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A megye nagy lehetőségek előtt áll

‒  Mit remélnek a most megnyíló pályázatoktól?
‒  Mérföldkőhöz  érkeztünk  idén. Most,  amikor 
Pest megye újraindítása a feladat, a  lehető  leg-
jobb  pillanatban  sikerült  „élesíteni”  az  önálló 
régiót. Ugyanis 2021-től Pest megyét megilleti 
minden olyan támogatás, ami a hátrányos hely-
zetű régiókat. Ezért fontos elmondani, hogy nem 
csupán  a TOP-pályázatokra  és  a TOP Pluszra, 
hanem a többi operatív program keretére is lehet 
majd pályázni. Például a GINOP Pluszra és az 
IKOP Pluszra is. (Az összes program megtekint-
hető a palyazat.gov.hu oldalon.)
Így több forrás fog rendelkezésre állni a vál-

lalkozásoknak,  az  önkormányzatoknak.  Több 
jut innovációra és közlekedésre is. A Budapesti 
Agglomerációs Vasúti Stratégia például a század 
egyik legjelentősebb beruházása lesz az előváro-
si vasúti kapcsolatok, állomások, a HÉV-vonalak 
fejlesztésével. Itt a Budapest Fejlesztési Központ 
a felelős, de nem kétséges, hogy a Pest megyei 
emberek a nyertesek. De általában is a vidékfej-
lesztés kiemelt támogatása várható az egész or-
szágban. Ezeknek a hátrányos helyzetű térségek-
nek  –  az  agglomeráción  kívüli  településeknek 
– a felzárkóztatása mindig is célunk volt. 2021 
és 2027 között  lesz végre  eszközünk  is  ehhez. 
Mindehhez nagyon szoros együttműködésre lesz 
szükség a településekkel.  
‒ Tartós a megyében fekvő települések eseté-

ben a lakosságszám növekedése? Lépést tudnak 
tartani ezzel a szolgáltatások terén?
‒ Az egyetlen megye vagyunk, ahol növek-

szik a népesség száma. Az agglomerációban iga-
zán jelentősen, de az egész megyében érezhető. 
Ráadásul egyre több a fiatal, kisgyerekes család. 

Békéscsabáról származom, onnan kerültem 
fel  Budapestre,  ahol  a  párommal  családot 
alapítottunk. Ő egyébként jászapáti születé-
sű. Úgy döntöttünk, hogy keresünk magunk-
nak a főváros közelében egy csöndes, békés 
települést. 
Végül  a  jó  közlekedési  lehetőségek mi-

att Üllőt választottuk, ahonnét mindkettőnk 
szülővárosa  könnyen  elérhető.  Persze,  idő-
közben  alaposan  megszerettük  a  lakóhe-
lyünket,  mivel  amióta  itt  élünk,  és  ennek 
immár  15  éve,  folyamatos  és  dinamikus 
fejlődésnek  indult Üllő,  faluból  hangulatos 
kisvárossá nőtte ki magát.
Sok  olyan  dolog,  ami  az  én  számomra 

fontos, helyet kapott a város életében. Sike-
rült elindítanom egy tánccsoportot, amelyből 
időközben  Üllő-Kenderes  Hagyományőrző 
Egyesület  lett, ahol a  tánc mellett a népda-
lokat, a népzenét, a viseleteket  is bevontuk 
a közös munkába. Az egészen kicsi gyerme-
kektől a felnőttekig rengetegen csatlakoztak 
hozzánk, igazi baráti közösség jött létre.
Nem csupán  táncolni  és  énekelni  járunk 

össze, hanem a hétköznapokban is segítjük, 
és lelkileg is támogatjuk egymást. Közösen 
tartjuk  például  az  ünnepeinket,  úgy  me-
gyünk  el  nyaranta  a  néptánctáborba,  hogy 
jöhet velünk nagyszülő, távolabbi rokon, jó 
barát, bárki. Külön öröm számomra, hogy a 
három  gyermekemmel  is  megismertethet-
tem  ezt  a  fajta  közösségi  létet,  az  egymás 
iránti nyitottságot. És mindehhez Üllő bizto-
sított egy nagyon jó keretet.
Az  egyesületben  végzett  munkám  mel-

lett óvodákban is tanítok éneket, táncot – ez 
életem egyik fele. A másik természetesen a 
Csík zenekar, amelynek tagjaival az országot 
járjuk. Amikor hazajövök Üllőre, magam is 
a hétköznapi emberek életét élhetem, és ezt 
nagyon szeretem. Gondozom a kertemet, be-
szélgetek a szomszédokkal, barátokkal.
Őszintén  remélem,  hogy  Üllőn  kívül  is 

sok olyan  település  található még Pest me-
gyében, ahol az emberek a mindennapokban 
is megélhetik az együvé tartozás csodálatos 
élményét. 
Jó szívvel ajánlom önnek ezt a magazint, 

Kedves Olvasó!

Majorosi Marianna,
a Csík zenekar énekese, 

Kossuth-díjas előadóművész

Kedves Olvasó!

Öt év telt el azóta, hogy kezdeményezték Pest megye különválását azért, 
hogy 2020 után a megye kedvezőbb feltételekkel vehessen részt az uni-
ós pályázatokon. Ez azt jelenti, hogy most lehet majd „forintokra váltani” 
az akkori döntést. Kérdéseinkre Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés 
elnöke válaszolt.

A Stadler KISS 600 férőhelyes, emeletes motorvonatai a váci és a ceglédi vonalon közlekednek

Szabó István
1959-ben született Ócsán, 1977 
óta Dabason él. 1999-ben szerzett 
közgazdász diplomát. 2004-től a 
Nemzeti Fórum Pest megyei elnöke. 
2009 és 2014 között a Pest Me-
gyei Közgyűlés alelnöke, 2014-től 
elnöke. A Közép-Magyarországi 
Mária Út Egyesület alapítója és el-
nökségi tagja.

Épp ezért  írtuk ki úgy a Pest megyei kompen-
záció  pályázatait,  hogy  lépést  tartsunk  az  igé-
nyekkel. Közel 50 településen épült, épül óvoda 
és bölcsőde; 60 egészségügyi szakrendelő épül 
vagy újul meg; 20 termelői piacot felújítottunk, 
építettünk; csapadékvíz-elvezetéseket oldottunk 
meg; kerékpárutakat létesítettünk; turisztikai be-
ruházásokat támogattunk. Ezek a fejlesztések azt 
szolgálják,  hogy  a megyében  élők  ugyanolyan 
minőségű szolgáltatásokat vehessenek igénybe, 
mint amilyen, például, a fővárosban elérhető. Az 
elmúlt hónapokban több nagy cég kezdett jelen-
tős beruházást a megyében: a Lenovo Üllőn, a 
Jysk Ecseren, a Novochem Kft. Százhalombat-
tán, a Bosch Vecsésen.
‒ Melyik a kedvenc megyei értéke?
‒ A  lakihegyi  adótorony Szigetszentmiklós-

nál. Amikor  gyerek  voltam,  sokat  nyaraltam  a 
városban, és már akkor is lenyűgözött ez az adó-
torony.  Felnőttként megismerve  a  történetét,  a 
szakmai és történelmi jelentőségét, még inkább 
megerősített  abban,  hogy  nagyszerű  építmény. 
Megyei  értékeinket  pont  ez  teszi  kedveltté:  a 
hozzájuk köthető történeteink, érzéseink. ■

Ízelítő a Pest Megyei Értéktárból

Fundoklia-völgy: 
Érd határában található egy természeti ritkaságnak számító, régészeti, embertani, botanikai és zoológiai 
szempontból egyaránt különleges terület, a Fundoklia-völgy. A mintegy 3 kilométer hosszú és 10-30 méter 
mély Fundoklia-völgy számos védett növény- és állatfaj otthona. Megtalálható itt a fokozottan védett 
magyar gurgolya és a Szent István-szegfű, az állatok közül a pannon gyíkot, a rézsiklót, a kuvikot és 
a gyurgyalagot érdemes kiemelni. A Fundoklia-völgy szépen kialakított és jól kitáblázott tanösvényen 
járható végig.

a váci diadalív:
Magyarországon egyetlen diadalív talál-
ható: Vácott, ahol a városban élők csak 
Kőkapunak nevezik az építményt. Alapjait 
Migazzi Kristóf püspök rakatta le 1764 ta-
vaszán Mária Terézia augusztusi látogatásá-
ra készülve, ugyanis itt fogadták a hajóról 
partra szálló királyi családot. A diadalívhez 
több helyi legenda is kapcsolódik; az egyik 
az, hogy a királynő soha nem ment át alat-
ta, mert félt, hogy rá fog omlani. Ez a késő 
barokk építmény 15 méter magas, 12 méter 
széles, 3,5 méter vastag. Az ív nyílása 8 mé-
ter magas és 4,2 méter széles. A váci diadalív 
ma felújítva, este díszkivilágítással látható.

CSErgEzán Pál-KIláTó:
A Budai-hegység legmagasabb pontjára, 
az 558 méter magas nagy-Kopaszra nem 
is olyan nehéz felkapaszkodni – mehe-
tünk akár nagykovácsi, akár Budakeszi 
felől. A kilátó névadója híres természet- 
és vadászfestő volt, aki számos képen 
örökítette meg a környék élővilágát. A 
leginkább széltől duzzadó vitorlára em-
lékeztető kilátó 2004–2005-ben épült; 
23,5 méter magasan lévő kilátószintjére 
pontosan 100  lépcső vezet. Tetején cso-
daszép panoráma tárul a látogatók elé: 
a Pilis és a Visegrádi-hegység mellett 
láthatjuk a gerecsét, a Vértest, a Velen-
cei-hegységet, az esztergomi bazilikát, a 
Tétényi-fennsíkot, sőt derült, tiszta idő-
ben a távolban a dunaújvárosi gyárak 
kéményeit is.

zSáMBÉKI roMTEMPloM:
zsámbék romjaiban is impozáns temp-
loma 1220 körül épült késő román kori 
gótikus stílusban. A magyar építészet-
történet kiemelkedő emléke. A templom 
mellett a premontrei rend kolostora 
állt. A zsámbéki templom történetében 
évszázadokkal később következett be 
olyan változás, ami megpecsételte az 
épület sorsát: 1763-ban egy földrengés 
során leomlott az északi mellékhajó ol-
dalfala és boltozata. A zsámbéki temp-
lom romos állapotában is lenyűgöző 
látványt nyújt, ahogy a városka melletti 
dombon állva uralja a tájképet.

SAVAnyú KáPoSzTA, VECSÉS:
A vecsési káposzta fokozatosan vált ismertté, elter-
jedtté az országban. népszerűségéhez hozzájárult, 
hogy a kis távolság miatt hamar eljutott Budapest 
piacaira, télen is eltartható volt, illetve feldolgozá-
sa, felhasználása is bővült: árulták és fogyasztották 
a savanyú káposztával töltött paprikát, a káposz-
tából készült vegyes vágott savanyúságot. A jelen-
tősen korszerűsödött technikának, technológiának 
köszönhetően napjainkban a nagy teljesítményű, 
rozsdamentes szeletelőgépekről szállítószalag továb-
bítja a káposztát a több méter magas tartályokba. 
Vecsésen a termelők a környékbeli földeken termett 
zöldség mellett hasonló tulajdonságokkal rendelke-
ző káposztát vesznek át az Alföldről is, így biztosítva 
a feldolgozás és az előállítás folyamatosságát.
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‒ Megkerülhetetlen a kérdés: az elmúlt bő egy 
év során milyen intézkedéseket kellett hoznia a 
megyei kormányhivatalnak a pandémia kezelé-
sének tekintetében?
‒ A Covid-19 miatt elrendelt veszélyhelyzet 

alapvető változásokat hozott az ügyfélszolgá-
latok működésében. A  kényszerű  változások-
hoz  a kormányhivatal  rugalmasan  és  azonnal 
alkalmazkodott. Az új ügyfélfogadási és ügy-
intézési  rendszer az év  folyamán az ügyfelek 
számára is ismertté és elfogadottá vált. 
A  koronavírus-járvány  terjedésének  meg-

akadályozása  érdekében  az  ügyfélszolgálato-
kon érintésmentes ügyfélkiszolgálást vezettünk 
be  és  arcmaszkokat  biztosítottunk,  valamint 
kötelezővé tettük az orrot és a szájat eltakaró 
maszkok viselését.  A kormányablakok ügyfél-
terében nem lehetett várakozni, és az ügyinté-
zés során az ügyfelek között be kellett tartani 
a 1,5 méteres védőtávolságot. A helyiségekbe 
kézfertőtlenítő, a pultokra pedig plexifal került 
az ügyfelek és az ügyintézők egészségének ha-
tékonyabb védelme érdekében.
A szakmai munkák során a személyes ügy-

félforgalmat,  a  helyszíni  szemléket  a  lehető 
legminimálisabbra  csökkentették  a munkatár-
sak, az ügyfelek nyilatkoztatása pedig írásban 
történt meg. Hatékonyan működött  az ügyfe-
lekkel az elektronikus úton, e-mailben, illetve 
telefonon történő kapcsolattartás.
‒ Változott-e a kormányablakok működése?
‒  2020.  november  11.  napjától  kizárólag 

időpontfoglalással  történő  ügyfélfogadás  volt 
a  kormányablakokban.  Többek  között  az  in-
gyenesen hívható kormányzati ügyfélvonalon 
(1818) lehetséges az időpontfoglalás, amely a 
nap 24 órájában fogadja az ügyfeleket. Emel-
lett  a  https://idopontfoglalo.kh.gov.hu  webol-
dalon  is  lehet  időpontot  foglalni. Az  időpont-
foglalás  ‒  a  gépjárművel  kapcsolatos  ügyek 
kivételével  ‒  ügyfélkapu-azonosítás  nélkül  is 
lehetséges. Gyakorlati  tapasztalataink  alapján 
az időpontra történő ügyintézés mostanra álta-
lánosan elfogadott, bevett gyakorlattá vált. Az 
időpontos rendszer tervezhetővé teszi az ügy-
félfogadást: az érkező ügyfelek száma, érkezé-

A Pest Megyei Kormányhivatal         
jól kezeli a járványhelyzetet

A közigazgatási rendszer 2011 óta tartó átalakításának folyamatában új és váratlan kihívást jelentett a járvány-
helyzet. Arról, hogy a költséghatékonyabb és ügyfélbarát területi közigazgatás miképpen tudta orvosolni a nem 
mindennapi körülményeket, dr. Tarnai Richárdot, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját kérdeztük.

sük  időpontja előre  ismert. A napi  sorszámos 
rendszerben jellemző ügyfél-eloszlásbeli prob-
lémák megszűntek, a várakozási idő minimális 
lett, és ezek a tények mind az ügyintézők, mind 
az  ügyfelek  stressz-szintjére  kedvező  hatást 
gyakorolnak.

Az ügyfélszolgálatokon bevezetett, kizáró-
lag időpontfoglalásra történő, és kísérő nélküli 
ügyintézés  bevezetése  az  e-papír-szolgáltatás 
nagyobb  számú  igénybevételét,  az  elektroni-
kus ügyintézés általi közigazgatási eljárás elő-
ző évihez képest gyakoribb indítását, a telefo-
nos és az e-mailes ügyintézés megemelkedett 
számát eredményezte, és egyidejűleg csökken-
tette az ügyfelek személyes megjelenéssel járó 
ügyintézését is.
A  védettségi  igazolvánnyal  kapcsolatos 

ügyintézés  céljából május  3-tól már  időpont-
foglalás nélkül – sorszámhúzásos rendszerben 
–  is  felkereshetők  a  kormányablakok.  Ezen 
ügykörön  belül  az  ügyfél  a  kormányablak-
ban kitölthet  egy ügybejelentő nyomtatványt, 
amennyiben nem kapta meg a védettségi iga-
zolványt, pedig jogosult lenne rá, illetve lehe-
tősége nyílik a védettségi igazolvány státuszá-
nak a lekérdezésére is. 

Dr. Tarnai Richárd

1972-ben született Budapesten. Az 
ELTE jogi karán végzett. Többféle 
feladatot is ellátott a Szociális és Csa-
ládügyi Minisztériumban. 2010 és 
2014 között országgyűlési képviselő, 
eközben az Országgyűlés jegyzője-
ként is dolgozott. 2011 januárjától 
kormánymegbízottként vezeti a Pest 
Megyei Kormányhivatalt. Nős, öt 
gyermek édesapja.

A  kormányablakokban  az  elkészült  okmá-
nyokat jelenleg postai úton kézbesítik, szemé-
lyes  átvételre  csak  kivételes  esetekben  nyílik 
lehetőség.
‒ Milyenek voltak az ügyfelek visszajelzései?
‒ Ügyféli oldalon talán egy kicsit hosszabb 

időt vett igénybe az új ügyintézési rendszerhez 
történő  alkalmazkodás.  Általánosan  elmond-
ható azonban, hogy a második veszélyhelyzet 
bevezetésének  idejére  az  időpontfoglalásra 
történő  ügyintézés  széles  körben  ismertté  és 
elfogadottá vált. Az ügyfelek többsége pozitív 
irányú változásként élte meg a várakozási idő 
jelentős csökkenését, az ügyintézésre fordítan-
dó időtartam kiszámíthatóságát.
Emellett  az  egyre  szélesebb  körben  beve-

zetett  elektronikus  azonosítást  követően,  az 
elektronikus kapcsolattartás keretében intézhe-
tő ügytípusainknál (lakcímbejelentés, külföldi 
letelepedés bejelentése, személyazonosító iga-
zolvány elvesztése, eltulajdonítás bejelentése) 
az  érzékelhető,  hogy  szívesen  használják  az 
ügyfelek.  Tapasztalataink  szerint  jelentősen 
nőtt  az  elektronikus  ügyintézési  kedv  és  haj-
landóság: az elektronikusan indított ügyintézé-
sek száma a 2020-as év folyamán folyamatos 
emelkedést mutatott. ■

‒ A PMKIK  az  ország  legtöbb  regisztrált  vál-
lalkozással  rendelkező  megyei  gazdasági  ön-
kormányzata.  Milyen  formában  és  mekkora 
hatékonysággal  tudja  véleményét  az  ország 
gazdasági  életét  érintő  kérdésekben  érvényre 
juttatni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarán 
belül?
‒ Onnan kell kiindulnunk, hogy a kormány-

ban jelenleg válságkezelő munka folyik. Szinte 
naponta jelennek meg újabb és újabb intézkedé-
sek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a járvány 
elmúltát követően a magyar gazdaság szereplői 
a lehető legrövidebb időn belül magukhoz térje-
nek, és vissza  tudják állítani 2019-es  teljesítési 
értékeiket. A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
rában 14 munkabizottságban előkészítő munka 
zajlik annak érdekében, hogy naprakészen tud-
juk segíteni a kormány munkáját javaslatainkkal. 
Pest megye képviselői valamennyi munkabizott-
ságban  szerephez  jutottak,  és  mint  az  MKIK 
alelnökének, módomban áll két munkabizottság 
munkáját  személyesen  irányítani. Ez most  egy 
olyan helyzet, amiben vagyunk, amikor a közös 
szakmai összefogás iránti igény minden esetben 
felülírja a területi különbözőségekből adódó lo-
kális igények előtérbe helyezését. Minden szak-
macsoportnál, az ország keleti és nyugati végé-
ben is, ugyanazok a problémák jelentkeznek. A 
hitelmoratórium lejárta után a kamara rendkívül 
sikeres  Széchenyi Kártya  hitelkonstrukciói  ké-
szen állnak majd a vállalkozások megsegítésé-
re.  Csak  címszavakban  szeretném  felsorolni, 
hogy a Széchenyi Kártya konstrukciónak van új 
munkahelymegtartó  hitele,  turisztikai  kártyája, 

Az ország gazdasági növekedésének                       
motorja lehet Pest megye

A Pest Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (PMKIK) a megye gazdasá-
gi szereplői és vállalkozásai ágazati 
besorolásának megfelelő általános 
érdekképviseletét látja el. A kamara 
tevékenysége az önkormányzatiság 
elvére épül. Dr. Vereczkey Zoltán 
kamarai elnöktől kértünk interjút.

folyószámla-  és  likviditási  hitele 
és beruházási hitelplusz programja. 
Ami Pest megye lehetőségeit illeti, 
abban különösen optimista vagyok. 
Most  meg  fognak  nyílni  a  2021 
és  2027  közötti  költségvetési  cik-
lusban  a  kohéziós  alapokhoz  való 
hozzáférések. Pest megye területei 
nem maradnak ki a kormány vidék-
fejlesztési programjából, és az itte-
ni vállalkozások ugyanúgy igénybe 
vehetik  az  országos  célzott  vállal-
kozói támogatásokat is.
‒  Milyen  állapotban  vannak  a 

turizmus,  a  szórakoztató-  és  a  vendéglátóipar 
területén dolgozó vállalkozások?
‒ A turizmus és a vendéglátás egyértelműen a 

legnagyobb vesztese a világjárványnak. De itt is 
nagy különbségek jöttek létre a piaci szereplők 
között. A  legnagyobb  vesztesek  kétségkívül  a 
főváros vállalkozói köréből kerültek ki, a vidé-
ki vendéglátás egy kicsit jobb helyzetben van. A 
tavalyi nyár is úgy telt el, hogy az állampolgárok 
újból  felfedezték Magyarországot. Nagyon  so-
kan rájöttek arra, hogy nem feltétlenül szükséges 
a kikapcsolódást, a szórakozást, a wellness-prog-
ramokat külföldön keresni. Reméljük, hogy ezek 
a felismerések idén nyáron is biztosítani fogják a 
vidéki turizmus keresleti oldalát.
‒ A járványhelyzet új terepre – az online tér-

be  –  kényszerített  minket  számos  területen.  A 
PMKIK ezen körülmények között hogyan bizto-
sítja megszokott szolgáltatási palettáját?
‒  Kamaránk  még  a  válság  előtt  eleget  tett 

azon  törvényi  kötelezettségének,  hogy  vala-
mennyi szolgáltatását online módon elérhetővé 
tegye. Most azt tapasztaljuk, hogy az informati-
kába beruházott fejlesztési pénzek jó befektetés-
nek bizonyultak, hiszen a vállalkozások zökke-
nőmentesen tudják tartani velünk a kapcsolatot. 
Az online előadások iránt óriási az igény. Sokkal 
többen vesznek részt rajtuk, mint az előző idő-
szak „élő” rendezvényein. Az első negyedévben 
foglalkoztunk a munkajog problémáival, a csőd- 
és a  felszámolási  törvénnyel,  a környezetvéde-
lem számos kérdésével, így az atomenergiával, 
az édesvízkészlettel, a vízgazdálkodással, az eu-

Dr. Vereczkey Zoltán
Budapesten született 1954-ben. 
Közlekedési üzemmérnöki diplo-
mája mellett az állam- és jogtu-
dományok doktora. 1998 óta a 
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 
Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, 2000-től a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara alelnöke. 
Felesége jogász, két felnőtt gyer-
mekük van.

