos nehézkesebb, lassabb, mint ahogy
elképzeltük, szerettük volna. Azonban
a megye képviselői jól helytállnak, jól
szerepelnek, viszik a brandépítéshez
szükséges tudást és támogatást. Anyagi keretek is hiányoznak, mivel sajnos
a források zöme az agglomerációban
összpontosul. Ott pedig nem tősgyö-

keres Pest megyeiek laknak, még ha
nagyon lassan kezdik is odatartozónak
érezni magukat.
− A „pestmegyeiség” kialakítását
mivel gyorsítanák?
− Ezt részletesen végig kell gondolnunk. Először is jobban kell fókuszálni bizonyos területekre. Idén tartottuk
Kodály Zoltán zeneszerző, népdalkutató, zenepedagógus születésének 135.
és halálának 50. évfordulóját, az emlékévet mi egy CD-gyűjtés megjelentetésével ünnepeltük. A Kodály Zoltán
1905-1923 között Pest megyében végzett népdalgyűjtő munkájából készült
válogatás címe: Ha felülök, hej, a pátyi
határon. Sok eredményünket sorolhatom erről a területről: a megyenapot,
az évente megrendezett sportkarácsonyt, a 187 megyei település amatőr
és professzionális sportolóinak találkozóját. És természetesen ide tartozik a
Pest Megye Lapja is.
A Magyar Nemzeti Levéltár Pest
Megyei Levéltárával közösen megjelentettünk egy kötetet a megye évszázadairól, hivataltörténetéről. A megye
területének, feladat- és hatáskörének,
hivatalainak változásáról olvashatunk
a szép kivitelű, igényes kötetben. Nagyon jól sikerült.
Mélyebb szintre kell eljutnunk. Először helyben kell megvalósítani, hogy
mindenki egyre jobban ismerje a saját
környezetét, a helytörténetet. Iskolák
számára vetélkedőket szerveztünk az
Értéktár anyagára építve. Pályáztak,
versenyeztek, zseniálisan jó eredményekkel. Azt figyelhetjük meg, hogy
minél messzebb jutunk Budapesttől,
annál aktívabbak a közösségek. Az idei
versenyt egy jászkarajenői általános iskola nyerte meg. Jövőre is szervezünk
ilyen vetélkedőt. Idén kaptunk erre
központi forrást, jövőre saját forrást is
fordítunk erre, hogy a brandépítés lendületet kapjon.
Értéktúrákat is szerveztünk – egy
települést végigjártunk, bemutattuk
a helyi értékeket. Sokan vettek részt,
legalább ötvenen-hatvanan mindig
eljöttek. Jelentkeztek is települések,
hogy náluk is rendezzünk ilyen túrát.
Természetesen bővíthető a kör, de most
a költségek egy részét pályázati pénzből fedeztük, ha tudnánk forrásokat
teremteni, és aztán meghirdethetnénk,
hogy van keret értéktúra szervezésére,
akkor a helyi közösség hozhatna létre
értéktúrát. 
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dunaharaszti – ceglédbercel – remeteszőlős – taksony

Befejeződött a Fő út és a Károlyi Mihály utca felújítása

Dunaharaszti Város Önkormányzata a
PM_ONKORMUT_2016/122 számú pályázat keretében szeptember hónapban
kezdte meg a Fő út és a Károlyi Mihály
utca 958 méteres szakaszának felújítását. November végére be is fejeződtek a
munkálatok, sikeresen zárult a műszaki
átadás-átvétel is. A felújítás teljes költsége
125  771 671 Ft volt, melyből a Nemzetgazdasági Minisztérium 106 905 920 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást
nyújtott, a különbözetet az önkormányzat
önerőből fedezte.
A projektnek köszönhetően az utcákat
teljes hosszban szegéllyel látták el, a felújított burkolat átlagos szélessége 4-4,5 méter, a csapadékvíz elvezetését a meglévő
zárt rendszerhez csatlakozva számos víz-

nyelő kiépítésével oldották meg. A HÉVállomás és a P+R parkoló környezetében
forgalomlassító küszöböket, fényjelzős sebességjelző készülékeket helyeznek. A forgalmi rendet KRESZ-táblák szabályozzák,
a gyalogosok védelmét külön figyelemfelhívó táblák, burkolati jelek segítik.
A gyalogos közlekedés biztonsága
érdekében az építéssel egy időben az önkormányzat önerőből felújította az utcák
melletti gyalogjárdát is.
A projekt zárórendezvényén 2017.
november 28-án dr. Szalay László polgármester az érintett lakosok, valamint a
képviselő-testület tagjai és a műszaki iroda
munkatársai részvételével ünnepélyes keretek között adta át az utakat a forgalom
számára.

