Magyarországon több mint 900 helyi érték van, amelyek közül 134
Pest megyében található. Az idén megjelent új törvény már lehetővé teszi,
:
hogy határon túli értékek is bekerülhessenek az értéktárba. 
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Pünkösd elé
Pásztor Diána

A konferencia résztvevői az egyik helyi értéket, az ócsai tájházat is meglátogatták 

fotó: mészáros péter

Hétköznapi ritkaságok a szemünk előtt

Pest megyében vannak még
eddig fel nem fedezett értékek
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2012. októberi ülésén fogadta el a
megyei értéktár létrehozásáról és a Megyei Értéktár Bizottság megalakításáról szóló
előterjesztést. A beérkezett értékek bemutatására, és az értéktár népszerűsítésére a
megyei önkormányzat számos helyszínen kiállításokat, konferenciákat rendezett az
elmúlt egy évben.
PML
A megyei önkormányzat idén Hargita
Megye Tanácsával közösen folytatja
az értékek bemutatását. A bizottság
hárommillió forintot nyert a Vidékfejlesztési Minisztériumtól a Hargita
megyével közös programokra, köztük
a vándorkiállítás bemutatására Hargitán és egy közös gasztronómiai kiadvány elkészítésére. Első állomásként
egy nemzetközi konferenciát rendeztek Ócsán. A házigazda, Bukodi Károly
polgármester nyitotta meg a konferenciát, majd kalauzolta a rendezvény
résztvevőit az értéktárba bekerült Európa Nostra-díjas református templom,
a tájház és az öreghegyi pincesor meg-

tekintése során. Szabó István, a Pest
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében rámutatott, hogy az önkormányzat célja a megyei identitás megteremtése, amelynek kiváló eszköze az
értéktár létrehozása. Mint mondta: a
megyében számos érték van, de az itt
élők számára ezek természetes dolgok.
Példaként éppen az ócsai református
templomot említette, amely azért kivételes, mert egy Árpád-kori épületről van szó, amelynek különleges az
atmoszférája. De ugyanígy kivételes a
lakihegyi adótorony is, amely – noha
ma már nem üzemel – megépítésekor
világteljesítménynek számított.

A Pest Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Török István számokkal érzékeltette eddigi eredményeiket, miszerint
a napjainkig beérkezett 211 pályázatból 134-et vettek fel a megyei értékek
közé. Eddig nyolc értéktár-konferenciát tartottak, és tizennégy helyszínre
vitték el az értéktár-kiállítást. A bizottság szakértője, Ambrus Vilmos etnográfus pedig Pest megyei utazásra hívta
a konferencia résztvevőit, és számos
fehér foltot villantott fel a résztvevők
számára, amelyek szerinte akár az értéktár részei is lehetnének, ha a helyi
közösségek kezdeményeznék azt.
Ìfolytatás a 8. oldalon

Bár május 1-je idén nem volt kegyes
hozzánk, hiszen munkaszüneti napra
esett, a pünkösdhétfőre mindig számíthatnak a hétköznapok hősei: három
teljes napot pihenhet a test, a szellem
– és a lélek. De vajon tudjuk-e, hogy
miért tartanak zárva az üzletek, iskolák, irodák a húsvét utáni ötvenedik
napon? Egyáltalán érdekel bennünket
az ok, vagy csak az eredményét élvezzük a melegedő, hosszabbodó nappalok mellett?
A keresztények ezen a napon a
Szentlélek kiáradására emlékeznek.
Ennek jelentőségét, a hívők életében
játszott szerepét nem könnyű megfogalmazni, talán ezért sem vállalkozunk
rá egykönnyen. – Ami a legkevésbé
érzékelhető, azon múlik az életünk. „A
Lélek az, ami éltet” – mondja dr. Beer
Miklós, a Váci Egyházmegye megyés
püspöke. – Mint minden ünnep, attól
ünnep, hogy „felüdíti a lelket”. Hívő
emberként templomba megyünk, „Lélekkel töltekezni”. Jézus biztatására
imádságban kérjük a „Lélek gyümölcseit”: a szeretet, öröm, béke, türelem
ajándékait. (Gal 5,22) Hiszen ezek miatt válunk Emberré.
A Pest Megye Lapja olvasóinak kellemes felüdülést, örömöt, békét kívánunk a közelgő ünnepre!
ÌDr. Beer Miklós püspökkel
készült interjúnkat
az 5. oldalon olvashatják.

Megújul
a gyáli gőzös
Tavaly került sor a Gyál-felső vasútállomás átadási ünnepségére, mely
alkalomból egy régi gőzmozdonyt is
kaptak ajándékba. Ez a gőzös a Kruss
névre hallgat, és áprilisban vette kezdetét a felújítása a Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület tagjainak jóvoltából. Az egyesület tagjai
hobbiból végzik el a munkát, csupán
a festékeket és a felújításhoz szánt
eszközöket biztosítja Gyál. Hamarosan
Gyál-felső dísze lesz a megújult gőzmozdony. 
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körkép

2030
A város lakóival együtt tervezik az új
Budaörsöt. Áprilisban mutatkozott be
a Budaörs 2030 – Távlatok program,
amelynek központi kérdése: milyen legyen Budaörs egy, másfél évtized múlva? Erre település- és területfejlesztők,
építészek, tájépítészek, várostervezők
keresik a választ, de a helyi lakosság,
a civilek és vállalkozók véleménye is
fontos.
Az új Településfejlesztési Koncepció
ad majd keretet a tervezési folyamatnak, mely a 30 éve városi rangra emelt
Budaörs jövőjével kapcsolatos célok
mentén alakulhat ki. Április 25-én a
Budaörs felülnézetből program keretében óriási légi fotón keresgélhették
a résztvevők azokat a helyszíneket,
melyek különösen kedveltek, vagy épp
sok problémát jelentenek a településen.
Debütált az emlékek fala, melynek épüléséhez mindenki hozzájárulhatott egyegy, a város múltját vagy jelenét a jövő
számára képviselő aprósággal. Május
7-én, a Budaörs Fesztiválhoz kapcsolódóan egy tervező sátorban kreatív
játékokon keresztül önthették formába
fejlesztési ötleteiket az érdeklődők. 

RÖVIDEN
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlesztésének
előmozdítása érdekében az „M3-M5 tengely” létrehozását célzó együttműködést,
amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat kezdeményezett. A megállapodást az érintett megyék – Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Pest
– önkormányzatai, megyei kormányhivatalai, gazdasági kamarái és felsőoktatási
intézményei köthetik meg. Az együttműködés részleteit a felek a következő időszakban dolgozzák ki.
Gyálon a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
egy tanuszoda ünnepélyes alapkőletételére
került sor. A közel 350 millió forintból megvalósuló beruházás célja az iskolai keretek
között szervezett úszásoktatás elősegítése
mellett a mindennapi sportélet lehetőségének megteremtése, ugyanis a létesítmény −
oktatási időn kívül – a szélesebb közönség
kiszolgálására is alkalmas. A tanuszoda üzemeltetéséről a magyar állam gondoskodik,
tehermentesítve ezzel a gyáli önkormányzatot. Az új uszodát várhatóan már az ős�szel kezdődő tanévben birtokba vehetik az
iskolások és a település polgárai.
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A vártnál több látogató volt a vásáron

Használt lakásra, lakásbővítésre is kérhető

Kétszáz kiállító mutatta be termékeit

CSOK: tovább bővültek a lehetőségek

Mintegy kétszáz helyi és térségi vállalkozás mutatkozott be termékeivel a harmadik alkalommal megrendezett Érdi Nyitnikék Tavaszi Vásár és Kiállításon az Aréna
csarnokban. Az érdeklődők száma többszöröse volt a tavalyinak.
A rendező Pest Megyei és Érd Megyei
Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése felkeltette a
lakosság érdeklődését, hiszen a vásár
kiváló alkalom arra, hogy a helyben
élő emberek a környezetükben működő vállalkozásokkal személyesen is
találkozzanak. Az ingyen látogatható
vásáron a vállalkozások térítésmentesen vehették igénybe a négy négyzetméteres standokat.
Antunovits Antal önkormányzati
képviselő a kiállítás és vásár jelentőségével kapcsolatosan elmondta: Érd
büszke a rendezvényre, hiszen a korszerű, minden igényt kielégítő új Aréna csarnok méltó környezetet biztosít
gazdasági és kulturális találkozókra.
Az Érdi Nyitnikék erősíti az itt élőkben
az összetartozást, s lehetőséget kínál a
különböző generációk találkozására.
Pest Megye Lapjának a kiállító vállalkozások elmondták, azért vesznek
részt a fesztiválon, hogy népszerűsítsék termékeiket, és bíznak abban,
hogy akikkel megismerkednek, azok
vásárláskor a térségben működő és az
ittenieket foglalkoztató vállalkozások

PML

Kereslet és kínálat találkozhatott a kézműves vásáron 

minőségi termékeit részesítik előnyben. A kétszáz standon a kézműves
és kisipari termékek színes kavalkádja fogadta az érdeklődőket, borok,
sütemények, kertészeti szerszámok
és egyéb, a mindennapokban hasz-

fotó: skuta vilmos

nált minőségi termékek. A kiállítást
színesítette az érdi Dr. Dizseri Tamás
Habilitációs Központ standja, ahol az
akadályoztatással élő gyermekek és fiatalok mutatták be csodálatos kézműves termékeiket. 

Május 20-a az szja-bevallás és az adó
befizetésének határideje!
Erre hívja fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága.
Azért, hogy a bevallás során a hibákat
is elkerüljük, a szervezet jelezte, ha valaki papíron adja be a bevallását, ne
felejtse aláírni a főlapot. A családi és az
első házasoknak járó kedvezménynél
minden adatot meg kell adni. A tavaly
levont adóelőleg a 65. sorba kerüljön.
Visszaigényléshez be kell írni a bankszámlaszámot vagy az utalási címet. Ha
pedig az adózónak van adószáma, azt
írja rá minden lapra. Hangsúlyozták,
hogy az elektronikus kitöltés segít elkerülni a hibákat, és lehetővé teszi az ügyfélkapus benyújtást. A kitöltő program
elérhető a www.nav.gov.hu/szja/szja új
aloldalon az „Szja-bevallások letöltése

A kormányzat célja továbbra is az, hogy a lehető legtöbb magyar
családnak segítsen az otthonteremtésben, nyilatkozta lapunknak
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési képviselője.

egyszerűen” menüpont alatt, és néhány
kattintással letölthető, telepíthető. Aki
még idén ügyfélkaput nyit, annak – a
tervek szerint – jövőre a NAV készíti el
az szja-bevallást.
Aki személyijövedelemadó-bevallást
nyújt be, május 20-ig rendelkezhet az
szja 1+1%-áról. A tapasztalatok szerint
minden második ember ajánlja fel adójának egy százalékát abból a mintegy
négy és félmillióból, aki Magyarországon személyi jövedelemadót fizet. Az
szja 1+1 százalékáról idén is, csakúgy,
mint az elmúlt években, május 20-áig
lehet rendelkezni − közölte a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adóés Vámigazgatósága. Aki személyijövedelemadó-bevallást nyújt be, egyúttal
rendelkezhet arról, hogy adójának 1

százalékával támogat egy civil szervezetet, illetve a másik 1 százalékával
egy egyházat vagy a Nemzeti Tehetség
Programot.
Akik már benyújtották bevallásukat
vagy a NAV-ot bízták meg a bevallás
elkészítésével, de még egyetlen szervezetet sem jelöltek meg kedvezményezettként, vagy nem a munkáltatójukon
keresztül juttatják el nyilatkozataikat a
NAV-hoz, még nem maradtak le semmiről. Az 1+1 százalékról ugyanis a
bevallástól függetlenül egészen május
20-ig lehet rendelkezni. A felajánlás
legegyszerűbb és leggyorsabb módja
ügyfélkapun át elektronikusan eljuttatni a rendelkező nyilatkozatot a NAVhoz – hívja fel a figyelmet a megyei
igazgatóság. 
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A februárban elfogadott rendeletek
újabb bővülést és könnyítést hoztak
bizonyos esetekben. Könnyítésnek tekinthetjük például azt, hogy kikerült
a CSOK koncepciójából az energiahatékonysági követelmény, magyarán
megszűntek az úgynevezett bónuszok,
így az igénylők a gyerekek számának
megfelelő legmagasabb összeget kaphatják meg. Ez nemcsak amiatt jó,
mert ezáltal minden család egyforma
feltételekkel veheti igénybe a kedvezményt, hanem azért is, mert egyszerűsödik az igénylés folyamata, csökken
a bürokrácia. Azt azért el kell mondani, hogy az új lakásoknál a támogatás
használatbavételi engedélyhez kötött,
amelynek kiadásakor a hatóság építésügyi eljárás keretében vizsgálja, hogy
az ingatlan megfelel-e az előírt energetikai jellemzőknek.
A CSOK természetesen lakásbővítésre is kapható, a használt lakásokra
igényelhető támogatással megegyező
összegben. Ekkor az a feltétel, hogy az
építési tevékenységnek köszönhetően
a lakás hasznos alapterülete legalább
egy lakószobával (8 m2) bővüljön. Ez
teljesíthető például tetőtér-beépítéssel
vagy emeletráépítéssel is.
Amennyiben a család használt lakás vásárlásra vette igénybe a CSOKot, és a vállalt gyermekeken túl újabb
gyerek születik, akkor a hiteltartozás
– amennyiben hitelt is felvettek a lakásvásárláshoz − gyermekenként 400
ezer forinttal csökkenthető. Újdonság,
hogy ez a 400 ezer forint például bekerülési költség megfizetésére is felhasználható, ha a harmadik gyermek megszületésekor a támogatási szerződés
megkötésétől számított 120 nap még