Hamarosan újra elindulhatnak a személyes találkozások 

rópai uniós források pályázati rendszeréről szóló 
ismertetésekkel, az adójogszabályok változásai-
val  és  a  válságkezelő  gazdasági  intézkedések 
bemutatásával.
‒ Mit  vár  a  2021-es  esztendőtől mind  gaz-

dasági  szempontból,  mind  a  kamarai  munkát 
tekintve?
‒ Összességében a számok és a tendenciák azt 

mutatják, hogy Pest megye gazdasága ütésálló-
nak bizonyult és bizonyul a válság időszakában. 
Megalapozott  optimizmussal  tölthet  el minket, 
hogy  a  járvány  végét  követően  a  kormányzati 
gazdaságélénkítő  intézkedések  Pest  megyében 
el fogják érni a kitűzött célokat. A kamarai mun-
kában pedig azt várom, hogy ez év szeptemberé-
től vissza tudunk térni a személyes részvétellel 
megtartandó  fórumokhoz,  amelyek  természe-
tesen mindig is  több lehetőséget biztosítottak a 
közönséggel való interaktív véleménycserére.

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

A honvédség oltóbuszának munkáját a megyei kormányhivatal szervezte meg

»Tapasztalataink szerint 
jelentősen nőtt az elektro-
nikus ügyintézési kedv és 
hajlandóság.«

gulyás gergely látogatása Cegléden

A tAnulás öröm is lehet! 
Alapítványi iskolánk jelentkező kisdiákokat vár!
Alapítványi általános iskolánk várja új diákjait! Az 1., 3., 5. és 6. évfolyamhoz lehet csatlakozni! Érzelmi és fizikai biztonságot 

adó iskola. Kiemelt tehetséggondozás, egyéni odafigyelés, mindez kislétszámú osztályközösségben (max. 12 gyermek). 
Kiemelt angol nyelvoktatás, élménypedagógiai módszerek. Felkészítés a továbbtanulásra!

Szikrasuli Általános Iskola
2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 32.
0630/1496471, titkarsag@szikrasuli.com
https://maganiskolaveresegyhazon.hu/
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‒ Az ország legnépesebb civil szervezete a pol-
gárőrség. Mi a helyzet Pest megyében? Hány 
településen működik polgárőrség? Mekkora a 
taglétszám?
‒ Az  elmúlt  harminc  évben  végzett  mun-

kánk hihetetlenül népszerűvé tette a polgárőr-
ség mozgalmát. A polgárőrség megítélésében 
a lakosság bizalmi indexe magas, széles körű 
hely-  és  emberismerettel,  elismerésre  méltó 
múlttal rendelkező szervezetté vált.
A  Pest  Megyei  Polgárőr  Szövetség  1997-

ben alakult meg. Regnáló elnökként 2013-ban 
a következőket mondtam: „Pest megye a har-
madik  legnagyobb  területű,  a  népesség  szá-
mában pedig az első a megyék között, a 187 
település  18  járásban  helyezkedik  el.  Ezek  a 
paraméterek meghatározzák a  jövőbeni célja-
inkat, hogy az elsők között emlegessék a Pest 
Megyei  Polgárőr  Szövetséget.  Szervezetünk 
tagsága a múlt örökségének és a jelen kihívá-
sainak kíván megfelelni”.
Napjainkban  kijelenthető,  hogy  a  célunkat 

közösen, együtt értük el! 192 tagegyesületben 
közel 7000 polgárőr van a megyénkben, ebből 
244-en ifjú polgárőrök. Mottónk: „30 éve egy-
ségben  a  közbiztonságért,  a  bűnmegelőzésért 
és a települések biztonságáért!” 
‒  Pest megyében sikerül-e motiválni a fiata-

lokat? Eredményes a tagtoborzás?
‒  Igyekszünk  a  fiatalok  bizalmába  kerülni 

a közösségi médiákon keresztül. Ehhez az 50 
órás közösségi szolgálat ellátása és az ifjú pol-
gárőr jogintézményének a megjelenése ‒ haza-
fias nevelés, bűnmegelőzés, kulturális és sport-
programok ‒ jó lehetőséget biztosít. Tematikus 
elgondolásaink között szerepel a „Madárlátta” 
környezetvédelmi  zöldtábor,  az  „Öko-Bárka" 
projekt  és  az  „Apolló”  program. Lovas,  légi, 
vízi,  gyalogos  és  kerékpáros  polgárőr  egysé-
gek működnek, „Külterületi vigyázó szemek” 
elnevezéssel. De van nálunk repülőgépszerelő- 

A megyében magas           
a polgárőrök munkájának elismertsége

Hazánk bűnmegelőzési és kataszt-
rófavédelmi rendszerében évtize-
dek óta fontos feladatokat vállal-
nak a polgárőrök. Feladataikról, 
társadalmi szerepükről dr. Bilisics 
Pétert, a Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség elnökét kérdeztük.

és utánpótláspilóta-szakkör is. Terveink között 
szerepel  a  fiatalok  interaktív  megszólítása,  a 
figyelmük  felkeltése  és  folyamatos  ‒  szleng-
jükkel szólva ‒ „pusholása”.
‒ Milyen feladatokat vállal fel a polgárőr-

ség? Milyen az együttműködés a  társszervek-
kel, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, 
illetve a települési önkormányzatokkal?
‒ A polgárőrség az állam által  felha-

talmazott  szervezet,  melynek  ko-
moly  a  társadalmi  presztízse. 
Felkészült  és  rugalmas,  ez  a 
legolcsóbb  bűnmegelőzési 
forma.  A  töretlen  fejlődés, 
a  minőségi  feladatellátás, 
a  megfelelő  képzési  és  to-
vábbképzési háttér a legfőbb 
jellemzői. Az általuk végzett 
prevenciónak  alaptörvény-
ben  foglalt  prioritása  van. A 
polgárőrség stratégiai partnerei-
vel  a  végrehajtott  közös  és  önálló 
polgárőr szolgálatoknak jelentős szerepe 
volt abban, hogy a megye illetékességi terüle-
tén hosszú évek óta példa nélküli javulás történt 
a  bűncselekmények  számának  alakulásában, 
hiszen  jelentős mértékben  csökkent  az  esetek 
száma. Fontosnak véltük a közterületi  jelenlét 
biztosítását,  a  bűnmegelőző  járőr-  és  figyelő-
szolgálatok  és  az  egyéb  polgárőri  tevékeny-
ségek  végrehajtását.  Ilyenek  például:  bűn-  és 
baleset-megelőzés, környezet- és katasztrófavé-
delem. Igyekszünk a közlekedési kultúra okta-
tását már az óvodáskorúaknál elkezdeni. 
‒ Ön jogászként került a polgárőrség köte-

lékébe, bő húsz esztendővel ezelőtt. A szemé-
lyes  tapasztalatai  alapján  hogyan  értékeli  a 
bajtársai mindennapi munkáját, felelősség- és 
áldozatvállalásukat?
‒ A polgárőrség szerves fejlődésen ment ke-

resztül,  töretlen  elszántsággal, meggyőződés-

Dr. Bilisics Péter
1966-ban született Budapesten. Jo-
gász. 24 éve polgárőr. A Pest Me-
gyei Polgárőr Szövetség elnöke, 
az Országos Polgárőr Szövetség 
katasztrófavédelmi alelnöke, tagja 
a Nemzetközi Polgárőr Szerve-
zetnek. Egy danos karatemester, 
kézilabdaedző, szabadidejében 
szívesen sportol. Négy fiúgyermek 
édesapja.népszerűek a nyári gyermektáborok

A fiatalok szívesen vesznek részt a lovas programokon, s közülük sokan szép eredményeket érnek el

sel tettünk eleget a vállalásainknak. A polgárőr 
tagegyesületek  száma  növekszik.  Továbbra 
is közös célunk, hogy minden településen le-
gyen  jól  működő  polgárőrség. A  polgárőrök 
létszáma  lassan,  de  folyamatosan  emelkedő 
tendenciát mutat. Az együttműködési megálla-
podások végrehajtása a partnereinkkel szintén 
folyamatos,  az  egyesületeknél  önkéntes  vál-

lalási  alapokon  történik.  Aktív,  lelkes, 
és  a  szakmai  fejlődés  irányában 

elkötelezett polgárőrök jellem-
zik  megyénket.  Feladataik 
sokrétűek:  területvédelmi 
tartalékosok,  járási  men-
tőcsoport  tagok,  speciális 
önkéntes  tartalékosok,  ön-
kéntes  tűzoltók,  önkéntes 
műveleti  tartalékosok  vagy 
védelmi  tartalékosok,  ter-
mészetőrök,  akik  folyama-

tosan képzett és  továbbképzett 
emberek,  mind  elméletben,  mind 

gyakorlatban.  Tagjainkhoz  bármikor 
fordulhatnak  segítségért  a  helyiek  és  a  kör-
nyékbeliek. Elődeiket sem feledik, büszkék el-
szántságukra, ember- és helyismeretükre, tenni 
akarásukra. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Dunakeszin a minőség és a       
közösség került a fókuszba

‒ Dunakeszit a legkedveltebb agglomerációs vá-
rosok között tartják számon. Minek tulajdonítja 
ezt?
‒ Meglehetősen közel vagyunk Budapesthez, 

nagyon jó a közlekedés kötött pályán és közúton 
is. Talán erről az agglomerációs településről le-
het a leggyorsabban eljutni a belvárosba. Sokan 
járnak  Budapestre  dolgozni,  felsőoktatási  in-
tézménybe, vásárolni és szórakozni. Nagyon jó 
nálunk az a fajta ellátás, amire a mindennapok-
ban szükség van: elegendő óvodai és bölcsődei 
férőhellyel rendelkezünk. Ugyanezt mondhatom 
el  az  egészségügyi  szolgáltatásokról.  Minden 
orvosi  rendelőt  felújítottunk,  modern  betegirá-
nyítási rendszert építettünk ki, az egészségügyi 
alapellátás  jól  szervezett, megfelelő  infrastruk-
túrával  rendelkezik.  Sokrétű  szórakozási  és 
sportolási lehetőséget biztosít a város. Az elmúlt 
években a Duna legnagyobb strandját építettük 
ki. Itt vagyunk Budapest tövében, de helyben is 
ki tudjuk szolgálni az igényeket, méghozzá ma-
gas  színvonalon. A  Felsőbbfokú Tanulmányok 
Intézetének  2019-es,  a  magyar  vidéki  járások 
életképességére irányuló kutatása szerint Duna-
keszin a legjobb élni.
‒ Hogyan változik a lakosságszám? S mind-

ezt  tudja-e  az  önkormányzat  szolgáltatásokkal, 
intézményi ellátással, infrastruktúrával követni?
‒ Nem  az  a  cél,  hogy  nagyvárossá  nőjünk, 

hanem az, hogy maradjunk meg élhető kisváros-
nak. Az állandó  lakosok száma 43-44 ezer kö-
zött mozog. Rendszerváltáskor volt nagyon nagy 
növekedés,  2006-tól  azonban  azon  dolgozunk, 
hogy ne a bővülés, hanem a minőség legyen a 
meghatározó  szempont.  Célul  tűztük  ki,  hogy 
infrastruktúrában érjük utol ezt a bővülést, ami 
mostanra sikerült. 
‒ Milyen a város gazdasági élete?
‒  Nagyon  kedvezőek  a  mutatóink. Amikor 

foglalkoztatási gondok voltak az országban, mi 
akkor sem ismertük a munkanélküliséget, most 
pedig  inkább  a munkavállalók  választhatnak  a 
lehetőségekből. A járvány sem jelentett mérhető 
problémát, mivel nem turizmusból élő település 

Az agglomeráció egyik legkedveltebb városa, Dunakeszi eddig is folyamatosan korszerűsödött, most azon-
ban újkori történetének legnagyobb fejlesztése előtt áll: két középiskola és egy művészetek háza épülhet 
a városban a következő években. Dióssi Csaba polgármester büszke arra, hogy nemcsak várossá, hanem 
közösségé is váltak mára.

vagyunk. Vannak kisebb, de nagyobb, több száz 
főt alkalmazó vállalkozások is. A főváros közel-
sége is sokat segít. Dunakeszi szociológiailag a 
budai  kerületekkel  összevethető,  nagyon  keve-
sen szorulnak védőhálóra, országosan kiemelke-
dő a diplomások aránya. 
‒ Április  elsején  ünnepelték  a  várossá  nyil-

vánítás  44.  évfordulóját.  Az  akkori  Facebook-
posztjában  azt  írta,  1977  óta  város, ma  pedig 
már közösség is Dunakeszi. Mi teszi azzá?
‒  Úgy  vélem,  azok  az  erős  városok,  ahol 

igazi közösség is alakul. 2010 óta talán ez volt 
a legfontosabb célkitűzésünk, minden döntésnél 
szerepet  játszott  a  közösségépítés.  Létrehoztuk 
a Dunakeszi  Programirodát,  s  az  ott  dolgozók 
igyekeznek minden eszközzel igazi közösséggé 
kovácsolni  Dunakeszit.  Azt  gondoljuk,  sike-
rült  is. A  járvány,  persze, minket  is megviselt, 
nyilván egy ilyen pezsgő életű városban nehéz 
volt megélni,  hogy  üresek  a  közterületek,  nin-
csenek összejövetelek. Mi az összes programot 
megszerveztük, és mindig az utolsó pillanatban 
mondtuk le, annyira reméltük már a nyitást.
‒ Milyen rendezvényekre várják idén a közös-

ség tagjait?
‒  Előkészítettük  a  Mozdulj, 

Dunakeszi!  rendezvénysoroza-
tunkat,  amelynek  indulása  csu-
pán  a  járványhelyzet  enyhítésére 
vár. Ezzel már több éve kínálunk 
egész  nyárra  fitneszprogramokat 
a  lakosságnak,  akiket  a  heti  há-
rom  edzés  alkalmával  helyben 
dolgozó  edzők  és  sztárfellépők 
mozgatnak  meg.  Júliusra  két 
nagyszabású  rendezvényt    ter-
vezünk,  a  háromnapos  Jam  Jazz 
Fesztivált  és  a  veterán  jármű  és 
retró találkozóval egybekötött V4 
Air Show Repülőnapot. Ezt az au-

gusztus 20-i, az alkalomhoz illő zenés est, majd 
szeptemberben a város legnagyobb rendezvénye, 
az idén 10 éves Dunakeszi Feszt követi. Az ese-
mények sorát a Szent Mihály-napi búcsú zárja, 
míg az évet a decemberi adventi vásár.
‒ 2010 óta, amikor a város élére került, mi-

lyen jelentős fejlesztéseket valósítottak meg? És 
miket terveznek a közeljövőben?
‒ Eddig  zömében  infrastrukturális  fejleszté-

sek valósultak meg: bölcsődék, óvodák, iskolák, 
sport-  és  egészségügyi  létesítmények  építése, 
felújítása. Most  továbblépünk, ha a kormány a 
döntésével  támogatja,  akkor  két  középiskolát 
építünk.  Ha  minden  a  terveink  szerint  alakul, 
2024  szeptemberében  indulhat  ezekben  az  ok-
tatás. Másik  óriási  tervünk  a művészetek  háza 
megépítése.  Ebben  egy  750  fő  befogadására 
alkalmas multifunkcionális terem is helyet kap. 
Ugyanilyen  lelkesedéssel  bővítettük  a  sport 
terén  is  a  kínálatot,  végeztük  a  fejlesztéseket. 
Megalakult a VSD, azaz a Városi Sportegyesü-
let Dunakeszi, ami az ország egyik legnagyobbja 
lett.  Fontos a sport és a kultúra a város életében, 
nem tudunk annyi fejlesztést megvalósítani, any-
nyi ötlettel előállni, amire ne volna nyitottság és 
fogadókészség. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Dióssi Csaba

1969-ben született Budapesten. 
Gépész-üzemmérnöki és pénz-
ügyszakos közgazdász diplomát 
szerzett. 1992 óta él Dunakeszin, 
négy gyermek édesapja. 2000-től 
önkormányzati képviselő, 2007-től 
alpolgármester, 2010 októberétől 
polgármester. 2010 és 2014 között 
a Pest megyei 5. számú választóke-
rület országgyűlési képviselője volt.

A szabadstrand  hűs árnyékot adó fákkal és játszótérrel várja a pihenni vágyókat

A Dunakeszi Viadal a szabadságharc hőseire emlékezik
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GYÓGY-ÉS STRANDFÜRDŐ
10 DB MEDENCE
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS SZOMBATONKÉNT
AQUA CENTRUM CSÚSZDAPARK 18 CSÚSZDÁVAL
WELLNESS ÉS GYÓGYMASSZÁZSOK
GYÓGYVÍZ MOZGÁSSZERVI PANASZOKRA
REUMATOLÓGAI SZAKRENDELÉS
KÉNYELMES APARTMANOK A GYÓGYFÜRDŐ KÖZELÉBEN

www.cegledfurdo.hu Cegléd, Fürdő út 27-29.

