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Október 15. a nemzetközi gyaloglónap. bár a nap már elmúlt, minden hétvégét  
érdemes kihasználni, és ellátogatni megyénk túrázásra kiválóan alkalmas helyeire.  
Aki inkább kerékpárra vagy kisvasútra szállna, annak is érdemes a 6. oldalra lapoznia. 

Pest Megye Lapja

Vidékfejlesztési konferencia volt 
Dabas és Ráckeve térségében 
Magyarország, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagtelepülései, köz-
tük Újhartyán volt a házigazdája az idei LINC EVENT nemzetközi vidékfejlesztési 
konferenciának, amelyet azért rendeznek meg évente, hogy alkalmat adjanak arra, 
hogy az európai vidékfejlesztésben tevékeny szakemberek megosszák egymással 
gondolataikat e szakterület  aktuális kérdéseiről.

Vida Tünde

Az idei találkozó 21 ország 120 szer-
vezetének 273 regisztrált külföldi de-
legáltja és 15 meghívott szakmai part-
ner részvételével zajlott. Az egyesület 
megalakulásakor a „Közösség, kultúra, 
hagyomány” hívószavakkal határozta 
meg tevékenységét, s most vendég-
látóként ugyanezeket a hívószavakat 
követte.

A konferencia fő üzenete a 
„pARTicipation”, avagy a részvétel 
művészete volt. A szakmai program 
minden állomásán volt lehetőség arra, 
hogy a résztvevők belekóstolhassanak 
– akár szó szerint is – a hazai ízekbe, 
magukkal vihessék a kézfogás melegét, 

Pest Megyei teLePüLések Mutatkoztak be  

a gyapjú tapintását, a büszkeségtől 
csillogó tekintetű projektgazdák mo-
solyát, a csilingelő nevetésű táncosok 
által tanított ritmust és a záró vacsora 
során nekik megtanított dallamot.

A LINC konferencia résztvevői az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Alap támogatásával megvaló-
sított LEADER projekteket látogattak 
meg Bugyi nagyközségben, Dabason, 
Kakucson, Újhartyánban, Ráckevén és 
Táborfalván. A programot tovább szí-
nesítette a Dabas és Térsége Kézműves 
Egyesület tagjai által szervezett helyi 
termékek kiállítása és vására, valamint 
a térség kimagasló szakmai színvona-

lon működő kulturális csoportjainak, 
előadóinak fellépése. 

A szervezők különösen büszkék 
arra, hogy a LINC szakmai konferencia 
lebonyolítását teljes mértékben helyi 
kötődésű vállalkozások bevonásával 
tudták megvalósítani. A LINC 2016 
EVENT házigazdái bíznak benne, hogy  
a közel háromszáz vendég jó hírét viszi 
a régiónak, és felkelti az érdeklődést a 
Budapest tőszomszédságában lévő vi-
déki turisztikai értékek, a vidéki szol-
gáltatások iránt. 

ÌLapunk 5. oldalán 
az egyik vendéglátó település, 

Újhartyán mutatkozik be

A térség turisztikai szempontból is kiemelkedő kulturális csoportjait és előadóit szintén megismerhettük fotó: katona lászló

Pest megye 
65 év felett
PászTor diána

Október 1-jén az Idősek Világnapját ün-
nepeljük már 1991 óta. Pest megyében 
közel 202 ezer 65 év feletti ember él, a 
nyugdíjak havi átlagösszegét tekintve 
előkelő helyen állunk a hazai rangsor-
ban. Szociális alapszolgáltatások, öre-
gedési index, eltartottsági ráták – térsé-
günk jellemzőit a Központi Statisztikai 
Hivatal segítségével elemeztük.

Hazánk 19 megyéje közül Pest me-
gye áll az élen, ami a 65 évesnél idősebb 
lakosok számát illeti: összesen 201 555 
szépkorú embert regisztráltak 2016-ban. 
A születéskor várható átlagos élettartam 
tekintetében a középmezőnybe tarto-
zunk a régióra jellemző 78,26 évvel. 
Korfa tekintetében Magyarország nem 
mutat túlságosan kedvező képet, ám me-
gyénkben nincs ok az aggodalomra: az 
idős népesség eltartottsági rátája egész 
hazánkat tekintve is a legkedvezőbb, 
24,3-es értéken áll, ami azt jelenti, hogy 
100 aktív lakosra ennyi időskorú jut. 
Az öregedési index is az egyik legígé-
retesebb, mindössze Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében kedvezőbb a népesség 
korösszetétele. A számok azt mutatják, 
hogy a Pest megyei települések képesek 
megtartani a fiatalabb lakosokat is, akik 
így nem sodródnak más, idős szüleiktől 
távol eső régiókba.

A nyugdíjban részesülők aránya a 
Nagykőrösi és a Ceglédi járásban a leg-
magasabb, míg a Budakeszi, Dunakeszi 
és Szigetszentmiklósi járásban a leg-
alacsonyabb a megyében. Az öregségi 
nyugdíj egy főre jutó havi átlagösszege 
118 851 forint a legfrissebb, 2014-re 
vonatkozó adatsor szerint. Ennél csu-
pán Fejér, valamint Komárom-Eszter-
gom megye, illetve Budapest nyugdí-
jasai gazdálkodhatnak többől. Az egyes 
járások között nagyok az eltérések: míg 
a Dabasi járásban 105 206 forint az át-
lag, s ezzel itt találjuk az egész megye 
legalacsonyabb összegét, addig a Buda-
keszi járásban átlagosan 131 658 forint 
érkezik havonta az öregségi nyugdíjra 
jogosultaknak. 

ÌAz Idősek Világnapja kapcsán 
készült összeállításunk 

a 8–9. oldalon olvasható
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tíz tonna lisztet adott az agrárkamara

PML

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) 10 tonna lisztet adományozott a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet-
nek a kamara partnerségében működő 
Magyarok Kenyere program keretén be-
lül. Az adományokat Győrffy Balázs, a 
NAK elnöke és Korinek László, a prog-
ram elindítója adta át Lehel Lászlónak, 
az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-
igazgatójának. 

Az idén hatodik évébe lépett Magya-
rok Kenyere jótékonysági kezdeménye-
zés – amelyről lapunkban is beszámol-
tunk – célja, hogy búzaadományokat 
gyűjtsön és rászoruló gyermekeket 
segítő szervezeteket támogasson, a ha-
tárokon innen és túl. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara részese, fontos 
szereplője és egyben alakítója a prog-
ramnak, hiszen már évekkel ezelőtt fel-
karolta a kezdeményezést. Míg például 
2013-ban 77 tonna búzát gyűjtöttek 
össze, ez a mennyiség 2015-ben már 
450 tonnára emelkedett – derült ki a 
NAK lapunkhoz eljuttatott közlemé-
nyéből. A program 2016-ban is ered-
ményesnek bizonyult, ismét több ezer 
rászoruló gyermeknek segítenek a Kár-
pát-medencei magyar gazdák nagylel-
kű felajánlásaival. Idén mintegy 500 
tonna búzaadomány érkezett, amiből 

7600
Összesen mintegy 300 millió forint bír-
ságot kellett kiszabni a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) nyári akciójában. 
Az országszerte végzett mintegy 7600 
ellenőrzés egyharmadának eredménye 
valamilyen szabálytalanságot mutatott. 
Nyugtahiány vagy feketefoglalkoztatás 
miatt közel 50 üzletet kellett 12 napra 
bezárni, és nyolc esetben üzletbezárást 
helyettesítő bírságot kiszabni. 

Július elejétől augusztus végéig tar-
tott a NAV nyári ellenőrzés-sorozata 
az országban. A turisták által kedvelt 
üdülőhelyeken, vendéglátóhelyeken, 
strandokon, nyári fesztiválokon, sza-
badtéri rendezvényeken és a rendez-
vényszervezőknél lehetett számítani a 
NAV munkatársaira. Kiemelt figyelmet 
kaptak még Budapesten és a Balaton 
környékén azok a szállásadók is, akik 
akár egy napra, akár az egész nyárra 
szobát adtak ki. Az ellenőrzések célja el-
sősorban a szabálytalankodók kiszűrése 
volt, de az akció egyúttal a vásárlók és 
a tisztességes vállalkozók, sőt az állam 
költségvetésének érdekeit is szolgálta. 
A NAV szakemberei többek között azt 
vizsgálták, hogy a kereskedők, szolgál-
tatók adtak-e szabályos bizonylatot, 
online pénztárgépeiket megfelelően 
használták-e, a vállalkozások bejelen-
tették-e alkalmazottaikat és a kereske-
dők számot tudtak-e adni áruik erede-
téről. Pozitív eredményt mutattak azok 
az ellenőrzések, amelyek a Forma−1-es 
pálya belső területeire kitelepülő vállal-
kozásokat vizsgálták, kiderült ugyanis, 
hogy ezeknek az adózóknak a többsége 
az előírásoknak megfelelően működik – 
közölte a NAV. 

WaLTer BéLa

Komolyabbra fordítva a szót, 1924 ok-
tóberében három kontinens 28 országá-
nak takarékpénztárai Milánóban tartott 
konferenciájukon fordultak a világ köz-
véleményéhez ötletükkel, hogy október 
utolsó munkanapját nyilvánítsák a ta-
karékosság világnapjává. (Tehát a 31-e 
nem kőbe vésett dátum: ha éppen ün-
nepnapra esik, akkor az előző munka-
napon tartják meg a világnapot.) A Ta-
karékbankok Világszervezetének (World 
Savings Banks Institute – WSBI) javas-
latát az észak-olasz városban elfogad-
ták, így immár bő kilencven éve hajtunk 
fejet október végén a takarékosság oltára 
előtt. (A WSBI legfőbb feladata egyéb-
ként tagjainak képviselete a nemzetközi 
pénzügyi szervezeteknél, egyebek mel-
lett a Világbanknál és a Nemzetközi Va-
lutaalapnál.) Napjainkban bizony nem 
kevesen vásárolunk hitelre (lakást, autót, 
televíziót, hűtőgépet stb.), s ezért – a ka-
matok és a kezelési költségek tudatában 

Október 31. – Takarékossági Világnap
inkÁbb RöViD LejÁRatú kötVényeket VÁsÁRoLunk

A bérből és fizetésből élők 
többsége, legalábbis ideha-
za, bájos dolognak tartja, 
hogy a takarékosság világ-
napját hó végén ünnepel-
jük. Laposka pénztárcával 
ugyanis nyilván könnyebb 
eleget tenni az ilyenkor 
szokásos monetáris jó ta-
nácsoknak.

− szinte „kényszerítve vagyunk” a min-
dennapi takarékosságra. Ha máskor nem 
is, de legalább a Takarékossági világnap 
közeledtén érdemes elgondolkodnunk 
azon, hogy miként tudnánk szertegu-
ruló forintjainkat „felszedegetni” némi 
kreativitással és odafigyeléssel.

• Sohase vásároljunk hirtelen öt-
lettől vezérelve, minden kiadásunkat 
gondosan tervezzük meg: mit, mikor 
és főleg mennyiért.

• Ha jelentősebb vásárlásra szánjuk 
rá magunkat, gondosan mérlegeljük az 
ár/érték arányt, nagyobb beruházások 
(ingatlan, autó) esetén pedig nem árt 
darab ideig nyomon követni a piaci 
mozgásokat.
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• A legfontosabb azonban az, hogy 
az igényeink összhangban legyenek a 
lehetőségeinkkel. Ha ez megvalósul, 
akkor a nagyobb beruházásainkat kö-
vetően is könnyebben átvészeljük a 
nehezebb, spórolósabb időszakokat.

A közelgő Takarékossági Világnap 
megünnepléséhez pedig segítségül hív-
tuk Petőfi Sándort, aki Takarékosság 
című versében ekképpen ír: „Akármi-
képp csűrjük, csavarjuk, / Szép, aki 
gazdálkodni tud; /Ilyennek aztán az 
adósság / Nem köt nyakába háborút, 
/ Nem szurkol, ha bizonyos utcán / 
Világos nappal menni kell, / Hetykén 
tekinthet jobbra-balra, / Találkozzék 
akárkivel”. 

Halló...'

elnök-ügyvezető, 
CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet

Vargáné 
Králik Katalin

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mintegy 10 tonna liszttel segíti Magyarország 
egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív közössége, az Ökumenikus 
Segélyszervezet munkáját. Évről évre több adomány gyűlik össze a felhívásra. 

WB

− Nem oly rég, augusztus végén jött lét-
re a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet. 
Miért, és milyen előzmények után?

− Az elmúlt években Magyarorszá-
gon gyakorlattá vált − és jelenleg is zaj-
lik − a takarékszövetkezetek koncentrá-
ciója. Ezek célja minden esetben az erők 
egyesítése, a fúziók révén a magasabb 
szakmai és szolgáltatási színvonal mi-
hamarabbi elérése. Az egyesülések 
egyik alapvető szervező ereje a földraj-
zi közelség: esetünkben is ez határozta 
meg az irányokat.

2016. augusztus 31-én a Cserhát-
vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, a 
Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövet-
kezet, az Érsekvadkert és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, a Szécsény és Környéke 
Takarékszövetkezet beolvadt a Veresegy-
ház és Vidéke Takarékszövetkezetbe. A 
CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet észak-
kelet Pest megyében és Nógrádban 48 
kirendeltséget üzemeltet, köztük olyan 
nagyobb településeken is, mint Balassa-
gyarmat, Dunakeszi, Érsekvadkert, Fót, 
Mogyoród, Őrbottyán, Szécsény, Vác 
és Veresegyház. Közel harmincötezer 
lakossági és több mint kétezer-ötszáz 
vállalati ügyfelünk van jelenleg. Velük a 
már hagyományosnak számító takarék-
szövetkezeti értékek alapján − közvet-
len emberi kapcsolat, egyszerű és gyors 
ügyintézés − működünk együtt. 