Nem csak újonnan épülő házra, lakásra igényelhető a CSOK 

nem telt le, vagy a bővítés még nem
kezdődött el. Előfordulhat olyan eset
is, hogy például a család két gyermeke
után igénybe vette az 1 430 000 forintot használt lakás vásárlására, majd
születik még két gyermekük. Ilyenkor
eldönthetik azt, hogy újabb használt
lakást vásárolnak és megigénylik a
négy gyermek után járó 2 750 000 forintot (amelyből a már igénybevett támogatással csökkentett összegre jogosultak, tehát 1 320 000 forintra), vagy
dönthetnek úgy is, hogy a két újabban
született gyermek után felveszik a 2 x

ÚJ CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEZDEZMÉNY
Gyerekek száma

Használt lakás vásárlása vagy
bővítése

Kedvezmény

1

Legalább 40 m2-t elérő lakás
vagy családi ház

600 000 Ft

2

Legalább 50 m2-t elérő lakás
vagy családi ház

1 430 000 Ft

3

Legalább 60 m2-t elérő lakás
vagy családi ház

2 200 000 Ft

4+

Legalább 70 m2-t elérő lakás
vagy családi ház

2 750 000 Ft

fotó: illusztráció

400 000 forintot, és csökkentik ezzel
a fennálló hiteltartozásukat. Az új és
a használt ingatlan vásárlása esetén
egyaránt feltétel az, hogy a CSOK-kal
érintett ingatlanban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, és mindkét félnek bejegyzett
tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Új
lakás építése vagy vásárlása esetén a
CSOK odaítélése szempontjából nem
minősül kizáró oknak, ha az igénylők
már rendelkeznek ingatlantulajdonnal,
ám feltétel az, hogy a CSOK felhasználásával vásárolt lakásban tartózkodjanak életvitelszerűen, és ezt igazolni
tudják lakcímkártya-másolattal.
S végezetül nem árt megjegyeznünk azt sem, hogy a használt lakások
vásárlására igényelt támogatások esetén az igénylőnek csak 50 százalékos
tulajdonjoga lehet más ingatlanban.
Ezt meghaladó tulajdonjoga csak akkor lehet, ha az ingatlan haszonélvezettel terhelt. A használt lakásokra
vonatkozó rendelet arra is kitér, hogy
amennyiben az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően öt éven belül
értékesítette az ingatlanát, annak ös�szegét be kell forgatnia a CSOK igénybevételével vásárolt lakásba. 
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' Halló...
Adler László
az Openhouse
Ingatlanhálózat gödöllői
irodájának franchise tulajdonosa
− Milyen használt ingatlanokat kínál a
gödöllői iroda Pest megyében?
− A gödöllői iroda működési területén belül az ingatlanpiacon megtalálható minden ingatlantípussal foglalkozunk, s ennek megfelelően az árak is
széles spektrumban kínálnak választékot mindazoknak, akik az otthonukat
vagy a vállalkozásuknak megfelelő ingatlant keresik. Áprilisban kezdte meg
működését az Openhouse első budapesti irodája az Ybl Palotában, így megnyílt a lehetősége annak, hogy akár
egész Pest megyében megtaláljuk azt
az ingatlant, amit CSOK segítségével
meg tudnak vásárolni a családok.
− Hogyan tudnak segíteni azokon,
akik a CSOK-ot igénybe véve szeretnének használt ingatlant vásárolni?
− Irodánk minden Gödöllőn fiókot
működtető bankkal napi kapcsolatban áll, így a nálunk ingatlant kereső
ügyfeleket teljes körűen és személyre
szabott információkkal, továbbá közvetítői tevékenységgel tudjuk segíteni.
A legfontosabb pillanatnyilag az, hogy
az ügyfeleinkben kialakuljon az a bizalom, amelyre életük egyik legfontosabb
döntését alapozzák. Tőlünk biztos információkat hallanak arról, hogy a kormányzati segítséget, amit a saját otthon
megteremtéséhez kapnak, milyen lépésekben és milyen feltételekkel tudják
használni. Felkérésre szívesen tartunk
fórumszerű tájékoztatókat arról, hogy
alapvetően mi számít új építésű vagy
használt ingatlannak, s próbálunk
tisztázni olyan kérdéseket is, amelyek
sokakat foglalkoztatnak: hogyan lesz
lakásom, házam, hogyan tudom a meglévőt bővíteni, felújítani, átalakítani a
CSOK kínálta segítséggel.
− Mi a teendője azoknak, akik az
Openhouse segítségét szeretnék igénybe venni?
− Nagyon egyszerű a dolguk. Valamelyik elérhetőségünkön lépjenek velünk kapcsolatba, és az igényfelmérés
után közösen kiválasztjuk a járható
utat.
− Milyen jó tanácsokat adna a leendő tulajdonosoknak?
− Fontos tudni, hogy akár új, akár
használt ingatlant szeretnének vásárolni vagy építkezésen törik a fejüket,
rendelkezniük kell önerővel. Hogy
pontosan mekkorával, azt segítünk
kiszámolni. Érdemes hosszabb távon
is gondolkodni, és a lehetséges kockázatokat mérlegelve a legjobb döntést
meghozni. Ebben szintén partnerek
tudunk lenni. 
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34 millió civileknek
Biatorbágyon
A város képviselő-testülete 24 érvényes pályázatot díjazott. A civil
egyesületek, alapítványok támogatása Biatorbágy kulturális kínálatát,
sportéletét is gazdagítja, valamint
segíti a természeti és épített értékek
megóvását, a közösségi életet. A legmagasabb összeg, 14 millió forint a
Viadukt Sportegyesületnek jutott.
Emellett kiemelkedik a polgárőrség
tevékenységének segítésére juttatott
7 milliós támogatási összeg is. Az
önkéntes tűzoltóknak 1 millió 860
ezer forintot juttatott a képviselőtestület. 
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Dabason is bemutatták az értékeket

fotó: mészáros péter

Tájházak Napja
„Ruha teszi az embert” címmel rendezték meg a Tájházak Napja programot az ócsai tájházban április 23-án.
A program része volt Izsák Zoltán
magángyűjteményéből a Nagy-Magyarország területéről származó élő
népviseletek bemutatója. Előtte keresztelővel egybekötött istentiszteletet tartottak a református műemlék
bazilikában, majd élő „Viselet-térkép” létrehozása következett a Templom téren. 

Szóládi Zoltán

Óhegyi Bornap

Az Eric Fernibough angol versenyző tiszteletére szervezett motoros emléktúrán többek között a Fóti Motorbarátok Köre tagjai is képviseltették magukat
fotó: skuta vilmos


Miután a pomázi képviselő-testület
még februárban egyhangú határozatot
hozott arról, hogy közbeszerzési eljárást írnak ki egy új óvoda terveinek
elkészítésére, négy ajánlattevő cég is
benyújtotta pályázatát. A városvezetés
közülük választotta ki az óvodaépület
megtervezésére legalkalmasabb ajánlattevő céget. A nyertes cég a STOA
Építészműterem Kft. lett, s időközben az
óvoda látványtervei is elkészültek. 

A holokausztra emlékeztek

A tárlatot a Sári Zarándok és Kulturális Központban láthatta a közönség április 23tól egy héten át. A vándorkiállítást, amely egy éve járja a megyét, dr. Szép Tibor,
a Pest Megyei Önkormányzat jegyzője nyitotta meg, és Zelenák András képviselő
köszöntötte a megjelenteket. A kiállításhoz kapcsolódóan motoros emléktúra indult
Eric Fernihough angol motorversenyző tiszteletére, aki 1938. április 23-án egy sebességrekord-kísérletnél a „Gyóni Betonon” életét vesztette. A Gyóni Beton, az egykori autós és motoros sebességrekordok helyszíne a Pest Megyei Értéktár része. 

Új óvoda épül
Pomázon

Nem repül a reptér
A Dunakeszi-alsón élők április 23-án
dönthettek arról, hogy elfogadnák-e a
több száz milliós beruházásból megépülő sportkomplexum helyszínéül
a város nagy múltú sportrepülőterét,
illetve a lósporttelep nyári pályájának
egy részét. A voksok összeszámlálása
után kiderült, hogy a szavazók közel
kétharmada eleve nem támogatja a
sportcentrum felépítését, elsöprő többségük pedig a kiszemelt helyszínt nem
tartja megfelelőnek. Az önkormányzat
előzetesen jelezte, hogy a véleménynyilvánítást ügydöntőnek tekinti,
ezért most, a szavazatok ismeretében
bizonyossá vált, hogy nem fog megkezdődni a repülőtér mezejének beépítése. Időközben a Jobbik dunakeszi
szervezete benyújtotta a sportrepülőtér
helyi természeti védelem alá helyezésére irányuló kezdeményezését, amelyet az illetékes Duna−Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság és a természetvédelmi hatóság is véleményezni fog, s ezt
követően kerül majd a javaslat a képviselő-testület elé. 

körkép
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A Péteri Borbarát Kör Egyesület szervezésében idén kilencedik alkalommal
kerül megrendezésre az Óhegyi Bornap
május 21-én. A Bornap Péteri egyik
kiemelt rendezvénye, hiszen különleges környezetben, a Gödöllői-dombság
nyúlványán, Péteri legmagasabb pontjára, Óhegyre hívják Péteri és a környező települések lakosságát. Idén több
csoport érkezik a Felvidékről is e gasztronómiai és kulturális rendezvényre. A
IX. Óhegyi Bornap fővédnöke Polyák
Albert, a Nemzeti Művelődési Intézett
megbízott főigazgatója. 

XXXIII. Vándorgyűlés Vecsésen
Idén május 10. és 12. között rendezik a Magyar Népművelők Egyesülete XXXIII.
Vándorgyűlését, amelynek a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ ad otthont.
A háromnapos programsorozat keretén belül nagy hangsúlyt fektetnek az aktuális szakmai kérdések megvitatására, amelyben az üzleti világból érkező menedzserek is a szervezők segítségére vannak. A Vándorgyűlés keretében nyílik meg
a „A kézművesség dicsérete, népi mesterségek Pest megyében” című kiállítás.
Vecsés, Gödöllő, Ócsa, Dabas, Gyál, Vác és Cegléd érdekességeit fedezhetik fel a
vándorgyűlés résztvevői és az érdeklődők, akik előzetesen regisztráltak. 

2026-ig padlógáz!

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a múlt hónap végén hivatalosan is bejelentette, hogy 2026-ig meghosszabbították a mogyoródi Forma-1-es futam szerződését. A hajdani olimpikon szerint a Hungaroring
népszerűsége nem csupán az általa vezetett részvénytársaságnak köszönhető,
hanem az elmúlt harminc évben egymást váltó kormányoknak is, melyek a hazai
politikai palettán elfoglalt helyüktől függetlenül kiemelt figyelmet fordítottak
a mogyoródi pályára. A vezérigazgató bejelentette azt is, hogy terveik szerint
többfunkciós motorizációs központot építenek fel az aszfaltcsík mellé, hogy ne
csak sportlétesítményként, hanem az autóipari beszállítók tesztpályájaként is lehessen használni a Hungaroringet. 