Cegléd a történelmi múltját óvva   
válik modern nagyvárossá

‒ Az agglomerációban a legtöbb város a lakos-
ságszám  folyamatos  emelkedésének  kellemes 
gondjával küzd. Mi a helyzet Cegléden?
‒ Ahogyan fogalmazni szoktam, Cegléd min-

dig is „huzatos” város volt, azaz nagy a fluktuá-
ció. Akik a Nyírségből a főváros felé  indultak, 
s  azok,  akik  Budapestről  vidékre  költöztek, 
ideig-óráig  letelepedtek  nálunk. Azzal,  hogy  a 
négyes út elkészült, szinte Budapest elővárosává 
váltunk, és várható volt, hogy sokan fogják vá-
lasztani Ceglédet lakóhelyül, mivel élhető város 
vagyunk. Az utóbbi öt évben azonban nem vál-
tozott a lakosságszám, ám az elmúlt hónapokban 
azt tapasztaljuk, hogy ismét sokan érdeklődnek 
irántunk. Az  iparterület  bővítésére  is  nyílik  le-
hetőség, s bízunk benne, hogy új vállalkozások 
telepednek meg.
‒ Hogy prosperál a város gazdasága?
‒ Az elmúlt  időszak nem volt kedvező szá-

munkra  sem.  Az  adóbevételek  alapján  20-30 
százalékos  teljesítmény-visszaeséssel  számo-
lunk. Az önkormányzatot illetően erre jön még 
a kormányzati intézkedések miatti bevételkiesés. 
Ez utóbbit viszont, örömünkre, teljes mértékben 
kompenzálták. Felmértük, és magunk is megle-
pődtünk azon, hogy Cegléden 103, legalább évi 
négymilliárd  forint  árbevételt  elérő  vállalkozás 
működik,  s  ezenfelül  is  akad még  sok kisebb-
nagyobb  vállalkozás. Munkalehetőség  van,  sőt 
egyre  inkább  szakemberhiánnyal  küszködnek 
a vállalkozók. Jelentős a főváros és Kecskemét 
elszívóereje, de az a tapasztalat, hogy ha helyben 
találnak munkát az emberek, inkább visszajön-
nek Ceglédre.
‒ Ebben  a  ciklusban milyen  önkormányzati 

fejlesztések vannak napirenden? 
‒  Több  beruházás  zajlik  párhuzamosan.  A 

legjelentősebbek  közé  tartozik  az  ivóvízháló-
zat és a közvilágítás bővítése, a Jászberényi úti 
felüljárónál épülő kerékpárút, a piac rekonstruk-
ciója és egy új, négycsoportos bölcsőde építése. 
Rövidesen  kezdődik  a  Nagykőrös  és  Cegléd 
közötti  kerékpárút  kivitelezése  is.  A  fiatalok 
örömére május végére elkészül a Vörösmarty 

Folyamatos a fejlődés Cegléden, bölcsődét, bringaparkot, kerékpárutat építenek, megújítják az utakat, in-
tézményeket. Dr. Csáky András polgármester értékelése szerint a kiválóan megközelíthető város kellemes 
életkörülményeket biztosít, amelynek identitást erősítő történelmi hangulata is van.

téren  egy  bringapark.  Teljeskörűen  felújít-
juk  a Szent  Imre herceg utat  és  a Gál  József 
Sportcsarnokot. Dél-Pest megye egészségügyi 
ellátása Ceglédhez  tartozik  a  kórház  révén,  s 
egy jelentős rekonstrukció keretében új rende-
lőintézet épült. Egyelőre a kórház főépületének 
tervezett felújításáról most le kell mondanunk, 
de  új  szárnnyal  bővül  az  intézmény.  Át  kell 
építeni  a  szomszédos közlekedési  csomópon-
tot,  ami már napjainkban  is  rendkívül  forgal-
mas, ám ha az évi 200-250 ezres betegszám-
mal megnyit a rendelő, a forgalom még inkább 
meg fog nőni. A közeli jövőben tervezünk egy 
Gulág-emlékhelyet felállítani, mert Kelet-Kö-
zép-Európa egyik legnagyobb fogolytábora itt 
volt. Szeretnénk történelmi emlékhellyé minő-
síttetni.
‒ Cegléd történelmi város. Hogyan lehet ezt a 

ma is meglévő hangulatot megőrizni?
‒  Áll  egy  Szentháromság-szobor  a  hivatal 

szomszédságában,  Kossuth  itt 
mondta  el  1848  szeptemberében 
híres  toborzóbeszédét.  Szeren-
csére  a  rendszerváltás  előtt  nem 
rombolták le régi épületeinket, így 
megmaradt  a  városközpontunk  a 
hihetetlenül  gyönyörű  történelmi 
építményekkel.  Célunk,  hogy  a 
rendezvényeinkkel,  a  gyermeke-
ink  oktatása  és  nevelése  segítsé-
gével életünk részévé tegyük a tör-
ténelmi szemléletet. A felnövekvő 
nemzedékben  tudatosítani  kell  a 
városhoz való kötődést.
‒ Milyen lépéseket tettek azért, 

hogy  Cegléd  ne  csupán  a  lakhe-
lyük, hanem az otthonuk is legyen?

‒  Az  otthonosság  érzése  az  előbb  mon-
dottakkal  is  összefügg,  s  azzal,  hogy milyen 
lehetőséget  biztosítunk  a  minőségi  életre, 
kikapcsolódásra.  Van  egy  kiváló,  több  mint 
száz  éve működő művelődési  házunk,  ahová 
aktív  pályafutása  után Patkós  Irma  színésznő 
is visszatért. Ma az ő nevét viseli a művésze-
ti  iskolánk,  ahol  színitanoda  és már-már  fel-
sőfokúnak  mondható  táncművészeti  tagozat 
működik.  Fürdőnk  fejlesztésén  dolgozunk, 
hamarosan építünk egy gyógyvizes medencét. 
Azt  is  fontolgatjuk,  hogy  egy  mozgásszervi 
gyógyközpontot alakítsunk ki. 
A járványt jól kezelte a város, a szabályokat 

betartották  az  itt  élők,  le  a  kalappal  a  ceglédi 
lakosok  előtt.  Változatlanul  fontosnak  tartom, 
hogy mindenki oltassa be magát, teljesen mind-
egy, milyen vakcinával, hogy kiszabadulhassunk 
ebből a helyzetből, amit egyre nehezebben vise-
lünk. Akkor megtarthatjuk a tervezett program-
jainkat  is. Készülünk  a  város  legnagyobb  ren-
dezvényére,  a Kossuth Napokra,  ahová  várjuk 
a testvértelepülések delegációit is. Ekkor fogjuk 
megtartani  a  Trianon  centenáriumára  tervezett 
tudományos konferenciát. ■

Dr. Csáky András

1953-ban született Budapesten. 
1981-ben szerzett orvosi diplomát a 
Semmelweis Orvostudományi Egye-
temen, majd a ceglédi Toldy Ferenc 
Kórház patológiai osztályán dolgo-
zott, 1996 áprilisától ugyanott osz-
tályvezető főorvos. Több cikluson át 
volt Cegléden parlamenti képviselő, 
2019 őszétől pedig a város polgár-
mestere.

Cegléd mai arculata a szépen felújított épületekkel harmonikus városképet mutat

A Városháza a XIX. század végén épült

Cegléd az „Alföld kapuja”, mely földrajzi 
elhelyezkedése révén jól megközelíthető, 
történelmi és kulturális emlékekben gaz-
dag város. Kiváló úticélja lehet akár egy 
hétvégi kirándulásnak, de egy nyáresti 
kulturális élményért is érdemes felkeresni. 

A város kulturális életének fő szervezőjeként 
újranyitjuk kapuinkat, és színházi előadá-
sokkal, koncertekkel várjuk az érdeklődő-
ket. Nyári programjaink között szerepelnek 
színházi pótelőadásaink, de könnyűzenei és 
jazzkoncertet is kínálunk a nyár folyamán. Az 
Utcazene Fesztivál, mely nagy hagyomány-
nyal rendelkezik, idén is üdítő színfoltja lesz 
városunk tereinek. A kisgyermekes családok 
számára újra kinyit a Mesekert, ahol az elő-
adások mellett kézműves foglalkozásokkal és 
helyi termékekkel is várjuk a legkisebbeket 
és szüleiket. Színházi előadásaink sorában 
elsőként a Lovagias ügy c. zenés vígjátékot 
mutatjuk be június 23-án, Koltai Róbert fősze-
replésével. A nyár további részében minden 
hónapra tervezünk egy színházi darabot, me-
lyek közül a Rózsavölgyi Szalon kétszemélyes 
vígjátéka – Valami Csaj(ok) – igazi csemegé-
nek számít. Az előadás különlegessége, hogy 
a komédia négy különböző női karakterét 
ugyanaz a színésznő, Pokorny Lia játsza. 

Zenei és koncertélményekért is érdemes 
Ceglédre látogatni. Szabadtéri műsoraink a 
Református Nagytemplom kertjében, a mű-
velődési központ udvarán és a hangulatos Ka-
szinó udvarán kerülnek bemutatásra. Fellép 
Csuja Imre és Czutor Zoltán zenés, irodalmi 
estjével, Járai Márk akusztikus koncertjével, 
de itt lesz a Konyha együttes és a Vígszínház 
tehetséges színésze, Wunderlich József is. 

Ingyenes zenei előadásokat az Utcazene 
Fesztivál keretében júliusban hetente láthat-
nak és hallhatnak a városunkba látogatók, az 
ország különböző pontjáról érkező tehetsé-
ges, feltörekvő zenészeknek, együtteseknek 
lehetőséget adva. 

A városunkban történő eseményekről, 
kulturális programokról információkat sze-
rezhetnek a Tourinform Irodában és a júni-
us közepén megnyíló Információs Pontban. 
A modern „konténerirodát” a turisztikai 
szempontból legfrekventáltabb területen, a 
gyógyfürdő mellett helyeztük el. Az Informá-
ciós Pont főszezonban, a nyári hónapokban 
(csütörtöktől vasárnapig) tart nyitva, mely az 
információszolgáltatáson túl a városhoz köt-
hető ajándéktárgyak árusítását is végzi. Győ-
ződjenek meg személyesen is, hogy Cegléd 
több, mint gondolná. Töltsenek el egy kelle-
mes hétvégét vagy estét nálunk!

cegléd több, mint gondolná

További információ: Kossuth Művelődési Központ 
www.cegledikultura.hu és www.facebook.com/kossuthmuvelodesikozpont
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Vecsés egészségügyi ellátása kiemelkedő

Az Alapellátási Központ modern épülete

Vecsés  sikereinek  egyik  záloga  a  városvezetés 
tudatos munkája, amelynek során kiemelt figyel-
met  fordítottak  az  egészségügyi  szolgáltatások 
fejlesztésére ‒ tudtuk meg Szlahó Csaba polgár-
mestertől. Ennek eredményeként a kor elvárásai-
nak megfelelő  épületekben, modern  eszközök-
kel dolgozhatnak az orvosok, ráadásul az ország 
egyik  legkorszerűbb  mentőállomása  is  helyet 
kapott a város új egészségügyi létesítményében.   
‒ Hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektetünk 

az  egészségügy  támogatására  ‒ mondta  a  pol-
gármester. ‒ Törekvéseink célja, hogy olyan ala-
pokra helyezzük az egészségügyi ellátórendsze-
rünket, amely a vecsési lakosok és az orvosaink 
megelégedését egyaránt szolgálja. Városunkban 
1984 óta működik szakorvosi  rendelőintézet, a 
régi épületet 2006-ban felújítottuk, és kialakítot-

tuk az egynapos sebészetet, ami nagyon fontos 
előrelépés volt a helyi egészségügyi ellátásban. 
A Vecsési Alapellátási Központot 2019-ben 

adták  át,  az  épület  az  egészségügyi  alapellá-
tások  mellett  az  ország  egyik  legmodernebb 
mentőállomásának  is  helyet  ad.  Így  a  létesít-
mény nem csupán helyben biztosítja a színvo-
nalas  egészségügyi  ellátás  feltételeit,  hanem 
a  környékbeli  települések  lakóinak  is  sokkal 
nagyobb az esélye, hogy a bajban minél előbb 
mentőhöz  jussanak. Az Egészséges Budapest 
Programnak köszönhetően sok új orvosi diag-
nosztikai berendezéshez jutott a város, a nagy 
teljesítményű  ultrahang,  a  csontsűrűségmérő, 
a mammográfiás vizsgáló mellett lecserélték a 
teljes kardiológiai eszközparkot, új hallásvizs-
gáló, a várandósoknak CTG,  laikusok által  is 
használható defibrillátorok és sok egyéb orvo-

Vecsés országhatáron átívelő hírne-
vét elsősorban a savanyú káposztá-
nak köszönheti, azonban napjaink-
ra e nevezetesség mellett számos 
egyéb dologgal, például az egész-
ségügy területén végrehajtott fontos 
fejlesztésekkel is büszkélkedhet a 
főváros szoros szomszédságában 
fekvő település. 

si eszköz került beüzemelésre, és megújult az 
informatikai  eszközpark  is. A  fejlesztéseknek 
köszönhetően ma már  több  olyan  szakorvosi 
vizsgálat  is  elérhetővé  vált  a  városban,  ame-
lyekért  korábban  messzire  kellett  utazniuk  a 
helyieknek. 
A Vecsési Alapellátási Központnak a korona-

vírus-járvány elleni védekezésben is fontos sze-
rep jutott, amikor oltópontnak jelölték ki az in-
tézményt. Szlahó Csaba polgármester elmondta, 
mivel a környező településeken nincs oltópont, 
ezért Monorról, Gyömrőről, Üllőről, Gyálról és 
Nagykátáról  is  irányítottak oltásra  várakozókat 
Vecsésre. 
A  városvezetés  évekkel  ezelőtt  tűzte  ki  cé-

lul, hogy a  település a „sportos és egészséges” 
város példájaként kerüljön be a köztudatba. Az 
egészségügy  területén  megvalósult  fejlesztése-
ket elnézve leszögezhetjük, hogy jó úton járnak 
céljaik eléréséhez. ■

Szlahó Csaba
1969-ben született Budapesten. A 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Intézetében történelem szakos, a 
Budapesti Gazdasági Főiskolán köz-
gazdász diplomát szerzett. A helyi po-
litikai közéletben 1998 és 2006 között 
önkormányzati képviselőként, 2006-tól 
polgármesterként vesz részt. Nős, két 
gyermek édesapja. 

Maglód szépülő város, erősödő közösség

Az épülő iskola látványterve

A városok nem egyik pillanatról a másikra 
születnek, hosszú évszázadok eredménye-
ként alakul ki egy-egy város arculata és a 
városi polgárság identitása. A 2007-ben vá-
rosi rangot kapott Maglód jó úton halad, de 
még csak a kezdőlépéseket tette meg ezen az 
úton – fogalmaz Tabányi Pál polgármester. 
Vele beszélgettünk.  

‒ Minek köszönhető a település dinamikus fej-
lődése?
‒  Elsősorban  földrajzi  elhelyezkedésének, 

az  M0-s  körgyűrű  nagy  vonzerőt  biztosít  a 
településnek.  Sokat  köszönhetünk  az  elmúlt 
évtized pályázati rendszerének, hogy az agglo-
merációs települések is hozzáférhettek fejlesz-
tési  forrásokhoz. Vállalkozásbarát  politikával 
igyekeztük helyzetbe hozni a helyi gazdasági 
élet szereplőit, és vonzó környezetet kialakíta-
ni az ideérkezők számára. 

‒ Milyen Maglód gazdasága?
‒  Immár  két  évtizede  folyamatos  fejlődés 

tapasztalható  a  gazdasági  szektorban. Az  ez-
redfordulón még az önkormányzat volt a leg-
nagyobb  munkáltató,  mára  a  kereskedelmi, 
szolgáltató és ipari vállalkozások letelepedésé-
vel megváltozott a kép. Kereskedelmi parkunk 
meghatározó  térségi  szereppel bír,  az  iparban 
tevékenykedő  vállalkozások  mellett  a  jövő 
évtől a logisztikai ágazat is hozzájárul a helyi 
bevételek növeléséhez. 
‒ Milyen intézményi, illetve infrastrukturá-

lis háttér biztosítja az itt élők mindennapjainak 
zavartalanságát?
‒ A helyi intézményhálózat terén korábban 

a környékbeli településekhez képest nagyfokú 
lemaradásban voltunk. Hitelből, saját erőből és 
sikeres pályázatok  révén  jelentős eredménye-
ket tudtunk elérni az intézményhálózat bővíté-
sében, fejlesztésében. 
A  város  cím  elnyerése  óta  új  művelődési 

házzal,  két  óvodával,  egy  bölcsődével  és  új 
egészségügyi központtal lett gazdagabb Mag-
lód.  Ivóvíz-  és  csatornahálózatunk  azonban 
folyamatos felújítást igényel. Adósok vagyunk 
11  kilométernyi  aszfaltos  út  megépítésével, 
melyet ebben a választási ciklusban szeretnénk 
megvalósítani.
‒ Lesznek-e az  idén  jelentősebb beruházá-

sok, fejlesztések?
‒  Az  út-,  járda-  és  játszótérépítés  mellett 

nagy  ívű  állami  beruházásról  tudunk  beszá-
molni. A kormány által biztosított forrásból új, 

12  tantermes  általános  iskola  épül  városunk-
ban,  amely megszünteti  azt  a  férőhelyhiányt, 
melyet  saját  erőből  nem  tudtunk  orvosolni. 
Szintén  egy  kormányhatározatnak  köszönhe-
tően egy kézilabdacsarnok előkészítő munkáit 
végezzük, melynek kivitelezése a  jövő évben 
veheti kezdetét. Az M0-s autópálya mellett ki-
alakítandó logisztikai parkunknak kivitelezési 
stádiumában van az első, 46 000 m2-es épülete.
‒ Mit  lehet  elmondani  a  térségi  szinten  is 

vonzó kulturális programjaikról?
‒ Városunk szoros kapcsolatot ápol számos 

Kárpát-medencei  magyar  településsel,  erő-
sítve  ezzel  a  határokon  átnyúló  összetartozás 
érzését. Ezek a kapcsolatok színesítik a helyi 
kulturális életet is. Sajnos a világjárvány elle-
ni  védőintézkedések miatt  egyelőre  le  kellett 
mondanunk mind a komoly-, mind a népzenei, 
mind  a  gasztronómiai  fesztiváljaink  megren-
dezéséről. Reményeink szerint az ősszel meg 
tudjuk rendezni a hagyományos szüreti felvo-
nulást csakúgy, mint a Vermesy Művészeti Na-
pok rendezvénysorozatát. ■

Tabányi Pál
1958-ban született. Felsőfokú szál-
lítmányozási végzettséggel rendel-
kezik. Korábban a Metrimpex Rt. 
üzletág-igazgatója, majd egy nemzet-
közi szállítmányozó cég ügyvezetője. 
1990 és 1998 között önkormányzati 
képviselő. 2002 óta Maglód polgár-
mestere. Elkötelezett lokálpatrióta.

‒ Dunaharaszti 2000-ben kapott városi rangot, 
ön  pedig  2002  óta  a  település  polgármestere. 
Milyen volt akkor a község, és milyen a mai vá-
ros?
‒ Az egykori  nagyközség  az  elmúlt  két  év-

tized során igen jelentős változáson, fejlődésen 
ment  keresztül,  ám  mindez  úgy  történt,  hogy 
közben Dunaharaszti megőrizte korábbi értékeit, 
korábbi hangulatát, báját. Modern, mégis ottho-
nosságot sugárzó várossá váltunk az elmúlt húsz 
év folyamán. A leginkább szembetűnő fejlődés 
az infrastruktúra területén történt: az egykor po-
ros utcák ma már szilárd burkolatúak, szinte tel-
jes a közműellátottság, közintézményeink száma 
megduplázódott,  új  lakóterületek  épültek  be. 
Jelentősen emelkedett a  lakosságszám, fiatalos, 
ütemesen  fejlődő, mégis  emberléptékű város  a 
miénk.
‒ Hogyan lett Dunaharasztiból modern, ipar-

ral rendelkező térségközpont?
‒ Ez a tudatos várostervezésnek köszönhető. 

Éltünk a lehetőségeinkkel, kihasználtuk például 
a kedvező fekvésünket, ugyanis az M0-s és az 
51-es  főút  metszéspontjánál  fekszik  a  város. 

Dunaharaszti fejlődése töretlen,           
miközben megőrzi korábbi értékeit

Fontos közlekedési csomópont, 
modern iparral rendelkező térségi 
központ. Gazdag sport- és kulturá-
lis élettel büszkélkedhet, népszerű 
és kedvelt a Duna-parti üdülőöve-
zete. Az elmúlt évtizedben a mun-
kahelyek száma a háromszorosára 
nőtt. A dinamikusan fejlődő város 
polgármesterének, dr. Szalay Lász-
lónak voltunk a vendégei. 