Pest és Nógrád jelentősen eltér egy-
mástól az üzleti-gazdasági közeg és a 
településszerkezet tekintetében. Más-
képp és másra használják az ügyfelek 
a takarékszövetkezetet Nógrádban, és 
másképp Pest megyében.

− Említette, hogy Pest megye számos 
településén megtalálhatóak a kirendelt-
ségeik. Mit kínálnak a meglévő és a le-
endő ügyfeleik számára?

− A CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet 
fiókjaiban a hagyományos, eddig is jól 
ismert takarékszövetkezeti szolgáltatá-
sok mellett egységes banki, befektetési, 
lakás-előtakarékossági és biztosítási ter-
mékeket kínálunk. Mindez lehetővé teszi, 
hogy a korábbinál szélesebb szolgáltatá-
si palettát ajánlhassunk mind a lakossá-
gi, mind a vállalkozói ügyfelek számára. 
A Takarékossági világnap alkalmából 
azoknak az ügyfeleknek, akik fontosnak 
tartják azt, hogy havi szinten takarékos-
kodjanak, különböző öngondoskodási és 
megtakarítási programjainkat kínáljuk, 
akik pedig a mai korszellem szerint élik 
életüket, azokat hiteltermékeinkkel vár-
juk kirendeltségeinkben. 

Jövőre duplázhat a közútkezelő a megyében
PML

Szeptember 29-én átadták a 31-es 
budapest−Jászberény−Dormánd má-
sodrendű főút felújított, tápiószecső 
és Szentmártonkáta közötti szakaszát 
– tudatta lapunkkal a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium és a Magyar közút 
Nonprofit Zrt.

A beruházás több mint hat kilométer 
hosszan, mintegy 708 millió forint ha-
zai forrásból valósult meg – áll a közös 
közleményben. A Komplex útfelújítási 
programban idén 69 milliárd forintból 
országszerte 444 kilométer fő- és 119 
kilométer mellékúti szakasz újul meg. 
A Pest megyei fejlesztések több mint 
20 kilométernyi útszakasz helyreállí-

tását eredményezik mintegy 3,3 milli-
árd forintból. A 31-es főúton elvégzett 
munkálatok a szükséges vastagságú 
megerősítő aszfaltréteg terítésén túl he-
lyenként új pályaszerkezet építésére, az 
autóbuszmegállók és öblök felújítására, 
peronok létesítésére, valamint az árkok, 
padkák és átereszek javítására is kiter-
jedtek. A felújításokban érintett térsé-
gek elérhetősége javul, csökkennek az 
utazási idők, emelkedik a közúti és az 
autóbuszos közösségi közlekedés szol-
gáltatási színvonala. A korszerűsített 
utak legalább középtávon, de igénybe-
vételtől függően akár hosszabb ideig is 
szolgálják a biztonságos közlekedést. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 

Több száz rászoruló család kapott az adományból fotó: nak

körülbelül 300 tonna liszt készült. A 
tavaly összegyűlt mennyiség lehető-
séget adott arra, hogy a rendszeres, 
kiemelt támogatottak mellett minden 
megyében részesülhessenek karitatív 
szervezetek a búzaadományból. 

Tavaly az adományozotti kör 112 
segítő szervezetből állt, amelyek ösz-
szesen mintegy 80 ezer rászoruló gyer-
meket gondoznak. Idén egyebek közt 

az Ökumenikus Segélyszervezettel bő-
vült a kedvezményezettek köre. Lehel 
László, az Ökumenikus Segélyszervezet 
elnök-igazgatója az adományok át-
adásakor köszönetét fejezte ki a fel-
ajánlásért, hiszen több mint 10 tonna 
tartósélelmiszerrel és a NAK közremű-
ködésével a Sió-Eckes Kft.-től kapott 
2200 liter gyümölcslével újabb több 
száz családot tudnak segíteni. 

Vác adott helyszínt a II. Dunakanyar Bor- és 
Pálinkaünnepnek október 7. és 9. között. A 
Duna-parton a számos együttes és szólista 
koncertje mellett vidámpark, kézművesek 
vására, szüreti felvonulás és természetesen 
a borászatok és a pálinkafőzdék bemu-
tatkozása mellett sort került a környező 
települések polgármestereinek pörköltfőző 
versenyére is.

Zebegény szeptember 28-án rendezték 
meg a VI. Zebegényi Tökfesztivált. A prog-
ramon tökfaragásban, tökemelésben, tök-
lökésben és tökmagpöckölésben mérhették 
össze tudásukat a vállalkozó kedvűek. A 
bográcsokban pedig egyebek mellett tök-
lecsók rotyogtak, s az ínyencek megkóstol-
hatták a híres, nyújtott tésztából készített 
perőcsényi réteseket is. 

rÖVIDeN

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közös 
közleménye szerint az ünnepségen Tasó 
László közlekedéspolitikáért felelős ál-
lamtitkár azt mondta: „A Magyar Közút 
akár 100 milliárd forintot is fordíthat a 
2017-ben elvégzendő felújítási munkák-
ra. Az előzetes projektlista szerint jövőre 
az autópályáktól az alsóbbrendű utakig 
összesen 850 kilométernyi szakasz újul-
hat meg országszerte. Pest megye dup-
lázhat az idei adatokhoz képest, mintegy 
42 km útszakasz rendbetétele tervezett, 
6,45 milliárd forint becsült értékben. A 
2017-es javaslatban szerepel a 31. szá-
mú főúton megkezdett munkák folyta-
tása is Tápiószecsőtől Súlysáp felé, újabb 
3,2 kilométeren.” 

(M)ennyire vagyunk gazdagok?
A Magyar Nemzeti Bank adatai sze-
rint, míg 2015-ben a háztartások nettó 
pénzügyi megtakarítása 2665 milliárd 
forint volt, addig ez az összeg 2012-
ben még csupán 1512 milliárd forintot 
tett ki. A háztartások nettó megtaka-
rításai tavaly a GDP 7,9 százalékának 
feleltek meg. A lakossági megtakarítá-
sok bővülését az emelkedő reálbérek 
és növekvő foglalkoztatás is támogat-
ta. Tavaly a negyedik negyedévben 
a háztartások 238 milliárd forinttal 
gyarapították állampapír-megtaka-
rításaikat − elsősorban rövid lejáratú 
kötvényeket vásároltak. A háztartások 
pénzügyi eszközei közül a legnagyobb 
mértékben a folyószámlabetét, illetve a 
készpénzállomány növekedett. Folyta-
tódott a háztartások hiteltartozásának 

apadása, az ingatlan- és a fogyasztási 
hitelek esetében is nettó törlesztés va-
lósult meg.

A megkérdezett banki szakértőnk 
véleménye szerint a lakossági meg-
takarítások bővülése idén tovább 
folytatódhat, amit a növekvő jöve-
delemszint és a hitelterhek fokozatos 
csökkenése támogat. Egy friss felmé-
réséből azonban az is kiderül, hogy 
az elmúlt három évben drasztikusan, 
csaknem felére mérséklődött a nyug-
díjas éveikre félrerakók aránya. Míg 
2012-ben még nagyjából három érde-
keltből kettő takarékoskodott nyug-
díjcélra, addig ma háromból csupán 
egy. Ugyanakkor igaz viszont, hogy 
egyre többen spórolnak arra, hogy le-
gyen általános tartalékforrásuk. 

Tavaly  2665 milliárd forintot takarítottunk meg - nyugdíjcélra csak minden harmadik ember tesz félre
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Harminc országból érkeztek a programra
ÚJHarTyáN Is OTTHONT aDOTT a VIDÉkFeJLeszTÉsI kONFereNcIáNak

Vida Tünde

– Milyen LEADER programban megva-
lósított fejlesztéseket mutattak be a vi-
dékfejlesztési konferencia keretében?

– Nagy öröm, hogy tevőleges részt-
vevői, elég hangsúlyos szereplői vol-
tunk a vidékfejlesztési konferenciának, 
amelyen közel harminc ország három-
száz képviselőjét láttuk vendégül. Itt 
tartották a nyitó és záró gálavacsorát, 
de közben is aktív szerepet vállaltunk. 
Reméljük, a látogatók jó hírét viszik 
Újhartyánnak. A település nagyon sok 
szempontból profitált a LEADER prog-
ramból. Nemcsak az önkormányzat és 
a helyi német önkormányzat, hanem 
több vállalkozó is élt a lehetőséggel. 
Így a Vizitündér Vendéglátó és Szolgál-
tató Kft., amely horgásztó kialakítására 
nyert támogatást, valamint a Gyémánt 
Lovaspark, amely szintén a turisztikai 
fejlesztés témakörben pályázott siker-
rel. Ez a legfiatalabb magyar felnőtt 
fogathajtó világbajnok, Hölle Martin 
sportklubja. Öröm számomra, hogy 
a konferencia résztvevői a leginkább 
arra voltak kíváncsiak, hogy nálunk 
hogyan jelenik meg a hagyományok és 

Újhartyán az egyik hely-
színe és aktív szereplője is 
volt a LINC 2016 EVENT 
Európai Vidékfejlesztési 
Konferenciának. Schulcz 
József polgármester öröm-
mel állapította meg, hogy 
a legnagyobb érdeklődés 
sváb örökségük, a múltbéli 
értékek mai hasznosítását 
kísérte.

a jelen együttélése, mit lehet profitálni 
a múltunkból, a hagyományainkból. 

– A LEADER programban is van olyan 
fejlesztés, ami ennek megtestesítője?

– Igen, éppen az a Bagolyfészek 
kézműves ház, ahol ezek a beszélge-
tések zajlottak. Számos szempontból 
fontosak sváb gyökereink, az a fajta 
gondolkodás, neveltetés, amit az őse-
inktől hoztunk, kihat a város jelenére 
is. A mi gondolkodásunk erősen ér-
tékalapú, már a hatvanas években volt 
olyan iskolaigazgatónk, aki meggyőzte 
a szülőket arról, hogy érdemes a gye-
rekeknek továbbtanulniuk. Húsz-har-
minc évvel később már voltak ennek 
követői, de óriási előnyre tettünk szert. 
Hogy példát mondjak: a dabasi szak-
rendelőnek,  a kecskeméti, valamint  a 
budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-
nak egyaránt újhartyáni származású 
vezetője van. Már az akkori paraszt- és 
iparos embereknél is nagy hangsúlyt 
kapott, hogy a gyerek tanuljon, ha van 
tehetsége, ami a mai napig is nyomon 
követhető Újhartyánon. Nem véletlen, 
hogy az óvodánk és iskolánk is bőven 
telt házzal működik. Az óvodát 2009-
ben építettük, azaz megfelel a mai kor 
kihívásainak. Ide majdnem kétszer 
annyi gyerek jár, mint amennyivel szá-
moltunk. A helyieket automatikusan 
felvesszük, ha van hely, a vidékieket is, 
de 50-60 főt minden korcsoportban el 
kell utasítanunk.

– Ez az értékrend és gondolkodás az 
alapja annak a fejlődésnek, amiről a te-
lepülés tanúskodik?

– Ha nem lennének közös pontok a 
lakossággal, akkor bárki bármit akarhat-
na. Azt kell képviselnünk, amit maga a 
közösség is képvisel. Nekem szerencsés 
a helyzetem, Újhartyánon elég erős ha-
gyománya van a rendezettségnek, a kö-

Zsámbok új tetőt kap
Zsámbokon szeptember közepén meg-
kezdődött a helyi művelődési ház, a 
József Attila Közösségi Szintér épüle-
tének tetőfelújítása. A veszélyessé vált, 
elavult tetőszerkezetet megerősítik, és 
új cserépfedéssel látják el. A felújítást 
az Execotur Kft. végzi, és várhatóan 
2016 novemberének végén fejeződik 
be. A munkálatok időtartama alatt a 
művelődési ház zárva tart. 

A Visegrádi Egyetemi 
Szövetség jubileumi 
közgyűlése

Szeptember 18-20. között rendez-
ték meg a Szlovák Agrártudományi 
Egyetem kezdeményezésére az öt 
évvel ezelőtt alakult Visegrádi Egye-
temi Szövetség jubileumi közgyűlését 
a Szent István Egyetemen (SZIE). A 
szövetségnek több mint 50 felsőokta-
tási intézmény a tagja – s a mostani 
eseményen újabb tagok csatlakoztak. 
A szövetség célja, hogy lehetőséget 
nyújtson a tagintézményeknek ok-
tatási, kutatási, valamint publikációs 
együttműködésre. A közgyűlés ke-
retein belül két szakmai előadásra is 
sor került, ezekre a SZIE oktatóit és 
külföldi hallgatóit is meghívták – kü-
lönös tekintettel a FAO ösztöndíjjal 
tanuló diákokra. 2008 óta évről évre 
mintegy harminc, különböző orszá-
gokból érkező fiatal mezőgazdasági 
szakértő szerezhet posztgraduális 
diplomát a FAO-Magyarország ösz-
töndíj jóvoltából. A végzettek száma 
már meghaladta a 250-et. 

Különleges túracélpont 
a Pilisben

Talán még a rendszeresen túrázók kö-
zül is kevesen ismerik a meredek szik-
lafalak között bő egy kilométer hosszan 
kanyargó festői szépségű patakvölgyet 
a Pilisben. A Pilisszentkereszttől délre 
fekvő Dera-patak felett hol sziklákon, 
hol pedig fahidakon vezet át a vízen a 
szurdok mentén haladó turistaösvény. 
A Szentendrénél a Dunába torkolló, a 
Pilis és a Visegrádi-hegység határán 
végigfutó Dera-patak völgye autóval 
Pomáz felől közelíthető meg a 15-ös 
kilométerkő után balra fordulva, míg 
autóbusszal Pilisszentkereszt első meg-
állójánál kell leszállni. Az őszi kirán-
dulószezon végéig mindenkinek ajánl-
juk e Pest megyei természeti szépség 
felkeresését. 