Több száz dabasi általános és középiskolás tanuló látogatott el a dabasi
holokauszt emlékhelyre.
A rendkívüli történelemóra keretében interaktív foglalkozásokon vettek
részt, túlélőkkel készített dokumentumfilmeket néztek meg, és a tárlatokon, kiállítási tárgyakon keresztül
betekintést nyertek abba a világba,
ahogyan a zsidó közösség élte mindennapjait 1945 előtt.
Magyarországon április 16-a a
holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, mivel 1944-ben ezen
a napon kezdődött a hazai zsidóság
gettóba zárása. 2001 óta minden év
áprilisában emlékezünk történelmünk
azon időszakára, amikor nőket, gyermekeket, idős és beteg embereket nem
kímélve erőszakkal hurcolták el lakásaikból és gettósították az ország területén élő izraelitákat. A magyar és
német katonák családokat szakítottak
szét, sorsokat pecsételtek meg, és több
százezer embert küldtek a biztos halál-

ba ezekben a különösen kegyetlen hónapokban. Volt, akinek a Duna jeges
vize, volt, akinek Auschwitz jelentette az utolsó állomást. Megközelítőleg
600 ezer magyar zsidó veszett oda a
háború éveiben. A legújabb kutatások
alapján a dabasi zsidó áldozatok száma 141 fő.
Emlékeznünk és emlékeztetnünk
kell, és többet tenni emberi kapcsolatainkért. Nem engedhetjük, hogy újra
megtörténjen hasonló tragédia, irányuljon az bármely nemzet ellen. 

A környezetük tisztaságáért aggódó
munkatársak az előre egyeztetett útszakaszokon két csoportban, összesen
100 műanyag zsáknyi szemetet hordtak össze. Ezenkívül az árkokban és a
dúsan benőtt fás területeken rengeteg
olyan nagyméretű hulladékot, többek
közt gumiabroncsot, bútort, hullámpalát, autóalkatrészt, tévé képcsövet
találtak, ami nem fért már a zsákokba.

Fellélegezhet az immár tiszta zöldterület

Beszélgetés pünkösdről

Interjú dr. Beer Miklóssal, az
egyházmegye főpásztorával
A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe felé közeledve érdemes figyelmet fordítanunk arra, miként van
jelen Pest megye életében az egyház. Ahogyan a pünkösd üzenete, úgy e szolgálat mibenléte is megfoghatóvá válik, ha olyasvalakit kérdezünk, aki meg akarja
szólítani az embereket. Dr. Beer Miklós célja ez.
Pásztor Diána

Kiállítást is rendeztek az emléknapon 

Önkéntesen a tiszta környezetért
A Pest Megyei Kormányhivatal a
hagyományokhoz híven idén is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akcióhoz. A
természetes környezet szépségének
helyreállításában a kormányhivatal
részéről negyven önkéntes vett részt
Vácott, a Budakeszi, a Nagykátai és
a Szobi Járási Hivatalok munkatársai
pedig egyénileg, helyben gyűjtöttek
szemetet.
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Volt több olyan 15-20 méteres szakasz
is, ahol egy kisebb teherautónyi szemetet gyűjtöttek.
A Váctól északra található festői
szépségű helyszínen, kevéssé forgalmas út mentén, balesetveszély nélkül
dolgozhattak az önkéntesek, majd az
összegyűjtött hulladékot a helyi kollégák folyamatosan és zökkenőmentesen szállították a váci telephelyre.
A TeSzedd! idei önkéntes akciójában részt vevő kormányhivatali csapatot erősítette Tarnai Richárd kormánymegbízott is. A Földművelési
Minisztérium megbízásából az OKTF
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság által szervezett program keretében egyébként közel százharmincezer önkéntes 2240 helyszínen szedte
a felelőtlen emberek által eldobott, a
környezetünket súlyosan károsító hulladékot. 

− Hogyan lehet közelebb hozni az emberekhez ezt a jeles napot, hogy ne csupán
egy „meghosszabbított hétvégét” lássanak benne?
− Reggel az uszodában kezdem a napot. Köszöntöm az úszómestert, a megszokott baráti körrel tréfálkozunk az öltözőben, majd bátran belevetem magam
a vízbe. A levegőt nem érzékelem, de
tudom, hogy ez a legfontosabb. Úszás
közben a napi feladataimat veszem sorra, megköszönöm reggeli imádságban
az egészségemet, a lehetőségeimet, és
az Úristentől lelki erőt, derűt, türelmet,
nagylelkűséget kérek. Érzékelem, látom, hallom a környezetem valóságát.
A levegőt már alig. Inkább csak tudom,
hogy e nélkül megfulladnék. Hát így
vagyunk pünkösd ünnepével. A Föld
és a csillagos ég káprázatos valóságát a
Teremtő ajándékaként „észrevehetem”.
Húsvét történelmi eseményét elolvashatom a Bibliából. A pünkösdi „beszámolót” már nehezen értem: „Mindnyájukat
eltöltötte a Szentlélek”. Lélek? Csak azt
tapasztalták, ami ebből következett.
Megértették Jézus szavait, „összeállt a
kép”, világos lett, hogy mi a dolguk:
segíteni egymáson, és reményben élni
szépen, nagylelkűen. Ami a legkevésbé érzékelhető, sokszor azon múlik az
életünk.
− Az egyházmegye és Pest megye
nem csak területileg kapcsolódik össze,
önök a szolgálatukkal részt vesznek az
emberek mindennapjaiban.
− A püspöki szolgálatomban sokféle
olyan tevékenységet irányítok, amelyek a megye életét is érintik. Vannak
egyházi fenntartású óvodák, iskolák,
főiskolák, szociális otthonok, nevelőszülői hálózat, ifjúsági vezetőképző,
vidékfejlesztési iroda, őstermelői piac,
cigánymissziós iroda, családsegítő szolgálat, kórházi lelki gondozó hálózat.
Máriabesnyőn és itt, Vácon van konferenciaközpontunk, vendégházunk, ahol
lelkigyakorlatokat, képzéseket tartunk,
s ahová pihenni vágyókat is szeretettel
várunk. Szeretnénk minél több „közfeladatot” átvállalni, ahogy erre egyházi múltunk kötelez. Úgy gondolom,
Ferenc pápánk éppen erre hívja fel a

figyelmünket az Irgalmasság Évében,
hogy „pünkösdi tűzzel”, együttérzéssel,
nagylelkűséggel, önzetlenül vegyünk
részt társadalmunk közös gondjainak
megoldásában. Örömmel tapasztalom
a visszajelzésekből, hogy sokak megelégedésére vagyunk jelen ezekben a
szolgálatokban.
− Milyen fontosabb eseményekre hívná fel olvasóink figyelmét?
− Nem kis büszkeséggel említhetem
az Élő Rózsafüzér Zarándoklat kedves
hagyományát. Idén május 28-án, szombaton már tízedik alkalommal „járjuk
körül” a fővárost. Pünkösdkor a Váci
Székesegyházban tartjuk a szentmisét,
amelyen a város fiataljai részesülnek

» Pünkösdkor a
Váci Székesegyházban bérmálásban részesülnek a
váci fiatalok. «
a bérmálásban. Pünkösdhétfőn cigány
közösségeink tartanak ünnepi találkozót Vácon. Természetesen a főprogram a
közös ünnepi mise. Az idei Szent Márton
püspök emlékéve, s egyházmegyénkben
sok olyan templom van, amelynek ő a
védőszentje. Ezeknek a „felfűzésével”
szervezünk Szent Márton-utakat. Nem
titkolt tervünk, hogy a róla elnevezett
településekkel, egyházközségekkel megyén belül, de országosan is felvegyük a
kapcsolatot. A pünkösd az egyház születésének is ünnepe. A közös hitben való
összetartozás élménye, öröme minden
találkozás gyümölcse. Idén is ezt szeretnénk átélni abban a tudatban, hogy
egész társadalmunk „életminősége”,
hangulata gyógyuljon, jobbuljon. Jézus
ezt adta tanítványainak feladatul, hogy
legyenek só, kovász, „hegyen épült város”. Ahogyan mondani szoktuk: annak
a helynek, ahol élünk, legyen „lelke”.
Áldott, szép pünkösdöt kívánok minden
olvasónak! 
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A kisebb településeknek is előnyös lehet az összefogás

Gyógyszerhatóanyagok tisztításával a nemzetközi piacon

„Érdemes helyben eltölteni a szabadidőt”

Forradalmi magyar technológiai újítás

A turisztikai szezon küszöbén feltehetjük a kérdést: vajon mindenképpen el kell hagynunk szűkebb pátriánkat
szabadságunk alatt vagy egy hétvégi kikapcsolódás miatt? Gere Ágnesnek, a Kis-Duna mente TDM Nonprofit
Kft. szakmai vezetőjének válasza egyértelmű.

A gyógyszerhatóanyagok kromatográfiai eljárással történő tisztításában magyar
feltalálók világviszonylatban is forradalmi technológiai újítást valósítottak meg.
Németh László és Lorántfy László saját ötleteik révén fejlesztették tovább és dolgozták ki a RotaChrom CPC eljárást, melynek köszönhetően csökken a gyógyszerek
előállítási költsége, és azok a medicinák is eljuthatnak az emberekhez, amelyek
gyógyászati bevezetésére az irreálisan magas előállítási költségek miatt eddig nem
volt lehetőség. Németh Lászlóval beszélgettünk.

Pásztor Diána
A „turisztikai desztináció menedzsment” kifejezés hangzását tekintve
idegen lehet az avatatlan fülnek, ám
valójában nagyon is emberközeli, a
közösségi életre hatással lévő tevékenységeket foglal magában. – A TDM
abban segít, hogy egy térség turizmusát hatékony szervezőmunka támogassa. Tagjaink, azaz civil szervezetek és a
turizmushoz kapcsolódó vállalkozások
bevonásával törekszünk a térség turizmusának élénkítésére. Egy kisebb vállalkozás egyedül nehezen érvényesül a
turisztikai versenyben – egy térségnek
kedvezőbbek a lehetőségei, s az eredményből mindenki profitál – összegzi
Gere Ágnes munkájuk alapjait. E tevékenységnek sok különböző résztvevője van, más-más igényekkel, célokkal,

ám az összhang megteremthető. – Egy
vállalkozás a létfenntartást, a profitot
tartja szem előtt, a civil szervezetek a
közösségépítésre fektetnek nagyobb
hangsúlyt. Éppen ezért fontos szerepük
van abban, hogy a lakossággal közvetlen kapcsolatunk legyen, a programok,
az információk minél szélesebb közönség előtt ismertté váljanak.
Ahogyan a kisebb vállalkozások,
úgy a kisebb települések számára is
gyümölcsöző lehet az összefogás. –
Arra törekszünk, hogy a térség 21 települése közül minél többet bevonjunk
az együttműködésbe – természetesen
ez nem minden esetben kivitelezhető
egyforma hangsúllyal, hiszen a turizmus jelentőségét mindenki másként
ítéli meg. A kisebb városok, községek,
falvak és a „nagyok”, például Rácke-
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Fedezze fel a Ráckevei Duna-ág és környékét a vízről!
Áprilistól októberig hétvégenként más-más program.

C

get

-szi

Programkínálatunk:
F 1 órás sétahajózás:

május 22., június 12., július 10., augusztus 14.

F Csepel-sziget kerülés:

május 21., június 11., július 9.

F Vacsora hajó a Kis-Dunán:
F Budapest a Dunáról (zsilipeléssel):
október 15.

május 22., augusztus 13.

Magyarország legújabb 4 csillagos Termál szállodája LENTIBEN!
Közvetlenül a Lenti Termálfürdő mellett!

Nyitás:
2016. j
únius
NYITÁSI AKCIÓS AJÁNLAT: 3 nap / 2 éjszaka

augusztus 13.