Iparterület kialakításával segítettük a betelepülő 
cégeket  abban, hogy nálunk otthont  találjanak. 
A mai napig jó és gyümölcsöző a kapcsolatunk 
valamennyi itt működő vállalkozással.
‒ Mely fejlesztések valósultak meg pályázati 

forrásokból,  és  melyek  önerőből?  Történnek-e 
idén újabb beruházások?
‒ Az  elmúlt  esztendőkben  folyamatosan  és 

nagy  volumenben  valósultak meg  útépítések  a 
városban részben pályázati, részben saját forrás-
ból. Óvodákat, bölcsődét és iskolákat építettünk, 
illetve bővítettünk vagy felújítottunk. Sportcsar-
nok  épült,  a  kulturális  centrumként  működő, 
újjávarázsolt  Laffert-kúria  pedig  immár  igazi 
nagyvárosi művelődési központ. Az elmondot-
takon kívül is számtalan fejlesztés történt a vá-
rosban a játszóterektől az orvosi rendelőig, a sor 
szerencsére valóban hosszú.
‒ Milyen Dunaharaszti társadalmi, kulturális 

és sportélete?
‒  Rendkívül  gazdag.  Sok  a  civil  szervezet, 

melyeknek  működését  támo-
gatja  az  önkormányzat,  akár-
csak a sportegyesületeket, me-
lyek közül a százéves DMTK 
színeiben  közel  ötszázan 
sportolnak igazolt játékosként. 
A kulturális élet sokszínű, e te-
kintetben a város vezetése kü-
lönösen  elkötelezett.  Rendez-
vényeink egyre népszerűbbek, 
azok  többségére  a  környező 
településekről is érkeznek hoz-
zánk látogatók.
‒  Hol  tart  az  üdülőövezet 

fejlesztése? Jut  forrás turiszti-
kai jellegű beruházásokra?
‒  Turisztikai  szempontból 

a  Duna-partunk  a  legfonto-
sabb kincsünk, vonzerőnk. Az 
egykori  kempingünk  helyén 
egy  ifjúsági  tábort  szeretnénk 
létrehozni,  ehhez  azonban  a 
saját forrásaink nem elegendő-
ek, ezért támogatásokra pályá-
zunk, ahol csak lehet. A Sport-
szigetet,  amely  Dunaharaszti 

Dr. Szalay László
1969-ben született Budapesten, de 
gyermekkora óta Dunaharasztiban 
él. A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi 
szakának elvégzése után a Pécsi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán szerzett jogi diplomát. 
1992-től tíz éven át a rendőrség 
kötelékében dolgozott. 2002 óta 
Dunaharaszti polgármestere. Nős, két 
gyermek édesapja.

A felújított Baktay tér a dunaharaszti születésű Baktay Ervin szobrával

egyik ékköve, folyamatosan fejlesztjük. Célunk 
az, hogy a sétára vágyók, a kerékpárosok, vala-
mint  a  vízi  sportok  szerelmeseinek  birodalma 
legyen.  Ugyanakkor  mindezt  úgy  szeretnénk 
elérni, hogy megőrizzük a Duna-part természeti 
szépségeit.

‒  Reményeink  szerint  hamarosan  újra  in-
dulhat  a  belföldi  turizmus.  Milyen  látnivalók 
és milyen programok várják a Dunaharasztiba 
érkezőket?
‒ Vannak visszatérően, minden évben meg-

rendezendő szabadtéri fesztiváljaink, ahol a zene 
és  a  tánc  központi  szerepet  tölt  be.  Ezek  idei 
megtartása a járványhelyzet miatt most még bi-
zonytalan. A város hivatalos honlapján, valamint 
a Facebookon megtalálható közösségi oldalain-
kon folyamatos tájékoztatást adunk a nyitás le-
hetőségeiről  és  a megtartható  programjainkról. 
A  kultúra  szerelmeseit  egyébként  egész  évben 
szívesen látja a Laffert-kúria, ahol nyaranta sza-
badtéri  színházi  előadások  és  koncertek  várják 
az érdeklődőket. ■

Dunaharaszti katolikus temploma 1903-
ban épült Jendrassik Alfréd tervei alapján 
neogót stílusban. Az építőmesterek között 
feljegyezték goduantz Károlyt és Antony 
István kőfaragót. A harang Thury Ján 
harangöntő, az orgona pedig rieger ottó 
orgonakészítő mester munkája. Az új temp-
lomot 1904. augusztus 20-án szentelték fel, 
Drexler Antal plébános javaslatára Szent 

István király tiszteletére. újjáépítésére Hangay ruppert espe-
resplébános vezetésével templomépítő bizottság alakult. 1946-tól 
1950-ig tartott az építés, amely a hívek adakozásából, a falu la-
kosságának összefogásával, sokak kétkezi munkájával folyt. A II. 
világháború végén a templomot felrobbantották a visszavonuló né-
met katonák, a pusztítás csak a szentélyt kímélte meg. Az újjáépítés 
lassan haladt, és mielőtt befejeződött volna, 1956-ban földrengés 
rázta meg a települést, ami megrongálta a már elkészült mennye-
zetrészt, a félig kész tornyot. A munka azonban újra elkezdődött, és 
értékes részletekkel gyarapította a templomot. Ilyenek az új padok 
gazdagon és szépen faragott padfői és a színes üvegablakok, amik 
Szent Istvánt és a magyar szenteket jelenítik meg.

A Szent István király templom 

A Polgármesteri Hivatal épülete
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Újhartyán a falusi múltjából        
ígéretes városi jövőt épít

‒ Hogyan írná le Újhartyán gazdaságát?
‒ Városunkat az erős lábakon álló helyi gazda-
ság jellemzi. Az ipari park tőkeerős vállalkozá-
sokat tudott a településre csábítani, köszönhető-
en a kedvező közlekedésföldrajzi pozíciónak és 
a  munkakultúrának.  Markáns  gazdasági  arcu-
latunkat  az  ipari  parkban  tevékenykedő  cégek 
rajzolják meg. Ezek a tőkeerős vállalkozások a 
város  gazdasági  és  pénzügyi  pályáját  is  biztos 
alapokra helyezik. A helyi gazdaságban a szol-
gáltatói szektor térnyerése figyelhető meg. 
‒ A városi rang mennyiben változtatta meg a 

település életét?
‒ Amikor 2013-ban elnyertük a városi ran-

got,  meg  kellett  fogalmaznunk,  hogy milyen 
irányba akarunk  fejlődni. Tudtuk, hogy a né-
pességmegtartás,  de  még  inkább  a  lakosság-
szám lassú, de folyamatos növelése az alapja a 
város hosszú távú fejlődésének. Aminek zálo-
ga, hogy az itt élő emberek megtalálják a szá-
mításukat, kötődjenek a településhez, és tegye-
nek a város fejlődéséért szellemi és gazdasági 
értelemben  is.  A  gazdaságfejlesztés  a  város 
pénzügyi stabilitásához nélkülözhetetlen, de ez 
alapozza meg a településképi és az intézmény-
fejlesztések hátterét, valamint Újhartyán térsé-
gi szerepköreinek erősítését is. A településkép 
tekintetében  az  alapvetően  falusias,  illetve 
kertvárosias jelleg megőrzésére törekszünk. A 
központi  településrészen azonban, a közfunk-
ciókat ellátó épületeknél, az átgondolt, modern 
építészeti megoldások eredményesen járulhat-
nak hozzá a város általános arculatának fejlő-
déséhez.  Célunk  a  közösségi  hagyományaira 

A történelmi örökségre és a nemzetiségi hagyományokra épülő töretlen fejlődés jellemzi Újhartyánt, amely-
hez hozzájárul az önkormányzat megfontolt és következetes gazdaságpolitikája. Terveiket minden esetben 
előre megfontoltan és céltudatosan próbálják megvalósítani. Schulcz József polgármesterrel beszélgettünk.

építő  és  stabil  gazdasági  alapokon  nyugvó, 
élhető kisváros megteremtése.
‒ Milyen fejlesztések várhatók?
‒ Az építőipari áremelkedések miatt a terve-

zettnél  később,  csak  2020-ban  tudtuk  birtokba 
venni a Városházát és a bölcsődét. Úgy gondo-
lom, most egy kicsit óvatosabban kell terveznünk 
a jövőt illetően. Bár megfontoltak vagyunk, de 
azért  igyekszünk minden  pályázati  lehetőséget 
megragadni. A Magyar Falu Program keretében 
kerékpárutakat, járdákat építünk, újítunk fel. Kö-
zösségi színtereket fejlesztünk, az ipari parkban 
pedig  infrastrukturális  fejlesztéseket  hajtunk 
végre. Döntésre vár a sportcsarnok-pályázatunk 
és a térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése is. Fel-
adatul tűztük ki, hogy olyan tereket hozzunk lét-
re, amelyek találkozási pontként szolgálhatnak a 
településen élők számára, és szabadtéri rendez-
vények megtartására  is  alkalmasak. Ezek  szel-
lemében  a  stratégiai  helyeken  lévő  ingatlanok 
megvásárlásával zöldterületeket hoztunk létre.
‒ Mit lehet kiemelni a város gazdag kulturális 

és sportéletéből?
‒ Ha ezt a kérdést egy évvel ezelőtt teszi fel, 

akkor elsőként az immár hagyományos városna-
pot és a Hartyánfesztet említettem volna, ame-
lyekre a térségből több ezren jönnek el. Valamint 
a színházi előadásokat, a mozit, a zenés délutá-
nokat, a zenekari koncerteket, a nemzetiségi ha-
gyományőrző rendezvényeket, a kiállításokat, a 
civil szervezetek programjait. Most csak abban 
bízom, hogy az emberek már nagyon vágynak 
ezekre a programokra, és ha majd lehet, megint 
telt házakkal tudjuk megrendezni ezeket.

‒ Mindig is büszkék voltak a sváb hagyomá-
nyaikra. E területen változatlan a civil szerveze-
tek aktivitása, a lakossági összefogás, az itt élők 
identitása?
‒  Újhartyán  gazdag  sváb  tradíciókkal  bíró 

település Pest megye déli részén. Ez a múltban 
gyökerező mély társadalmi és közösségi hagyo-
mány erős szellemi és kulturális tőkével ruházza 
fel  a  települést  és az  itt  élő közösséget. Ennek 
bizonyítéka, hogy ma már a nemzetiségi óvoda 
és  iskola  is  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat 
égisze alatt működik. A civil szervezeteink lel-
kesedése  sem csökkent. Míg  az önkormányzat 
biztosítja,  támogatja  a  működésüket,  addig  a 
civil közösségek a munkájukkal segítik a város 
fejlődését. Az elmúlt időszakban több mint 100 
millió forintot költöttünk a város költségvetésé-
ből arra, hogy  létrehozzunk,  fejlesszünk olyan, 
a közösség összekovácsolására alkalmas kultu-
rális  helyszíneket,  közösségi  tereket,  amelyek 
hozzájárulnak  a  helyi  társadalom  „újhartyáni” 
identitástudatának erősítéséhez. ■

Schulcz József

1972-ben született Budapesten, de 
Újhartyánban nőtt fel. Szombathe-
lyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskolán végzett történelemtanárként, 
majd pénzügyvállalkozás szakon is 
abszolutóriumot szerzett. Korábban 
televíziózással és adótanácsadással 
egyaránt foglalkozott. 2006 óta Új-
hartyán polgármestere. Egy gyermek 
édesapja.

  A Fő utcában lévő Városháza nem csupán a Polgármesteri Hivatalnak, hanem a házasságkötő teremnek is otthont ad

Dabas megvalósítja álmait

A Házasság Hetére megérkezett a Szívkapu

‒ Ön 1998 óta polgármestere a szülővárosának. 
Kérem,  hogy  röviden  mutassa  be  a  települést 
magazinunk olvasóinak.
‒ Dabas egy különleges település, amely négy 

községből „nőtt össze” a 20. században. Ez ered-
ményezi, hogy az itt élők identitásának meghatá-
rozó eleme a településrészekhez való kötődés, a 
város polgárai mégis egységesen dabasinak tart-
ják magukat. Városunk Budapest és Kecskemét 
között a térség pólusa, járási központ, választó-
kerületi székhely, amely nem pusztán önmagát, 
hanem a régió lakosságát is jelentős mértékben 
szolgálja.  Dabas  az  Ország  Közepe  Kistérség 
egészségügyi,  oktatási,  közigazgatási,  sport-  és 
kulturális  centruma.  A  város  lakossága  folya-
matosan  gyarapszik. Az  elmúlt  több mint  egy 
évtizedben  a  születések  száma  minden  évben 
meghaladta a halálozásokét, ennek köszönhető-
en húsz év alatt több mint 2000 fővel nőtt Dabas 
lélekszáma, amely ma már meghaladja a 17 200 
főt.  Mindez  további  intézményfejlesztéseket, 
bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelybővítéseket 
tesz szükségessé a jövőben.
‒ A  viszonylag  nagy  távolságok mennyiben 

befolyásolták az intézményrendszer kiépítését?

‒  Dabas  településszerkezete  az  országban 
egyedülállóan  széttagolt. A  város  két  legtávo-
labbi  belterületi  lakott  pontja  között  közel  20 
km  a  távolság. A városon  belüli  nagy  távolsá-
gok miatt minden településrészen kialakítottunk 
olyan  alközpontokat,  amelyek  városrészenként 
alapszolgáltatásokat biztosítanak. Minden város-
részben építettünk és üzemeltetünk háziorvosi és 
gyermekorvosi  rendelőket,  védőnői  tanácsadó-
kat,  kulturális  közösségi  színtereket,  óvodákat. 
A városrészeket arányosan fejlesztjük úgy, hogy 
a  lehető  legtöbb,  fenntarthatóan  működtethető 
szolgáltatás  a  lakosság  rendelkezésére  álljon 
helyben. Fontos célunk, hogy a településrészeket 
összekötő úthálózatot fejlesszük, valamint a vá-
rosrészek között újabb kerékpárutak épüljenek. 
A következő nagy célunk e téren, hogy a szom-
szédos Újhartyánt és a Dabasi-szőlők település-
részt is kerékpárúton megközelíthetővé tegyük. 
‒  Hogyan készülnek a teljes nyitásra?
‒ Az elmúlt egy év nem múlik el nyomtala-

nul az életünkből. Szükség van a veszteségeink 
feldolgozására, ezért egy szív alakú emlékhelyet 
tervezünk a városba, amely ennek a krízisnek és 
az áldozatoknak méltó mementója lehet. Remé-

A történelmi múlt tisztelete mellett az itt élők számára fontos a jelen, a tele-
pülés folyamatos fejlődése. Az önkormányzat igyekszik megteremteni azt 
az infrastruktúrát, amely Dabast fejlett európai kisvárossá teszi. Kőszegi 
Zoltán polgármester válaszolt a kérdéseinkre.

nyeink szerint az emlékpont a nagy találkozások 
színhelye is lesz a jövőben. Fontos, hogy a kö-
zösségeink újraéledjenek, hogy ismét pozitívan 
tekinthessünk a jövőbe, ezért a következő hóna-
pokban olyan koncerteket,  szórakoztató közös-
ségi programokat szervezünk, amelyek minden 
korosztálynak  biztosítanak  tartalmas  kikapcso-
lódási lehetőségeket. Idén városunkban a Csalá-
dok évét hirdettük meg,  lehetőséget szeretnénk 
teremteni arra, hogy családjainkban és a városi 
nagy családunkban is újraszőjük azokat a szála-
kat, amelyek az elmúlt egy évben elfeslettek.

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Kőszegi Zoltán
1964-ben született Dabason. A város 
képviselő-testületének 1994 óta tagja, 
1996-tól alpolgármester, majd 1998 
óta Dabas polgármestere. 2010 és 
2014 között országgyűlési képviselő 
a Fidesz-KDNP Pest megyei listáján. 
A Magyar Zarándokút és az Ország 
Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 
elnöke. Nős, négy gyermek édesapja.

Bugyin sorra követik egymást a beruházások
A Dabasi járásban található települést átsze-
lő 5202-es út akár a nagyközség főutcájának 
is tekinthető. A rendszerváltás utáni évek 
Bugyi számára minden korábbinál nagyobb 
fejlődést hoztak. A nagyközségi önkormány-
zat napjainkban is bizonyítja, hogy tud élni 
a lehetőségeivel, a pályázati forrásokkal, és 
felelősen gazdálkodik. nagy András gábor 
polgármester vendégei voltunk. 

‒ Az elmúlt időszakban több nyertes pályázatuk 
is  megvalósult.  Bölcsőde  és  kerékpárút  épült.  
Milyen további fejlesztések fejeződtek be?  
‒ Május elejétől fogadja a gyerekeket az új 

bölcsőde. A cégek igénye volt, hogy a felnőttek 
minél előbb vissza tudjanak térni a munkába, 
ezért vált szükségessé a beruhá-
zás.  Nemcsak  kerékpárutat  épí-
tünk, hanem egész hálózatot. Az 
a cél, hogy a közintézmények a 
település  legtávolabbi  pontjairól 
is  gyorsan  elérhetőek  legyenek. 
A  következő  tervünk,  hogy  há-
rom  kerékpárút  kösse  össze  a 
nagyfoglalkoztatókat a  település 
központjával. A  sok  sóderbánya 
miatt nagy a teherautó-forgalom, 
ezért  a  közutakon  veszélyes  bi-
ciklizni.  Szeretnénk  idővel  kap-
csolódni az EuroVelohoz, ami a 
Duna-parton húzódó kerékpárút-
hálózat.  Igyekszünk  pályázato-

kat  találni  e  fejlesztésekhez  is. Most  fejeztük 
be a fedett foglalkoztatót, az egyik civil szerve-
zet pályázott rá. Helyet kapott benne egy raktár 
és egy fedett terasz, ahol foglalkozásokat tud-
nak tartani a gyerekeknek. 
‒ Milyen terveik vannak a következő évekre? 
‒ Új orvosi rendelőt kell építenünk, oda utcát 

kialakítani, parkosítani a területet. Az uszodaépí-
tés kiviteli terve most készül. A központban kap 
helyet, ha majd megvalósul.  
‒ Kavicsbányák, ipari üzemek, farmergazda-

ságok övezik a nagyközséget. Mindenkinek van 
munkája? Küzdenek-e a vállalkozások szakem-
berhiánnyal? 
‒ Itt aki akar,  talál magának munkát. Nem 

biztos,  hogy  a  szakmájában,  hiszen  változott 
a  gazdaság.  Szakemberből  és 
kétkezi munkásból is hiány mu-
tatkozik. Parcelláztunk egy terü-
letet, ahol épülnek már a lakóhá-
zak.  Reméljük,  így  hamarosan 
lesz munkaerő  is. A helyi  lako-
soknak fél áron adjuk a telket. A 
környező  települések beépültek, 
így  arra  számítunk,  hogy  nagy 
lesz  az  igény  házhelyekre.  A 
közműveket  kiépítettük,  utat  is 
kialakítunk  később,  ha  az  épít-
kezések nagy része befejeződött.   
‒ Miért érdemes ellátogatni a 

településükre?  Milyen  kikapcso-
lódási lehetőségeket kínálnak?