A finomságokat ünnepelték Kakucson
Bensőséges, barátságos ünnepség volt az idei Kakucsi Pálinka-, Lekvár- és 
Mézfesztivál. Meglévő lehetőségeikre, a hosszú múltra visszatekintő, gazdag 
mezőgazdasági örökségükre építve 2014-ben rendezték meg első alkalommal a 
pálinka, a lekvár és a méz fesztiválját Kakucson. Az eseményhez természetesen 
a gyümölcstermesztés adott alapot, illetve az, hogy lehetőséget teremtsenek az 
itt készült zamatos lekvárok, befőttek és különféle pálinkák bemutatására, ver-
senyeztetésére. Még a szervezőket is meglepte, hogy huszonöt mintát neveztek 
a pálinkaversenyre. A zsűri értékelése szerint örvendetes, hogy a pálinka készí-
tésében ilyen hatalmas fejlődés tapasztalható.. A legmagasabb pontszámot elért 
pálinkát Fekete László készítette, így idén ő nyerte el a vándorkupát. 

Színes programok is tarkították a konferenciát fotó: katona lászló

Galgahévíz szintén szeretettel várta ven-
dégeit az idei szüreti napokon. Láthat-
tunk igazi szüreti készülődést a Hazám 
Lovasudvarban, a művelődési házban a 
Turai Komédiások adták elő a „Család 
ellen nincs orvosság” című darabot, s a 
program szüreti felvonulással zárult. A 
község vendége volt a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Művelődési Egyesület, 
valamint a Boldogi Huszár és Hagyo-
mányőrző Egyesület. 

Szüret Galgahévízen

Csömörön szeptember utolsó hétvégéjén tartották a hagyományos szüreti  
mulatságot, a főző- és pálinkaversenyt, melyeket idén több kísérőesemény is 
gazdagított. A folklórprogramok között volt kistérségi néptánctalálkozó, „szőlőlo-
pás” címmel szüreti játék és batyubál. E vidám hétvégén nyílt meg a helytörténeti 
kiállítás, és sor került egy csömöri helyismereti körtúrára is. 

fotó: katona lászló

Az ENSZ Turisztikai Világszer-
vezetének (UNWTO) felhívásához 
csatlakozva hazánkban hatodik al-
kalommal ünnepelték meg a Turiz-
mus Világnapját. Szeptember 27. 
az a nap, amikor az egész világon 
együtt méltatják a turizmus jelen-
tőségét, továbbá annak politikai, 
társadalmi, gazdasági és kulturális 
értékét. A turizmus és az utazás 
népszerűsítésén túl a világszer-
vezet minden évben egy-egy fő 
tematika köré építi a programjait, 
mely idén a „Tourism for All − Tu-
rizmus mindenkinek”. A világnap 
alkalmából számos ingyenes prog-
ramot szerveztek itthon is. 

A Turizmus Világnapja

Újabb lehetőség 
a Pest megyei 
vállalkozóknak
A Pest megyében működő mikro-, 
kis- és középvállalkozások összesen 
3,7 milliárd forint keretösszegben visz-
szatérítendő támogatást igényelhetnek 
a Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program keretében. Mint 
megtudtuk, e program célja olyan 
kapacitásbővítő beruházások támoga-
tása, melyek – pénzügyi szempontból 
– életképesnek és jövedelemtermelőnek 
ígérkeznek, ugyanakkor a pénzpiaco-
kon nem, vagy nem kellő mértékben 
jutnak finanszírozási forráshoz. Az 
igényelhető kölcsöntámogatás kamat-
mentes, mértéke egy- és ötvenmillió 
forint között lehet, s a teljes futamideje 
legfeljebb 5-7 év. A hitelkérelmek ok-
tóber 15-étől nyújthatók be a Magyar 
Fejlesztési Bankhoz. 

Szeptember végén, Cegléden tartották 
az Értékek Napját és a Kossuth-tobor-
zót, amelyen a Pest Megye Lapja is ott 
volt a Pest Megyei Közgyűlés standján. 

fotó: pml

A helyi civilek bázisa a Bagolyfészek
Újhartyán önkormányzata hozta lét-
re többek között azt a Bagolyfészek 
kézműves házat, amely az Európai 
Vidékfejlesztési Konferencia egyik 
állomáshelye volt. A helyiek ösz-
szefogásával létrejött kézműves ház 
a jellemzések szerint modern, még-
is hagyományos elemeket vonultat 
fel, letisztult, de színes, autentikus 
népi motívumokban gazdag, egyben 
nagyon élő művészetet megjelenítő 
közösségi tér. A korszerű, többfunk-
ciós épület a faluház mellett áll, s a 
helyi civil szervezetek valódi bázisa. 
Létrehozásának elsődleges célja ép-
pen az volt, hogy civil szervezetek, 
baráti közösségek rendezvényeihez, 
programjaihoz teremtsenek méltó 
helyszínt. Azon túl, hogy erre kiváló-
an alkalmas, lévén egyik fontos ele-
me a sütésre-főzésre is használható 
kemence, 20-25 férőhelyes szállás-

helyként is szolgálhat. Mindemellett, 
ahogyan neve is jelzi, kézműves-fog-
lalkozásoknak ad otthont. A látvá-
nyos, praktikus épületet már belakták 
a helyi civilek, köztük például a Sváb 
Kemencések Baráti Köre, amelynek 
állandó főhadiszállása lett. Schulcz 
József polgármester azt mondja, a 
Bagolyfészek olyan, mint egy csalá-
di ház meghosszabbított nappalija, a 
társasági, közösségi élet színtere. 

A Gyémánt Lovasparkban egy többfunkci-
ós, fedett lovassport-komplexumot valósí-
tottak meg 2010-ben, az első támogatási 
körben a Turisztikai tevékenységek ösztön-
zése jogcím keretein belül . Az elmúlt évek 
során igazolódott, hogy ez egy hiánypótló 
projekt volt. Az évenkénti nemzetközi, 
fedett pályás lovasbajnokság-sorozat 
megrendezésén túl az egyik kiemelkedő 
eredmény, hogy az Újhartyáni Gyémánt 
Lovaspark SE dicsekedhet hazánk legfia-
talabb felnőtt fogathajtó világbajnokával. 
Hölle Martin kétszeres korosztályos Euró-
pa-bajnok is, de 2013-ban Pauban világ-
bajnoki aranyérmet szerzett 16 évesen a 
felnőttek között. 

Gyémánt Lovaspark

Tudta?
Újhartyán 2013-ban kapott városi rangot. Az 
egyetlen olyan magyar település, amely nem 
volt korábban történelmi város, nagyköz-
ség, hanem községből lett várossá. Gyakran 
mondják róla, hogy mini Ausztria, nemcsak 
azért, mert német gyökerei vannak, hanem 
azért is, mert takaros, rendezett, fejlett infra-
struktúrával rendelkezik.

zösségnek, a tudásalapú gondolkodás-
nak, és ez nagyon fontos. 

– Mik a legutóbbi eredményei ennek a 
közös gondolkodásnak?

– Idén járdát építettünk, elkészült a 
Grassalkovich tér második üteme egy 
üzletközponttal, ami félig önkormány-
zati, félig vállalkozói tőkéből való-
sult meg. Hosszú évek után sikerült a 
Magyar Közúttal együtt kialakítani a 
körforgalmat, ami nagy igénye volt a 
településnek, így jóval biztonságosabb 
lesz a közlekedés. Kakuccsal közösen 
szennyvíztisztítót építettünk, Dabassal 
együtt kerékpárút-fejlesztésre pályá-
zunk. A jövő év első felében megnyí-
lik az ifjúsági centrum, amely szintén 

vállalkozói tőke bevonásával készül. 
Mint ebből látszik is, nemcsak pályázati 
vonalon gondolkodunk, hanem önerő-
ből is fejlesztünk, de adott esetben nem 
félünk a vállalkozói tőke bevonásától 
sem, ha az a település javát szolgálja. 

Kiváló helyszín volt a Bagolyfészek
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PML

Kökény Benő otthonról, a szülői ház-
ból hozta magával a mezőgazdaság, a 
szőlészet, a kertészet szeretetét. Ma is 
őrzi gyermekkori élményeit, amelyeket 
nagyszüleinek köszönhet. Míg a szülők a 
nagyobb teherbírást igénylő földműve-
léssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, 
addig a család idős tagjai az unokákkal 
a szőlőt művelték. A Cegléd környékén 
gazdálkodó családok évszázadok óta 
foglalkoztak szőlőtermesztéssel is.

Kökény Benő már felnőttként, 
a rendszerváltás előtti években fo-
gott bele a szőlőtelepítésbe, miu-
tán az akkori ceglédi tangazdaság 
sűrítményüzeméhez a szőlőt helyben 
kívánta szakcsoportban megtermeltet-
ni. Ám, mire az ültetvények termőre 
fordultak, a rendszerváltás tönkretette 
a lelkes szőlőtelepítők piaci lehetősé-
gét. Kökény Benő és családja azonban 
nem adta fel. A kilátástalan helyzetből 
szívós és kitartó munkával folytatta a 

a minőség egyenlő 
a jó bor fogalmával

közeL HarmINc ÉVe VezeTI sIkereseN a bOrászaTOT kökÉNy beNő

Számomra a minőség jelenti a jó bor fogalmát, mindegy, 
milyen szőlőfajtából készül, házasítással vagy anélkül, – 
vallja Kökény Benő ceglédi borosgazda, amikor a Pest 
Megye Lapja arról kérdezte, melyik a kedvenc bora. A 
családi vállalkozást közel harminc éve sikeresen vezető 
gazda szerint fő céljuk, hogy kiváló minőségű boraikat 
közvetlenül tudják eljuttatni az igényes fogyasztókhoz.

szőlőművelést, a reményt vesztettektől 
megvásárolta az ültetvények egy ré-
szét, és belefogott a borászatba. Lassú, 
óvatos léptekkel haladtak előre, majd 
saját pincét és feldolgozót építettek. A 
család ma mintegy 15 hektár ültetvé-
nyen gazdálkodik, s ha a legújabb te-
lepítések is termőre fordulnak, tovább 
bővül a vállalkozás.

„Nem az a fajta vagyok, aki egyköny-
nyen feladja. Célokat tűzök ki magam 
elé, s ezeket meg is valósítom. Sikereket 
csak így lehet elérni” – állítja Kökény 
Benő, aki szerint csak hiú embereknek 
szabad szőlővel foglalkozni, azoknak, 
akikben van belső becsvágy.

A szakember szerint a borászat egy 
rendkívül összetett mesterség, ahol szak-
mai harmóniára és pénzügyi optimumra 
kell törekedni az alapanyag-termeléstől 
az arculatformáláson át az értékesítésig 
bezárólag valamennyi területen. A jó 
bor a harmonikus bort jelenti, nem min-

den esetben a márkanevet. A minőségi 
bort a jó gazda gondossága, a technoló-
giai fegyelem és a természeti tényezők 
optimális együttese határozza meg. A 
családi vállalkozás tapasztalatai szerint 
a fejlesztések és beruházások is óvatos-
ságra intenek ebben a szakmában, ahol 
a piaci verseny és a modern technoló-

PászTor diána

A Visegrádi-hegység vulkanikus ere-
detű vonulatát aligha kell bemutatni, 
megyénk egyik legnépszerűbb kirándu-
lóhelyén a középkori Magyarországot 
idéző kővár maradványait és a Dunát is 
megcsodálhatjuk. A hegység legmaga-
sabb pontja Dobogókő, ahonnan kiin-
dulva számos túraútvonalat járhatunk 
be. Elsétálhatunk a mindössze egy kilo-
méterre lévő Rezső-kilátóhoz, ahonnan 
a Dunakanyarra nyílik páratlan kilátás. 
A Zsivány-szikla szintén közeli célpont, 
akár gyerekekkel is megtehetjük ezt a 
könnyed túrát. A 12 kilométerre lévő 
Rám-szakadék megközelítésére már 
legalább négy-öt órát érdemes szánni. A 
dobogókői kilátótól a sárga sáv jelzésen 
haladva előbb a Lukács-árokhoz, majd 
a Malom-völgyhöz jutunk, ahonnan a 
zöld sáv vezet el minket a szakadék alsó 
bejáratához.

Időnként le kell térni a kijelölt 
turistaútvonalakról: így van ez a 
Pilisszentkereszt közelében lévő Vaska-
pu-szikla esetében is, melyet a Pilis-tető 
keleti oldalán találunk. Errefelé buk-
kanhatunk rá a Dera-szurdokra is, ahol 
kényelmes pihenőhelyek és romantikus 

Nem csak gyalog érdemes útra kelni
PILIs, börzsöNy, TáPIó: TöbbFÉLe TÚraLeHeTősÉG PesT meGyÉbeN

A nemzetközi gyaloglónap október 15-ére esett, de 
minden hétvége remek alkalom arra, hogy felfedezzük 
szűkebb pátriánk egy számunkra addig ismeretlen szeg-
letét. Megyénkben nincs hiány pazar panorámájú erdei 
utakból, kellemes hangulatú vízpartokból, s embert pró-
báló hegycsúcsokból sem.

giák bevezetése újabb és újabb befek-
tetésekre ösztönzik az ágazat szereplőit. 
A borászat nyeli a pénzt, így meg kell 
találni a beruházásoknál az észszerűség 
határát, mert ha valaki nem tud „ellen-
állni” a csábításnak, könnyen eladóso-
dik, veszélybe kerülhet a vállalkozás. A 
borászat mellett az idegenforgalmat is 
fejleszti a család. A turizmus és a ven-
déglátás folyamatosan bővül.

„Aki szereti az embereket, az a ven-
déglátást is szeretettel, odaadással csi-
nálja, kihasználva a hely adottságait, 
mint mi itt Budapesttől csupán 60 km-
re” – mondja Kökény Benő. 