F Kirándulás Ráckevére:

ve vagy Szigetszentmiklós segíthetik
egymást. Ha egy vendég Ráckevét választja pihenése színhelyéül, a szállásán
figyelmébe ajánlhatják a térség különböző programlehetőségeit, nevezetességeit. Ez a régiónak is kedvez, valamint a szálloda, a panzió megítélését
is pozitívan befolyásolja, hiszen az ott
dolgozók tájékozottságát bizonyítja, ha
a Kis-Duna mente látnivalóit az érdeklődők figyelmébe ajánlják. Gere Ágnes elmondása szerint az adatok 2010

una

Hajokirandulasok a
Rackevei Duna-agon
l
sepe

Szűkebb környezetünkben is csodás
látnivalók, kirándulóhelyek vannak

második félévétől kezdve dinamikus
növekedésről tanúskodnak a vendégek
és vendégéjszakák számát illetően. Úgy
véli, fontos lenne közelebb hozni értékeiket a helyi lakossághoz is. – Meg
kell mutatnunk, hogy érdemes helyben
eltölteni a szabadidőt, felfedezni a térség nyújtotta lehetőségeket.
Ennek jegyében május 28-a és június 11-e között négy egymást követő hétvégén Ráckeve, Szigetújfalu,
Szigetszentmiklós és Szigethalom
egy-egy rendezvény kísérőprogramjaként próbálja közelebb hozni egymáshoz lakóit. Három település látogat az
aktuális házigazdához egy-egy saját
hagyománnyal, szokással, vagy akár
látványkonyhával. Az első ilyen alkalommal Szigetszentmiklós látja vendégül a másik három várost, illetve
községet, itt többek közt népi játékokkal, íjászbemutatóval is találkozhatnak
az érdeklődök. Emellett elleshetjük a
szigetújfalusiaktól a sváb fánk készítésének fortélyait. – Ezzel a programmal
is megmutathatjuk a döntéshozóknak
az összefogás jelentőségét, s persze a
lakosok figyelmét is szeretnénk felhívni
a térség gazdagságára. 
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Kis-Duna mente TDM Nonproﬁt Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u. 6.
Tel.: 06 20/949 4760
E-mail: info@kisdunamente.hu
www.kisdunamente.hu
Fotók: Takács István, Zamody Gábor

• Üdvözlőital
• Félpanzió (büféreggeli, 5 fogásos büfévacsora, desszert)
• INGYENES belépés a termálfürdőbe és a Szent György Energiaparkba
• Szabadtéri és fedett medencék (úszó, gyógy-, gyermek-, élmény)
és csúszdák használat
• Új fedett élményvilág (csúszdák, jacuzzi, melegvizes élménymedence)
használata
• A szállodai wellness rész (élménymedence, szaunák) használata
• INGYENES: parkolás, WIFI, kerékpárkölcsönzés, nordic walking sétabot
Időszak / Superior szoba (kétágyas) 2016.06.01-06.30.
2016.07.01-08.31.
vasárnaptól – csütörtökig
32.120,-Ft/fő/2éj 39.180,- Ft/fő/2éj
péntek – szombat
36.460,- Ft/fő/2 éj 44.140,-Ft/fő/2éj
Idegenforgalmi adó: 350 Ft/fő/éj (18. éves kortól) Gyermekeknek kedvezmények!

Információ, szobafoglalás:
info@balancehotel.hu * www.balancehotel.hu * Tel.: 06-20-423-6375

− Mi a RotaChrom technológiai eljárás
lényege, és miben számít egyedinek a
világon? Szabadalmaztatják-e az újítást?
− A jelenleg alkalmazott kromatográfiai eljárás drága, ezért a gyógyszerhatóanyagok jelentős részénél nem
alkalmazzák. Más, olcsóbb eljárások
viszont nem hatékonyak. A Dabason
működő RotaChrom cég innovatív
CPC eljárásával a hatóanyag közel 100
százaléka tisztítható, és az előállítás
költsége nagymértékben csökkenthető.
A kromatográfia több mint 100 éves
tudományág. Több magyar is sokat
tett ennek fejlődéséért. Az első nagy
hatékonyságú folyadék-kromatográfot
például Horváth Csaba fejlesztette ki
a hatvanas években. A kromatográfiai
tisztítás ezen ágát Yoshihiro Ito japán
professzor találta ki a nyolcvanas években, azonban sokáig csupán laboratóriumi körülmények között alkalmazták.

A nemzetközi piacon 2004 óta lehet
nagyobb teljesítményű centrifugális
megoszlási kromatográfot, azaz CPC-t
vásárolni, ám a magyarországihoz
hasonló eszköz és a hozzákapcsolódó
technológia nincs forgalomban. Amiben mi egyediek vagyunk a világon, az
az, hogy nagy tételben tudunk tisztított
gyógyszerhatóanyagot előállítani, havonta tonnányi mennyiségekben. Tavaly május óta működik a RotaChrom
CPC prototípusa, s Dabason történnek a
fejlesztések és a technológiai kísérletek.
Kecskeméten van egy mintaüzemünk,
ahol üzletfeleink személyesen tekinthetik meg a tisztítási eljárást, ismerthetik
meg a technológiai rendszert és győződhetnek meg az előállított alapanyag
minőségéről és mennyiségéről. A szabadalmi kérelmünket 2014 októberében adtuk be, így az már nyilvános.
Az összes eddigi szabadalmunk 2017
tavaszáig válik nyilvánossá.

− Mekkora az érdeklődés az önök
által kifejlesztett technológia iránt?
− A világ számos térségéből − Indiából, Latin-Amerikából, az Egyesült
Államokból, Európából és Japánból
− kerestek meg bennünket. A vártnál
is nagyobb az érdeklődés a magyar
RotaChrom technológia iránt. Hiszen
az általunk kifejlesztett technológiával
jelentősen csökkenthető a gyógyszeripari alapanyag előállításának költsége. A világon jelenleg alkalmazott
gyógyszerhatóanyagok
kromatográfiai eljárással történő tisztításában
a magyar változat modern és egyedi
lehetőségeket kínál a gyógyszeripar és
az orvoslás számára. A drágán előállítható, eddig „fiókban tárolt” hatóanyagok is kikerülhetnek a nemzetközi piacra az új magyar technológia
alkalmazásával.
− Milyen piaci térnyeréssel számolnak?
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Németh László és Lorántfy László ötlete
indul a nemzetközi piacok felé

− Rendkívül jók a kilátások. Minden
esélyünk adott ahhoz, hogy egy új, innovatív, a világon máshol nem alkalmazott iparág induljon világhódító útjára a közép-magyarországi régióból.
A RotaChrom cégnél másfél évvel ezelőtt elkezdődött a szellemi munkaerő
toborzása. Mintegy száz tapasztalt, a
gyógyszeriparban alkalmazott tudományokban és a gyakorlati eljárásokban jártas vegyészmérnököt tervezünk
foglalkoztatni. Szerte a világból már
vannak jelentkezőink. Hatékony és
stabil vállalatirányítási rendszert építünk, a cégirányítási feladatokhoz
keressük a kiváló szakembereket. Elmondhatom, hogy valamennyi vezetői kulcspozícióra megtaláltuk azokat
a szakembereket, akik képesek arra,
hogy a dabasi RotaChromot a világ
egyik vezető vállalatává tegyék. 

Bürokráciacsökkentés a vállalkozásoknak
A Miniszterelnökség a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatallal konzorciumban országos műhelymunkával egybekötött konferenciasorozatot szervez,
melynek fő témája a vállalati, vállalkozói szektorhoz
kapcsolódó bürokrácia csökkentése, valamint a vállalkozói bürokrácia csökkentése – tudtuk meg a VOSZ
Budapesti és Pest Megyei Szervezetétől, amely a fenti
szervezetek együttműködő partnere.
Az eseménysorozat célja, hogy képet
kapjanak arról, melyek a legfontosabb és legszorítóbb elemek, amelyek
a vállalkozások számára a legnagyobb
gondot okozzák. A kormányzat képviselői a kapott információkra alapozva
viszik tovább és építik be a programjukba a kapott javaslatokat. A rendezvénysorozat egyes állomásain szó lesz
a vállalkozások indítását és növekedését akadályozó tényezőkről, az ügyintézés egyszerűsítésének lehetőségéről,
s arról, hogy milyen módon lehet a

leghatékonyabban tájékoztatni a vállalkozásokat a különféle változásokról, de a hatósági ellenőrzések és engedélyezések témakörét is körbejárják.
A VOSZ gondolatébresztő kérdésekkel
igyekszik ráhangolni a vállalkozásokat
az egyes témákra - mondta el Marjay
Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezet elnöke, aki
egyben a rendezvénysorozat szakértő
moderátora is.
A következő napokban-hetekben
négy helyszínen várják a Pest megyei

és a konkrét műhelymunka mellett a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot (GINOP) is megismerhetik a résztvevők és a vállalkozások
képviselői. Budapest III. kerületében
június 9-én, csütörtökön és ugyancsak
Budapesten június 10-én, pénteken
tartanak konferenciát. 

Az országban több helyen, így Győrben
is tartottak konferenciát

vállalkozókat, hogy elmondhassák
a nehézségeket, illetve a bürokrácia
csökkentésére vonatkozó javaslataikat. Cegléden május 11-én szerdán,
a Városháza dísztermében tartják a
rendezvényt. Gödöllőn május 12-én,
csütörtökön az Erzsébet Királyné Szállodába invitálják a vállalkozások képviselőit. Minkét helyszínen a bürokrácia csökkentéséről szóló előadások és
vállalkozói kerekasztal-beszélgetések

» Májusban és
júniusban négy
helyszínen mondhatják el bürokrácia-csökkentő
javaslataikat a Pest
megyei vállalkozások. «

Panoráma 
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Panoráma

www.pestmegyelapja.hu
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Most még csak játék volt a diákok számára az életmentési gyakorlat, de előfordulhat, hogy éles helyzetben is tesztelni kell a megszerzett tudást.

Közösségteremtő a helyi
értékek felfedezése
Ìfolytatás az 1. oldalról
Márton István, a Hargita megyei delegáció vezetője előadásában utalt
arra, hogy a Hungarikum Bizottság
magyarországi megalakulásánál is jelen volt, s az itteni gyakorlatot vitte el
Hargita megyébe, illetve Erdélybe. Ezt
követően létrehozták az Erdélyi Értéktár Bizottságot, amelynek feladata lesz
az ottani értékek összegyűjtése, melyeket a Magyar Értéktárba javasolnak
majd felvenni.
A Pest Megye Lapja kérdésére Márton István elmondta: a gondot az
okozza, hogy a legkisebb településekről is begyűjtsék az értékeket, illetve
tudatosítsák, népszerűsítsék ezt a tevékenységet az ott élőkben. A céljuk
pedig egy olyan katalógus kiadása,
amelyben a helyi értékek térségenként megtalálhatók. Jelenleg még a
mozgalom népszerűsítésének szintjén
vannak – mondja Márton István –,
járják a térségeket, és azokat az embereket keresik meg, akik fogékonyak
erre a munkára. Az építészeti örökségek közül az Európa Nostra-díjas
székelykapuk, a természeti értékek közül a Szent Anna-tó, a Gyilkos-tó, a
Nagy-Hagymás-hegység szerepelhetnek a listán, de Márton István szeretné
az értékek között tudni a népi, illetve
állatgyógyászati termékeket, valamint

a települések neves szülötteit és a
gasztronómia különlegességeit is.
Magyarországon több mint 900 helyi érték van ma már, s áttörést jelent
a Kárpát-medence számára a 2016-os
év, mert a megváltozott törvény immár
lehetővé teszi, hogy határon túli értékek is bekerülhessenek az értéktárba.
Erről dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum
Bizottság értéktár-koordinációs megbízottja beszélt előadásában. Szerinte
minden közösségnek vannak értékei,
de a hétköznapok szürkesége, a mindennapok látványa hajlamossá tesz
bennünket arra, hogy ne vegyük észre
ezeket.
A Hungarikum Bizottság célja a helyi identitás erősítése – támasztotta alá
Szabó István szavait –, s a helyi értékek
felismerését, számba vételét a nulladik
lépcsőnek nevezte. Az első lépés a helyi értéktár bizottság létrehozása, majd
a mozgalom élővé tétele – mondta. Az
épített értékek szinte azonnal bekerülnek az értéktárba – hangsúlyozta –, de
helyi érték lehet a térségre jellemző étel
vagy ital, emberek, értékőrző csoportok, s fontosak a szellemi értékek is. Dr.
Horváth Zsolt előadásában úgy vélte:
ötven százalék szakmai elismertség és
ötven százalék helyi pozitív érzés a helyi érték ismérve. 