‒  A  turizmus  nem  jellemző  a  községre. 
Azonban  sok  madármegfigyelő  jár  hozzánk. 
A  Kiskunsági  Nemzeti  Park  északi  pereme 
határos velünk. Szép és változatos a madárvi-
lág: szalakóták, gólyák, gémek, ludak, túzokok 
figyelhetők meg. Az érdeklődők hatalmas ob-
jektívekkel  fotózzák  a madarakat,  néha meg-
hökkentő látvány a sok ember. Erre a területre 
jellemző a törpe nőszirom, éppen most virág-
zik. Ez is vonzza a természetkedvelőket.   
‒ A koronavírus hogyan befolyásolta az életü-

ket? Terveznek-e közösségi programokat?
‒ Egyelőre még minden bizonytalan. A szü-

reti felvonulás és mulatság szép színfolt a tele-
pülés  életében,  reméljük,  hogy megrendezhet-
jük. A Bugyelláris  Egyesület  szervezi minden 
évben a Krumplifesztivált,  ez vonzza a  legna-
gyobb  tömeget  szeptember  első  szombatján. 
Készülünk rá, a költségvetésbe beterveztük. Ha 
a helyzet lehetővé teszi, megtartjuk mindkettőt, 
de az emberek egészsége a legfontosabb. ■

Nagy András Gábor
1961-ben született Budapesten. A Te-
lefongyár letelepedése miatt költözött 
szüleivel Bugyira. 30 évig televíziós 
szakmában dolgozott. Közben 2002 
óta képviselő. Televíziós munkája mel-
lett, 2010-től, több mint tíz éven át volt 
alpolgármester, 2019 óta polgármes-
ter. Mindvégig független. Nős, két fel-
nőtt gyerek édesapja.A Szent Adalbert-templom
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‒ Milyen beruházások valósultak meg az elmúlt 
években, amelyek megkönnyítik az itt élők min-
dennapjait? 
‒  A  2017-es  energetikai  pályázatunknak 

köszönhetően  szigetelést  kaptak  a  közintéz-
mények,  valamint  napelemes  rendszer  épült 
ki.  Tavalytól  a  teljes  településen  korszerű, 
LED-es  a  közvilágítás.  Immár  tíz  éve  annak, 
hogy  közlétesítményeink  zöme  felépült  vagy 
megszépült. A központban lévő szabadidőpark 
korszerű fitneszrészleggel  bővült. A  település 
egyik  végén  új  játszóteret  alakítottunk  ki. A 
Csévharasztot  körbeölelő  erdők  többségét  a 
NEFAG  Zrt.  gondozza,  de  az  önkormányza-
tunk  is  szerepet  vállal  a  fásítási  programban. 
Szerencsére nagyon jó a közbiztonság, a köz-
pontban  térfigyelő  kamerarendszer,  valamint 
sebességmérő működik. Ezek a berendezések 
komoly visszatartó erőt jelentenek. 
Tavaly fejeződött be ‒ mintegy 30 millió fo-

rintos  önkormányzati  forrás  biztosításával  ‒  a 
községi vízmű felújítása, amelynek során csak-
nem  duplájára  emeltük  a  víztározó-kapacitást, 
és beüzemeltünk egy új vas- és mangánmentesí-
tő berendezést is. Ez utóbbi révén hosszú távon 
biztosított az egészséges vízellátás a településen.
‒  Egy  jó  vezetőnek mindig  újabb  és  újabb 

ötletei  vannak  arra,  hogy  miképpen  tud  még 
szebb, még hatékonyabb  települést kialakítani. 
Milyen fejlesztéseket szeretne megvalósítani? 
‒ A Petőfi Sándor  utca  utolsó  550 méterén 

a mostani  nyomsávot  szeretnénk  kiszélesíteni, 
illetve  felújítani.  Erre  23 millió  forintot  nyer-
tünk  pályázaton. A Magyar  Falu  Programhoz 

Látványos és környezetbarát            
fejlesztések Csévharaszton

A kétezer lakosú település a Mo-
nori járásban található. Területé-
nek kétharmada erdő. Pulisch Jó-
zsef polgármester elmondta: a jó 
levegő, a nyugalom, a családok 
kikapcsolódása a legfontosabb az 
önkormányzat számára. A kisköz-
ség saját iskolával, óvodával, teljes 
infrastruktúrával rendelkezik. 

nyújtottunk be pályázatot, s annak keretén be-
lül tudjuk majd felszámolni a Deák Ferenc utca 
földburkolatát, amely aszfaltborítást fog kapni. 
Erdősíteni  szeretnénk,  ezáltal  is  gyarapítva  az 
önkormányzat vagyonát. 
‒ Érkeznek Csévharasztra itt letelepedni, ott-

hont teremteni vágyók?
‒ Akad példa erre  is, ám nagyon fontosnak 

tartom  optimalizálni  a  lakosságszámot,  mert 
nem  szeretnénk  élhetetlenné  tenni  Csévha-
rasztot. Szerencsére sikerült jól elkülöníteni az 
iparterületet  a  lakóövezettől  és  az  erdőktől. A 
takarmánytáp-gyártó cég bővítést jelentett be, új 
üzemcsarnokot építenek, amely majd még több 
embernek  tud munkát  biztosítani.  Ez minden-
képpen örvendetes. Szerencsére az iparterület és 
a község közötti erdősáv megszűri a zajt, és a 
levegő is tiszta a településen.    A közelmúltban 
parcelláztunk egy üres területet. Sajnos a csator-
názás nagyon költséges lenne az önkormányzat 
számára,  ezért  várjuk  a  lehetőségeket,  hogy 
milyen források segítségével tudjuk majd meg-

valósítani. Szükség  lenne még 
egy óvodai csoportszobára, mi-
vel örömünkre egyre több a kis-
gyerek. Egyébként  pedig  óvo-
dapedagógusok jelentkezését is 
várjuk. Fontosnak tartom meg-
említeni azt is, hogy az egész-
ségügyi  ellátással  elégedettek 
az  emberek,  két  háziorvosi  és 
egy  fogászati  praxis,  valamint 
védőnői szolgálat látja el Csév-
haraszton a betegeket, illetve a 
kisgyermekes családokat.
‒ Miért érdemes ellátogatni 

Csévharasztra?  Milyen  látni-
valókat, kikapcsolódási lehető-
ségeket kínálnak? 

Pulisch József
1976-ban született Mezőcsáton, ám 
gyermekkora óta Csévharaszton él. 
A gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán 
diplomázott gazdasági mérnök sza-
kon, majd megszerezte az adószakér-
tői oklevelet. Csévharaszton 2014-től 
önkormányzati képviselő, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke és a Szociális, va-
lamint az Ügyrendi bizottság tagja. 
2019 óta a község polgármestere.A Cantata profana-szobor, tőle balra az erdőőri lak

Az iskola közvetlen szomszédságában lévő községháza Tőrös Csaba tervei alapján épült

‒  Vannak  turistaútjaink  pihenőhelyekkel, 
esőbeállókkal,  sütögetőkkel.  A  három  tanös-
vényünk  is  igen  népszerű.  Sokan  járnak  ide 
kirándulni, jelentős a gyalogos turizmus, ugyan-
is  a  Duna–Tisza  köze  egyik  legváltozatosabb 
természeti  tája  éppen  a Csévharaszt  térségben 
elterülő,  hazánk  egyetlen  ősborókásával  válta-
kozó homoki  erdőssztyepp  terület. A gombosi 
vadász-  és  turistaházat  uniós  forrásokból  fel-
újította az erdőgazdaság, tavaly adták át. Sokan 
útba ejtik sétájuk során, csakúgy, mint a község 
határában lévő pusztatemplom nyugati falának 
maradványát,  amely  egy  homokhalmon  emel-
kedik ki az akácliget öleléséből.
‒ A község honlapján több korábbi program 

fotóit lehet látni. A koronavírus biztosan átírja a 
rendezvényeiket.  Idén milyen eseményeket  tud-
nak megtartani? 
‒  Minden  bizonytalan,  nehéz  tervezni.  Az 

Ősborókás falunap augusztus 14-én lesz, remé-
lem, megtarthatjuk. Őszre tervezünk egy vidám 
bolondlakodalmat, emlékezve egy 25 évvel ez-
előtti  hasonló  rendezvényünkre,  felvonulással, 
bállal, fellépőkkel. Egyelőre azonban azt tapasz-
talom, hogy a lakosság is inkább visszahúzódik, 
óvatos. Meglátjuk, mit hoznak a következő hó-
napok, és aszerint döntünk. ■

Ócsa páratlan értékei     
városlátogatásra csábítanak

‒ Kerékpársáv, gyalogátkelőhely, parkolók épül-
nek a városban. Miért fontosak ezek a beruhá-
zások? 
‒  A  kérdésében  felsoroltak  egytől  egyig  a 

Falu Tamás utca felújítását jelentik, amely pályá-
zati forrásokból valósul meg, és lassan a befeje-
zéshez közeledik. Ez Ócsa egyik központi utcá-
ja, időszerű volt már az új burkolat kialakítása, a 
kerékpársáv felfestése, parkoló létesítése a gim-
názium szomszédságában, s ugyanitt buszmeg-
álló-öböl is készült, valamint gyalogátkelőhelyet 
alakítottak  ki. Néhány  száz méteres  szakaszon 
a  csapadékvíz-elvezetés  pedig  az  utcaszint  alá 
került. 
‒ Látványos változás történik a könyvtár kert-

jében is. Ott mi készül?
‒ A  kert  rendbetétele  már  be  is  fejeződött. 

Első  lépésként  parkosítottunk,  és  öntözőrend-
szert építettünk ki. A következő feladat a kerítés 
és  a  kert  bejáratának  felújítása  lesz.  És  előbb-
utóbb sort kell kerítenünk a könyvtárépület  re-
konstrukciójára is.
‒  Jó  néhány  beruházásuk  a  Zöld  Ócsáért 

gondolat  jegyében  valósul  meg.  Mit  jelent  ez 
pontosan?
‒  Ez  a  szlogen  tulajdonképpen  folyamatos 

fejlesztést jelent, a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtéstől kezdve a veszélyes hulladékok ke-
zelésén át a köztereink szebbé, zöldebbé tételéig 
sok mindent magába foglal. Ennek a program-
nak a keretében az elmúlt években több közterü-
letet újítottunk meg, új játszóparkot építettünk. A 
Polgármesteri Hivatal melletti teret tavaly szeb-
bé varázsoltuk, trianoni emlékművet állítottunk. 
Ezekbe a programokba igyekszünk bevonni a la-
kosságot is, május elején például muskátlivásárt 
tartottunk,  az  ócsaiak  termelői  áron  juthattak 
hozzá a virágokhoz. Közel kétezer cserép mus-
kátli talált gazdára. 
‒ Milyen  egyéb  fejlesztések  valósultak  meg 

Ócsán?
‒ Az  elmúlt  évek  során  két  csoportszobás 

bölcsődét építettünk, ami napjainkban már szű-
kösnek  bizonyul,  ezért  pályáztunk  újabb  két 

A Duna–Tisza közi homokhátság és az Ős-Duna egykori medrében visszamaradt, úgynevezett turjánok 
határán található kisvárosnak a felszínt fedő löszréteg alá vájt borospincéi a népi építészet egyedülálló 
különlegességeinek számítanak. Bukodi Károly polgármester vendégei voltunk.

csoportszobával  való  bővítésére.  Megtörtént 
közintézményeink  energetikai  felújítása,  az 
óvodában komplett belső korszerűsítés  történt. 
Igyekszünk  minden  pályázati  lehetőséget  ki-
használni, járdákat és utakat építettünk. Belügy-
minisztériumi támogatásból az általános iskola 
tornatermének tetőszerkezetét a nyári szünetben 
megerősítjük.
‒ Mi jellemzi a foglalkoztatottságot? Milyen 

munkalehetőségek akadnak? 
‒ A munkavállalók többsége a fővárosba jár 

dolgozni, persze a helyi üzemek és kereskedel-
mi cégek is kínálnak munkalehetőségeket. Úgy 
gondolom, hogy itt Ócsán, továbbá a környéken 
és Budapesten mindenki találhat magának mun-
kahelyet.  A  járványhelyzet  nem  befolyásolta 
lényegesen a vállalkozások életét, illetve a helyi 
munkaerőpiacot.  Egyedül  a  vendéglátóhelyek 
kerültek  nehéz  helyzetbe,  rajtuk  azzal  segítet-

tünk,  hogy  nem  kellett  épít-
ményadót fizetniük. 
‒  Ha  fejlesztik  a  Buda-

pest‒Lajosmizse‒Kecskemét 
vasútvonalat,  az  milyen  ha-
tással lesz az itt élőkre? 
‒ Nyilván jelentősen meg-

könnyítené  az  ingázók  min-
dennapjait,  ám  a  vasútvonal 
korszerűsítése  egyelőre  még 
csupán a tervezési szakasznál 
tart.  Ez  többéves  projektje 
a MÁV-nak,  amelybe  a  sín-
cserétől kezdve a vasútvonal 
villamosításán át az állomás-
épületek felújításáig sok min-
den beletartozik. Az állomás 

melletti,  kétszáz  férőhelyes  autóparkolót  min-
denesetre már kialakítottuk. 
A városon belüli  közlekedés  tekintetében  el 

kell mondanom, hogy Ócsa utcaszerkezete saj-
nos olyan, hogy védett kerékpárutakat nemigen 
lehet kialakítani, legfeljebb biciklisávokat. A ke-
rékpáros turizmus szempontjából jól jönne egy, 
bennünket a szomszédos  településekkel,  illetve 
Budapesttel összekötő kerékpárút. 
‒ A település egyedülálló értékeiről, kisvárosi 

hangulatáról ismert. A látnivalók közül melyeket 
érdemes megemlítenünk?
‒  A  néprajzi  gyűjteményünket  őrző  tájház 

látogatható,  és  a  református műemlék  templo-
munk is megér egy sétát, nem beszélve a híres 
Öreg-hegyi pincesorról, ahol közel száz kontyolt 
tetős pince található.
E pillanatban nem tudjuk még, hogy megtart-

hatjuk-e hagyományos programjainkat. A májusi 
Ócsai Kulturális Napok elnevezésű rendezvény-
sorozatunkat el kellett halasztanunk, azonban re-
méljük, hogy szeptemberben sor kerülhet a Vá-
rosi Vigasságra, amely gazdag programokat ígér 
a helybélieknek és a hozzánk látogatóknak. ■

Bukodi Károly

Bukodi Károly 55 éves családapa. 
Munkáját egyéni vállalkozóként 
kezdte, majd több mint tíz éven át a 
kereskedelemben dolgozott mint ér-
tékesítési vezető, majd kereskedelmi 
igazgató. A 2006-os önkormányza-
ti választások után hagyta ott ezt a 
pályát, miután alpolgármester lett. 
2010-től a város polgármestere, im-
már a harmadik ciklusát tölti.

Az Öregfalu régi parasztházai, mögöttük a XIII. században román stílusban épült templom

A trianoni emlékmű, háttérben a Hősök szobra
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‒  A  közúti  közlekedés  szempontjából  kedvező 
fekvés, mindenekelőtt az M0-s autóút megépü-
lése  hozott-e  kedvező  fordulatot  Alsónémedi 
gazdaságában?
‒ A nagyközség földrajzi elhelyezkedése va-

lóban  szerencsés,  gondolok  itt  mindenekelőtt 
Budapest közelségére, de itt halad el mellettünk 
az M5-ös és az M0-s autópálya, s mindez a vál-
lalkozások számára vonzóvá teszi Alsónémedit. 
Kezdődött ez a 90-es évek közepén a Penny Mar-
ket központjának idetelepülésével, majd folyta-
tódott a CBA-val, a GLS-sel és a VLG Kft.-vel, 
de folytathatnám tovább a felsorolást. Évről évre 
jelentkezik több újabb vállalkozás azzal a szán-
dékkal,  hogy  telephelyül  a mi  ipari  parkunkat 
szemelte  ki. A  legfrissebb  ilyen  megkeresés  a 
Repét Kft.-től érkezett, amely cég betoneleme-
ket  gyártó  üzemet  szeretne  felépíteni, mintegy 
tízhektáros  területen.  Már  megkötöttük  velük 
az adásvételi szerződést. Itt kell megjegyeznem, 
hogy  a  kedvező  földrajzi  adottságaink  mellett 
nem kevésbé fontos az önkormányzat vállalko-
zásbarát  szemlélete,  értve  ezen  az  idetelepülni 
szándékozó vállalkozások igényeinek lehetőség 
szerinti maximális kiszolgálását. Ez jelenti egy-

Alsónémedi  él a lehetőségeivel, és építi jövőjét

A főváros vonzáskörzetében fekvő 
nagyközség Pest megye egyik leg-
régebbi települése. A 2019 őszén 
megválasztott polgármester, dr. 
Tüske Zoltán hisz a fejlődésközpon-
tú gondolkodásmódban, fontosnak 
tartja a lakosság véleményét, tö-
rekszik a felelős településvezetés 
és a baráti, közösségi légkör, a va-
lódi otthon kialakítására. 

A híres alsónémedi platánsor festői látvány kora tavasztól   késő őszig minden évben

részt  a cégek  támogató  segítését  a hatósági el-
járások során, másrészt pedig az iparterületeink 
infrastruktúrájának folyamatos fejlesztését. 
‒ Milyen az ötezer-négyszáz lelkes nagyköz-

ség  infrastrukturális  ellátottsága,  ezen  a  terü-
leten  milyen  további  fejlesztések  várhatóak  a 
közeljövőben?
‒ A válaszomat  azzal  kell  kezdenem,  hogy 

a  környező  városok  lakosságszám-gyarapo-
dása lelassult, mivel ezek telítetté váltak, ezért 
sokan keresnek telket Alsónémediben, hogy itt 
építsenek maguknak házat. A némedi kínálat is 
kimerülőben, immár nálunk is kevés az eladásra 
szánt telek, ezért az önkormányzat próbál meg-
oldást találni ezekre az igényekre. 
Ami  pedig  az  infrastrukturális  ellátottságot 

illeti, Alsónémediben a közművek kiépítettsége, 
a járdák és az utak állapota, a közvilágítás meg-
felelőnek  mondható,  de  természetesen  ezen  a 
téren is szeretnénk továbbfejlődni, gyarapodni. 
Folytatjuk az út- és járdaépítési programunkat, 
s a közvilágítás napi  időtartamát  is  szeretnénk 
meghosszabbítani,  amit  közbiztonsági  szem-
pontból  fontosnak  tartunk.  A  faluközpontban 

új autóparkolók létesítését tervezzük. A szülők 
elégedettek a bölcsődei, óvodai és általános is-
kolai ellátással, s ugyanilyenek a visszajelzések 
az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban 
is. Jól szervezett a család- és gyermekvédelmi 
rendszerünk,  s ugyanezt  elmondhatom az  idő-
sek  otthoni  segítéséről  is. Az  intézményi  és  a 
szociális  étkeztetés  ugyancsak  biztosított  az 
érintettek számára.  Idén áprilisban nyújtottunk 
be pályázatot egy új, napi hétszázötven adagos 
konyha építésére, mivel a mostani, napi ötszáz 
adagos már nehezen birkózik meg a megnöve-
kedett igényekkel. Ugyancsak tervbe vettük egy 
új, három csoportszobás, játszóudvarral ellátott 
óvoda építését is. Továbbá szeretnénk kialakíta-
ni egy sport- és szabadidős parkot, várjuk ezekre 
a pályázati  lehetőségeket. Mindezeken  túl van 
benyújtott pályázatunk útfelújításra is. 
Végezetül megemlítem, hogy a Polgármeste-

ri Hivatal épületét bizony kinőttük, ezért ameny-
nyiben sikerül megállapodnunk a tulajdonossal, 
átköltöznénk  a  korábbi  pénzintézet  időközben 
megüresedett  épületébe.  A  mostani  hivatalt 
pedig  felújítanánk,  ahol  aztán helyet  kaphatna 
öt-hat  önkormányzati  funkció.  Ez  része  lenne 
egy nagyszabású tervnek, nevezetesen a telepü-
lésközpont széles körű megújí-
tásának.
Ezzel  van  összefüggésben 

például  a  katolikus  templom 
mögött  lévő  egykori  Schuler-
csarnok  lebontása.  Az  épület-
ben  valamikor  ceruzaüzem 
működött.  Helyén  létrehoz-
nánk egy olyan díszteret, amely 
nemzeti  ünnepeinken,  de  más 
alkalmakkor  is  közösségi  tér-
ként  szolgálna  kirakodóvá-
sárokkal  és  más,  hangulatos 
programokkal. 
‒ Hogyan  jellemezhető Al-

sónémedi  sport-  és  kulturális 
élete? 
‒ A  község  nevét  viselő  helyi  sportegyesü-

let  birkózó  szakosztálya,  a  női  kézilabda-  és  a 
férfi  labdarúgócsapat  derekasan  helytáll  a me-
gyei bajnokságokban. Az AVE, az Alsónémedi 
Vízisport Egyesület pedig a gyerekek úszás- és 
vízilabda-oktatásával  foglalkozik.  Mindkét 
sportegyesület  az önkormányzat  támogatásával 
működik. Érdekességként megemlíthető, hogy a 

civil  szerveződések közül  több 
is  a  sportolás  szándékával  jött 
létre, vannak szenior kézilabdás 
hölgyek, karatésok és kosárlab-
dások is. A néhány éve felújított 
művelődési házunk pedig olyan 
közösségi  terekkel,  közöttük 
színházteremmel  rendelkezik, 
amelyek  igen  sokféle  program 
helyszínéül szolgálhatnak. Túl-
zás  nélkül  állíthatom,  hogy  a 
község  valamennyi  korosztá-
lyát meg tudják szólítani. Nép-
tánccsoportjaink  nem  csupán 
a  mi  falunapjaikon,  hanem  a 
környező  települések  nagy-
rendezvényein  is  rendszeresen 

szerepelnek.  Mazsorettes  lányaink  pedig  más 
országokban  is  felléptek  már.  Az Alsónémedi 
Községért Alapítvány igen komoly szerepet vál-
lal a település sport- és kulturális életének szer-
vezésében. Ugyancsak köszönet illeti a Széche-
nyi  István  Általános  Iskoláért  Közalapítványt, 
amely  nagymértékben  hozzájárul  ahhoz,  hogy 
az itteni gyerekek magas színvonalú oktatásban 
vehessenek részt. 
‒ Az elmúlt bő egy esztendő során mennyiben 

változott meg a nagyközség élete?
‒ A járványhelyzet Alsónémedi polgárainak 

mindennapjait is alaposan megnehezítette. Ami-
kor be kellett zárnia a bölcsődének, óvodának, 
iskolának, s így a szülőkre maradt gyermekeik 
napközbeni  ellátása,  felügyelete,  az  önkor-
mányzat mindent megtett  az ügyeleti  rendszer 
megszervezése  és  fenntartása  érdekében.  Há-
ziorvosaink  és  gyermekorvosunk  segítségével 
Covid-teszteket  végeztettünk,  s  így  sikerült 
megelőznünk azt, hogy komolyabb fertőzéshul-
lám induljon el közintézményeinkben.  
Videoüzenetek formájában folyamatosan tá-

jékoztattam a lakosságot az aktuális járványügyi 
rendeletekről, óvintézkedésekről. Az első hullá-
mot Alsónémedi szerencsésen átvészelte, szinte 

nem is történt megbetegedés, sajnos a második 
hullámban  már  igen,  s  a  most  lecsengő  har-
madikban pedig  szomorúan vettük  tudomásul, 
hogy elvesztettünk alsónémedi polgárokat.  Ez-
úton is köszönöm községünk egészségügyi dol-
gozóinak és minden munkatársának, a képvise-
lőknek és bizottsági tagoknak, valamint minden 
segítőnek az áldozatvállalását, akik részt vettek 
abban a közös munkában, amelynek során eny-
híteni  igyekeztünk  a  világjárvány  okozta  ne-
hézségeket,  fenntartva  községünk  biztonságos 
működését. Mindannyian  reméljük,  hogy már 
túl vagyunk a nehezén. ■

Intézményünket 2003-ban alapította Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, 
közművelődési színterek, könyvtár és helytörténeti gyűjtemény tartozik kezelé-
sünk alá. 