Kökény Benő gyermekeivel

A Kéktúra útvonalon haladva érhetjük el a Teve-sziklát
 fotó: nagy barbara, török györgy

A WEF – World Economic Forum (Vi-
lággazdasági Fórum) − genfi székhelyű 
gazdasági kutatócsoport, amelynek 
partnere az egyesült államokbeli Co-
lumbia Egyetem. Magyar partnere a 
Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Inté-
zet, amely a helyi adatokat szolgáltatja.  
A WEF 2003 óta végez versenyképes-
ségi vizsgálatokat. Friss tanulmánya 
szerint Magyarország 2015-ről 2016-
ra hathelynyit – a 63.-ról a 69. helyre 
– csúszott le a 138 országot tartalmazó 
listán. A lengyelek öt (41.-ről 36.-ra), 

Mi történt a versenyképességünkkel?
a szlovákok két (67.-ről 65.-re) hely-
lyel javították pozíciójukat. Csehország 
maradt a 31. helyen. Így most már 
Szlovákia is megelőzött bennünket. Mi 
a probléma a kutatók szerint? A WEF 
három területet vizsgál: az úgyneve-
zett versenyképességi alapkövetelmé-
nyeket, a hatékonyság javítását segítő 
tényezőket, valamint az innováció és 
a gazdasági sokszínűség tényezőit. A 
három csoporton belül összesen 12, 
úgynevezett pillért elemez. A legjobb 
helyezést a – 47. helyet – a makro-
gazdasági mutatókat magában foglaló 
pillérrel értük el. Legrosszabb helyezé-
sünket az intézményrendszer egyes jel-
lemzőire és a vállalkozások hatékony-
ságára,  üzleti sokszínűségére kaptuk. 
Az intézményrendszer pilléren belül 
rosszul állunk bürokrácia tekintetében 
(123. hely), a kormányzati döntések 

átláthatósága (136. hely) és korrupció 
tekintetében (135. hely). Az üzleti vi-
lággal kapcsolatban kiugróan rossz a 
pozíciónk a cégek etikus viselkedése 
tekintetében: a 136. helyünkkel mind-
össze két országot előzünk meg.

Az üzleti sokszínűség, bonyolultság 
területen belül az úgynevezett érték-
lánc rövidsége a gyenge pontunk (113. 
hely). Ez arra utal, hogy nagy az össze-
szerelő tevékenység aránya a gazda-
ságban, és ehhez képest kevés például 
az igényesebb, nagy hozzáadott értéket 
teremtő tevékenységek aránya. Végül 
érdekességként lehet megemlíteni két 
olyan mutatót, amelyek szintén a céges 
világ problémáira hívják fel a figyel-
met. Az egyik a marketingtevékeny-
ség szakmai színvonala (137. hely), a 
másik a felelősségdelegálás (129. hely). 
Az első azért meglepő, mert a külföldi 

cégek aránya magas a gazdaságban, és 
– egyes vélemények szerint − a külföldi 
cégek korszerű menedzsmentmódsze-
reket hoztak és hoznak hozzánk. Akkor 
vajon ez miért nem igaz a marketing-
re? A delegálási probléma is elgon-
dolkodtató. A delegálás azt jelentené, 
hogy a munkaadó kíváncsi a munka-
vállaló ötleteire, gondolataira, illetve 
felhatalmazza őt bizonyos döntési le-
hetőségekre. Összefoglalva a gondola-
tokat, leszűrhető, hogy a bürokrácia és 
a korrupció csökkentése terén még sok 
a teendőnk. A döntések kiszámítha-
tóbbá,  átláthatóbbá tétele is javítaná 
a versenyképességet. Azonban  az ál-
talános versenyképességi szint javítá-
sa nem képzelhető el több innováció, 
színesebb gazdasági szerkezet nélkül, 
amiben komoly szerepet kellene szánni 
a hazai kisvállalkozói szektornak. 

Prof. dr. Csath 
Magdolna
egyetemi tanár 
rovata

hangulatú fahidak várják az aktív pi-
henést választókat. A földtörténeti ér-
deklődéssel bíróknak a Pilisborosjenőtől 
nem messze található Teve-sziklát 
ajánljuk figyelmükbe, mely a Kéktúra 
jelzését követve közelíthető meg.

A Pilisben középkori kolostorro-
mokat is megcsodálhatunk: Dömösről 
indulva, a piros sávot követve a pré-
postsági altemplom maradványaihoz 
jutunk, innen a megfelelő jelzéseken 
haladva a pilisszentléleki s a klast-
rompusztai pálos kolostor, valamint a 
pilisszentkereszti cisztercita kolostor 
romjai is elérhetőek.

A Duna túloldalán a Börzsöny csú-
csait járhatjuk be. Királyréttől, a Cse-
resznyefa parkolóból a kék kereszt, 
majd a kék négyzet jelzését követve 
juthatunk föl a Nagy-Hideg-hegyre – 
útközben pallókkal, sziklákkal is meg 
kell küzdenünk, így ne egy kellemesen 
„lesétálható” túrára számítsunk. Innen 
a nyolc út kereszteződésében található 
Rakodón áthaladva, az országos kék és 
piros jelzés iránymutatása mellett ka-
paszkodhatunk fel a Csóványosra. En-
nél könnyebb, ám hasonlóan gyönyö-

rű utakon juthatunk fel nagymarosi 
indulással egy másik remek panorámát 
nyújtó magaslatra, a Hegyes-tetőre, 
ahol a Julianus-kilátóból járathatjuk 
végig tekintetünket a Dunakanyaron. 
A tengerszinthez közelebb, a Börzsöny 
lábánál találjuk Diósjenőt, mely szin-
tén kedvelt kirándulóhely, s autóval, 
busszal, vonattal is kiválóan megkö-
zelíthető.

Kevés figyelmet kap a turisták kö-
rében, így feltétlenül érdemes említést 
tenni a Tápió-vidékről, mely Pest me-
gye határánál, a fővárostól délkeletre 
fekszik, s területén kilenc tanösvény 
található. Farmosról a Sóvirág név-
re keresztelt tanösvényt közelíthetjük 

meg, ahol a szikes medencék különleges 
látványa vár ránk. A vidék kétségkívül 
egyik legkülönlegesebb része a vége-
láthatatlan nádas, valamint a tavak és 
folyók sokasága.

Ha a megye leghosszabb túraútvo-
nalát, a Pest Megyei Pirost választjuk, 
akkor egy 245 kilométeres útra vállal-
kozunk, melynek kiindulópontja Ve-
rőce, végállomása pedig Apajpuszta. 
Eközben áthalad a következő telepü-
léseken: Kosd, Rád, Vácduka, Sződ, 
Vácrátót, Őrbottyán, Vácegres, Gödöl-
lő, Isaszeg, Gyömrő, Péteri, Hosszú-
berek, Csévharaszt, Ócsa, Délegyháza, 
Dunavarsány, Szigetcsép, Szigetújfalu, 
Ráckeve, Dömsöd, Apaj. 

Fejlesztés a Transzbörzsöny kisvasúton
Vida Tünde

Új motorvonattal gazdagodott nyá-
ron a börzsöny keleti vidékét észak-
déli irányban átszelő transzbörzsönyi 
kisvasút, amelynek nyomvonalát idén 
tavasszal újították fel. A transzbörzsö-
nyi kisvasút Magyarország egyik leg-
látványosabb hegyi pályája.

A 2016-ban átadott hét kilométer hosz-
szú Márianosztra–Nagyirtáspuszta sza-
kasszal megvalósult a természetjárók 
több évtizedes álma, újra végigutazható 
a Szob és Nagybörzsöny közötti erdei 
vasúti hálózat teljes, 22 kilométer hosz-
szú vonala. A régi-új szakasz nyomvo-
nala nagyjából megegyezik az 1920-as 
években létrehozott és 1978 óta hasz-
nálaton kívüli régi pályáéval. Mind-
össze egy 800 méteres szakaszon, egy 
magánterület tulajdonosának kérésére 
kényszerültek módosítani a tervezők és 

a kivitelezők a korábban már jól bevált 
nyomvonalat. A transzbörzsönyi kisvas-
út Magyarország egyik leglátványosabb 
hegyi pályája, a vonala szűk patakmed-
rek mentén, sűrű erdőkben kanyarog, 
irányfordítóval és hármas hurokkal győ-
zi le a meredélyeket. Azonban a válto-
zatos vonalvezetés többféle üzemeltetési 
viszonyt jelent, s ez az oka annak, hogy 
a vonalon két helyen, Márianosztrán és 
Nagyirtáspusztán át kell szállni másik 

Fejlesztik a 
kerékpárutakat
bőven lehet találni kerékpározás-
ra alkalmas utakat Pest megyében. 
A kormány 30 milliárdos fejlesztési 
programja keretében a megye bicik-
liút-hálózatát is tovább kívánják fej-
leszteni. 

Az MTI körképéből kiderül: Pest me-
gyében például Budakeszin, Gö-
döllőn, Nyáregyháza térségében, 
Szigetszentmiklóson és Tápiószőlősön 
készülnek fejlesztésekre, és több tele-
pülésen biciklitárolók is épülhetnek 
majd. Jó néhány biciklis nagyberu-
házást terveznek. A megyében egye-
bek mellett a főváros és Szentendre 
között, Budapest és Dunakeszi között, 
Budapest−Érd−Százhalombatta, illetve 
Budapest és Etyek között készül majd 
rövidebb-hosszabb kerékpárút. 

szerelvényre. A jegykiadás a vonato-
kon is ehhez igazodik, tehát a három 
szakaszra külön-külön lehet megvásá-
rolni a menetjegyeket a szerelvények 
kalauzainál. A két közbeeső állomáson 
érdemes rövid pihenőt beiktatni a kö-
vetkező vonatig: büfé, biciklikölcsönző, 
rövid és jól járható turistautak várják a 
látogatókat. Látnivalókban sincs hiány: 
a Márianosztráról induló turistautakon 
a falu híres temploma mellett a Bör-
zsöny délkeleti sarkának számos hegye 
és völgye megközelíthető. Többnapos 
ott tartózkodáshoz ideális helyszín lehet 
a két éve újjáépült kisirtáspusztai tu-
ristaházak egyike, ami ugyan az erdők 
mélyén fekszik, a kisvasút mégis szinte 
a kapuban áll meg – ajánlja a turista-
magazin.hu. Szeptembertől a kisvasút 
átállt az őszi menetrendre, s eszerint 
csak szabad- és munkaszüneti napokon 
indulnak a járatok. 

Csodálatos tájakon kanyarog a kisvasút

Kökény Benő 
1948-ban született Cegléden. Szülővárosában 
szerzett mezőgazdasági technikusi képesítést.
A rendszerváltás előtt több munkahelyen is 
dolgozott, de a mezőgazdaságtól sosem távo-
lodott el. 1986 óta mezőgazdasági vállalkozó.
Nős, felesége pedagógus. Egy fiú és egy leány 
gyermekük van és két unokájuk. Tervei szerint 
lesz kinek átadni a pincekulcsot…

A Kökény és Fia Családi Borászat 
több versenyen ért el sikereket. Leg-
utóbb Magyarország legrangosabb 
és egyetlen akkreditált nemzetközi 
borversenyén, a Vinagora Borverse-
nyen Fischer Parti Rozé borával évek 
óta arany- vagy ezüstérmet nyer az 
Országos Miklós-napi Rozé borverse-
nyen. 2016 januárjában, a vajdasági 
Temerinben a Vince-napi nemzet-
közi borversenyről 1 nagyarany, 6 
arany- és 1 ezüstérmet hozott haza. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium által 
2016-ban kiadott Fehér- és Rozé Bor-
kiválóságok könyvében Chardonnay 
és Fischer Parti Rozé bora kiváló mi-
nősítéssel kapott helyet. 
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Pest megyében 100 aktív lakosra 24,3 időskorú ember jut, ami a korfa tekintetében országos összehasonlításban a legkedvezőbb adat.

önkéntesek a rászoruló időskorúakért
PászTor diána

Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza 
– ezen a három településen igyekszik 
minél több embernek segítséget nyúj-
tani a Magányos Időseket és Családo-
kat Segítő Alapítvány. Az aktivisták 
tanácsadással, rendezvényszervezés-
sel és a munkakeresők támogatásával 
próbálják megkönnyíteni a rászoru-
lók életét.
 
– Telefonon, interneten, postai levélben 
és személyesen is sokan kérik a segít-
ségünket, hetente hat-hét megkeresést 
is kapunk – mondja dr. Gligor János 
alapító. Elmondása szerint tanácsadói 
tevékenységük rendkívül sokrétű. – 
Gyakran fordulnak hozzánk olyanok, 
akiknek anyagi problémáik akadnak, 
de a jogi konfliktusokban is szívesen 
nyújtunk segítséget, jogász támogatónk 
ellenszolgáltatás nélkül ad tájékoztatást. 
Leggyakrabban eltartási szerződés, örö-
kösödési és ingatlanügyek, kilakoltatás 
kapcsán keresnek fel bennünket.

Nem csak a törvények, rendeletek 
útvesztőiben kalauzolják el az időse-

ellátás – klubtagjainkat saját gépjármű 
szállítja otthonukból intézményünkbe. 
A gödi Idősek Klubja 1977 szeptembere 
óta működik, jelenleg 30 férőhellyel.

− Milyen tárgyi feltételekkel?
− A klubnak otthont adó épület tö-

megközlekedéssel jól megközelíthető, 
a Dunához közel eső, csendes utcában 
található. A klub technikai felszereltsé-
ge kiemelkedőnek mondható, az élet-
kori sajátosságoknak messzemenőkig 
megfelel. Éppen ebben a hónapban si-
került új bútorzatot vásárolni időseink 
részére.

− Az említetteken kívül mely egyéb 
szolgáltatások biztosítottak az idősek 
számára?