Új rendőrautó segíti a munkát
PD
Dr. Mihály István Pest megyei rendőrfőkapitány április 25-én vehette
át Bodnár András polgármestertől
annak a gépjárműnek a kulcsát, melyet a település vásárolt a területén
szolgálatot teljesítő körzeti megbízottnak.
Korábban Szelei László főtörzszászlós
– aki 23 éve ügyel Kocsér közbiztonságára – gyalog vagy saját autójával
látta el feladatait, ám az önkormányzat pályázati önerőként fel nem hasz-

Bevetésre készen az új autó

nált forrásait felajánlotta egy új rendőrautó megvásárlására.
Dr. Mihály István dandártábornok az autó átvételekor elmondta,
a kocséri példa is azt mutatja: közös
akarattal, összefogással elérhető, hogy
zavartalanul teljenek a hétköznapok,
és a gyermekek, a családok biztonságban éljenek. Szelei Lászlónak azzal
az útravalóval adta át az autót, hogy
„bölcsen használja”. A körzeti megbízott minden bizonnyal így is tesz
majd, hiszen ő is örül annak, hogy egy
minden igényt kielégítő munkaeszköz
könnyíti meg a mindennapjait.
Az átadáson jelen volt még Hriagyel
Csaba, Kocsér alpolgármestere, dr.
Nyikos Tamás, a Nagykőrösi Járási
Hivatal vezetője, dr. Németh Gyula, Pest megyei főkapitány-helyettes,
Ambrus Zoltán, a Nagykőrösi Rendőrkapitányság vezetője, Kishalmi Tibor,
a kapitányság rendészeti osztályának
vezetője, valamint Holló Gábor, a járőrszolgálati alosztály vezetője. 

Ezúttal még csak gyakorlat volt az életmentés
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben
is megrendezték a felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenysorozat Pest megyei
döntőjét – tudatta a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lapunkkal.
A 2015/2016-os tanév
versenyének a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó
Központ Isaszegi Kiképző- és Raktárbázisa adott
otthont.

2057 km, 10 nap, 123 település, 22
borvidék. Diósd városa is csatlakozott
az NBM-hez. Május 16-án, reggel 9
órakor indul a Nemzeti Bor Maraton
21 km-es félmaratonja Diósd városából
Martonvásárra. A futás élménye mellé
egy értékes befutócsomagot is kapnak
a jelentkezők. Lehetőség van továbbá a
Diósd–Martonvásár szakasz indulásával egybekötve egy 5 km-es, mindenki
számára ingyenes Nemzeti Bor Maraton
támogató futásra, mely a diósdi Pincefaluból indul és oda is tér vissza.
A bor és a futás közös eleme a szabadság élménye. Az emberek nem
kényszerből indulnak el futni vagy
töltenek ki egy pohár bort. Mozogni
és borozni szeretetteljes dolog. Ezt fe-

PML

Az ünnepélyes díjátadás pillanatai a verseny után

A megyei döntőbe jutottak azok az
általános, illetve középiskolai csapatok, amelyek a helyi szintű fordulón
első és második helyezést értek el. A
vetélkedő alapvető célja, hogy a katasztrófavédelmi ismereteket elsajátító diákok számára lehetőséget biztosítsanak arra, hogy „a tudás életet
menthet” elve mellett élményszerű
versengés formájában adjanak számot
elméleti és gyakorlati tudásukról. A
megyei döntőn résztvevő diákokat, a
kísérő pedagógusokat a rendvédelmi
és a társszerveket, valamint a karitatív szervezetek képviselőit Pásztor
József tűzoltó ezredes, a Pest Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, a Pest Megyei Kormányhivatal képviseletében pedig Kiss
Attila kabinetfőnök köszöntötte.
A megmérettetésre tíz általános
iskolai és tíz középiskolai csapat nevezett. A feladatok között szerepeltek
elméleti, elsősegélynyújtási, viharjelzési, helymeghatározási és ügyességi
versenyszámok, a tűzoltó szakfelszerelések és a veszélyes anyagok felismerése, azonosítása, szivattyútelepítés,
gátépítés, de emellett a rendvédelmi
és közlekedésbiztonsági ismereteikről
is számot adtak a versenyző diákok,
akiknek a felkészültsége évről évre

Erőt próbáló gyakorlati feladat

Nemzeti Bor
Maraton
Diósdról



emelkedő tendenciát mutat. A pontszámok alakulását is figyelembe véve
megállapítható, hogy idén is egy nagyon erős mezőny volt jelen.

» Elméleti és
gyakorlati ismereteiket, tudásukat tesztelhették
a diákok. «
Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a verseny zárásaként méltatta a tanulók felkészültségét. Kiemelte, hogy a gyerekek ugyan
játékos formában, de mégis az életkori
sajátosságoknak megfelelően adtak
számot a tanév során elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikről, mely alapja
az önmentési képesség kialakításának
és a biztonság komplex értelmezésének. Az igazgató megemlítette, hogy a
diákok bármikor találkozhatnak „éles
helyzetben” ezekkel a feladatokkal,
például egy árvízi helyzet megoldása
során, vagy akár otthon a szeretteik
körében egy újraélesztési feladattal. A
legtöbb tanulóban tudatosult, hogy ami
itt most játék volt, az az életről, a szűkebb és tágabb otthonuk, saját maguk
és szeretteik biztonságáról szólt – közölte Csámpai Attila tűzoltó törzszászlós, megyei szóvivő.

fotók: pmki

A rendezvény lebonyolításában
közreműködött a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság, a Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete, a Pest Megyei
Kormányhivatal és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos
Egyesület. A megmérettetés szabadidős
programjához nyújtott segítséget a Váci
Büntetés-végrehajtási Intézet, illetve a
NAV Közép-magyarországi Regionális
Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,
valamint a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya.
Az első két helyezett automatikusan
rész vett − ezzel képviselve a megyénket − a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által Budapesten
2016. április 23-án megrendezett országos döntőn. 

Futás és bor a hazai borvidékeken

jezi ki a Nemzeti Bor Maraton (NBM),
amely várhatóan hazánk legnagyobb
közösségi élményeinek egyike lesz.
Nincs olyan magyar család, amelynek a
történetében ne jelenne meg egy boros
pince, egy kisebb-nagyobb szőlőskert
vagy egy árnyat adó lugas. A magyar
bornemzet, és a magyar sportnemzet
is. Közös büszkeségünk a magyar bor
és a magyar sport. A rendezvény megálmodói arra gondoltak, hogy futással
kötik össze hazánk borvidékeit. Így létrehozva közel száz bortermő helyen a
Magyar Borászat Ünnepét. 

Pilis lett a Föld Órája Fővárosa!
Az idei évben is megrendezték a világ
legnagyobb önkéntes környezetvédelmi akcióját, a Föld Óráját, amely március 19-én söpört végig a világon, több
mint 10 000 helyszínen és 178 ország
részvételével.
A WWF Magyarország ötödik alkalommal tette közzé a nemzetközi
felhívást. Az idei évben Pilis nyerte
el a megtisztelő címet. Öt évvel ezelőtt Nyíregyháza lett a nyertes, majd
Szigetszentmiklós és Pusztaszabolcs.
Tavaly Vác kapta meg egy évre a Föld
Órája címet. Az elismerés Pest megyében maradt, hiszen az idei évben Pilis

lett a nyertes. A kisváros több mint
1300 ember bevonásával szervezett
egész napos hulladékgyűjtést, fa- és
cserjeültetést. Az iskolák előadásokat
szerveztek a gyerekeknek, amelyekben
olyan helyi nevezetességeket is megemlítettek, mint a 100 éves tölgy, az
ikerfenyő, este pedig egy jótékonysági
vacsorával zárták a napot. Az eseményekbe számos helyi intézmény is aktívan bekapcsolódott, és olyan elemek
színesítették a jeles napot, mint például
egy palackba zárt üzenet a jövő nemzedékének, amelyet egy tölgycsemetével
együtt ültettek el. 

A helyezettek listája:
Az általános iskolások közül:
1. Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
– országos döntőbe jutott
2. Ifjúsági Ju-Jitso Kör Monorierdő
csapata
3. Úri Szent Imre Általános Iskola,
Ami Úri-Muri csapata
A középiskolások közül:
1. Illyés Gyula Gimnázium Budaörs
csapata – országos döntőbe jutott
2. Gombai Polgárőr Egyesület csapata
3. Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
csapata

A nemzetközi természetvédelmi szervezet elismerése
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monor – üllő

2016. május

SZENTMÁRTONKÁTA – csomád

www.pestmegyelapja.hu

Egyre több pincében készültek fel a modern vendéglátásra

Szentmártonkáta folyamatos fejlesztésekkel építi a jövőt

A Budapest közelében található hangulatos kisváros az
elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. Megújult
közösségi terek, sokszínű programok, korszerű intézmények várják a helyieket és a Monorra látogatókat.

Szentmártonkátát tíz év óta kisléptékű, de következetes fejlesztéspolitika jellemzi. Egymásra épülő, egymást jól kiegészítő beruházások történnek, melyek önerőből és pályázatok útján valósulnak meg – mondja
Fodor Zoltán polgármester. Ennek köszönhető, hogy
az infrastruktúra és a helyi közszolgáltatások területén
érdemi, a jövőt megalapozó előrelépések történtek.

Júniusban ismét Monor a bor fővárosa!

A város északi határában található
pincefalu további lehetőségeket rejt
magában. A közel ezer pincét számláló összefüggő pincesorokhoz hasonlót nem csupán az országban, de
Európában is keveset találni. A családi
bortermelés évszázados hagyományai
mellett egyre több pincében felkészültek a modern vendéglátásra is.
Ezt a lehetőséget használja ki Pest
megye egyik legnagyobb boros eseménye, a június 11-én, idén immár ötödik alkalommal megrendezendő Borvidékek Hétvégéje. A szervező Vigadó
Kulturális és Civil Központ célja, hogy
egyedülálló módon, Közép-Európa
legnagyobb kiterjedésű pincefalujában hozza össze a bort kínálókat és a
bort kedvelő embereket. A rendezvény
neve is mutatja, hogy a kínálók között

valamennyi magyarországi borvidék
képviselteti magát, ami a monori hétvégét kiemeli az ilyen jellegű hazai
események közül.
Idén is sokszínű, minden korábbinál gazdagabb kulturális programmal
várják az ide látogatók ezreit. A tavaly
felújított Szent Orbán tér igazi rendezvényközponttá válik: reggeltől estig
ingyenes színpadi programokkal kedveskednek a vendégeknek.
Monor önkormányzatának támogatásával két igazán izgalmas koncertet
is tartanak. Előbb a Vivat Bacchus
énekegyüttes előadását élvezhetik a
nézők a hangulatos téren, majd a Borvidékek Hétvégéje zárásaként a hazai
fesztiválszezon egyik nagy kedvence,
a Pannonia Allstars Ska Orchestra zenekar lép fel.