Javul a közlekedésbiztonság
A Nemzetgazdasági Minisztérium
pályázatot hirdetett az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén.
Remeteszőlős Község Önkormányzata a
Vénusz utca teljes hosszban történő felújítására vonatkozó pályázatát benyújtotta 30 483 251 Ft tervezett összköltséggel, 95%-os támogatási intenzitási
kérelemmel.
A Magyar Államkincstár 2017. június 27-én kelt levelében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a
PM_ONKORMUT_2016/156 számú
pályázatunkról a nemzetgazdasági miniszter 2017. június 20-án támogató
döntést hozott. A megítélt vissza nem
térítendő támogatás összege 28 959 088
Ft. A projekt összköltségének több mint
94%-át az útépítés teszi ki. A projekt keretében megújul a teljes utca burkolata,
csapadékvíz-elvezető rendszere és mozgássérült parkoló is kialakításra kerül az
Önkormányzat előtt.
A támogatási szerződés 2017. augusztus 14-én aláírásra került, mely alapján
Remeteszőlős Község Önkormányzata
megkezdte a projekt megvalósulásának
előkészítését és elindította a közbeszer-

A Vénusz utca új burkolatot és csapadékvíz-elvezető rendszert kap

zési eljárást. Az eljárást a Strabag Építő
Kft. nyerte nettó 21 389 086 Ft összegű
ajánlati árral és 6 év vállalt jótállással.
A kivitelezési munkák már 2018.
április 1. napján elindulnak és 2018.
május 31. napjától megújult burkolaton közelíthetik meg a remeteszőlősi
lakosok az önkormányzatot, a Védőnői
Szolgálatot, a gyermekorvosi rendelőt
és a Bodza-liget közösségi parkot, erősítve ezzel az önkormányzati szolgáltatások színvonalát.
Biztosak vagyunk abban, hogy a
kormány segítségével megújuló Vénusz
utca hozzájárul a közlekedésbiztonság
javulásához, a települési zöldfelületek
növekedéséhez, sőt a belvizek elleni védekezést is segíti.
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Három középület újult meg
Ceglédbercelen
„Energiahatékonysági beruházás ceglédberceli intézményeknél” címmel a Környezet és
Energiahatékonysági Operatív
Program támogatásával három
középület energetikai felújítását
végezte el Ceglédbercel Önkormányzata.

A felújított utakat ünnepélyes keretek között adták át



A község képviselő-testülete
2016-ban nyújtott be pályázatot,
mely idén 70 948 169 Ft uniós
támogatást nyert. A projekt keretében kicserélték a Petőfi utca 1.
alatti iskolaépület nyílászáróit, és
elvégezték külső hőszigetelését.
Ugyancsak hőszigetelést kapott
az Egészségház és az Idősek Otthona, ahol az épületek fűtését is
korszerűsítették, sőt napelemes
rendszer kezdte meg működését.
A korszerűsített intézményeket
2017. november 14-én az iskolában rendezett ünnepségen adták át. A rendezvényen részt vett
és köszöntőt mondott Pogácsás
Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, ország-

gyűlési képviselő és Fodor Gábor,
a Ceglédi Tankerületi Központ
igazgatója is.
Török József polgármester beszédében kiemelte, hogy a támogatásnak és az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően a külső
megújulása mellett gazdaságosan
és környezetbarát módon működő
intézményekkel gazdagodott Ceglédbercel.
Ceglédbercel Község
Önkormányzata

A korszerűsített intézményeket
az iskolában rendezett ünnepségen adták át

Épületenergetikai korszerűsítés Taksonyban
233 millió forintos támogatásból
Az energiafogyasztás csökkentése és az
energiapazarlás megszüntetése egyre
fontosabb Magyarország számára. Ennek egyik módja az épületek korszerűsítése, energiahatékonyságuk javítása.
E gondolat mentén fogalmazódott meg
Taksony Nagyközség Önkormányzata
számára, hogy számba vegye középületeinek energetikai állapotát, s kidolgozza felújításuk terveit.
A településvezetésnek az Európai
Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében benyújtott „Épületenergetikai korszerűsítések
Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” című pályázata vissza
nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 százaléka, ami 233,86 millió
forintot jelent a nagyközségnek.
A projekt keretében három intézmény: a Petőfi Sándor Művelődési Ház,
a Taksony Vezér Általános Iskola és a
Településüzemeltető Központ épületének felújítását végezték el. A forrás
közel 60 százalékát, mintegy 126 millió
forintot fordítottak az általános iskola,
Taksony egyik legfontosabb közintézményének energetikai korszerűsítésére.
A beruházás keretében mindhárom
középület esetében korszerű nyílászárókat
építettek be, valamint mindenhol elvé-

gezték a víz- és hőszigetelést. A tetőfelületekre napelemeket szereltek fel, melyek
segítségével ma már megújuló energiaforrás használatával fedezik a villamosenergia-igény jelentős részét. Mindezek a korszerűsítések – például az általános iskola
fenntartási költségeit tekintve jelentős –
első lépésben mintegy 10-13 millió forint
összegű megtakarítást eredményeztek.
Az intézmények vezetői örömmel fogadták a korszerű épületenergetikai megoldásokat, mivel ezek hatására jelentősen
csökkennek az épületek üzemeltetési
költségei. A közintézmények korszerűsítése, infrastrukturális fejlesztése az elkövetkező években is kiemelt feladat marad
a településvezetés számára.