− Napi háromszori étkezés, kéthe-
tente fodrász, havonta pedig lábápo-
lási szolgáltatás vehető igénybe. Heti 
két alkalommal látogat el hozzánk a 
gyógytornát tartó szakember, hetente 
egyszer pedig gyógymasszőr keze alatt 

ket. – Egészségügyi és családi problé-
mák esetén is várjuk azokat, akik nem 
tudják, kihez forduljanak a gondjaik-
kal. Kapcsolatban állunk a megfelelő 
szervekkel, így a családvédelemmel és 
a rendőrséggel is. Emellett azoknak is 
igyekszünk segítséget adni, akiknek 
a magány komoly lelki problémákat 
okoz. Őket a kapcsolatrendszerünkön 
keresztül támogatjuk, például megis-
mertetjük a helyi nyugdíjasklubokkal.

A segítségnyújtásban fontos szere-
pet kapnak a rendezvények. Az alapít-
vány fennállása óta, immár nyolcadik 
éve rendezik meg az Idősek Világnapja 
alkalmából jótékonysági délutánju-
kat, melyen a kulturális, szórakoztató 
programok mellett adományosztásra 
is sor kerül. – Az elmúlt években főleg 
ruhákat, cipőket, háztartási eszközöket 
kaptak a rászorulók, ám idén élelmiszer-
csomagokat állítottunk össze. Ingyenes 
egészségügyi szűrések szervezésével is 
támogatják a közösséget, s az önkor-
mányzattal is próbálnak aktívan együtt-
működni. Senior Álláskereső Klubjuk 

havi rendszerességgel tart foglalkozást. 
Alapvetően a középkorúak és az idősek 
segítése a céljuk, de a fiatalokat is várják 
az összejöveteleiken. – Ezeken a délutá-
nokon egy álláslistát kapnak a megjelen-
tek, melyről válogathatnak, de potenciá-
lis munkaadókat is gyakran meghívunk. 
Szerény mértékben elméleti felkészítést 
is biztosítunk az álláskeresőknek, itt az 
önéletrajz összeállítását, az állásinterjún 
való megjelenés módját taglaljuk.

Dr. Gligor János szerint sokkal több 
embernek lenne szükségük rájuk, ám 
kollégái társadalmi munkában, egyéb 
elfoglaltságaik mellett, erőn felül tel-
jesítenek, lehetőségeik ezáltal korláto-
zottak. – Nagyon várjuk a segítséget 
mindazoktól, akik hozzá tudnának já-
rulni ahhoz, hogy minél több rászoruló 
életén könnyíthessünk. 

ÌAz alapítványról minden infor-
mációt megtalálnak a 

www.misaalapitvany.eoldal.hu 
honlapon. Adományozás kapcsán a 
következő telefonszámon kaphatnak 

információt: 06-24-486-023.

Az Idősek Klubjának épülete Gödön
 fotó: bea istván

központ nélkül is aktív klubélet a megyében

PászTor diána

– Sajnos nem érkezik utánpótlás, azok-
nak, akik napjainkban vonulnak vissza 
a munkavégzéstől, már nincs igényük 
az olyan jellegű szerveződésekre, prog-
ramokra, melyeket mi nyújtani tudunk 
– kezdi dr. Dudás Jenőné, a Magyar 
Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos 
Szövetségéhez tartozó Pest megyei tag-
szervezet elnöke, mikor arról kérdezzük, 
miért visszafogottabb az aktivitásuk.

 – Budapest elszívó hatása is erős, s az 
sem könnyíti meg a helyzetet, hogy míg 
más megyékben van egy minden szeg-
let számára jól megközelíthető székhely, 
addig itt nehézkesebb a kapcsolattartás 
az egyes kistérségek, települések között.

Panaszkodni ugyanakkor nincs mi-
ért, hiszen az egyes klubok igen gazdag, 
változatos programkínálattal örvendez-
tetik meg tagságukat. Dr. Dudás Jenőné, 
akit a NYOSZ elnöke tavaly díszok-
levéllel tüntetett ki munkájáért, a me-
gyei tagszervezet mellett egy nyugdíjas 

Ők azt bizonyítják, hogy a közös éneklés megfiatalítja a lelket fotó: bea istván

Pest megye 65 év felett
Ìfolytatás az 1. oldalról
Általánosan jellemző, hogy a Buda-
pesthez közeli területeken magasabb 
összegű nyugdíjakkal találkozunk, míg 
a fővárostól távolodva, s különösen 
a megye déli részén (Ceglédi, Dabasi, 
Nagykőrösi, Ráckevei járás) a 110 ezer 
forint alatti nyugdíjak a jellemzőek.

A házi segítségnyújtás rendszere 
2014-től kezdődően átalakult, jelenleg 
két tevékenységi körre, a szociális segí-
tésre, valamint a személyi gondozásra 
oszlik ez az alapszolgáltatási forma. A 
gondozottak a mindennapi teendők le-
bonyolítása, így például a bevásárlás, a 
gyógyszerek kiváltása mellett a személyi 
higiénia, valamint a lakókörnyezet tisz-
taságának fenntartása kapcsán is kér-
hetnek segítséget a gondozóktól, akik 
akár mosdatással, hajvágással, öltözte-
téssel, favágással is készek hozzájárulni 
ahhoz, hogy a magukra maradt idősek 
is emberhez méltó körülmények között, 
egészségesen, tisztaságban éljenek. A 
legfrissebb, 2015-ös adatok szerint házi 

segítségnyújtást 3185 ember vett igény-
be megyénkben az adatfelvétel idején. 
Szociális segítéssel és személyi gon-
dozással  számos központ foglalkozik 
Pest megyében, így a Ceglédi Kistérségi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ, a Humán Szolgáltató Központ 
Üllőn, a gödi Alapszolgáltatási Központ 
– melynek vezetőjével lapunkban inter-
jút is olvashatnak –, vagy a nagykátai 
Kistérségi Gondozási Központ. A szoci-
ális ellátásokról szóló törvény alapján 
– melynek egyes rendelkezéseit a 2015. 
évi CXXXXIII. törvény módosította – az 
intézmények határoznak arról, hogy az 
igénylők számára indokolt-e a szociális 
segítés vagy a személyi gondozás. 

A házi segítségnyújtás mellett 
érdemes említést tenni a szociá-
lis étkeztetésről, valamint az idősek 
nappali ellátásáról is. Előbbit 6675 
rászorulónak biztosították tavaly, míg 
utóbbi szociális ellátási formában 
1454-en részesültek.

Bár a teljes térség ösz-
szefogása nem egysze-
rű feladat, s így az egész 
megyét mozgósító esemé-
nyek, programok kevés-
sé jellemzőek, az egyes 
településeken, régiókban 
remek kezdeményezések-
kel, lehetőségekkel talál-
kozhatunk. A Pest megyei 
nyugdíjas élet két kiemel-
kedő személyiségével, dr. 
Dudás Jenőnével és Cser 
Jánossal beszélgettünk.

pedagógusok számára létrehozott klub 
vezetője is, mely monori találkozóin, 
rendezvényein várja a városi és kör-
nyékbeli érdeklődőket. 

– Büszkén mondhatom, hogy számos 
érdekes programot szerveztünk már az 
elmúlt években. Híres szerzőket, szak-
értőket hívunk meg beszélgetésekre, 
nemrég Tamási Áron születésnapjáról 
emlékeztünk meg közösen. Emellett per-
sze kötetlenebb időtöltésre is van mód, 
gyakran készítünk például süteménye-
ket is. Ám nem csupán nálunk található-
ak sikeres kezdeményezések, a teljesség 
igénye nélkül említhetném a maglódi, 
gödi klubokat is, ahol szintén remek 
programlehetőségekkel várják az időse-
ket. Van, ahol a kulturális programokra 
helyeződik hangsúly, míg másutt a ter-
mészetjárásé a főszerep, attól függően 
persze, hogy a tagságnak mire van igé-
nye. Százhalombattán is serénykednek 
a helyi csoportok, az Őszidő Nyugdíjas-

Idősgondozás a gödi központban

WaLTer BéLa

− Milyen szociális területeken lát el 
feladatokat az ön által vezetett intéz-
mény?

− Az Alapszolgáltatási Központ kere-
tein belül működik Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat, házi gondozás, szociális 
étkeztetés, jelzőrendszeres segítségnyúj-
tás, és Idősek Klubja is várja az ellátot-
takat Gödön.

− Hogyan vesznek részt az idősgon-
dozásban?

− Klubunk az igénylők részére szo-
ciális, egészségi és mentális állapotuk-
nak megfelelő szolgáltatást nyújt, kö-
zösségi programokat szervez, valamint 
helyet biztosít a közösségi szervezésű 
összejöveteleknek, csoportoknak. Ren-
delkezünk a közösségi együttlétre, a 
pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a 
ruházat tisztítására, az étel melegítésé-
re, tálalására és elfogyasztására szolgá-
ló helyiségekkel. Heti öt napon keresz-
tül, napi nyolc órában biztosított ez az 

klub vezetője, Cser János közvetlenül azt 
követően áll rendelkezésünkre, hogy egy 
rendkívül tartalmas, egész napos prog-
ram után elbúcsúzott a székesfehérvári 
testvéregyesületük képviselőitől: 

– A 150 főt számláló tagságunk jelen-
tős része aktív, az érdeklődéssel sosincs 
probléma. Rengeteg színházlátogatást, 
kirándulást szervezünk, s az sem ritka, 
hogy egy programra hatvanan jelentkez-
nek. Időnként felkeresünk fürdőhelyeket, 
nagyobb városokat, ahol egy-egy napot 
eltöltve ismerkedünk a nevezetességek-
kel. Nemrég egy komolyabb, négynapos 
utazást is szerveztünk Kárpátaljára – so-
rolja a kikapcsolódási lehetőségeket. A 
székesfehérvári látogatókkal sem szakad 
meg a kapcsolat. – Bár jártunk már a 
koronázóvárosban, az elmúlt napot vá-
rosunkban töltő Videoton Nyugdíjasklub 
meghívásának is természetesen eleget 
teszünk majd, hiszen biztosan tudnak 
újat mutatni. Százhalombattán járva ők 
is megbizonyosodhattak arról, hogy ez 
a hely nem csupán a Dunamenti Erőmű 
miatt érdekes.

Báljaik, rendezvényeik révén szoro-
san kapcsolódnak a városi élet vérke-
ringéséhez is. 

– A polgármesteri hozzáállás, támo-
gatás sokat segít ebben – mondja Cser 
János, akinek a vezetésével most több 
helyi nyugdíjas-szervezet is egyesülni 
készül. Korábban a Pest megyei NYOSZ-
tagszervezet elnöki tisztje is felmerült a 
nevével kapcsolatban, ám pillanatnyi-
lag a százhalombattai ügyek kellőkép-
pen lekötik a figyelmét. – A tagságunk 
ezzel a lépéssel 250 főre nőhet, már eny-
nyi ember igényeinek is nagyon nehéz 
megfelelni, egy egész megye összefogá-
sa rengeteg feladattal járna. 

Az Idősek Világnapja apropóján arra voltunk kíváncsi-
ak, hogy egy Pest megyei kisváros e témában érintett 
szociális intézménye milyen segítséget és gondoskodást 
tud nyújtani az ezekre rászoruló idős polgárainak. Tóth 
Ildikóval, a gödi Alapszolgáltatási Központ vezetőjével 
beszélgettünk.

Egy vidám hangulatú kerti partira bármikor kaphatóak a nyugdíjas korúak

MEGHÍVÓ
a Pest Megyei Civil Információs Centrum 

partnerségi információs napjára
az irodának is helyt adó Soli Deo Gloria Közösségi Házba 

november 9-én 14 órára.

Az információs nap meghívott vendégei Pest megye polgármesterei, 
a civil referensek, a szakmai szervezetek előadói, a választókerületek 

országgyűlési képviselői és természetesen a civil szervezetek képviselői, 
tagjai, de nyitott minden érdeklődő előtt. 

Az első vendégelőadó mutatja be az új Elektronikus Pályázói Tájékoztató 
Felületet (EPTK), és ad lehetőséget megbeszélésre 

az Emberi Erőforrások Minisztériumából. 
A kulturális közfoglalkoztatási programról Dénes-Varga Zsuzsanna, 

a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Pest Megyei Irodájának 
osztályvezetője beszél és válaszol a közönség soraiból feltett kérdésekre. 

A közfoglalkoztatás adminisztrációs kérdéseinek/problémáinak 
megoldására terveink szerint a Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályvezetője, Schwarz Gáspár lesz segítségünkre. 
A Pest Megyei Civil Információs Centrum együttműködő partnere 

az újhartyáni „Hercel” Sváb Hagyományőrző Egyesület 
közmunka-tapasztalatairól Hornyákné Fajth Teréz elnök ad beszámolót.  

Tekintettel arra, hogy a Centrumot működtető Isten Szolgálatában 
Református Missziói Alapítvány idén ünnepli alapításának 

25. évfordulóját, a születésnapi köszöntőre Bóna Zoltán országgyűlési 
képviselőt kértük fel. Az ünnepi hangulatot Teleki Miklós orgonaművész 

játéka, illetve torta és pezsgő biztosítja. Zárszót a kuratórium elnöke 
vagy megbízottja mond. 

A rendezvényen ingyenes! Szeretettel hívjuk és várjuk mindannyiukat!

Civil Információs Centrum vezetősége

fiatalodhatnak a klubtagok. Segítjük 
továbbá a klubtagokat az egészségügyi 
alap- és szakellátáshoz való hozzáju-
tásban (háziorvoshoz, szakrendelőbe 
szállítást, gyógyszerfelíratást). Havonta 
közösen köszöntjük a név- és születés-
naposokat, továbbá megszervezzük az 
állami, az egyházi és az egyéb tradicio-
nális ünnepek közös megtartását.