A Pannonia Allstars Ska Orchestra zenekar is fellép Monoron

A helyi boros gazdák pincéinél kiváló borokat kóstolhatnak az ínyencek, míg a pincefaluban sétálókat igazi
összművészeti fesztivál várja. Népi
mesterségek bemutatói, kézműves foglalkozások, házias ízek, helyi zenekarok és táncosok szórakoztatják az ide
látogatókat, akik megismerkedhetnek
a pincék különös lakójával, Bor Ivóval is! A rendezvényről minden fontos
információt megtudhatnak a www.
borvidekekhetvegeje.hu és a www.
monor.hu oldalakról. (x)

Strázsahegyi Tekergő
Monoron szinte mindenki találhat kedvére való programot. Május 21-én rendezik
meg a népszerű terepkerékpár-versenyt,
a Strázsahegyi Tekerőt. Kicsik és nagyok,
fiatalok és idősek egyaránt kipróbálhatják magukat a különböző hosszúságú és
nehézségű útvonalakon a monori pincék között. A rendezvényekről további
információ a www.vigadokft.hu oldalon
olvasható.
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Számos szolgáltatással várják a fiatalokat

− Melyek voltak az elmúlt tíz év kiemelt beruházásai a településen?
− Arra törekedtünk, hogy Szentmártonkáta egy élhetőbb község
legyen, ahol a fiatalok is szívesen
telepednek le, hiszen a városokhoz hasonló jóléti és közszolgáltatások várják őket. Ha sikerül megvalósítani a
következő évek beruházási terveit, az
a település életében újabb mérföldkövet jelent. Büszkék vagyunk oktatási
és egészségügyi közintézményeinkre.
Ezek mindegyikében – az egyéb korszerűsítések mellett − energiatakarékos rendszereket építünk, melyek által
közel negyven százalék költséget takaríthatunk meg. Felújítottuk többek
között a fogorvosi rendelőt, a védőnői

szolgálat épületét, megújult és bővült
a könyvtár és a teleház. Szinte nincs
olyan intézményünk, ahol az elmúlt
években ne valósult volna meg valamilyen fejlesztés. Gyermekorvosi szolgálat is várja a lakosságot. Térfigyelő
kamerákat szereltünk fel a közterületeinken. Új játszótereket, közparkokat,
járdákat, utakat, kerékpárutakat és
P+R parkolót építettünk.
− Indulnak-e újabb fejlesztések a
közeljövőben?
− Az önkormányzatnak nem volt
hitele, ezért kompenzáció keretében
362 millió forint állami támogatásban
részesültünk, ennek felét már megkaptuk. A pénzből járdákat, kerékpárutat
építünk és újítunk fel. Felújítjuk to-

Megújult a község könyvtára és teleháza

vábbá településünk egyik gyűjtőútját
1300 méter hosszúságban. Kiépítjük
a csapadékvíz-elevezetést, kicseréljük
az ivóvízvezetéket és korszerűsítjük a
közvilágítást. A plusz forrásból oldjuk
meg az óvoda felújítását, a napelemes
fűtés bevezetését.
− Szentmártonkáta életében 2020ig melyek a legfontosabb feladatok?
− Vannak terveink és álmaink! Új
településrendezési terv készül, amely
alkalmas az évtized gazdasági és társadalmi kihívásainak befogadására.
A tervek között szerepel egy új iparterület kijelölése a befektetőknek. A
lakosság jelentős része Budapesten,
illetve az agglomerációban talál munkát. A szabad munkaerő nagy része

helyben a közfoglalkoztatás keretében dolgozik. Több éve részt veszünk
a Start mintaprogramban, 17 hektár
saját területen, gépesített gazdaságot
üzemeltet az önkormányzat, idén 76
főnek adva munkalehetőséget. 2016tól állattenyésztést is magában foglal
a program. A főzőkonyhán használjuk
fel a megtermelt zöldséget és húsárut,
a felesleget pedig értékesítjük. A tervek között szerepel egy régi kúria és
őspark felújítása, új szabadidőközpont
kialakítása. A szentmártonkátaiak
nagy álma egy új sportközpont építése. Erről nem mondunk le. Az engedélyes tervek rendelkezésre állnak. (x)

Fodor Zoltán
1971-ben született Nagykátán. Első diplomáját 2003-ban szerezte az Államigazgatási Főiskolán. Jelenleg jogot tanul, s a diploma megszerzése előtti záróvizsgákra készül. Dolgozott
a BKV-nál 13 évig, majd Nagykátán az önkormányzat gyámhivatalának volt a munkatársa.
2005-től Szentmártonkáta polgármestere.

Üllői sokadalmak: a hónap végén ismét csülökfesztivál lesz

A sikerek a helyi lakosoknak és a civileknek is köszönhetők

A hagyományos Csülökfesztivállal zárják a tavaszi rendezvények sorát
május 28-án Üllőn. Tizenegyedik alkalommal
kerül sor az egész napos
programra, amely kikapcsolódást biztosít az üllői
családoknak és a vendégeknek.

Csomád a Pesti-síkság keleti oldalán, a Gödöllőidombvidék északnyugati
szélén, a fővárosi agglomerációs övezet részeként
számon tartott 1700 lakost számláló község.

Szabadtéri koncertekkel kezdődik a nyár

Az elmúlt évekhez hasonlóan 25-30
csülkös ételeket főző csapat nevezésére számítanak, melynek tagjai egész
délelőtt bográcsban, szabad tűzön
főzik az ínycsiklandó ételeket. Délután a neves szakácsokból álló zsűri
értékelése és döntése nyomán kerül
sor az eredményhirdetésre és a díjak
átadására.
Ezzel párhuzamosan zajlanak a kulturális, szórakoztató és játékos események: zenés interaktív meseműsorok,
utcazenélés aprók táncházával, nép-

tánc- és moderntánc-bemutató, valamint trendi össztánc. Lesz bőröndszínház ovisoknak, népi játékok, különös
tekintettel a „csülközésre”, kötélhúzás,
kutyás bemutató, 150 gyerek által kialakított „vöröskereszt élőkép” – felkeltendő a figyelmet a helyszínen is
zajló véradásra, képzőművészeti és
kézműves foglalkozások, sátorkönyvtár, kőkincs-mosás, lovagoltatás, körhinta, légvár, óriáscsúszda, jumping,
valamint ételkóstolás a versenyző
csülökfőzők és a kifőzdék elsősorban
csülkös ételeinek kínálatából.
Egész nap működnek majd a büfék,
a sátorkocsmák, az alkalmi sörözők,
borozók és a rendezvényhez kapcsolódó kirakodó vásár. A napot 18 órától
retró-diszkó, majd 20 órától a Jerry
Lee Lewis Emlékzenekar koncertje
zárja.
A nyári programok június 10-én
a III. Üllői Utcazenész Találkozóval
kezdődnek. Ezt követően péntekenként kéthetente, a Zenés Nyári Esték
előadássorozat keretében ingyenes
szabadtéri koncerteket tartanak a
városközpont szabadtéri színpadán.
Lesz Szent Iván-éji találkozó június

Ínycsiklandó falatok a csülökfesztiválról

24-én a művelődési ház udvarán, az
Üllő Vezér Napja keretében megemlékezés július 8-án, a pozsonyi csata
évfordulóján a honfoglalási emlékműnél, másnap pedig hagyományőrző
rendezvények a Sport téren. A nyári

események sorából kiemelkedik az
augusztus 20-ai egész napos, esti tűzijátékkal záruló népünnepély. Üllőn
ennek azért is különös a jelentősége,
mert 11 évvel ezelőtt e napon kapták
meg a városi rangot. (x)

Csomád az agglomeráció vonzó települése

Klement János polgármester nem kis
büszkeséggel beszél arról, hogy Csomád
minden tekintetben rendezett település,
teljesnek mondható infrastruktúrával,
folyamatosan növekvő lélekszámmal.
Csomádot minden irányból városok
veszik körül, s az itteniek talán ezért is
szeretnének egy élhető kistelepülés polgáraiként boldogulni.
Az eddigi eredményeiket a községüket jellemző összefogás, s a vezetőség közös gondolkodása segítségével
tudták elérni. A sikerekhez nagymértékben hozzájárult a lakosság és a civil
szervezetek támogatása, aktív közreműködése. A fenntartható fejlődéshez
immár szinte minden adott: az elmúlt

Az új egészségház műszaki átadása
megtörtént

tíz évben új óvoda és iskola épült, bővítették a művelődési házat és a sportközpontot.
Kora tavasszal volt az új egészségház műszaki átadása. A tetszetős
épület magában foglalja a felnőtt- és
a gyermekorvosi rendelőt, hamarosan
gyógyszertár nyílik, s itt kap helyet a
postahivatal is, míg a tetőtérben szolgálati lakások lesznek. Az ünnepélyes
átadásra várhatóan május közepén,

magazinunk megjelenésével egy időben kerül sor.
Csomád a Dunakeszi járáshoz tartozik, három város mellett egyedüli
kisközségként – tudtuk meg a polgármestertől. A korábbi közigazgatási egységként működő kistérségek
emlékét őrzi a Veresegyházi Többcélú Kistérség Önkormányzati Társulás,
amelynek Csomád szintén tagja. Mivel, Veresegyház kivételével, hasonló
lélekszámú és adottságú kistelepülések
tagjai a társulásnak, az érintett önkormányzatok együtt gondolkodva, egymással összefogva jó néhány feladatot
megoldottak már közösen. Sokat tanulunk egymástól – mondta a társulásról
Klement János.
Csomád honfoglalás kori település,
eseményekben és fordulatokban igen
gazdag történelemmel. A 16. század
közepén, a török hódoltság idején
„elhagyott” helyként említik, majd az
1700-as évek elején kezd benépesülni ismét. Ekkor érkeznek a Felvidékről
szlovák telepesek Csomádra, akiknek
köszönhetően ismét felvirágzik a település. Napjainkban a szlovák nemzetiségi önkormányzat jár élen a felvidéki

hagyományok megőrzésében és ápolásában, a falumúzeumban pedig az
ide látogatók megtekinthetik a hajdan
élt szlovák családok tárgyi emlékeit,
mindennapi használati eszközeiket.
Végezetül Klement János polgármestertől megtudtuk azt is, hogy a
csomádiak évszázadokon át növénytermesztésből és állattartásból éltek,
termékeik mindig is kelendőek voltak
a főváros piacterein. Csomádon ma is
működik egy szarvasmarhatelep, amelyet uniós forrásokból korszerűsítettek, s bizony a környékbeli városokban napjainkban is nagyon kedvelt a
csomádi tej. (x)

Klement János
1961-ben született Csomádon, s azóta is a
Dunakeszi járásban található település lakója.
A szavazók bizalmának köszönhetően független jelöltként tizenöt éve folyamatosan látja
el közéleti tisztségét: a hangulatos kisközség
– társadalmi megbízatású, tiszteletdíjas − polgármestere. Nős, két gyermek édesapja.
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Tököl – TÁPIÓSZELE

Tököl: új SPAR üzlet nyílt
Felgyorsultak az események jó néhány
folyamatban lévő, minden tököli családot érintő ügyben. Sokak által várt
eseményként húsvét előtt megnyitotta üzletét a SPAR üzletlánc Tökölön.
Több mint kétéves egyeztetés hozott
eredményt, amelyben a Polgármesteri
Hivatal több munkatársa és személyesen Hoffman Pál polgármester is tevékenyen részt vett.
Nem mindenki előtt ismert, de tény,
hogy az épület nem a város tulajdona, tehát a döntéseket nem mi hoztuk
– mondja a polgármester −, viszont
mindent elkövettünk, hogy a város
központjában lévő üzlet a tököli családoknak jelentsen új kínálatot. Érdeklődőket közvetítettünk a tulajdonosok
felé, egyeztettünk a tervezőkkel, térítésmentes parkolóhelyet biztosítottunk az
engedélyezéshez szükséges számban,
területi átalakításokra is készen álltunk,
egy kikötéssel: a Tököl díszét jelentő
évszázados kocsányos tölgyfához teljes
mértékben ragaszkodtunk. Segítettük a
szomszédokkal való kapcsolatfelvételt,
mert korábban területvásárlási, sőt egy

Húsvét előtt megnyílt az üzletlánc új tagja

DM üzlet létesítésének a szándéka is
erőteljes volt. A döntő lökést a beruházáshoz az adta, hogy a SPAR nem bérlőként, hanem tulajdonba kerülve vette
át az üzletet – tudtuk meg Hoffman Páltól. A Polgármesteri Hivatal munkatársai természetesen a telephely-engedély
átírásától kezdve a műszaki egyeztetésig mindenben gyorsan és rugalmasan
intézkedtek, így a húsvét előtti átadás
előtt elhárultak az akadályok. A polgármester bízik abban, hogy mind a tököli
családok, mind az üzletlánc tulajdonosai számára hasznos változás részesei
voltak, s a városközpont életét is felpörgetik a beruházással. (x)

2016. május

sport

www.pestmegyelapja.hu

Megszűntek a repülőtér
melletti kátyúk
Két éve értetlenül nézték a tököliek,
hogy az 5101. számú út korszerűsítése
során a repülőtér melletti sínek feletti
útszakasz kimaradt a munkálatokból.
A Csepel – Ráckeve – Kiskunlacháza
összekötő út 15+758 km-szelvénye
környezetében lévő vasúti átjáró burkolatának állapotára vonatkozó problémát
és a helyzet elfogadhatatlanságát természetesen minden fórumon jelezték is.
2004-ben, amikor a Medgyessykormány eladta a repülőteret, a sínek
melletti területeket is privatizálták. Az
érdekeltek pénzügyi és jogi problémá-
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Kosárlabda Törökbálinton