A korszerű épületenergetikai megoldások
hatására jelentősen csökken a Taksony Vezér Általános Iskola üzemeltetési költsége
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MNVH, LEADER, Pest megye

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)

Engedjék
meg,
hogy
bemutatkozzam. Szakáli
János Miklós vagyok, a Magyar
Nemzeti Vidéki
Hálózat Pest megyei területi felelőseként fogok dolgozni. Célunk a vidékfejlesztésben
érintett kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetek, szakmai
testületek, gazdálkodó tevékenységet végzők információs és együttműködési hálózatba szervezése,
tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése,
a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása
érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak (információ a Vidékfejlesztési Programról, kapcsolatépítés, képzések szervezése, hírlevél
küldés) hozzáférhetővé tétele. Bármely személy vagy szervezet jogosult regisztrálni (http://regisztracio.
mnvh.eu/regisztracio_email.php).

A LEADER-ről röviden: A
rövidítés francia mozaikszó: Liaison Entre Actions pour le
Développement de l’Economie
Rurale. Magyarul: közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. Hazánkban 103
LEADER pályáztat 41,29 milliárd
Ft-ra. A felhívások megjelenése az
év végéig folyamatos lesz.

Pest megyében 5 LEADER
szervezet található:
• Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület
(borzsonyleader.hu)
• Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (leaderkontakt.hu)
• Galga-mente és Térsége Leader
Egyesület (gmetleader.hu)
• Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési
Közösség Egyesület (gerjesztok.hu)
• HAJT-A Csapat Egyesület
(hajtacsapat.hu)

Jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Tel.: 06 20 771 60 42 vagy
e-mail: vzsuzsa01@gmail.com
hirdetés

Kedves
Rejtvényfejtők!
A novemberi rejtvényünk
megfejtése: A dunaharaszti vasúti híd
A helyes választ beküldők
közül a Kodály Zoltánválogatás CD-t Kelemen
Károlyné (Nyáregyháza), Szabó Virág: Szeretettel vár Pest megye
című könyvét Szegvári
Péter (Taksony) olvasónk nyerte.
Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk.
Sajnos januártól bizonytalan ideig szüneteltetni
vagyunk kénytelenek a
Pest Megye Lapját. Köszönjük az eddigi megfejtéseiket!

Pest Megye Lapja
Közéleti havilap www.pestmegyelapja.hu

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

terjesztési pontok:

– Püspökhatvan Kertsor u. 25.
– Ráckeve
Szent István tér 4.
– Solymár
József A. u. 1.
– Sóskút
Szabadság tér 1.
– Szada
Dózsa Gy. Út 88.
– Szigetszentmiklós
		
Kossuth u. 2.
– Szentendre
Városház tér 3.
– Szob
Szent Imre u. 12.
– Tahitótfalu
Kossuth L. u. 4.
– Taksony
Fő u. 85.
– Tápiószecső
Deák F. út 18.
– Tököl
Tököl, Fő u. 117.
– Újhartyán
Fő u. 21.
– Üllő
Templom tér 3.
– Vecsés
Szent István tér 1.
– Veresegyház Fő u. 35.
– Zsámbok
Bajza tér 10.

– Monor
Kossuth u. 78-80.
– Nagykáta
Dózsa György út 2.
– Nagykőrös
Szabadság tér 4.
– Pilisvörösvár Fő u. 66.
– Ráckeve
Szent István tér 4.
– Szentendre
Dózsa György u. 8.
– Szigetszentmiklós
		
ÁTI Szolg. Közp.
– Szob
Szent Imre u. 12.
– Vác
Március 15. tér 11.
– Vecsés
Szent István tér 1.