− Készülnek-e külön programmal az 
Idősek Világnapjára?

− Igen, Göd Város Önkormányzatá-
nak és a Szociális Bizottság támoga-
tásával ez alkalomból Gödön a Duna-
part Nyaralóházak színháztermében 
szervezünk nagyszabású ünnepséget, 
amelyre szeretettel várunk minden ci-
vil szervezetet és idősellátásban részt 
vevő kollégát. 
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1) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Zebegény község Önkor-
mányzata 2627 Zebegény, Árpád u. 5.
2) Lebonyolító neve, székhelye: Zebegény Község Polgármestere 
2627 Zebegény, Árpád u. 5.
3) Pályázat célja: Zebegény község Önkormányzatának tulajdonát 
képező 89/2. hrsz.-ú, 688 m2 területű önkormányzati ingatlan érté-
kesítése. Az eddig kihasználatlan terület hasznosítása. 
4) A pályázat jellege: Nyilvános, egyfordulós
5) Pályáztatásra kerülő ingatlan: A zebegényi ingatlan nyilván-
tartás szerinti 89/2. hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület, 688 m2 terü-
letű ingatlan.
6) Az ajánlatok benyújtásának helye, módja, határideje: 
Zebegény község Önkormányzata 2627 Zebegény, Árpád u. 5. A 
pályázatok személyesen vagy postai úton nyújthatók be két pél-
dányban. A borítékra írják rá „Ajánlat 89/2 hrsz.-ú ingatlan meg-
vásárlására”. A benyújtási határidő: 2016. október 24., hétfő 12.00 
óra. A postai úton benyújtott pályázatot úgy kell postára adni, hogy 
a benyújtási határidőig Zebegény Község Önkormányzatához meg-
érkezzen.
Érvénytelen az ajánlat, melyet a benyújtási határidő eltelte után 
nyújtottak be, vagy amely pályázat nem felel meg a versenytárgya-
lási felhívás feltételeinek.
7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó ajánla-
tához 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a 
nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írás-
ban közli, hogy az eljárást eredménytelennek minősíti. Az ajánlati 
kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor 
kezdődik.
Az ajánlattevő nem tilthatja meg a következő adatok, tények nyil-
vánosságra hozatalát: név (cégnév), lakóhely (székhely), olyan tény 
vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül.
8) Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem 
kér.
9) Bontási eljárás helye, módja, időpontja: Márianosztrai Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Zebegényi Kirendeltsége 2016. októ-
ber 26., szerda 15.00 óra. A beérkezett ajánlatok felbontása nyil-
vánosan történik.

10) A pályázatok elbírálásának szempontja: Összességében leg-
kedvezőbb ajánlat (vételi ár, egyéb bevételek, munkahelyteremtés, 
turisztikai vonzerő növelése, településképhez illeszkedés stb.)
A vételi ár a kiíró által meghatározott minimális összege 4.040.000 
Ft. (5.875,- Ft/m2). 
Licitlépcső: 500 Ft/m2. 
11.) A versenytárgyalással kapcsolatos tájékoztatást adó sze-
mély neve és telefonszáma: Hutter Jánosné polgármester, 06-27-
571-510
12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a versenytárgyalási felhívás 
feltételeinek elfogadására;

- a nettó és bruttó ajánlati árat;
- a pályázattal megvalósítani kívánt célokat;
- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál 

nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírá-
si címpéldányát;

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok;
- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely információi közöl-

hetőek a többi ajánlattevővel;
- annak meghatározását, hogy ajánlattevő hozzájárul-e a többi 

ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz.
13.) Pályázati biztosíték: A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az 
ajánlatok benyújtása során.
14.) Pályázatok elbírálása: 2016. október 27., csütörtök 16.00 óra
15.) Egyéb információ: 
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a hely-
színen megtekinthető. 

- A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást 
akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilvánítja.

- A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlatevő visszalé-
pése esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő helye-
zettjével szerződést kössön.

- A pályázati eljárásban csak olyan jogi, illetve természetes sze-
mély vehet részt pályázóként, akinek semmilyen jellegű tarto-
zása (adó, bérleti díj stb.) Zebegény község Önkormányzatával 
szemben nem áll fenn.

A civil szervezetek mellett önkormány-
zatok is csatlakoztak az egyesülethez, 
Pest megyéből elsőként a Pest Megyei 
Önkormányzat. Az egyesület legutóbbi 
közgyűlésen dr. Szabó Tamás elnök el-
mondta, hogy fordulóponthoz érkezett 
az egyesület, melynek tagsága eddig 
civilekből állt, az elmúlt hónapokban 
viszont közel félszáz önkormányzat 
csatlakozott hozzájuk az országból. A 
települési önkormányzatok között ki-
lenc Pest megyei található: Budajenő, 
Budakeszi, Hévízgyörk, Kemence, Ke-
repes, Kistarcsa, Pilisszentkereszt, Telki, 
Zsámbék. Az egyesület elnökségének 
elképzelése, hogy a Mária-út által érin-
tett, több mint 400 magyarországi tele-
pülés önkormányzata is csatlakozzon az 
egyesülethez. 

– A Mária-úthoz csatlakozás fon-
tos számunkra, hiszen a hit, a vallás 
mindennek az alapja. A megkeresést 
szívesen vettük, hiszen a Galga menti 
településen élők többségének életében 
a hit ma is fontos tényező, ami testi és 
lelki építkezést egyaránt jelent – mond-
ta Bazan Tibor, Hévízgyörk polgármes-
tere. A zarándokút részeként a település 
hazai és nemzetközi kitekintésben is 

Már önkormányzatok is csatlakoztak
 kuLtuRÁLis öRökségek ListÁjÁn a zaRÁnDokút

A Mária zarándokút felkerült a kulturális örökségek listájára.  A Mária Út Közhasz-
nú Egyesület célja a Közép-Európa Szűz Mária-kegyhelyeit összekötő Mária út–Via 
Mariae zarándok- és turistaút létrehozása Magyarországon. 

ismertebb lesz. A zarándoklat fellen-
dítése egyfajta turisztikai kitörési pont 
lehet Pest megyében, hiszen a ven-
dégéjszakák remélt gyarapodásából, a 
zarándokút mentén lévő településeken 
történő fogyasztásból, vagy például a 
kegytárgyak eladásából származó be-
vételre hosszú távon építhetnek az ön-
kormányzatok. A mozgalom támogatá-

sa mellett szól az is, hogy a világban 
és hazánkban évről évre gyarapszik a 
zarándokok száma, s a vallási okokból 
útnak indulók új zarándokutakat ke-
resnek. A megyei idegenforgalom ilyen 
irányú pezsdülése új munkahelyeket is 
teremthet. Az egyesület legutóbbi köz-
gyűlésén dr. Szabó Istvánt elnökségi 
tagnak választotta. 

A megyei önkormányzat mellett kilenc település is csatlakozott a szervezethez

rövidebb idő alatt használhatja fel 
Pest megye azt a 80 milliárd forintot, 
amelyet a kormány ítélt oda még jú-
niusban a települések és vállalkozások 
fejlesztésére. A nyári döntéshez képest 
azonban szeptember végén kiderült, 
felgyorsulhat a forrás felhasználása, 
egyúttal a fejlesztések is. 

A kormány júniusban döntött arról, 
hogy a Pest megyei önkormányzatok 
és a megye területén lévő vállalkozá-
sok fejlesztései a 2016-2021 közötti 
időszakban összesen 80 milliárd forint 
célzott pénzügyi támogatásban része-
sülnek a központi költségvetés terhére. 
Akkor az látszott, hogy 2016-ban 2 mil-
liárd, 2017-ben 14 milliárd, 2018-2021 
között évi 16 milliárd forintot biztosít 
a kormány részben az idei költségvetés 
módosításával, illetve 2017-2021 között 
az adott év költségvetésének tervezése 
során. A mostani döntéssel az alapvető 
célok nem változtak. Vagyis továbbra 
is a Pest megyei területfejlesztési kon-
cepcióban megfogalmazott stratégiai 

a kormány támogatásával 
felgyorsulhatnak a fejlesztések

célokkal összhangban, a közvetlen vál-
lalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalko-
zások működési feltételeit és környe-
zetét javító fejlesztések, a turizmus, a 
lemaradó térségek komplex fejlesztése, 
a munkaerő mobilitását elősegítő közle-
kedésfejlesztés, az önkormányzati köz-
feladat-ellátás infrastrukturális feltéte-
leinek javítása, valamint a települések 
infrastrukturális ellátottságának javítá-
sa érdekében használható fel az összeg 
a következő években. 

A határozat alapján változott a forrás 
felhasználásnak ütemezése. Így 2016-
ban 5 milliárd forintig, 2017-ben 25 
milliárd forintig, míg 2018-ban 50 mil-
liárd forintig vállalhat kötelezettséget a 
Nemzetgazdasági Minisztérium a célok 
megvalósítására. A határozat azt is rög-
zíti, hogy a személyi és dologi költsé-
gek finanszírozására a nemzetgazdasági 
miniszter 2016-ban legfeljebb 60 millió 
forint, 2017-től pedig legfeljebb évi 110 
millió forint támogatást biztosítson a 80 
milliárd forint célzott pénzügyi támoga-
tás terhére. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÁLLÁSLES

Készül a Pest megyei TOP100
A Cosmo Média Kft. arra vállalkozott, hogy a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságával, 
valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövet-
sége Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezetével 
együttműködésben kiadja a Pest Megye TOP 100 című 
kötetet, amelyben számos hasznos információ, gazdasági 
adatsor mellett bemutatkozási lehetőséget kapnak a me-
gye legnagyobb, legsikeresebb vállalkozásai.

A Pest Megye TOP 100 című exkluzív kiadvány 68 oldalon 
jelenik meg, és a 2016. november 25-i VOSZ Regionális 
Prima Gála és Regionális Év Vállalkozója díjátadó ünnepi 
rendezvényen kerül bemutatásra.

További információk:
Telefon: 1/201-7708 munkanapokon 

9,00 és 15,00 óra között
E-mail: titkarsag@cosmomedia.hu

TOPPEST MEGYE

1OO
A megye legnagyobb vállalkozásai

2016

A VISEGrádI NÉGyEK agrárkamarái nem támogatják az EU és Kanada közötti 
szabadkereskedelmi megállapodást. Az EU és az Amerikai Egyesült államok között 
előkészítés alatt álló szabadkereskedelmi egyezmény kapcsán pedig szorgalmazzák, 
hogy az Európai Unió zárja ki a mezőgazdasági és az élelmiszeripari ágazatot a 
tárgyalásokból. A résztvevők a mezőgazdasági piacok helyzetéről is egyeztettek. Véle-
ményük szerint visszalépés a tejtermelés csökkentésére nyújtott támogatás, az Euró-
pai Bizottságtól pedig valódi intézkedéseket várnak a nehéz helyzetben lévő ágazatok 
megsegítésére. A képen balról jobbra: Wiktor Szmulewicz, a lengyel Agrárkamarák 
Nemzeti Tanácsa elnöke; Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke; 
Milan Semancík, a Szlovák Élelmiszeripari és Agrárkamara elnöke és Václav Hlavácek, 
a Cseh Köztársaság Agrárkamarájának alelnöke. fotó: nak

okosparkolás 
szentendrén 
Szentendre városvezetése az elmúlt 
években sokat tett a parkolási lehe-
tőségek bővítéséért, ám szükségesnek 
látszott az is, hogy az új parkolóhe-
lyekről információt kapjanak a város-
ba látogatók. 

A város és a ZTE Hungary Kft. közös cél-
ja az „okosparkolási zóna” elindításával 
az, hogy csökkenjen a szabad helyeket 
hosszan kereső autósok száma. Maga 
a rendszer hatvanhat, a parkolóhelyek 
aszfaltjába süllyesztett érzékelőből áll. 
Ezek rögzítik a parkolás tényét, jelzik 
három alállomáson keresztül a központi 
alkalmazásnak, amely végül a felhasz-
nálóhoz juttatja az információkat. Az 
alkalmazás a Google-térkép segítségével 
rávezeti az autóst a szabad parkolóhely-
re, tájékoztatja a díjfizetési időszakról, 
a díj mértékéről, s előkészíti számára a 
parkolást kezdeményező SMS-t oly mó-
don, hogy beírja a rendszámot, a vonat-
kozó parkolási zóna számát az ügyfél 
telefonszolgáltatójának előhívószámá-
val együtt. A ZTE Hungary Kft. smart 
city projektje már több mint 40 ország-
ban van jelen, s a cég irányításával több 
mint 140 városban alakítottak ki okos 
megoldásokat. Verseghi-Nagy Miklós 
polgármestertől megtudtuk, hogy öröm-
mel mondtak igent a felkérésre, mert 
a kezdetektől fogva biztos volt benne, 
hogy Szentendre számára fontos és 
hasznos lesz ez a fejlesztés. 
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aMBrus GáBor

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Sportért Felelős Államtitkársága révén 
létrehozott és a Magyar Diáksport Szö-
vetség által koordinált programot máso-
dik alkalommal rendezték meg Vácott, s 
az esemény a harmadik őszi állomása 
volt a megyei sportágbemutatókból álló 
I. pillérnek.

Máthé Vivien, a Magyar Diáksport 
Szövetség közép-magyarországi regi-
onális irodájának vezetője elmondta, 
hogy 15 sportággal ismerkedhettek meg 
a fiatalok. „A 13 kiemelt sportág mel-
lett az ökölvívás és a labdarúgás is jelen 
volt, s 960 gyerkőc jött el. Többen nem 
is nagyon lehettek volna, mert ennyi 
a csarnok befogadóképessége. Szinte 
valamennyi gyerek minden sportágat 
kipróbált, köszönhetően annak, hogy 
a szakemberek, akik bemutatták sport-
ágaikat, igyekeztek aktívan bevonni a 
diákokat” – nyilatkozott a váltóban vi-
lágbajnok öttusázó.