Ars poeticánk, hogy névadónk – az 1848/49. szabadságharc mártír tanítója 
– szellemi hagyatékát képviseljük, éltessük, a kultúraközvetítés által faluközös-
ségünket erősítsük. Küldetésünknek tekintjük annak biztosítását, hogy egyenlő 
arányban megismerhetővé és hozzáférhetővé váljanak a kulturális örökség javai, 
hogy a helyi sajátosságokhoz igazodóan a művelődés, tanulás, szórakozás és pi-
henés feltételeit biztosítsuk, otthont adjunk az egyéni és a közösségi művelődés 
színtereinek, ösztönözzük az alkotótevékenységek kibontakozását. Nagy hang-
súlyt fektetünk a hagyományápolásra, az egyéni és egyesületi tevékenységek 
bátorítására, programjainkon, rendezvényeinken a lakosság aktív jelenlétére.

Wass Albert szavaival élve: „Az a dolgunk, hogy hidat építsünk a múlt és a jö-
vendő között. És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsünk mindent, amit a 
múltból a jövendőbe átvinni érdemes.” Művelődési házunk ajtaja nyitva áll min-
den korosztály előtt. Rendszeresen működő klubjaink, foglalkozásaink mellett 
színházi előadások, pódiumestek, ismeretterjesztő és tudományos előadások, 
kiállítások, zenei események várják a helyi közművelődés iránt érdeklődőket. 
Gyermekrendezvényeinken nagy számban vesznek részt a gyermekes családok, 
jó kapcsolatot ápolunk a település oktatási intézményeivel. Hagyományápoló 
nagyrendezvényeinken, mint a Szüreti Felvonulás és Bál, Pörkölt Fesztivál, Trak-
tor Fesztivál, Községi Disznótor, Szent Iván-éji Vigadalom, Községi Gyermeknap, 
megmozdul a falu apraja és nagyja. Testvérfalunk, a székelyföldi Nagyajta köz-
séggel minden évben szervezünk közös programot, állandó vendégei a nagysi-
kerű Némedi Székelybálnak.

A koronavírus-járvány sajnálatos következményeként a lelkes közösségi élet 
megtorpant, a színes kulturális programok elmaradtak, az elmúlt egy évben a 
hangsúly az egészségmegőrzésre és a betegség elkerülésére helyeződött át. A 
kényszerű bezártság hónapjaiban sem tétlenkedtünk, a település kulturális kon-
cepciójának átdolgozásába, ifjúsági stratégia kidolgozásába kezdtünk, s miután 
lehetőség nyílt a védőoltásokra, segítettük a helyi lakosok oltásszervezését. A 
nyár közeledtével reménykedünk abban, hogy ismét lehetőség nyílik községi 
rendezvényeink újraindítására, a személyes találkozókra. 

Nagyon várjuk már, hogy életünk visszatérjen a megszokott keretek közé, 
várjuk, hogy végre kezet foghassunk egymással, egyszerű, vidám dolgokról be-
szélgessünk egy tányér pogácsa és egy pohár bor mellett. Hogy a körülöttünk 
futkározó gyermekeket egy percre leültessük egy szelet kuglóf és egy bögre 
kakaó mellé. Hogy tapsoljunk a hozzánk érkező művészeknek, és eldiskuráljunk 
egy-egy tanulságos előadás után. Reméljük, már nem kell túl sokáig várakoznunk.

Jobbágy Ilona intézményvezető
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

hAlászy Károly 
Művelődési Ház 
és Könyvtár

A Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár belső terei

Dr. Tüske Zoltán

Alsónémedi családba született 1968-
ban. Jogi diplomájának megszerzését 
követően ügyvédjelöltként, majd ügy-
védként dolgozott. 1998 és 2010 kö-
zött önkormányzati képviselő, 2014-
től 2019-ig a Pénzügyi Bizottság 
külsős tagja. Feladatot vállalt a refor-
mátus gyülekezetben és a sportegye-
sületben. 2019 óta Alsónémedi pol-
gármestere. Nős, két fia egyetemista.A helytörténeti gyűjtemény előzetes bejelentkezéssel látogatható

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
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Okos megoldások sora Ceglédbercelen
Korszerű megoldásokkal tették modern köz-
séggé Ceglédbercelt, miközben nem feledkez-
tek meg az idősekről sem. napjainkban az 
önkormányzat a turizmusfejlesztést tűzte ki 
célul. A Magyar Falu Program támogatásával 
szállások és vendéglátóhelyek létesítésén dol-
goznak. A részletekről Török József polgár-
mester számolt be magazinunknak.

‒ Az első magyar okos faluként emlegetik Ceg-
lédbercelt. Mivel vívták ki ezt a címet?
‒ Valójában nem szeretjük ezt a kifejezést, 

és ezért úgy döntöttünk, hogy inkább az „Okos 
megoldások,  modern  falu”  szlogent  használ-
juk.  Egyébként  pedig  szerencsés  találkozás 
volt, amikor az Invitech ICT Services Kft.-vel 
közösen elkezdtünk gondolkodni az első lépé-
sekről,  amelyek  végül  Ceglédbercel  életében 
óriási digitális fejlődést hoztak.
‒ Milyen  szolgáltatásokat nyújt, milyen elő-

nyökkel jár a Digitális Falu Program, amellyel 
több elismerést is kivívtak?

‒ Az  első  projekt  egy  digitális  technikájú 
térfigyelő-kamerarendszer  volt,  free  wifi  le-
hetőséggel. A legnagyobb előrelépést azonban 
egy  korszerű,  modern  applikáció  kialakítása 
hozta,  amely  egyre  népszerűbb.  Naprakész 
híreket,  praktikus  információkat  nyújtunk  a 
segítségével,  de  lehetőséget  biztosít  a  véle-
ménynyilvánításra  is.  A  felhasználók  száma 
1600-1800, ami megegyezik az itteni háztartá-
sok számával. 
‒ Azzal együtt, hogy szemmel láthatóan a jö-

vőbe tekintenek, komoly figyelmet szentelnek az 
időseknek is. 
‒  Képviselő-testületünk  évekkel  ezelőtt  cé-

lul tűzte ki, hogy az idősebb generáció számára 
előremutató,  emberbarát  szolgáltatást  nyújtson 
a  nappali  ellátás  színvonalának  emelésével,  a 
Szent  Ilona  Idősek Gondozóházának  bővítésé-
vel. Az  intézmény  2020-tól  tartós  bentlakásos 
idősotthonként működik, és a szociálisan rászo-
rulók étkeztetését is biztosítja. 
‒ Egy sor beruházás van napirenden a köz-

ségben…
‒ Magyarország Kormánya évek óta támo-

gatja a Magyar Falu Programmal az ötezer fő 
alatti települések fejlődését és kötelező felada-
tainak  ellátását. Mi  sikeresen  élünk  e  lehető-
séggel. 2021-ben befejezzük az egészségügyi 
feladatellátás  épületeinek  felújítását.  Műve-
lődési  házunkat  is  felújítjuk,  és  folytatódik  a 
járdaépítés. Napjainkat a kormány Gazdaság-
élénkítő Programjának segítségével a turizmus 
fejlesztése határozza meg. Sváb Vendégház és 

Kiskonyha Vendéglő projektünkkel szeretnénk 
megteremteni a szálláshelyek és a vendéglátás 
feltételeit, hiszen figyelemre méltó a sváb ha-
gyományokon alapuló gasztronómiánk, s van-
nak horgászati és vadászati lehetőségeink is.
‒ Ötödik ciklusát tölti polgármesterként. Mi-

nek tulajdonítja ezt a bizalmat?
‒ A vezetésem alatt fő cél volt Ceglédbercelt 

egy élhető, jól működő településsé fejleszteni és 
összetartó  közösséget  kovácsolni.  2005-től  fo-
lyamatos, dinamikus a fejlődés. Nem volt olyan 
év, nem volt olyan ciklus, hogy ne próbáltuk és 
ne  sikerült  volna  az  előzőt  túlszárnyalni.  Sze-
retünk szép csendben dolgozni az itt élők érde-
keiért, kényelméért és azért, hogy minél többen 
megismerjék  Ceglédbercelt.  A  korlátozások 
megszűnésével művelődési házunk a civil szer-
vezetekkel közösen készül a nyitásra, a kulturális 
élet felpezsdítésére. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Török József

1961-ben született Cegléden. 1961 
óta él Ceglédbercelen. Kereskedelmi 
szakközépiskolai végzettsége van, 
felsőfokú végzettsége: mérlegképes 
könyvelő. 2002-től a település polgár-
mestere. Igyekszik a helyi lakosok al-
kotóerejét Ceglédbercel fejlődésének, 
illetve gyarapodásának szolgálatába 
állítani. Nős, két felnőtt gyermeke és 
egy unokája van. 

Abony az élhető, szeretnivaló város

Abony  egy  karnyújtásnyira  van  Budapesttől, 
mintegy 50 perces autóúttal, vagy akár emele-
tes  vonattal  is  gyorsan  elérhető  a  fővárosból. 
Abonyban  az  egykori  23  nemesi  kúriából  12 
műemléképület  ma  is  megtekinthető.  A  kö-
zelmúltban  megújult  a  város  patinás  főtere, 
melyet  a  Kinizsi  Városkapu,  a  Millenniumi 
Szoborpark és az országzászló egészít ki. Sok 
szép szobor, köztéri műalkotás díszíti Abonyt. 
Ezek  egyike  a  Kossuth-relief,  mely  Kossuth 
Lajos  1848-ban  mondott  beszédének  állít 
emléket. A polgármester  szerint  azonban  nem 

csupán  Abony  központi  része  kínál  izgalmas 
látnivalókat, hanem a város határában található 
horgásztavak,  a  Mikes-tó,  a  megújult  Parker-
dő is várja a látogatókat. Az abonyiak büszkék 
termálvízkincsükre  is. A  nyaranta  nyitva  tartó 
strand családias hangulattal várja az úszni, pan-
csolni és a víz gyógyhatását élvezni vágyókat.
Pető Zsolt a múlt emlékei mellett számos szép 

új középületet is figyelmünkbe ajánl. Az egyik 
ezek közül az Abonyi Lajos Művelődési Ház és 
Könyvtár nívódíjas épületegyüttese, mely a he-
lyi kultúra méltó otthona. Számos program várja 
a létesítményben az érdeklődőket, melyek mel-
lett  országos  szabadtéri  nagyrendezvényeknek 
is otthont adnak. A Tarka Borjú Főzőverseny és 
az  Abonyi  Pecsenyeparádé  olyan  programok, 
melyeken mindenki megtalálhatja a kikapcsoló-

„Sej, Nagyabonyban csak két to-
rony látszik", szól az idén 150 éves 
gyűjtésből származó népdal, melyet 
Kodály Zoltán Háry János daljáté-
ka tett közismertté. A megénekelt 
két torony mellett számtalan más ér-
ték is található a városban, melyek-
re méltán büszkék az itt élők. Abony 
Magyarország egy szép ékszerdo-
boza, az Alföld közepén, Dél-Pest 
megyében – fogalmaz Pető Zsolt 
polgármester.

dási lehetőséget korra és nemre 
való tekintet nélkül.
Abony  városában  élénk  a 

sportélet,  NB  I-es  kézilabda 
mérkőzéseknek, országos  lab-
darúgótornáknak,  birkózó-, 
sportakrobatika-  és  triatlon-
versenyeknek  adnak  otthont. 
Abonyban  kiváló  gasztronó-
miai  kínálattal  rendelkező  ét-
termek  és  cukrászdák  várják 
a  vendégeket.  Több  helyen  a 
mostanában  országosan  is  el-

ismert  habos  isler  is megkóstolható. Emellett 
igazi  alföldi  tájételekkel  is  kedveskednek  az 
érdeklődőknek.
„Jöjjön el hozzánk Ön is, sok szeretettel vár-

juk! Mi szeretjük Abonyt! Megmutatjuk, hogy 
miért!”–  invitálja kedves vendégszeretettel az 
Olvasókat Abonyba Pető Zsolt polgármester. ■

Pető Zsolt
1968-ban született Abonyban. Köz-
terület-felügyelőként kezdett dolgozni 
1991-ben a helyi polgármesteri hiva-
talban. 1998-ban az Államigazgatási 
Főiskolán szerzett igazgatásszervező 
diplomát, később még három igazga-
tási szakdiplomával bővítette ismereteit. 
2019 ősze óta Abony polgármestere. 
Felesége gyógypedagógus.

A Városháza 1904-ben épült  fotó: járdány vanda

‒  Milyen Nyársapát infrastrukturális kiépített-
sége?
‒ Az itt élők véleményét tolmácsolva mond-

hatom,  hogy  minden  tekintetben  megfelelő. 
Például  a  felújított  közintézményeink  fenntar-
tási  költségeit  napelemes  rendszerek  csökken-
tik. Az utóbbi tíz évben körülbelül egymilliárd 
forint  értékű  beruházásokat  hajthattunk  végre, 
pályázati  forrásoknak  köszönhetően.  Egyebek 
mellett  aszfaltoztuk  az  útjainkat,  kiépítettük  a 
csapadékvíz-elvezető rendszert, parkosítottunk, 
új egészségház épült.
‒  Akadnak-e  folyamatban  lévő  beruházá-

sok, illetve mely újabbak szerepelnek a terveik 
között?
‒ Hamarosan elkészül a településen átveze-

tő kerékpárút  ránk eső szakasza, mintegy há-
rom kilométer hosszan. Épül egy 28 férőhelyes 
bölcsőde,  folytatódnak  a  járdaépítések.  Ami 
pedig a terveinket illeti, pályázunk a dűlőutak 
rendbetételére,  és  szintén  pályázati  forrásból 
szeretnénk  vásárolni  és  felújítani  egy  szolgá-
lati  lakást  a  nálunk  praxist  indító  háziorvos 
számára. 
‒ Ön elnöke a Nyársapáti Gazdakörnek. Mit 

jelent az itt élők számára a mezőgazdaság?
‒ Sajnos az itteni termőföldek nem a legjobb 

minőségűek,  de  azért  igyekszünk  öntözéses 
gazdálkodást  folytatva  megélni  belőlük.  Leg-
fontosabb  terményünk  a  szamóca.  Bőségesen 
és  jó  minőségben  termesztünk  burgonyát,  a 
gyümölcsök  közül  pedig  meggyet  és  szilvát. 
Mint az ország legtöbb vidékén, a klímaválto-
zás nálunk is komoly gondokat okoz. Idén áp-
rilisban mínusz kilenc fokot is mértünk, a korai 
gyümölcsök java elfagyott. Ez pluszköltségeket 
jelent  a  gazdáknak,  ami  így  sajnos  később  a 
piaci árakban  is meglátszik. A helyi gazdakör, 
a  lehetőségei szerint,  igyekszik segíteni az ős-
termelőket.  Megjegyzem, Nyársapáton mindig 
is jól működtek a háztáji gazdaságok, ráadásul 
mindössze tíz méter mélyre kell  lefúrnunk ah-

Nyársapátot tenni akaró,            
szorgos emberek lakják

Az elsősorban mezőgazdaságáról ismert község Cegléd és Nagykőrös között félúton található. Annak dacá-
ra, hogy történetét az Árpád-kor óta jegyzik a krónikák, csak az 1950-es években vált önálló településsé. A 
2200 lakosú Nyársapát polgármesterével, Kis Miklóssal beszélgettünk. 

hoz, hogy öntözésre elegendő mennyiségű talaj-
vizet tudjunk szivattyúzni. 
‒  Különleges  a  kör  alakú  katolikus  temp-

lom…
‒ Amelynek  alapkövét  1995  tavaszán Ma-

jorosi Izidor nyugalmazott váci megyéspüspök 
áldotta meg. Lakossági összefogással kezdődött 
meg  a  templomépítés, Török Ferenc Kossuth- 
és Ybl-díjas építész tervei alapján. A templomot 
2004  májusában  Beer  Miklós  megyéspüspök 
szentelte fel Boldog Apor Vilmos tiszteletére. 
Ugyancsak Nyársapát nevezetessége a Szar-

ka-kúria,  amelyben helyet kapott  a  református 
gyülekezet imaterme, de itt található a helytör-
téneti múzeum  is. A  kúria  parkja  pedig méltó 
helyet ad ünnepségeinknek és kulturális rendez-
vényeinknek. 
Nyársapát  nevét  az  országgal  a  számos  el-

ismeréssel,  közöttük  Aranypáva  Nagydíjjal 
elismert népdalkörünk ismertette meg, a falusi 
életforma  egy  szeletét  pedig  a  hajdani  tanyasi 

A község lakóinak összefogását jól példázza a katolikus templom épülete

iskola  felújított  épületében  ismerhetik meg  az 
ide  látogató  iskolai csoportok, családok, baráti 
társaságok. E pillanatban csak remélni merjük, 
hogy július közepén megrendezhetjük a hagyo-
mányos Lecsófesztivált, ősz elején pedig a szin-
tén nagy múltú Szüreti Mulatságot. Szeretettel 
várjuk mindazokat,  akik  kíváncsiak  az Alföld 
növény- és állatvilágára, akik csendre és jó le-
vegőre vágynak. ■

Számos halfaj él az itteni horgásztavakban
 fotó: nyíri krisztián

Kis Miklós
Cegléden született 1950-ben, de 
gyermekkora óta Nyársapáton él. 
Órás-ékszerész szakmáját feladva 
1990 óta mezőgazdasági vállalko-
zó. 2006 októberétől a község pol-
gármestere. Két felnőtt gyermeke 
és két unokája van. A Nyársapáti 
Gazdakör elnöke. Több cikluson 
át volt képviselő, illetve alpolgár-
mester.

Szeretettel várja Önöket a 
Bognár Gokart Park, az or-
szág leghosszabb (820 m) 
épített amatőr gokart pályá-
ja. Sportos kikapcsolódás az 
egész családnak egy hatal-
mas zöld területtel körülvéve. 
Parkunkban már 7 éves kor-
tól kipróbálhatják a vezetés 
élményét a gyermekek. Igény 
esetén éjszakai gokartozásra 
is van lehetőség. 

töltsenek nálunk egy felejthetetlen élményt!