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

Információk: terjesztes@pestmegyelapja.hu • www.pestmegyelapja.hu
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Milák Kristóf, az év felfedezettje nagy sorozatot kezdett

A vb-ezüstérmes érdi úszó jövőre érettségizik
Edzőjét is folyamatosan meglepi eredményeivel Milák
Kristóf, aki a nyári úszó-vb-n robbant be a felnőtt élmezőnybe. A 17 éves érdi versenyző idén fantasztikus
sorozatot produkált: a Duna Arénában 100 méter pillangón nyert ezüstérme mellett az ifjúsági Eb-ről és a
junior vb-ről is négy arannyal tért haza.
Ambrus Gábor
„Először akkor kaptam fel a fejem Kristóf esetében, amikor egy korosztályos
versenyen a nyolcas pályán úszva megnyerte a 100 méter pillangót” – mondta
tanítványáról Selmeci Attila, aki nemcsak edzője, hanem testnevelő tanára is
az érdi Gárdonyi Gimnáziumban.
A tréner négy éve foglalkozik Milák
Kristóffal, amikor Érdre hívták dolgozni. Hangsúlyozta, Egerszegi Klára
és Plagányi Zsolt volt Kristóf nevelőedzője, akik kiváló szakmai munkát
végeztek.
„A korosztályos ob után elgondolkoztunk, hogy pillangón több van ebben a fiúban, addig inkább a hátúszást
tartottuk szem előtt. Aztán egy évvel
fiatalabbként negyedik lett az EYOFhirdetés

on, pedig elsőre másodiknak hozták ki,
de az ő pályáján elromlott az időmérő,
s óvás után negyedik lett. Tavaly pedig az ifjúsági Eb-n a két évvel idősebbek között nyert 200 méter pillangón, olyan hajrával, hogy 3-4 métert
vert mindenkire, és először úszott 1:56
percet. Akkor már látszott, hogy klas�szis génekkel rendelkezik” – emlékezett
Milák Kristóf pályafutásának kezdetére
Selmeci Attila.
Bár tavaly novemberben átesett egy
kisebb egészségügyi beavatkozáson,
ami visszavetette, a tavaszi ob-n már
azzal hívta fel ismét magára a figyelmet, hogy legyőzte Cseh Lacit. Ezzel
elkezdődött egy nagy sorozat. „Három
világverseny várt rá három hónapon

A fő cél Tokió, az érettségi után marad két év a felkészülésre

belül. Én javasoltam, hogy a felnőtt
vb-től lépjünk vissza, mert nagyon fárasztó lesz, de ő hallani sem akart róla.
Aztán a vb-döntő előtt már én mondtam neki, hogy ne hagyja kiénekelni a
sajtot a szájából, mert dobogós lehet.
Amikor országos csúccsal másodikként
célba ért, kellett néhány perc, hogy
magamhoz térjek…” – mesélte Selmeci Attila. Az idei sikerek után Kristófot
„ízekre szedte a média”, hiába kapott
két és fél hét pihenőt, rengeteg interjú,
fogadás várt rá. Ennek ellenére a rö-

fotó: mti

vidpályás ob-ra tíz számban nevezte
magát, s négy aranyat gyűjtött egyéni
számban.
Jövőre a versenyek mellett még egy
nehéz feladat vár az érdi úszóra, ugyanis érettségizik, ami a napi 5-6 órás edzések mellett kemény kihívás.
„A felkészülését kicsit át kell alakítani, kicsit vissza kell venni a tanulás érdekében. Már csak azért is, mert a fő cél
Tokió, így 2018 után még lesz két évünk
rákészülni” – nyilatkozott Selmeci Attila, az Érdi Úszó Sport Kft. edzője. 

Tanuszodát adtak át Gyálon
AG

Járási tanuszodát avattak november
22-én Gyálon. A csaknem 350 millió
forintból megvalósult fejlesztés során
egy 15x25 méteres, 1,9 méter mély,
26-28 fokos vízhőmérsékletű medence,
valamint egy 6x10 méteres, 0,8 méter
mély, 30-32 fok vízhőmérsékletű tanmedence épült meg.
A gyáli beruházás a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében vált valóra, alapkövét
2016 márciusában tették le.
Szűcs Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője az átadáskor kiemelte, hogy a település komoly szerepet
vállalt: a beruházáshoz az önkormányzat adta a területet, de fontos fejlesztéseket is végzett az épület körül, és számos módon segítette a munkálatokat.
A járási tanuszoda hiánypótló feladatot
lát el, a beruházás a környék mintegy
60 ezer lakóját érinti – mondta.
Pápai Mihály (Fidesz-KDNP) polgármester ünnepi megnyitójában nagy
lépésnek nevezte a fiatalnak számító

település életében a tanuszoda megépülését és környezete újjászületését.
Elmondta: mintegy 3500 óvodás és általános iskolás tanulhat meg itt úszni
és sajátíthatja el az egészséges életmódot. Felidézte, hogy az állam finanszírozta a beruházást és a létesítmény
üzemeltetését is biztosítja.
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár arra is felhívta a figyelmet,
hogy európai szintű tanuszoda jött létre Gyálon, és a létesítmény az iskolai
úszásoktatás kiszolgálása mellett az ott
élők számára is nyitva áll. 

Az uszoda a helyiek előtt is nyitva áll