Máthé Vivien hangsúlyozta, hogy 
nem volt rivalizálás a sportágak között, 
hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy 
a gyerekek minél többet mozogjanak. 
Vác második alkalommal adott otthont 
az eseménynek, ugyanis már a tavalyi 
tapasztalatok is igen pozitívak voltak.

Vácon járt „a sport legyen a tied”!

„Az elmúlt évi bemutatkozás után 
megkérdeztük az érintett sportágak kép-
viselőit, és sokan jelezték, hogy a prog-
ram hatására sok gyerek jelentkezett 
náluk és kezdett el sportolni. Nyilván az 
eredmény majd hosszú távon jelentke-
zik, de mindenképpen szeretnénk erről 
egy statisztikát készíteni” – fogalmazott 
Máthé Vivien.

A rendezvényen jelenlegi és volt 
sportolók, valamint sportszakemberek is 
megjelentek, a riói paralimpikonok kö-
zül Csonka András ezüstérmes asztalite-
niszező, Keresztesi Erika, Kálmán Krisz-
tina, Kanyó Zsolt atléták, Szikora Gyula 
edző, valamint Hirling Zsolt világ- és 
Európa-bajnok, továbbá Galambos Pé-
ter világbajnoki ezüst- és bronzérmes 
evezős. Ott volt Németh András, a Vác 
női kézilabdacsapatának jelenlegi edző-
je, többszörös magyar és osztrák bajnok 
mesteredző, aki a magyar női kézilabda-

válogatottat három világbajnokságon 
és két Európa-bajnokságon irányította, 
és 2005-ben világbajnoki ezüstérmet 
nyert, illetve Csank János mesteredző, a 
Vác VLSE szakmai igazgatója, a magyar 
labdarúgó-válogatott volt szövetségi 
kapitánya. A Sport legyen a Tied! prog-
ram fő célkitűzése, hogy országszerte 
segítse a sport beépülését a gyermekek 
mindennapjaiba, előmozdítva ezzel 
a közreműködő sportági szövetségek 
utánpótlás-bázisának növekedését. A 
program három pillérre épül. Az elsőben 
megyei színtéren bemutatókra kerül sor, 
tavaly húsz ilyen eseményen 15 ezer 
gyereknek volt lehetősége a sportágak 
kipróbálására. Ezt követi az iskolákban 
megvalósuló sportági bemutatósorozat. 
A harmadik pillér a szövetségek által 
500 millió forint értékben beszerzett 
eszközcsomagok kihelyezése a közne-
velési intézményekbe. 

A „Sport Legyen a Tied!” váci rendezvényén közel 1000 gyermek ismerkedhetett meg 
a különböző sportágakkal, és próbálhatta ki őket  fotó: medgyesi eszter 

A megyei sportágbemu-
tatók sorában Vácra láto-
gatott el A Sport Legyen a 
Tied! programsorozat, ahol 
az érdeklődők világ- és 
Európa-bajnokokkal, volt 
szövetségi kapitányokkal 
találkozhattak. 

meGTeLT a csarNOk sPOrTOLó GyerekekkeL Hét Pest 
megyei érem 
a paralimpián
PML

Hét érmet gyűjtöttek a Pest megyei te-
lepüléseken élő sportolók a XV. nyári 
paralimpián Rio de Janeiróban. 

Az ötkarikás játékok után megren-
dezett sporteseményen a 43 fős ma-
gyar küldöttség egyetlen aranyérmét a 
tahitótfalui Tóth Tamás szerezte, aki az 
S9-es sérültségi kategóriában 100 méte-
res hátúszásban bizonyult a legjobbnak. 
A 24 éves versenyző 100 méteres gyors-
úszásban is felállhatott a dobogóra, itt 
harmadik lett.

A legtöbb medál, szám szerint három, 
az érdi Krajnyák Zsuzsanna nyakába ke-
rült kerekesszékes vívásban. Ő a szintén 
érdi Dani Gyöngyivel csapatban tőrben 
ezüst-, párbajtőrben pedig bronzérmes 
lett. Krajnyák Zsuzsanna tőr egyéniben 
ugyancsak a harmadik helyen végzett.

A paralimpiára fokozottan érvényes 
az olimpia egyik jelmondata, miszerint 
nem a győzelem, hanem a részvétel a 
fontos. Ezért mindenképpen fontos meg-
emlékezni a többi Pest megyei résztve-
vőről is: a váci Kálmán Krisztina hatodik 
lett súlylökésben, a váci Keresztesi Erika 
hetedik a 400 méteres síkfutásban, a fóti 
Mató Gyula kilencedik kerekesszékes 
vívásban, a törökbálinti Szabó Nikolett 
ötödik cselgáncsban, a vecsési Varga 
Katalin pedig ötödik parakajakban. 

VENDÉGVÁRÓ

dr. seBesTyén BeáTa

Napjainkban egyre nagyobb teret hó-
dít az egészséges életmód. Mindenki 
szuperkarcsú, hihetetlenül egészséges 
szeretne lenni, és természetesen mie-
lőbb. Az interneten számos fogyókúrás 
módszer, diétás tanács kering, amelyek 
egytől egyig arról győzködnek, hogy 
„vágj bele, egy-két hét, és az életed egy-
ből megoldódik!”  Egy ötnapos csuda 
csoda tojásdiétával máris olvadnak ró-
lad a kilók, és mire nyaralni indulsz, már 
Jennifer Aniston alakjához közelít a tiéd 
is. Majdnem. Igen ám, a probléma csak 
az, hogy ezek a módszerek nem sze-
mélyre szabottak, és sokszor nélkülöz-
nek minden tudományos alapot. Éppen 
ezért nagyon veszélyesek is lehetnek. 

A változások megvalósításához sze-
rencsére egyre többen képzett szakem-
ber által vezetett életmódprogramot 
vesznek igénybe, ami bár nem kecsegtet 
az „egy hét múlva pompás testet kapok” 
ígéretével, de hosszú távon minden-
képp kifizetődőbb. Az elhízás kezelé-
se multidiszciplináris feladat, hiszen 
számos társbetegség kísérheti, például 
endokrin, szív- és érrendszeri, anyag-
csere-, mozgásszervi vagy gyomor-
bélrendszeri betegségek. Valamennyi 
kísérőbetegség esetében igaz, hogy el-
sősorban a kiváltó okot, az elhízást kell 
kezelni. Fontos tehát, hogy szakemberre 
bízzuk magunkat, aki segít a személy-
re szabott, optimális, hosszú távon is 
tartható fogyásban. A testtömeg tar-
tós csökkentéséhez, eléréséhez javítani 
kell a táplálkozáson, és napirendünkbe 
illesztve fokozni kell a mozgást is. A 

Duci kisgyerekből tévés műsorvezető
csak ÉLeTmóDVáLTássaL LeHeT TarTós ereDmÉNyT eLÉrNI

Láttak már kövér stewardesst? És dundi dietetikust? De mintha a multik is kizárólag csak karcsú titkárnőket al-
kalmaznának… Ha pedig valahol teljességgel kizárt a túlsúly, az a képernyő. A tévékamera állítólag amúgy is 
„kövérít”, szóba sem jöhet a teltkarcsú riporterjelölt. Igaz, ma már Kocsis-M. Brigittának, a köztévé csinos műsor-
vezetőjének is darázsdereka van, de nem volt ez mindig így. Fél év alatt 45 kilót adott le, tudatosan. Túlságosan 
is céltudatosan, ami nem mindig kifizetődő.

hirtelen, átgondolatlan, radikális dié-
ta nem ajánlott, mert a táplálékbevitel 
drasztikus megszorítása alultápláltság-
hoz vezethet, pláne ha nem figyelünk a 
táplálék minőségére, összetételére. Fon-
tos tehát, hogy az összkalória-bevitel 
csökkentését úgy célozzuk meg, hogy 
közben változatosan étkezünk, és napi 
két liter folyadékot fogyasztunk. Célsze-
rű étkezési naplót is vezetni: egyrészt, 
hogy mi is pontosan lássuk, hol buj-
kálnak a felesleges falatok, másrészt a 
szakember is ellenőrizni tudja, hogyan 
követjük a mindennapokban a megbe-
szélt diétát. A folyamatos kis lépések 
segítségével aztán észre sem vesszük, és 
rutinná válik az egészséges élet. Keve-
sen gondolnák a Duna Word csatornán 
futó Novum című tudományos maga-
zinműsor csinos háziasszonyáról, Ko-
csis-M. Brigittáról, hogy sokáig komoly 
testsúlyproblémákkal küzdött.

– Úgy tudom, duci kisgyermek vol-
tál…

– Az nem kifejezés! Tizenhárom éve-
sen több mint 95 kiló voltam. Az osz-
tálytársaim kiközösítettek, csúfoltak, 
én voltam a „dagadt stréber lány”. Úgy 
döntöttem, ez így nem mehet tovább. 
Fél év alatt 45 kilót fogytam: gyakor-
latilag nem ettem. Ma már tudom, hogy 
nem feltétlenül ezek az extrém megol-
dások a legjobbak, de akkor végtelenül 
el voltam keseredve.

– Azért ez így elég drasztikusan hang-
zik: fél év alatt 45 kg?

– Az is volt, nem tudtam leállni, és 
csúnyán belecsúsztam az anorexiába. 

Több mint tíz évbe telt, és szakember 
segítségét is kellett kérnem, hogy vala-
hogy kijöjjek az állandó testképzavarok-
ból, továbbá a képernyőn való szereplés 
is sokat segített, hogy hétről hétre kívül-
ről láthatom magam.

– Most egy csinos lány ül velem szem-
ben, túl egy életmódváltáson. Hogyan 
tartod meg az egyensúlyt?

– Napi négyszer-ötször táplálkozom, 
figyelve arra, mit és mennyit eszem. 
Emellett heti több alkalommal járok 
konditerembe, és nemrég elkezdtem 
bikram jógázni. Néha azért rám is fel-
csúszik két-három kiló, de mióta jártam 
szakembernél, már tudom, hogyan lehet 
ezt nem ész nélkül, hanem egészségtu-
datos módon kordában tartani. 

A tudatos táplálkozás eredménye szemmel látható  fotó: hámori zsófia 

már több mint 200 gyerek kézilabdázik a budai Farkasoknál
Pest Megye Önkormányzata együtt-
működési megállapodást kötött a 
budai Farkasok kézilabda klub és 
Utánpótlásnevelő központ Nonprofit 
kft.-vel, amely a zsámbéki meden-
cében több mint 200 gyermek és 51 
felnőtt számára biztosít rendszeres 
sportolási lehetőséget.

A Budai Farkasok klub 2010 júniusá-
ban kezdte el tevékenységét, s indulá-
sakor célul tűzte ki, hogy öt éven belül 
a Budakeszin és a környező települé-
seken élő 14 éves kor alatti gyermekek 
legalább 5 százalékát bevonja a kézi-
labda sportágba. Mára több mint 200 
gyermek utánpótlás-nevelésével és 51 
felnőtt képzésével öt szakképzett („B” és 

„C” licenccel rendelkező) edző foglalko-
zik Zsiga Gyula szakmai irányításával. 
Az egyesület szorosan együttműködik 
a környező települések általános isko-
láival. A minőségi utánpótlás-nevelés 
mellett a klub azok számára is mozgás-
lehetőséget biztosít, akiknek inkább a 
tömegsport-szabadidősport elégíti ki az 
igényeit, és nem törekszenek az élsport 
irányába. A hosszú távú célkitűzések 
közé tartozik, hogy középiskolákkal és 
felsőoktatási intézményekkel is szoro-
san együttműködjenek.

„A nulláról kezdtük, amikor egy volt 
tanítványom, Bődy Mihály megkeresett, 
hogy Budajenőn próbáljunk kézilabdás 
életet teremteni” – nyilatkozott Zsiga 
Gyula volt szövetségi kapitány. – „Az 

általános iskolában a testnevelés ok-
tatása mellett kezdtük el a kézilabdás 
foglalkozásokat, táborokat szerveztünk, 
s ezek olyan jól sikerültek, hogy hírük 
ment a környező településeken. Jelenleg 
négy általános iskolával állunk kapcso-
latban, Budajenő mellett Budakeszin, 
Perbálon és Zsámbékon kézilabdáznak 
a gyerekek, és képben van Telki bekap-
csolódása is.” Zsiga Gyula hozzátette, 
mivel elsősökkel kezdik a foglalkozást, 
a legidősebb gyerek így 14 éves, tehát a 
klubnak még nincs ifjúsági vagy junior 
csapata. Idén először indultak a Magyar 
Kézilabda Szövetség serdülőbajnoksá-
gában. „A tízévesnél fiatalabbak között 
minden korosztályban van fiú és lány 
együttesünk. A csapatok száma minden 

évben kettővel nő, ahogy belépnek a 
programba az új elsősök. Amikor el-
kezdtük, nem gondoltuk, hogy felnőt-
tekkel is fogunk foglalkozni, de a szülők 
megalakították a csapataikat, amelyek-
be most már egy-egy volt kézilabdás 
is bekerült, így szeretnénk magasabb 
minőségi szintre lépni” – emelte ki a 
szakvezető, jelezve azt is, hogy a legna-
gyobb gondot most az jelenti, hogy nem 
rendelkeznek saját csarnokkal, így sok 
időt vesz el a szervezés és az utaztatás. 
A klub tevékenysége azért is kiemelke-
dő, mert alapítása előtt a kézilabdázás 
egyáltalán nem, vagy csak nagyon cse-
kély mértékben volt jelen a Zsámbéki-
medencében, ezért a Budai Farkasok 
működése hiánypótlónak mondható. 

Tóth Tamás paralimpiai bajnok
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Szeptemberi rejtvényünk megfejtése: 
A nagybörzsönyi bányásztemplom.  