Bognár Gokart Park
2750 Nyársapát, Iskola dűlő 20. 
www.bognargokart.hu
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Tápiószecső 
épít a turizmusra

‒ A jó közlekedési adottságainak élvezi-e előnye-
it az alföldi nagyközség?
‒ Mi itt a Tápió vidékén azt szoktuk mondani, 

hogy Pest megye kevésbé fejlett régiói közé tar-
tozunk, noha a közlekedés a főváros irányába jól 
kiépített. Ez az itt élők számára rendkívül fontos 
a  munkalehetőségek  szempontjából.  Ugyanak-
kor  alapvető  célunk,  hogy  az  idegenforgalom 
terén  is  megmutathassuk  magunkat,  hiszen 
Budapestről  könnyen  elérhető  turisztikai  foga-
dóterület  vagyunk. Mindenekelőtt  a  természeti 
értékeinkre kell felhívnunk a figyelmet. A Tápió 
mentén gyönyörű látnivalók találhatóak, ez a vi-
dék a természetjárók számára ideális kiránduló-

hely. Tíz éve hoztuk létre a mintegy tíz kilométer 
hosszú Szecsői Ürgés Tanösvényt, amely végig-
járja a Natura 2000-es,  a Duna‒Ipoly Nemzeti 
Park által felügyelt természetvédelmi területet. 
‒  Az  infrastrukturális  kiépítettségnek  mely 

elemei várnak még fejlesztésre?
‒ A közműellátottságunk gyakorlatilag száz-

százalékos, jóllehet a lakosságszám növekedését 
Tápiószecső  infrastruktúrájának  folyamatosan 
követnie  kell.  Az  úthálózatunkat  azonban  fej-
lesztenünk kell, s éppen azon dolgozunk, hogy 
ehhez kormányzati  támogatást kapjunk, és  szi-
lárd  burkolattal  láthassuk  el  útjainkat.  E  pilla-
natban a település utcáinak 60-65 százaléka asz-
faltozott. Noha magánberuházásról van szó, de 
feltétlenül meg kell említenem a  tavaly átadott 
négycsillagos  Termál  Hotel  Vestát,  amelynek 
szomszédságában  az  építőipari  vállalkozó  egy 
lakópark létrehozását is tervezi.
‒  A  Tápiószecsőn  élők  találnak-e  helyben 

munkalehetőségeket?
‒  Munkahelyeket  a  turisztikai  és  a  ven-

déglátóipari  szolgáltatások kínálnak a helybéli-

Az alföldi nagyközség környéké-
nek természeti szépségei kedvelt 
úti céljai a bakancsos turistáknak. 
A településen szinte teljes a vil-
lany-, a gáz-, a telefon- és a víz-
hálózat, valamint az internet- és 
a kábeltelevíziós szolgáltatások 
kiépítettsége. Gál Csaba polgár-
mester válaszolt a kérdéseinkre.

eknek, valamint a kisebb és közepes méretű ipari 
és mezőgazdasági vállalkozások, illetve a közin-
tézményeink és a honvédségi laktanya. Az ingá-
zó munkavállalóink elsősorban a fővárosban és 
Nagykátán találnak maguknak lehetőségeket. 
‒ Milyen a település közösségi, sport- és kul-

turális élete?
‒ Terveink között szerepel a sport- és szabad-

idős rekreációs területen egy olyan központnak 
a  kialakítása,  ahonnan  elérhető  közelségbe  ke-
rülnek  a  természeti  környezetünk  szépségei  a 
bakancsos turisták számára. Tápiószecsőn élénk 
a sportélet, a futballcsapatunk a Pest megyei baj-
nokság  második  osztályában  szerepel,  és  igen 
sokan töltik szabadidejüket kocogással, futással, 
kerékpározással, túrázással. A civil szervezeteink 
száma megközelíti a húszat. Közülük feltétlenül 
meg  kell  említenem  az  1950-ben  alapított  ha-
gyományőrző népi együttesünket, amely Ofella 
Sándor nevét viseli. Sajnos idén a tavaszi prog-
ramjainkat nem tudtuk megtartani, de reméljük, 
hogy augusztus első hétvégéjén a hagyományos 
Ürgés  Fesztiválra már  sor  kerülhet,  s  ugyanez 
vonatkozik majd ősszel a Szent Mihály-napi ün-
nepségre és a szüreti felvonulásra. ■

Gál Csaba
Születésétől fogva Tápiószecsőn él. Kö-
zépiskolai tanulmányainak elvégzése 
után 1996-ban szerzett mérnök-infor-
matikus diplomát Budapesten, a Kan-
dó Kálmán Műszaki Főiskolán. 2010-
ben lett önkormányzati képviselő, a 
pénzügyi, településfejlesztési bizottság 
elnöke. 2019 óta polgármester. Nős, 
két gyermek édesapja.

A nagyközség római katolikus temploma

‒ Milyen a város infrastrukturális és intézményi 
ellátottsága?
‒ Kistarcsa Budapest XVI.  kerülete  és Gö-

döllő  között  elhelyezkedő  kisváros,  ahol  a  la-
kosságszám gyors emelkedése sajnos nem hozta 
magával a település bevételeinek ezzel egyenes 
arányú  növekedését.  Ezért  az  önkormányzatra 
hárult az a feladat, hogy az infrastrukturális ellá-
tottság területén megpróbáljuk utolérni magun-
kat. A tennivalók egyik csoportja a közlekedési 
körülmények  javítása volt,  ideértve  az utcákat, 
a járdákat és a csapadékvíz-elvezetést. A másik 
pedig  az  intézményrendszerünk  fejlesztése.  A 
bölcsődék és az óvodák tekintetében jól állunk, 
tavaly adtuk át az új bölcsődét, a két óvodában 
pedig  megtörtént  az  energetikai  korszerűsítés, 
játszóudvarok  épültek.  Az  iskolában  viszont 
helyhiánnyal küzdünk, jó hír azonban, hogy az 
engedélyes tervezés szakaszában van egy új, 16 
tantermes, művészeti profilú általános iskola épí-
tése sportcsarnokkal, amely a fenyveserdő ölelé-
sében kap majd helyet. Az egészségügyi ellátás 
kifejezetten jónak mondható, a helyben működő 
kórház mellett a modern egészségház megfelel 
mindenfajta betegigénynek. 
‒ A sikeres pályázatok révén mely beruházá-

sokra kerülhetett sor Kistarcsán? 
‒ Az elmúlt  tíz  év  során  igen  sok pályázati 

forráshoz  jutott  az  önkormányzat.  Csupán  az 
érdekesség  kedvéért  említem,  hogy  például  az 
óvodák  teljes körű  felújítását vagy fél  tucat si-
keres  pályázat  révén  tudtuk megvalósítani. De 
ugyanez  elmondható  a mostani  iskolaépületről 
is,  valamint  az  út-  és  járdaépítésekről.  Szinte 
valamennyi közintézményünket elláttuk napele-
mekkel.  Állami  beruházásból  épült  fel  Kistar-
csán egy „C” típusú sportcsarnok. 
‒ Vannak-e folyamatban lévő fejlesztések?

Kistarcsa a sikeres pályázatok               
révén valósítja meg a terveit

A Gödöllői-dombság természeti ér-
tékeinek köszönhetően a lovas- és 
bakancsos turizmus sok vendéget 
vonz Kistarcsára. Az M0-s autóút és 
a 3-as főút jó lehetőséget kínál azon 
vállalkozások számára, amelyek a 
kisvárosban szándékoznak telephe-
lyet létesíteni. Juhász István polgár-
mester válaszolt a kérdéseinkre.

‒ Az idei költségvetésünkben a városüzeme-
lés, illetve a működésfenntartás kapott prioritást, 
de  emellett  azért  jelentős  tartalékalapot  képez-
tünk a  teljes nyitás utáni  időkre. Fejlesztésekre 
idén a pályázati pénzek adnak lehetőséget. A régi 
Civil Ház utcafronti részén most épül egy turis-
tavezető-képző  a  Mária-zarándokút  program 
keretében. Az  előadóterem kiállítási  helyszínül 
is szolgálni fog. 32 millió forintos keretből vá-
sárolhatunk ingatlant a szlovák 
tájház  számára,  amelynek  fel-
újítására  külön  pályázunk.  Az 
itt élő szlovák kisebbség egyéb-
ként  a  létszámát  meghaladó 
súllyal vesz részt a város közös-
ségi  rendezvényein,  bemutatva 
népművészetüket, ételeiket, ha-
gyományaikat. 
‒ Hogyan jellemezhető a te-

lepülés gazdasága?
‒ Kistarcsa  gazdasági  fejlő-

désében mindig is meghatározó 
jelentőségű  volt  a  főváros  kö-
zelsége. A  régi  gyártelep  terü-
letén jó néhány kisebb vállalko-
zás működik, az adóbevételeink 
ebből nem jelentősek ugyan, de az ottani, az ön-
kormányzat által szorgalmazott infrastrukturális 
fejlesztések  révén nagyobb cégek betelepedése 
is várható. Ugyanez vonatkozik az M0-s autóút 
melletti  iparterületekre.  Úgy  gondolom,  hogy 

5-10 éven belül Kistarcsa hatá-
rában is kialakulhat egy befek-
tetőket  vonzó,  minden  igényt 
kielégító iparterület. 
‒ Milyen  programokkal  ké-

szülnek  a  járványhelyzet  utáni 
nyitásra?
‒ Május végéhez közeledve 

még  annyira  képlékeny  min-
den, hogy nem igazán merünk 
tervezni, egyelőre csak kisebb, 
szabadtéri  rendezvényekben 
gondolkodunk.  Talán  nem 
minden olvasójuk  tudja, hogy 

Juhász István
1987-ben született Kistarcsán. A 
gödöllői Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium elvégzése után az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán szerzett politoló-
gus diplomát. 22 éves korától a város 
alpolgármestere, 2019 ősze óta pe-
dig polgármestere. Szabadidejében 
szívesen sportol, érdeklődési körébe 
tartozik a politika és a színjátszás.

A Városi Sportközpont nagyszabású versenyek és rendezvények lebonyolítására is alkalmas

Kistarcsának  két  főtere  is  van.  A  kézműves 
foglalkozásoktól  a  színházi  előadásokig  sok-
féle művészeti ág helyszínéül szolgáló Csiga-
ház mellett  található  a  Szent  Imre-park,  ahol 
extrémpálya  várja  a  fiatalokat.  Egyébként  a 
városban  további  két  szabadtéri  fitneszpark 
található. A 2018-ban átadott, önerőből kiala-
kított  Ifjúság  tér  pedig  sokféle multifunkcio-
nális  lehetőséget  kínál. Működhet  akár  pihe-

nőparkként  is  sétányaival  és  padjaival,  de  a 
nagyrendezvényeken viszont „arénává” alakul 
nagyszínpaddal, high-tech hangosítással és fé-
nyekkel, kiszolgáló pavilonokkal. 
Egy szó mint száz, szabadtéren már most „jók 

vagyunk”, és várjuk, hogy a járványhelyzet el-
múltával zöld jelzést kapjunk. ■

Sülysáp évről évre folyamatosan fejlődik

Sülysáp városa madártávlatból 

lakosságszáma és területi nagysága alapján 
Sülysáp a Tápió menti régió második legna-
gyobb települése, amely mikrotérségi köz-
pontként a szomszédos három-négy kisebb 
település számára is fontos kapcsolódási pont 
mind a főváros felé irányuló tömegközleke-
dés, mind a szolgáltatások szempontjából. 
Horinka lászló polgármestertől kértünk in-
terjút. 

‒ A nagyközség az ön első polgármesteri ciklusa 
idején kezdeményezte várossá nyilvánítását. Me-
lyek voltak a legfőbb érvek?
‒  Sülysáp  a  külső  agglomerációs  gyűrűben 

helyezkedik  el,  jó  közlekedési  kapcsolatokkal, 
ami  egyfajta mikrotérségi  központi  szerepet  is 
jelent a Tápió mente nyugati felében. Ez a köz-
ponti szerep volt a fő érvünk a várossá nyilvá-
nítási  pályázatban,  de  fontos  indokunk  volt  a 
helyi  gazdaság  stabilitása,  a  munkanélküliség 
alacsony volta, a számos, helyben működő civil 

szervezet,  a  fejlődő  infrastruktúra  is.  2013-ban 
kaptuk meg a városi címet. Célunk, hogy az el-
nyert városi cím mellett a település ‒ infrastruk-
turális  állapotát,  természeti  környezetét  és  kö-
zösségi életét tekintve is – a Tápió-vidék egyik 
legmodernebb és legélhetőbb kisvárosa legyen.
‒  A  közelmúltban  milyen  fejlesztések  való-

sultak meg Sülysápon, és vannak-e most is zajló 
beruházások? 
‒ 2006 óta folyamatosan, szinte minden pá-

lyázati  lehetőséget  megragadva  arra  töreked-
tünk, hogy egyre több, jó minőségű, tartós utat 
építsünk. Csak az elmúlt öt évben több mint 6 km 
utat építettünk vagy újítottunk fel, de még min-
dig sok a teendőnk. Legalább ekkora erővel dol-
gozunk azon, hogy minden helyi intézményünk 
jó állapotban legyen: iskola- és óvodaépületeket 
újítottunk fel, korszerűsítettük a városi konyhán-
kat, a polgármesteri hivatalt, javítottuk a szociális 
intézményeink épületeinek állagát is. Elkészült a 
piacterünk második kiszolgálóépülete, zajlik egy 
külterületi útfelújítás előkészítése, és idén végre 
átadjuk a Nemzeti Összetartozás Emlékművet is.
‒ Milyen a város infrastrukturális ellátottsá-

ga, beleértve az egészségügyi ellátást és a köz-
oktatást?
‒ Ahogy már említettem, kiemelt feladatként 

kezeljük  a  helyi  oktatási  és  nevelési  intézmé-
nyeink állapotát, annak dacára is, hogy például 
az iskolák már nem a mi fenntartásunkban mű-
ködnek. 2020-ban adtuk át a város új egészség-
központját,  ahol  házi-  és  gyermekorvosaink  a 
védőnőkkel  együtt  közös  épületben,  de  külön 

helyiségekben,  modern  körülmények  között 
végzik munkájukat.
‒ Milyen Sülysáp gazdasága? Mely munkale-

hetőségek közül választhatnak az itt élők?
‒  Gazdaságunk  évről  évre  fejlődik,  több 

olyan cég is működik nálunk, amely közel száz 
munkavállalót foglalkoztat. A legnagyobb példá-
ul jelenleg hatszázat, és nagyon fontos szereplők 
a helyi kis- és közepes vállalkozások is. Nagy-
jából a munkavállalók fele ingázik, a fele pedig 
helyben tud dolgozni.
‒ Aktív a város kulturális és sportélete?
‒ Azt gondolom, térségi összevetésben is mi-

nőségi, aktív, nemzeti elkötelezettségű kulturális 
élet zajlik Sülysápon, fontos része ez a közössé-
günk életének. A városi sportkör keretében lehe-
tőség van  focizni, kézilabdázni,  röplabdázni és 
tekvandózni, működik gyerekfoci-  és  ökölvívó 
egyesület, az ulti szakosztályunk pedig nemrég 
alakult meg.  Évente megrendezzük  a  Sülysápi 
Futónapot  és  több  futó-,  kerékpáros,  valamint 
túrázó  programot,  ahol  amatőrök  és  profik  is 
összemérhetik erejüket. ■

Horinka László
1972-ben született Budapesten. 
Katolikus hittanár, közgazdász, 
híradásipari technikus és vidékfej-
lesztési szakértő. 2002-től 2006-ig 
önkormányzati képviselője, majd 
2006-tól polgármestere Sülysápnak 
a FIDESZ-KDNP színeiben. Nős, 
négy leány édesapja. Az új bölcsődét tavaly vehették birtokukba a legkisebbek

A trianoni emlékmű az Ifjúság téren kapott helyet
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Hévízgyörkre az összefogás és a       
hagyományőrzés egyaránt jellemző

‒ A környéken azt beszélik, hogy a járványhely-
zet hónapjaiban példás összefogás jellemezte a 
hévízgyörki polgárokat. Meg tudja erősíteni eze-
ket a véleményeket?
‒ A  2020. március  közepe  óta  napjainkban 

is  tartó  járványhelyzetben  valóban  összefogott 
a falu apraja-nagyja. Az önkormányzat azonnal 
megalakította a helyi védelmi csoportot, amely 
azóta  is  ellátja  a  feladatát. Minden hétfőn ülé-
seznek, és a rendelkezésre álló legfrissebb infor-
mációk alapján határozzák meg az adott héten 
esedékes  teendőket.  Munkájukat  önkéntesek 
segítették, segítik: például maszkokat osztottak, 
fertőtlenítettek, süteménnyel kedveskedtek men-
tősöknek,  tűzoltóknak. Amióta  megérkeztek  a 
vakcinák, az oltottság szervezésének élére házi-
orvosunk, dr. Hanák Klára és az asszisztense állt. 
Példaértékű az, amilyen gyorsan oltanak, akár a 
hétvégéken is. 
‒ Melyek a jelenleg is zajló legfontosabb be-

ruházások a községben?
‒ Tavaly adtuk át az új bölcsődét, amely két 

csoportszobájában  28  kisgyereket  tud  fogadni. 
Örömünkre egyre több gyermek születik Hévíz-
györkön. Az óvoda is bővítésre került egy cso-
portszobával. 
Az általános iskola udvarán ‒ Magyarország 

Kormányának jóvoltából ‒ felépülhet egy úgy-
nevezett  „A”  típusú  tornaterem.  Ennek  mun-
kálatai  a  jövő  év  elején  kezdődhetnek  el.  Két 
tanteremmel tudtuk bővíteni az iskolát a tetőtér 
beépítésével, erre az iskolai alapítvány pályázott. 
Húszmillió forintot pedig high-tech berendezé-
sek vásárlására fordíthattak. 
Két utcában kezdődik el a csapadékvíz-elve-

zetési rendszer kiépítése. Várjuk a termelői piac 
létesítésére benyújtott pályázatunk eredményét. 
Elképzeléseink szerint a piac közösségi térként 
is működik majd.
A  tájház  hamarosan  felújításra  kerül,  ahol 

majd Pest megye értékeit szeretnénk bemutatni. 
A tájház udvarán pihenőhely épül azok számára, 
akik  a  községen  áthaladó Mária-zarándokúton 
haladva megfáradnak.

A háromezer lelkes Pest megyei község lakói összetartó közösségként vészelték át a pandémiás hónapokat. 
„Békeidőben” pedig arról híresek, hogy településük a Galga mente gazdag folklórjának egyik leghűsége-
sebb őrzője. Bazan Tibor polgármester vendégei voltunk. 