Az egyesületnek több mint
kétszáz sportolója van

kat egyeztettek. A terület ugyan nem
Tököl, hanem Szigethalom közigazgatási területéhez tartozik, de a település
többször kérte a munka elvégzését,
hiszen nem csak Szigethalom, Tököl,
de a Csepel-sziget valamennyi déli
településén közlekedők számára elfogadhatatlan volt az útszakasz állapota.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megköszönte Hoffman Pál polgármester
segítségét, amelyet az 5101. út a tököli
repülőtér melletti szakasznál felmerült
probléma egyeztetési és rendezési folyamatában nyújtott. (x)

Ötödik éve mindig bejut a felsőházi rájátszásba az MTK
Törökbálint a férfi kosárlabda NB I/B-ben, s az ELITE
SE korosztályos csapatai is szép sikereket érnek el.
Spiriev Attila klubelnök szerint sikerült meghonosítani
a sportágat Törökbálinton, ahol rendszeresen 200-300
néző látogat ki a hazai meccsekre.
Ambrus Gábor

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nagyra becsüli a kiemelkedő sporttevékenységet végző személyeket és közösségeket, s az ő elismerésükre alapította a
Kóczán Mór-díjat, melyet évente adnak át. Idén a GSE kajakos szakosztálya mellett a
Palancsa Dorottya − Kiss Zsolt világbajnok curling vegyes páros kapta a Kóczán Mórdíjat. A páros 2012 tavasza óta vesz részt a hazai és a nemzetközi versenyeken, s az
eltelt öt év során az országos bajnokságokon egy ezüstöt és négy aranyérmet nyert. Ők
ketten eddig három világbajnokságon vettek részt, s kétszer − 2013-ban és 2015-ben −
fotók: bea istván
aranyérmesek lettek, egyszer pedig a negyedik helyen zártak.

Sikeres felnőtt és iskolai
pingpong Budaörsön
Többször is elnyerte a Pest Megye legjobb csapata címet a Budaörsi SC női
asztalitenisz-együttese. Szvitán Krisztina szakosztályvezető pedig tavaly az
Év sportszervezője címet kapta a várostól.
Szvitán Krisztina 2004-től a BSC
tagja, előbb játékosként, majd 2012
óta a szakosztály irányítójaként dolgozik a sikerekért, s nevéhez fűződik
az iskolai pingpong-program elindítása.
− Az ötlet Somlyó Gergelytől, korábbi szakosztályvezetőnktől, jelenlegi
klubelnökünktől származik, s együtt
teljesítettük ki. Az I. számú Általános
Iskola pár méterre van a sportcsarnoktól, s az igazgatónő pozitívan fogadta
a kezdeményezésünket. Sok sport van
jelen az iskolában, de a pingpong azóta az egyik legnépszerűbb, nagyon
szeretik a gyerekek és a tanárok is,
mivel a visszajelzések szerint javult
a diákok szenzomotoros és koncentrációs készsége. Az elsősöknél és a
másodikosoknál minimum öt osztály
vesz részt a programban, de volt, hogy
nyolc osztállyal kellett számolnunk.
Minden év végén csinálunk egy kiválasztást, s a legtehetségesebbeknek
biztosítunk plusz foglalkozást, általában kora délután, hogy illeszkedjék
a gyerekek és a család napirendjébe −
magyarázta Szvitán Krisztina.
A Budaörs felnőtt női csapata 2013-ban és 2015-ben − immár

Szvitán Krisztina vezetésével − a legjobbnak bizonyult a bajnokságban.
− Komoly alapokkal vettem át a
szakosztály vezetését, a csapatot Bíró
Gyula mostani alpolgármester és
Somlyó Gergely futtatta fel, s tulajdonképpen sikerre volt ítélve. Budaörs város önkormányzatának kiemelt
támogatását élvezzük. 2013 volt a
legsikeresebb év, amikor Bajnokok
Ligája-döntőt játszottunk. Többször
megkaptuk a Pest megye legjobb csapata címet, minden sportág vonatkozásában, a várostól pedig háromszor is
elnyertük a sport-vándordíjat, amelyet
így örökösen is megkaptunk − sorolta
a sikereket a szakosztályvezető.
A következő évek terveiről elárulta,
hogy nem fog unatkozni, hiszen továbbra is cél az éremszerzés a magyar
bajnokságban, valamint a nemzetközi kupaszereplés. A válogatott Pergel
Szandra révén Budaörs ismét képviselteti magát Európa-bajnokságon és
világbajnokságon is.
− A legfontosabb azonban az infrastruktúra, mivel kinőttük a sportcsarnokban kapott termet. A negyvenöt fős utánpótláscsoport mellett ott
vannak az iskolások és a felnőttek, a
szakosztály létszáma közelíti a százat.
Ha ezt a kérdést nem oldjuk meg, akkor nem tudunk továbblépni, sőt szinten tartani sem, így a következő egykét évnek erről kell szólnia – mondta
befejezésül Szvitán Krisztina. 

Hogy kerül a csizma az asztalra? –
merül fel a kérdés, hiszen a klubelnök
Spiriev Attila a Magyar Atlétikai Szövetség sportigazgatója, édesapja, dr.
Spiriev Bojidar a nemzetközileg használt Spiriev-féle pontrendszer kidolgozója. A 2005-ben megalapított ELITE
SE-t évekig saját zsebből finanszírozták. Az egyesület mára mintegy 200
sportolóval büszkélkedhet, s minden
korosztályban van saját csapata.
− Én a Honvédban nőttem fel, amikor Gellér Sándor ott játszott, s aki az ő
játékába nem szeret bele, az senkiébe.
Emellett másfél évig éltünk Jugoszláviában, ahol szintén nagyon megkedveltem a kosárlabdát. A labdarúgás és az
atlétika után ez a sportág a legelterjedtebb a világon, szinte mindenhol magas
szinten űzik. Egy komplex sportág, látványos, nagyon „ki van találva” − árulta el az okokat Spiriev Attila.
Bár az utánpótlás-nevelést tűzték ki
elsődleges célként, gyorsan lett felnőtt
együttesük is.
− Mindig azt vallottam, hogy akkor
lehet eredményes az utánpótlás-nevelés, ha egy klubnak van teteje, azaz
felnőtt csapata, ahová „benőhetnek” a
gyerekek. Közös céget hoztunk létre a
Diana SE-vel, amely akkor már rendelkezett NB I/B-s felnőtt csapattal, de
nem tudta volna befejezni a bajnokságot. Aztán ők kiváltak, s mi finanszíroztunk mindent, a pályától a versenyeztetésig. Jöttek az eredmények, s öt
éve eljutottunk olyan szintre, hogy az
MTK mellénk állt, ami nem kell mondani, mekkora segítség. Így már több
lábon áll a klub: az MTK mellett Török-

Az utánpótlás-nevelés volt az elsődleges
cél Törökbálinton

bálinttól kapunk támogatást, ott a TAO,
és persze a saját pénzünk. Egy komplett
rendszert működtetünk – nyilatkozott
Spiriev Attila, aki arra is büszke, hogy
már minden korosztályban volt válogatott játékosuk.
− Ha a felnőtteket nézzük, az NB I/B
tulajdonképpen a nemzeti bajnokság,
mivel az élvonalban öt külföldi szerepelhet, itt viszont csak egy lehet a 12es keretben. Nálunk egy sincs. A csapat
ötödik éve bejut a rájátszásba, a hazai
meccseket rendre 200-300 néző előtt
játsszuk, és a szurkolótáborunk elkísér
bennünket az idegenbeli találkozókra
is – mondta a klubelnök.
Az utánpótlás-nevelésnél a cél kettős. Egyfelől az, hogy minél több gyerek sportoljon: Törökbálinton kívül az
ELITE SE gyerekcsoportot működtet
Budakeszin is, de a zsámbéki medencében is több helyen van előkészítő
csoportjuk. Másfelől pedig egy kitűnő
szakmai stábbal olyan szintű képzést
nyújt a klub, ami lehetővé teszi, hogy
aki kellő tehetséggel, szorgalommal és
kitartással rendelkezik, az akár profi
kosárlabdázóvá is válhasson. 

RÖVIDEN
Lionel Messi nyomdokain

Kocsérra ért a staféta

Hivatalos FC Barcelona futball tábor lesz
Dabason. Az egyhetes képzésen az ifjú focisták nemcsak új technikákat tanulhatnak, de
fejleszthetik és javíthatják szellemi és fizikai
képességeiket egyaránt. A táborba – amely
2016. június 20-tól 24-ig tart majd – 6-16
éves focizni vágyó gyermekeket várnak.

Április 26-án Kocsérra érkezett a Toborzó
Országfutás, sok helyi sportszerető örömére.
A stafétabotra Hriagyel Csaba alpolgármester
kötött szalagot. A honvédség szervezésében
zajló, egész országon átívelő futás 2016 kilométeres útvonalon több mint 200 települést
érint, s május 20-án ér véget Budapesten.
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Koncz Gábor: Gyakran eltűnik a játék öröme, mert a színész an�-

nyit dolgozik, hogy majd beledöglik, és csak nagyon ritkán alkot. Pedig az
lenne a feladata.

Interjú Koncz Gábor Kossuth-díjas érdemes művésszel

A lila nem az én színem
Az alább következő interjúra készülve döbbentem rá
arra, hogy mily rendkívül gazdag az eddigi életpálya.
Fölsorolhatatlan a színpadi és a filmszerepek sora, emlékezetes előadóestek idehaza és szerte a világban, az
utóbbi esztendőkben nagy sikerű színházi rendezések.
S akkor ott még Koncz Gábor Kossuth-díjas érdemes
művész „magánemberi mítosza”, a vízisízés, a lovaglás, a vadászat s ki tudja még, mi minden.
Walter Béla
− Az Új Színházban vagy fél tucat repertoárdarabban játszik, Tóderik A
funtineli boszorkányban, IV. Béla Az
áldozatban, címszereplő a Béresben,
de ott a neve egy-egy Szabó Magda és
Gyurkovics Tibor dráma színlapján is.
Sohasem fárad el, sohasem beteg?
– Fáradtságot hál’ isten sohasem érzek, a betegségeket pedig letudom az
ilyen-olyan sportbalesetekkel. Ha begipszelnek, egy vagy két napot tűrök,
aztán „öngyógyítok”. Odahaza fogom
az ollómat, s könyörtelenül levágom
magamról az oda nem illő gipszeket.
Miattam egyetlen előadás se maradjon
el! Inkább szétharapom a szám, de a
kollégáim ne lássák meg, hogy sántítok, mert rögtön eltemetnek. Persze
akadnak orvos barátaim is, sőt még főiskolásként a medikusbálokra is be-benéztem, hogy megismerkedjek egy-egy
csinosabb medikával.
– Apropó, főiskola! Ugorjunk vissza
az időben, ha kérhetem, egészen Mezőkeresztesig. Hogyan is indult a színészi
pálya?
– Abból a kis faluból, ahová én
születtem, mindenképpen el akartam
jönni. Ha nem lett volna meg bennem
az ilyenfajta akarat és törekvés, akkor
én most valószínűleg traktoros lennék
Mezőkeresztesen. De több szerettem
volna lenni. Más! Ez ügyben először
a sportokhoz fordultam, s annak több
ágában is meglehetősen ügyesnek mutatkoztam. Aztán tizenhat éves korokban váratlanul eljöttek Miskolcról megnézni egy önképzőköri előadást olyan
színészek, mint Galambos Erzsi, Szirtes
Ádám és Nagy Atilla. Miskolcon éppen
Kazimír Károly volt a főrendező, aki
azt mondta, fiam, neked mindenképpen
színésznek kellene jelentkezned. Na, attól a pillanattól fogva a cél eltántoríthatatlannak bizonyult, s csak ez mun-

kált bennem. Első nekirugaszkodásra
föl is vettek a főiskolára, oly nagyszerű
emberek, mint a Básti, a Várkonyi, az
Ádám Ottó. Na, matyó gyerek, bíztattak, azt A walesi bárdokat mondjad,
amit az előző rostán is hallottunk tőled.
S úgy mondtam akkor, ahogyan én azt
a mezőkeresztesi kemencesutban elképzeltem, s úgy mondom a mai napig
is, szerte a világban.
– Milyenek voltak a főiskolás évek?
– A főiskolán igen keményen dolgoztam. Tudtam, hogy a vidéki gyereknek rengeteget kell tanulnia, sok volt
a „behoznivalóm”, Pesten is tizennyolc
éves koromban jártam először. Amíg
a többiek bulizni mentek, éjjelenként
föllopakodtam a színpadra, s egymagamban próbáltam. Harmadéves koromban már elmehettem a Vígszínházba gyakorlatra. A diplomaosztás idején
már túl voltam fél tucat filmszerepen.
Nagyon-nagyon jól éreztem magam
akkoriban. Mindazt, amit az elmúlt
bő ötvenöt esztendőben eljátszottam a
színpadon, tőlem elvenni már nem lehet, s a száznál is több filmet, amelyekben szerepeltem, még akkor is vetíteni
fogják, amikor én már régen nem leszek. Igen, vetíteni fogják, ha talán nem
is pont énmiattam, de például Fábri
Zoltán miatt bizonyosan.
– S a másik legenda, Várkonyi?
– Várkonyi Zoltán életem egyik
meghatározó mestere, nem csupán tanárom, de rendezőm, igazgatóm, atyai
barátom, mentorom. A Vígszínházban
eltöltött tizenöt esztendő alatt jóformán
le sem jöttem a színpadról, egyik főszerep követte a másikat. Ott „csináltak
meg” engem.
− Amikor a mai színházakról beszél,
keserűséget érzek a hangjában…
– Nem is tudom… Talán felhígult a
szakma. Jöttek az új fiúk, az avantgár-