A helyes választ beküldők közül az Ópusztaszer 
Nemzeti Történeti Emlékpark családi belépőjét Vígh 
Zoltán (Dunaharaszti), a Szabó Virág: Szeretettel 
vár Pest megye című könyvet pedig Bertalan Gizella 
(Göd) olvasóink nyerték. Gratulálunk! A nyeremé-
nyeiket postázzuk.

Októberi 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. 

Kérjük, hogy a helyes válasszal együtt adják meg ne-
vüket és elérhetőségüket is!

A megfejtések beérkezési határideje: 
2016. október 31.

A helyes választ beküldők között az Ópusztaszer 
Nemzeti Történeti Emlékpark családi belépőjét és Sza-
bó Virág: Szeretettel vár Pest megye című könyvét, a 
Pest Megyei Önkormányzat felajánlásával sorsoljuk 
ki. A szerencsés nyertesek nevét novemberi lapszá-
munkban közöljük, nyereményeiket pedig postázzuk 
a megadott címre. 

KEDVES REjTVÉNyfEjTőK!Rudolf Péter: Sejthető volt, hogy ide lyukadok ki, erre a pályára. Igaz, 
engem mindig is több minden izgatott egyszerre. ez máig jellemez. ennek minden 
előnyével és hátrányával együtt.

a szakmám köré szerveződik az életem
INTerJÚ rUDOLF PÉTer kOssUTH-DíJas szíNmŰVÉsszeL

WaLTer BéLa

− Gyermekkorát a Pest megyei 
Őrszentmiklóson, Vácdukán és Vácon 
töltötte. Kérem, meséljen ezekről az 
évekről.

− Sokan hiszik rólam, hogy pesti vigéc 
vagyok – ezzel szemben falun töltöttem 
az első öt évemet, és amikor édesapámat, 
meglehetősen fiatalon, kinevezték a váci 
művelődési ház igazgatójának, a város-
ba költöztünk egy szövetkezeti lakásba. 
Vácon éltünk egészen 13 éves koromig, 
majd Óbuda következett, a nagyszüleim 
lakása. Az első gyermekkori emlékem, 
ahogy édesanyám a mosógépbe rak-
ja a játék mackómat az őrszentmiklósi 
szolgálati lakás verandáján. Számomra 
borzalmas látvány volt, amint a forgó 
förgeteg elnyelte szegény macit. De hál’ 

isten, ez volt a gyerekkorom legmegrá-
zóbb élménye. Szüleim megszállott ta-
náremberek voltak és maradtak. Máig 
az ő értékrendjük határozza meg a lé-
péseimet, persze gyermekkoromban a 
háttérben ott volt még egy nagy dumás 
exfocista melós nagyapa és egy bohém 
színész-rendező dédnagyapa is. Nem 
vettem észre, hogy nyomorgunk. Ezt 
zseniálisan titkolták a szüleim. Csodás 
gyerekkorom volt. Rengeteg kirándulás, 
sok foci, szavalóversenyek. Önbizalom-
növelő idők voltak, csordultig voltam 
ambícióval. Majd’ kiestem a padból, 
oly igyekezettel jelentkeztem a tanórá-
kon. Talán csak azért nem utáltak meg 
a többiek, mert elég sok gólt lőttem az 
iskolaudvaron.

− Édesapja magyartanár, édesanyja 
drámapedagógus. Egyenes út vezetett a 
színészi pálya felé?

− Mindig is szerettem szerepelni, már 
az oviban szavaltam. Az iskolai ünnep-
ségeken, persze, a szüleim igyekeztek 
minőségi verseket adni a kezembe. Édes-
anyám irodalmi színpadokat szervezett, 
s én ott sertepertéltem körülötte, sőt a 
művház életébe is „betagozódhattam”, 
mint az igazgató úr kisfia. Rengeteget 
jártam moziba. Nemrég játszottam Vá-
con a Kövek a zsebben című előadásban. 
Megrendítő időutazás volt a számomra. 
Szóval igen, sejthető volt, hogy ide lyu-
kadok ki, erre a pályára. Igaz, engem 
mindig is több minden izgatott egyszer-
re. Ez máig jellemez. Ennek minden elő-
nyével és hátrányával együtt.

− Rengeteg színpadi és közel öt-
ven filmszerep, színházi rendezések, és 
persze filmek, a három Üvegtigris és a 
Kossuthkifli. Adna egy rövid áttekintést 
pályája legfontosabb állomásairól?

− 1983-ban végeztem a Színház és 
Filmművészeti Egyetemen, ahol Marton 
László és Valló Péter osztályába jártam. 
Beszédet Montágh Imre tanított, dráma-
irodalmat Hegedűs Géza bácsi – szóval 
jó kezekben voltam. Imádtam a sulit, az 
osztályt, az egész évfolyamot! A víg-

színházi tanári kar szinte automatikus 
vígszínházi szerződést hozott hetünknek. 
Beépülni az akkori Vígbe óriási megtisz-
teltetés volt, és így, hogy „csapatban” 
érkeztünk – jóval könnyebb is. Sokat 
tanultam, de a színészi habitusomból 
adódóan mindig volt bennem valami 
hiányérzet. Ehhez képest közel két évti-
zedet töltöttem el a Vígszínházban. Mar-
ton Laci biztatására a 90-es évek elején 
elkezdtem rendezni is. A film, a rádió, 
a televízió, a szinkronstúdió mind-mind 
megtalált engem. Már a főiskolás évek 
alatt rengeteget dolgozhattam. Fel sem 
fogtam akkor, hogy milyen szerencsés 
vagyok. A Cha-cha-cha, az első filmem 
nagy közönségsiker lett, a Szerencsés 
Dániel nemzetközi díjakat is hozott, a 
Jób lázadása pedig az Oscarra jelölt leg-
jobb öt külföldi film között volt. Manap-
ság egy ilyen sorozat után köpni-nyelni 
sem tudnék örömömben. Nem igazán 
tudom röviden összefoglalni az elmúlt 
évtizedek történetét. 

− Akkor próbálkozzunk a „távirati 
stílussal”…

− Rendben. 18 vígszínházi év után 
lettem szabadúszó. Megfordultam vi-
déki színházakban, szerepeltem té-
vésorozatokban, rendeztem filme-
ket, televíziós sorozatot. Felolvastam 
hangoskönyveket. Három éven át mű-
vészeti vezetője voltam az Új Színház-
nak. És persze a legfontosabb: három-
gyerekes családapa lettem. Ráadásul az 
is megadatott nekem, hogy több fontos 
munkában dolgozhattam együtt a fele-
ségemmel, Nagy-Kálózy Eszterrel. Ösz-

Spenótkrémmel töltött 
hagymás palacsinta 

rudolf Péter kedvenc étele

Hozzávalók (4 palacsintához): 40 dkg 
spenót, 2 tojás, 4 evőkanál teljes kiőr-
lésű liszt, 4 dl tej, 2 gerezd fokhagy-
ma, só és bors ízlés szerint, 1 evőkanál 
napraforgóolaj.
A sajtmártáshoz: 15 dkg gomolyasajt, 
5 dkg vaj, 1 evőkanál teljes kiőrlésű 
liszt, 2 dl tej, 1 dl (száraz) fehérbor, só 
és bors, ízlés szerint.
Forró sós vízben megfőzzük a spe-
nótot, majd leszűrjük és kihűtjük. A 
tojásokkal, a liszttel, a tej felével, a 
fokhagymával botmixer segítségével 
krémesítjük. Megsózzuk, majd borsot 
darálunk rá. A maradék tejjel sűrű 
palacsintatésztát keverünk, majd pa-
lacsintasütőben négy palacsintát sü-
tünk. Mindegyik közepére egy-egy 
evőkanálnyi spenótkrémet teszünk, 
majd a tészta széleit behajtogatjuk. 

Ìa recept folytatása 
a www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható

szességében élveztem ezt a pörgést, még 
akkor is, ha tudtam, hogy ennek komoly 
ára van. Ha maradok a Vígben, a dráma-
irodalom sok jelentős szerepét eljátsz-
hattam volna. Elszerződésemkor volt 
tanárom és mentorom, egyben igazga-
tóm, Marton László figyelmeztetett: „ez 
a szabadpiac a humorodra lesz vevő, és 
kevesebbet tudsz majd megfogalmazni 
éned másik oldalából”. Persze rajtam áll, 
hogyan sáfárkodom a következő évek-
ben a lehetőségeimmel.

− Számos szakmai elismerésben, álla-
mi díjban részesült. De hogyan lesz egy 
színész a MOB fair play-díjasa?

− Erre igazán azok tudnának vála-
szolni, akiknek a díj kapcsán eszükbe 
jutottam. Mindenesetre nagy megtisztel-
tetés, hiszen egy fair play-díj az emberi 
hitelességről szól. Márpedig az említett 
szülői háttér legfontosabb elvárása a 
tisztesség volt, akár a sikeresség rovásá-
ra. A sport pedig mindig fontos volt az 
életemben, ez köztudott rólam. Büszke 
vagyok a MOB kitüntetésére.

A portré teljes terjedelmében a 
www.pestmegyelapja.hu 

oldalon olvasható. 

A Nem félünk a farkastól című darabban, Básti Julival

Rudolf Péter 

1959. október 15-én született Budapesten. 14 
éves koráig a Pest megyei Őrszentmiklóson, 
Vácdukán és Vácon élt. Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas kiváló művész, színész és rendező. 
Felesége Nagy-Kálózy Eszter színésznő. Há-
rom felnőtt gyermekük van.

Önálló megye, 
önálló lappal!

 1,3 millió lakos

 50 000 példány

 187 település 

 16 oldal információ

– Sikeres Vállalkozók Klubja 
– Portré: Dr. Bognár László idegsebész 
– Közélet, gazdaság, turizmus, kultúra 
– Középpontban a mezőgazdaság 
– Keresztrejtvény minden lapszámban, 

nyereményekkel

A  

novemberi számából: 

Első nagyszínházi szerepét a Szentivánéji álomban kapta, 
ma már túl van a hetvenedik premierjén. Első színházi 
rendezése Osborne Dühöngő ifjúsága volt, az első film-
rendezése pedig az azóta kultfilmmé lett Üvegtigris I. Első 
kérésre vállalta az alábbi beszélgetést…

LEGyEN A MuNKATÁRSuNK!
HIRDETÉSSZERvEZőKET KERESüNK!

Ha szereti a lakóhelyét és az embereket, ismeri a cégeket, 
kitartó és megbízható, jelentkezzen csapatunkba!

Pest megyei területi képviselők jelentkezéést várjuk 
hirdetésszervezésre. Minimum érettségivel és lehetőleg 
gépkocsival rendelkező munkatársakat keresünk.

A rövid szakmai önéletrajzokat
Kövecsesné Takács Tünde lapigazgató várja
a titkarsag@pestmegyelapja.hu címre.

Telefon: 1/201-7708
munkanapokon 9-15 óráig

A Pest Megye Lapjáról további információk
a www.pestmegyelapja.hu oldalon találhatók.
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A repülőteret 1949-ben az Országos 
Repülő Egyesület kezdte el építeni, s 
onnantól szolgálja a hazai sportrepülést 
egészen a jelenkorig. Az egykori MALÉV 
pilótáinak döntő többsége is itt tette le a 
vizsgáit. A repülőtérhez kapcsolódóan 
1957-ben elindult Alagi Központi Kísér-
leti Üzemnek − amelynek tevékenysé-
gét oly legendás repülőgépek fémjelzik, 
mint a Gébics, az Ifjúság vagy a Béke 
− a bűvös kocka feltalálójának édesapja, 
idősebb Rubik Ernő volt az igazgatója. 
A Dunakeszi sportrepülőtér értékes 
ökológiai funkciót is betölt: területén 
található az ország egyik legnagyobb 
ürgeállománya, illetve számos védett 
növény- és állatfaj.

Váci 
múmiák 
öröksége

A világviszonylatban is egyedülálló 
leletegyüttes 1994-ben került elő a Fe-
hérek temploma 18. századi kriptájá-
ból, melynek feltárása során több mint 
300 váci polgár jó állapotban fennma-
radt, mumifikálódott tetemére bukkan-
tak. A múmiákat bemutató, országos 
ismertségű, látványos kiállítás a megye 
legkülönlegesebb értékei közé tartozik.

Árpád-kori templomaink közül 
a hévízgyörki több szempontból 
fontos műemléke Pest megyének, 
de egész Magyarországnak is. Első 
okleveles említése 1472-ből szárma-
zik. Egy 1700-ban kelt jegyzőkönyv 
tanúsága szerint négyszögű kövek-
ből épült, északi tornyú, sekrestyé-
vel bővített templom állt a települé-
sen. Tornyát 1771-ben villámcsapás 
érte, bő másfél évszázaddal később, 
1924-ben egy vihar rongálta meg, 
a II. világháborúban pedig újabb 
sérüléseket szenvedett. A középko-
ri templomot végül 1985 és 1988 
között újították fel. 

Hévízgyörk

Dunakeszi 
sportrepülőtér

fotó: nagy barbara, török györgy

Öregtemplom

A kisoroszi 
szigetorr

Vízitúrázók és turisták 
kedvelt táborozó- és 
strandolóhelye a 31 kilomé-
ter hosszú Szentendrei-
sziget északi csücske, a 
kisoroszi szigetorr. Innen 
szétnézve lenyűgöző pa-
norámában lehet részünk, 
történelmi tájban gyö-
nyörködhetünk: a visegrádi 
fellegvárat, a Salamon-tor-
nyot, a távolban a Börzsöny 
csúcsait és a Dunakanyar 
„bejáratát” csodálhatjuk 
meg. A kisoroszi szigetorr 
a Duna−Ipoly Nemzeti Park 
része, Pest megye talán 
egyik legszebb pontja.

fotó: nemes attila

fotó: nagy barbara, török györgy

fotó: nemes attila