Áprilisi rejtvényünk megfejtése: ócsai öreghegyi
pincesor.
A helyes választ beküldők közül a Faluközpont Hotel
Újhartyán ajándékutalványát Vadas Attila (Újkígyós), a
Szabó Virág: Szeretettel vár Pest megye című könyvét
Szegvári István (Dunakeszi) olvasóink nyerték. Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk.

Kérjük, hogy a helyes válasszal együtt adják meg
nevüket és elérhetőségüket is!

A megfejtések beérkezési határideje:
2016. május 25.

dok. Semmit sem utálok jobban, mint a
lilát. Mert az Othellót nem lehet másképpen eljátszani, csak úgy, ahogyan
azt Shakespeare megírta. Az új fiúk a
saját ilyen-olyan életüket viszik a színpadra és a filmvászonra, talán ezért is
dolgoznak szívesen amatőrökkel. És
könnyen belilulnak, túlokoskodnak
mindent.
– Árulja el, ígérem, közöttünk marad,
Koncz Gábor civilként milyen ember?
– Imádom az életet, annak minden
formáját, a szerelmet, a családot, a sportokat, a mindenféle őrületeket. Az aktív,
mindig tettre kész embereket szeretem,
akik nem egymást szidják naphosszat
a presszókban. Ráadásul ezt többnyire
irigységből teszik. Pedig az emberek lelke legalább olyan fontos, mint a pénztárcájuk. Úgy szeretném elmondani nekik, hogy oly rövid ez a földi élet, hát
csodálkozzatok rá erre a világra, egyetek, igyatok kedvetekre, szeretkezzetek,
utazzatok, használjátok ki gyönyörűséges emberi kapcsolatokra.
– A névjegykártyáján egy vágtató
paripa halvány sziluettje…
– Ó, a lovak az én igazi, életre szóló
nagy szerelmeim! Ebben a lányaimnak,
Teklának és Reginának is követniük
kellett engem. A Koncz klánba bekerülni csak az tud, aki kibékül a lovakkal, a
vízzel, a vadászattal. A lovak szeretete
persze onnan datálódik, hogy nekünk
odahaza mindig is voltak lovaink, a
közelben állomásozó lovasezrednek
neveltük azokat. Sohasem felejtem el
azt a pillanatot, a bőröm alá égett az
a délután, amikor három géppisztolyos
érkezett a portánkra, köszönés nélkül
nyitottak be az istállóba, s fogták a
négy lovat és elvezették azokat a „közösbe”. Tizenhét éves lehettem, szorítottam apám és Pista bátyám kezét,
nagydarab, bivalyerős emberek mind-

ketten, mert láttam, a szemük sarkából
azt figyelik, merre a vasvilla. S már
nem láttuk a lovainkat, a patáik verte
por is réges-régen visszaült az útra, de
ők ketten még mindig ott álltak a pudvás kapufélfa mellett, s nem mozdultak
egészen napnyugtáig…
– Messze földön híres a főztjeiről…
– Ó, főzni még az édesanyámtól
tanultam. Imádok vadakat és halakat
sütni-főzni, ezerféleképpen. A lányaim „csípik” a főztjeimet! Féltve őrzöm
anyám kézírásos receptjeit, melyek
mindegyikének végére odaírta: Jó étvágyat, kisfiam! 

Szarvashúsleves
Egy Koncz Gábor-féle recept az Így
főznek a hírességek című könyv
alapján:
Hozzávalók (6-8 fő részére):
2,5 szarvasborda vagy más szarvashús,
4 db disznóvelő, 10-10 dkg vargányagomba, csiperke és burgonya, 1-2 fej
vöröshagyma, 1 üveg házi lecsó, 20 dkg
sárgarépa, 10 dkg fehérrépa, 10 dkg
zeller, őrölt piros paprika, só, bors.
A szarvashúst felkockázzuk, a csontokat
mellé tesszük. A sárga- és fehérrépát,
valamint a krumplit felaprózzuk, a zellert egészben hagyjuk. Hagyományos
pörköltszaftot készítünk. A hagymát
zsíron üvegesre pirítjuk, és hozzáadjuk
az egy üveg lecsót. Fűszerezzük babérlevéllel, gyömbérrel, kakukkfűvel, sózzuk,
borsozzuk. Beletesszük a húst, a csontokat, a zöldségeket, és felöntjük vízzel. A
gombákat hagymás kacsazsírban pirítjuk
meg. Vöröshagymás zsíron külön készítjük el a velőt. A pirított gombát már a
megfőtt levesbe tesszük bele, a velőt
pedig csak a tálaláskor, s végül petrezselyemmel megszórjuk az egészet.

OLASZ
KÖLTÕ
(12361306)

Kedves Rejtvényfejtők!

Májusi lapszámunkban ismét 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.

Csurka László, Koncz Gábor, Esztergályos Cecília a Béres című darabban
fotó: györgy zsolt


A helyes választ beküldők között kisorsolunk 1 db
7000 Ft értékű, a Szentendrei Kulturális Központ színházi előadásaira és koncertjeire beváltható ajándék
belépőjegy-utalványt és Szabó Virág: Szeretettel vár
Pest megye című könyvét, a Pest Megyei Önkormányzat felajánlásával. A szerencsés nyertesek nevét júniusi
lapszámunkban közöljük, nyereményét pedig postázzuk a megadott címre.

JAPÁN
AUTÓJEL
ÁLHAJ
HORDÁSA

ÓKORI
IND BÖLCSELETI
MÛVEK

KASPÓ
ELEME!

MÉTER
... MILAN;
OLASZ
KEDVEZÕ
SPORTHELYZET
KLUB
A FOCIBAN

BABITS
MIHÁLY
VERSE
SAROK

CSEH
FESTÕ
(18201871)

M

EZ
LÁTHATÓ
A FOTÓN
HABOS
ESZPRESSZÓKÁVÉ
GALLIUM
VEGYJELE

... ET
LABORA;
BENCÉS
MONDÁS
HALÁSZ
SZENVEJUDIT
DÉLYESSÉ
EGYIK
VÁLIK
DALA

NYAKLEVES
(ARGÓ)

SZERBIAI
HEGYSÉG

GYAKORI
IGERAG

TÖRPE
LÓ

SKÁLAHANG
FEJÉR
MEGYEI
TELEPÜLÉS

ZUHOGNI
KEZD!

TÓ,
NÉMET
NYELVEN
HAMIS
LITVÁN
VÁROS

MILLILITER, RÖV.

SZÉLHÁRFA

Ö

1/2 PERC!
PRÜMI ...;
KRÓNIKÁS VOLT

OMSZK
FOLYÓJA

KARTHÁGÓ KIRÁLYNÕJE

BORDEAUX-I
TENGERALATTJÁRÓ BÁZIS VOLT
A II.VILÁGHÁBORÚBAN

Ö

MOLNÁR
F. MÛVE

... TOLSZTOJ

... LONGORIA;
AM.-I SZÍNÉSZNÕ

PEST
MEGYEI
LOVASPUSZTA
RITKA,
NÉMETÜL

KERESZTÜL

TALICSKÁZ

CERUZÁT
HEGYEZ

TONNA
ÁLLATOT
LELÕ
MÉRETRE
KIVÁG

VÍZÖZÖN
KELET

MERRE?

JELZÉS
A MOSÓGÉPEN

BENNE
VAN A CSÁVÁBAN!

TEKINTETES. RÖV.

LOCSOLÓCSÕ

VÁRÉPÍTÕ
ÁLLAT

EURÓPAI
ÛRCÉG
BIBLIAI
PRÓFÉTA
AZONOS
BETÛK
DÜLÖNGÉL
RÉGI

SZÍNÉSZ
(GÁBOR,
19222003)

Önálló megye, önálló lappal!
1,3 millió lakos
50 000 példány
187 település
16 oldal információ
A
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rejtvény – hirdetés

www.pestmegyelapja.hu

júniusi számából:

- Sikeres Vállalkozók Klubja
- Portré: Kállay Bori színésznő, érdemes művész
- Közélet, gazdaság, turizmus, kultúra
- Középpontban az agrárgazdaság
- Keresztrejtvény minden lapszámban, nyereményekkel
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Legyen a munkatársunk! Hirdetésszervezőket keresünk!

További információk: takacs.tunde@pestmegyelapja.hu; www.pestmegyelapja.hu
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Teleki-kastély

2016. május

A klasszicista stílusú kastély
1840 és 1847 között épült. A
századfordulón gróf Teleki Tibor koronaőr tulajdonát képezte.
A csodálatos parkkal körülvett,
értékes festményekkel és szobrokkal berendezett épület a második világháború után indult
pusztulásnak, helyrehozatala az
1960-as évek közepén merült fel,
de csak a rendszerváltás után valósult meg. A Teleki-kastély műemléképületének újabb fejlesztésére az elmúlt években kezdődött
nemzeti örökségvédelmi program
keretében lesz lehetőség.

Vácon található Magyarország egyetlen diadalíve, amit az ott élők Kőkapunak
neveznek. Alapjait Migazzi Kristóf püspök
rakatta le 1764 tavaszán Mária Terézia látogatására készülve, ugyanis itt fogadták
a hajóról partra szálló királyi családot. Az
építmény 15 méter magas, 12 méter széles, az ív nyílása pedig 8 méter magas és
4,2 méter széles. A diadalíven Habsburguralkodók mellképei láthatók, a képek
között elhelyezett márványtábla felirata
az uralkodóház dicsőségét hirdeti.

Gyömrő

Váci diadalív

Pollack Mihály
síremléke,
Tahitótfalu
A Magyar Nemzeti Múzeum építésze felesége révén kötődött
Tahitótfaluhoz, ahol még az 1800as évek elején építette fel nyaralóját és présházát. A település
kiemelkedő építészeti értéke az
1855-ben elhunyt Pollack Mihály
síremléke, amelyet Ybl Miklós
tervezett. A 2008-ban felújított
kripta és emlékmű Tahitótfalu
katolikus temetőjében őrzi a kiváló építész emlékét.

A gödi Duna-part a környékbeliek és a fővárosiak kedvelt kiránduló- és fürdőhelye. A parttól egy kis mellékággal elválasztott sziget a
Duna−Ipoly Nemzeti Park része. Homokpadjainak köszönhetően népszerű a fürdőzők körében,
területén ártéri erdő található, magas vízálláskor teljesen elborítja a Duna. A folyó partjáról
a Szentendrei-sziget, a Pilis vonulata és a Vác
fölött magasodó Naszály látható. A gödi Dunapart az országos ökohálózat részét képezi.

Gödi-sziget,
Duna-part
és Dunamellékág
fotók: nagy barbara, török györgy