‒ Milyen napjainkban, és milyen lesz, mond-
juk, tíz év múlva Hévízgyörk településképe?
‒ Olyan, minden téren fejlődő település va-

gyunk, amely azonban nem feledkezik meg a 
hagyományairól,  hiszen  Hévízgyörk  a  Galga 
mente népművészetének  elismert  ápolója,  őr-
zője. Ezért is tartjuk fontosnak a település falu-
sias jellegének megőrzését. Ami pedig a jövőt 
illeti,  nos,  feladat  akad még  bőven. Azt  sze-
retném, hogy tiszta és élhető község legyünk, 
amely  minden  korosztály  számára  biztosítja 
a  kikapcsolódást  csendes,  pihenésre  csábító 
parkokkal,  sok zöldterülettel. Terveink között 
szerepel közintézményeink megújuló energia-
forrásokkal  történő  működtetése,  és  pályázni 
fogunk  biztonságos  kerékpárutak  létesítésére 
és térfigyelő kamerarendszer kiépítésére is. 
‒ A községben működő civil szervezetek, klu-

bok és társaskörök többsége, 
nem  véletlenül,  a  népművé-
szet  különböző  területein  te-
vékenykedik. A Galga mente 
rendkívül  gazdag  folklórjá-
nak mely elemei jellemzőek a 
településre?
‒ Elsősorban a népdal és 

a  néptánc.  A  Hévízgyörki 
Asszonykórus  messze  föl-
dön  híres,  de  rajtuk  kívül 
működik még a Hévízgyörki 
Nyugdíjasklub  népdalköre, 
az  ÖNYE  vegyeskara  és  a 
Hagyományőrző  Egyesület 
népdalköre.  Az  Aranyalma 
Hagyományőrző  Egyesü-

let  népi  gyermekjátékokra,  néptáncra  tanítja 
a  gyerekeket.  Hagyományőrző  csoportjaink, 
énekegyütteseink hosszú esztendők óta öregbí-
tik településünk hírnevét.
‒  Mely látnivalókra, esetleg őszi programok-

ra hívná fel a Hévízgyörkre látogatók figyelmét?
‒  Az  Árpád-kori  Öregtemplomot  minden 

évben sokan felkeresik, de népszerű a hozzánk 
látogatók  körében  a  szálláslehetőséggel  is  ren-
delkező lovastanya, a horgásztó és az Epreskert 
nevű vendégház.
Sajnos ebben a hónapban nem tudtuk megtar-

tani  az  ötéves múltra  visszatekintő Hévízgyör-
ki  Ízek  Udvara  nevet  viselő  rendezvényünket, 
de  reményeink  szerint  ősszel már  sor  kerülhet 
az  Értékek  Napjára,  valamint  a  falunapunkon 
tartandó Takart Fesztiválra, amely a helyi nép-
művészet ünnepe, sok-sok gasztronómiai finom-
sággal. Tavaszról őszre halasztottuk a néhány 
éve Terék József  tárogatóművész által kezde-
ményezett  népdaléneklési  versenyt.  Ezt  Pest 
megyei  iskoláknak  hirdetjük  meg,  s  azon  a 
gyerekek hévízgyörki népdalokat énekelnek. ■

Bazan Tibor

1969-ben született Gödöllőn, de 
Hévízgyörkön nőtt fel. A Szent Ist-
ván Egyetemen szerzett diplomát 
2012-ben. 2006-tól Hévízgyörk 
képviselő-testületének tagja, 2014 
óta a település polgármestere. 
Elhivatott a helyi értékek megőrzé-
sében, átörökítésében, támogatja 
a helyi értéktár munkáját. Három 
gyermek édesapja. 

Ebben a patinás épületben működik a Hévízgyörki Értéktár Bizottság

A Szüreti Felvonulás minden évben megmozgatja a helyieket

‒ Milyen földrajzi és természeti adottságai van-
nak Bagnak? 
‒  A  Gödöllői-dombság  északkeleti  oldalán 

jobbára dombos,  lankás területen, a Galga völ-
gyében fekszik községünk, ahol az Egres-patak 
a Galga folyóba torkollik. Története hosszú időre 
nyúlik vissza. Nevét első alkalommal 1384-ben 
foglalták írásba, de már a bronzkorban is éltek 
itt  emberek,  melyet  számtalan  régészeti  lelet 
bizonyít. Agglomerációs  település vagyunk, 38 
km-re Budapesttől. A település kedvező fekvését 
erősíti, hogy az M3-as autópályán saját lehajtó-
val rendelkezik. Határában húzódik a 30-as főút, 
áthalad területén a Budapest‒Hatvan vasútvonal, 
mely az elmúlt években jelentős rekonstrukción 
esett  át. A  lakosságszám  stabil,  közel  4000  fő. 
Örömmel  tapasztalom,  hogy  a fiatalokat  egyre 
inkább meg  tudjuk  tartani.  Külön  öröm,  hogy 
a Bagra érkezettek többsége itt akarja leélni az 
életét.
‒ Milyen a község intézményhálózata?
‒ Az oktatási-nevelési  intézményhálózat ha-

marosan teljes lesz. Jól kihasznált az óvodánk, és 
korszerűen felszerelt az  iskolánk. Tavaly kezd-
tük el egy 48 férőhelyes bölcsőde építését, jelen-
leg  az utolsó  simítások  zajlanak. Az egészség-
ügyi ellátás megfelelő, a családsegítő  szolgálat 

Bag nagyközség kiváló adottságú,               
falusias jellegét őrző település

Földrajzi elhelyezkedése, a fővá-
roshoz való közelsége Bag egyik 
legfőbb vonzereje. Palya Zoltán 
polgármester legalább ilyen nagy 
jelentőséget tulajdonít annak, 
hogy sikerült megőrizniük a telepü-
lés kellemes falusi jellegét, amit a 
jövőben is szeretnének megtartani. 
Célja a község felvirágoztatása a 
szó szoros és átvitt értelmében is.

rendben működik, a művelődési ház programjai 
népszerűek a bagiak körében.
Mindenképpen említésre méltó, hogy a helyi 

vállalkozások  is  jól  prosperálnak,  köztük  tész-
ta- és édességgyártó üzemek, mezőgazdasági és 
ipari vállalkozások, szállítmányozó, kiskereske-
delmi és egyéb szolgáltatást nyújtó cégek. Szinte 
minden beszerezhető helyben, gyakorta olcsób-
ban, mint a környező városokban. 
‒ Facebook-oldalán  számolt  be  arról,  hogy 

hosszú idő után végre növekszik az érdeklődés az 
ipari park iránt…
‒ Több mint  tíz éve  indult el a magántulaj-

donban  lévő  ipari  park  fejlesztése,  de  sokáig 
kihasználatlanul állt. Tavaly, a járvány első hul-
láma alatt a Magyar Piac Szövetkezettel közösen 
autós termelői piacot nyitottunk a területen. Ez a 
lépés országos ismertséget hozott Bag számára. 
Azért kapott nagy figyelmet, mert a vírushelyzet 
miatt akkor zárt be szinte minden piac, amikor 
mi nyitottunk. A szombat délelőttönként  tartott 
autós termelői piac jelenleg is népszerű, távolab-

bi vidékekről  is  érkeznek vásárlók. 
Időközben  megnőtt  az  érdeklődés 
az ipari park iránt, hazai kis- és kö-
zépvállalkozások  mintegy  10  hek-
tárnyi területet vásároltak meg. Arra 
számítunk, hogy  ez újabb  és újabb 
munkahelyeket teremt majd. 
‒ Milyen fejlesztések vannak na-

pirenden?
‒  Nagyon  fontos  lenne  egy  új 

orvosi  rendelő.  Az  egyiket  tavaly 
újítottuk  fel,  a másik műszaki  álla-
pota viszont ezt nem teszi lehetővé, 
újat kell építenünk. Az utak és a jár-
dák  állapotával  soha  nem vagyunk 
elégedettek,  annak  ellenére,  hogy 
sokan kuriózumként élik meg a koc-
kaköves utcáink látványát. A még a 
70-es  években messze  földön híres 
bagi  kövezők  által  burkolt  kocka-
köves utcákat lehet szeretni és nem 
szeretni. Az autósok általában a po-
kolba  kívánják  a  döcögős  köveket, 

Palya Zoltán
1972-ben született Budapesten, de 
gyermekkora óta Bagon él. A Mis-
kolci Egyetemen szerzett villamos-
mérnöki diplomát. Közel húsz éven 
keresztül a pénzügyi szektorban dol-
gozott informatikai vezetőként. 2019 
óta Bag polgármestere. Nős, három 
gyermek édesapja. Fontosnak tart-
ja, hogy a lakosságot is bevonják a 
nagyközség életét érintő döntésekbe.

A Bagi Muharay népi Együttes meghatározó szereplője a hazai néptáncmozgalomnak

azonban sajátos hangulatukat nem lehet vitatni, 
ettől  különleges  a  falukép  is.  Útfelújításra  fo-
lyamatosan pályázunk, és az  idei  tervek között 
szerepel  egy  jelentősebb  járdaszakasz  rekonst-
rukciója is.
‒ Hogyan képzeli el Bag jövőjét?

‒ Szeretnénk községünket szó szerint és átvitt 
értelemben is felvirágoztatni. Az előbbi érdeké-
ben a témában pályázatot hirdettünk. Örömünk-
re sokan – köztük fiatalok is – neveztek virágos 
kertjeikkel.  Közel  száz  fát  ültettünk  az  elmúlt 
években.  Tervezünk  faluszépítő  napokat,  ami 
közösségépítésre is kiváló alkalom. 
Azt  szeretném,  hogy  a  fejlesztések  mellett 

azt a hagyományos faluképet, ami most jellem-
zi Bagot, meg tudjuk tartani. Ha bárki ellátogat 
hozzánk, időzzön el nálunk, kiránduljon a tele-
püléshez  tartozó  erdős  részek  túraútvonalain, 
tekintse meg néprajzi gyűjteményünket, fedezze 
fel helyi értékeinket és csodálkozzon rá a vidéki 
élet szépségeire, karnyújtásnyira Budapesttől. ■

A hagyományok őrzése és tisztelete jól jellemzi a bagiakat. 
Az idősebb korosztály tagjai közül még sokan népviselet-
ben járnak. A méltán országos hírű, számtalan kitüntetés-
sel, díjjal rendelkező Bagi Muharay népi Együttes ma is 
a vidék legnagyobb létszámú tánccsoportja. Műhelyük-
ben a hagyományok, az ünnepekhez kötődő népszokások 
felelevenítése mellett folyamatos az utánpótlás-nevelés. A 
tudásátadás nem csak a táncanyag kapcsán valósul meg, 
viseletük készítésének átörökítésére is hangsúlyt fektetnek. 
   Jellemző az itt élőkre az is, hogy tenni akarnak a telepü-
lésért. létezik egy létszámában jelentős csoport, amelynek 
tagjai igen aktívan vesznek részt a település életében, le-
gyen szó faluszépítésről vagy közösségi programokról. Sok 
az olyan civil szervezet, amely hasonlóképpen működik. 
Ennek egyik jó példája a Bagi rétesfesztivál, ami már sok-
éves múltra tekint vissza. Hogy miért éppen rétesfesztivál? 
Azért, mert Bagon nagy hagyománya van a kézzel húzott 
rétes készítésének. Merem állítani, hogy a legfinomabbat itt 
készítik – mondta Palya zoltán polgármester. 

Közösségi élet

A nagyközség környéke túrázásra csábít
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‒  Május  elejétől  újra  fogadhat  látogatókat  a 
Gödöllői Királyi Kastély. Milyen újdonságokkal 
várták vendégeiket?
‒ Valóban, a Gödöllői Királyi Kastély 2021. 

május 1-jétől újra megnyitotta kapuit, és külön-
leges meglepetésekkel várjuk  látogatóinkat. Az 
érvényben  lévő  járványügyi  szabályok  szerint 
a  kiállításokat  és  a  kávézó  belső  tereit  kizáró-
lag védettségi igazolvány bemutatása után lehet 
látogatni. A  maszk  viselése  az  ajándékboltban 
kötelező, az épületben pedig továbbra is ajánlott.
Látogatóink minden belépőjegy mellé aján-

dékként  megtekinthetik  a  kastély  történetét 
bemutató,  Ragályi  Elemér  által  rendezőként 
és  operatőrként  jegyzett  „A  Gödöllői  Kastély 
egykor és ma” című közkedvelt, 13 perces fil-
met.  Emellett  megnyílt  az  Országos  Magyar 
Vadászkamara Fővárosi és Pest megyei Területi 
Szervezetének „Királyi és főúri vadászatok” el-
nevezésű ingyenes  időszaki kiállítása, amely a 
vadászat  történetét  interaktív  játékokkal  fűsze-
rezve mutatja be.
Május második felétől előre meghirdetett idő-

pontokban indult új szabadtéri túránk, az „Épü-
lettörténeti séta”, amely a kastélyt kívülről járja 

Idén a Gödöllői  Királyi Kastély            
meglepetésekkel készült  az újranyitásra

Grassalkovich Antal gróf 1735 
után kezdte meg a gödöllői kastély 
építtetését, a munkálatok első sza-
kasza 1745-ig tartott. A gazdag 
múltú épületegyüttes napjainkban 
kedvelt úti célja a magyar történe-
lem iránt érdeklődőknek. A kastély 
igazgatójával, dr. Ujváry Tamással 
beszélgettünk.

Dr. Ujváry Tamás
Jogi diplomáját a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemen szerezte. Dolgo-
zott jogászként, de mindig kötődött a 
kultúrához és a turizmushoz. A gödöl-
lői kastéllyal gyerekkora óta szoros a 
kapcsolata – diákként volt ott idegen-
vezető, és szervezett rendezvénye-
ket. Hét éven át igazgatóhelyettese, 
majd 2017 januárja óta igazgatója 
a kastélynak.

         A jelenleg is állami tulajdonban lévő kastély felújítását és hasznosítását a gödöllői Királyi Kastély Közhasznú nonprofit Kft. koordinálja

A korabeli ruhaköltemények egyike

körbe. A látogatók megnézhetik az előkerteket, 
megtudhatják, hol volt a Lövőház, melyik volt a 
főudvarmesteri épület, és még sok érdekességet 
a múlt értékeiből.
‒ A korábbi évekhez képest bővült a kínálati 

paletta? Meg tudnak szólítani minden korosz-
tályt?
‒  Célunk,  hogy  mindenkihez  eljuttassuk  a 

„kastély-életérzést”.  Éppen  ezért  az  idei  gyer-
meknapra  különlegességekkel  készülünk!  Má-
jus 28-án és 29-én a kicsik és nagyok birtokba 
vehetik a kastélypark mezítlábas ösvényét, me-
lyen más és más felületű anyagokat használunk.  
Az  ösvényen  végigsétálók  így  stimulálhatják 

talpuk  különböző  reflexpontjait.  A  mezítlábas 
ösvényt  25  négyzetméteren,  nyolc  különböző 
felülettel valósítjuk meg. Ezenkívül e hétvégén 
a régi idők hangulatát idéző nosztalgia kisautó-
parkunkkal szeretnénk még kellemesebb időtöl-
tési lehetőséget kínálni a kastélyparkba látogató 
kisgyermekes  családok  számára.  Az  elegáns, 
csillogó  nosztalgiajárművek  lábbal,  illetve  pe-
dállal hajhatók, különböző méretűek és kialakí-
tásúak, így 1 és 6 év között minden korosztály 
megtalálhatja köztük a kedvencét. 
‒ Terveznek újabb kiállításokat a kastélyban?
‒  Igen,  egy  valódi  „élményközpont”  nyílik 

meg,  szintén  a  gyermeknapon. Ha  a  gyerekek 
elfáradtak  a  nosztalgia-járgány  vezetésében, 
megpihenhetnek  a  kézzelfogható  történelem 
tárgyai között. Gyakran használjuk a „régiség” 
kifejezést, de ritkán gondolunk arra, hogy ezek a 
tárgyak kivétel nélkül egy letűnt kor mindennap-
jainak a részét képezték. Manapság keveseknek 
jut eszébe a mai tárgyakra akként tekinteni. Ez 
a kiállítás elsősorban örömöt, élményeket kíván 
szerezni kicsiknek és nagyoknak egyaránt, má-
sodlagosan azonban nem titkoltan abból a célból 
jött  létre, hogy érzékenyítse a  látogatókat a  ré-
giségek  iránti  tiszteletre,  azok megbecsülésére. 
Reményeink  szerint  a  Kézzelfogható  kiállítás 
látogatói  is  igazi  élményekkel  távoznak  majd. 
Elterpeszkedni  egy  főúri  hintóban,  végigheve-
redni egy baldachinos ágyon,  lornyonnal a ke-
zünkben  felvenni  egy 19.  századi kávéházi új-
ságtartót, hogy beleolvassunk egy kiegyezéskori 
lapba,  felpróbálni  egy  arisztokrata  cilinderét, 
csak igen keveseknek adatik meg, Ez a kiállítás 
lehetőséget nyújt a látogatónak, hogy a 400 tárgy 
bármelyikét kézbe vehesse, megismerkedhessen 
a  használatával,  működésével.  Természetesen 
gondoltunk a kicsikre is. A gyermekeket a régi 
hintalótól a Märklin-vasúton át a réges-régi isko-

lapadig (amelyhez kalamáris és lúdtoll tartozik), 
a nagykerekű 19. századi babakocsitól a kő épí-
tőkockákon át az igazi gyermekkardokig a leg-
különbözőbb izgalmas játékok várják. 
‒ Milyen nyári és őszi kulturális programokat 

ajánl magazinunk olvasóinak?
‒ Jubileumi év az idei a Gödöllői Királyi Kas-

tély  történetében,  hiszen negyedszázada,  1996. 
augusztus  17-én  nyitotta  meg  kapuit  látogatói 
előtt.  Ehhez  a  negyedszázados  jubileumhoz 
számos esemény is kötődik: augusztus első he-
tében Zenél a kastély elnevezésű programsoro-
zatunkon az épület minden szegletét megtölti a 
muzsika. Az egykori nyitáshoz közeli hétvégén 
musical-est  lesz  Janza  Kata,  Dolhai  Attila  és 
Szabó  P.  Szilveszter  közreműködésével. A  hó-
napot az Országos Vadásznap zárja. Az őszre is 
készülünk minőségi  koncertekkel,  október  ele-
jén lesz a Nemzetközi Hárfafesztivál, míg a XX. 
jubileumi Liszt-fesztivál a hónap közepén várja 
a zenekedvelőket.
Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni 

minden  kedves  egykori  látogatónknak,  hogy  a 
magyar kulturális örökség fennmaradására sza-
vazott azzal, hogy megnézte kiállításainkat, részt 
vett koncertjeinken, programjainkon. Tegyék ezt 
a jövőben is! ■

Üllő fejlődése         
esztendők óta töretlen

‒  A  város  lakossága  az  elmúlt  tizenöt  évben 
közel 20 százalékkal növekedett. Ez minek kö-
szönhető?
‒  Agglomerációs  településként  nagyon  jó 

földrajzi  adottságokkal  rendelkezünk.  Közel  a 
főváros,  ahonnan  sokan  szeretnének  zöldöve-
zeti  környezetbe  költözni,  s  ehhez Üllő  kitűnő 
választás.  Ennek  mi  természetesen  örülünk, 
különösen akkor, ha a nálunk letelepedni szán-
dékozók itt találnak maguknak munkahelyet. A 
lakosságszám  növekedését  igyekszünk  követni 
az infrastrukturális szolgáltatások szélesítésével. 
Az elmúlt években több bölcsődét, óvodát és ját-
szóteret építettünk.  
‒ Melyek voltak az elmúlt esztendők nagyobb 

horderejű fejlesztései, illetve melyek vannak fo-
lyamatban?
‒  A  járványhelyzet  minden  önkormányzat 

számára nehéz  időszak volt,  de  ennek ellenére 
büszkén mondhatom,  hogy Üllőn  nem  torpan-
tak meg a fejlesztések. A tavalyi és az idei évben 
három  komoly  beruházást  valósítottunk  meg. 
Átadtunk  egy  új,  négy  csoportszobás  óvodát, 
amit bővítettünk két bölcsődei csoportszobával. 
Pályázati  forrásokból  és  jelentős  önerőből  el-
készült az új piacunk is, amire már nagy igény 
mutatkozott. Örülünk, ha fejlesztési területeinkre 
befektetők érkeznek, de fontos feladatunk, hogy 
összehangoljuk az ő működésüket az itt élő la-
kosság érdekeivel.
‒ Melyek Üllő 2030-ig megfogalmazott jövő-

képének legfontosabb elemei?
‒  Idéznék  településfejlesztési  koncepciónk-

ból, amelyben önkormányzatunk megfogalmaz-
ta a város hosszú távú, 2030-ig tartó jövőképét: 
„Üllő  legyen  egy  minőségi  szolgáltatásokkal 
rendelkező  zöld  város,  amely  Budapest  és  a 
nemzetközi  repülőtér  közelségéből  adódó  elő-
nyös  fekvésére  alapozva  tovább  erősíti  gazda-
sági  versenyképességét,  és  egyedi  rekreációs 

A kisváros a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, valamint az M0-s és az 
M4-es autóutak közelsége miatt logisztikai szempontból igen értékes 
helyen fekszik. A kétezres években indult el az a máig tartó folyamat, 
aminek köszönhetően sorra telepednek le itt ipari és kereskedelmi cé-
gek. Kissné Szabó Katalin polgármester válaszolt a kérdéseinkre.

Kissné Szabó Katalin

1955-ben született. A tíz év hiva-
tali munkából származó műszaki 
tapasztalatot és a 20 éves vállal-
kozói vezetői gyakorlatot jelenleg 
is jól tudja hasznosítani a munká-
jában. 2002-ben Pro Urbe-díjat 
kapott Üllő önkormányzatától. 
2007 óta polgármester. Férjével öt 
gyermeket neveltek fel, nyolc uno-
kájuk van.

vonzerő kialakításával fejleszti turizmusiparát”. 
Hozzáteszem, hogy a település déli részén hatal-
mas területeket jelölt ki az önkormányzat rekre-
ációs célokra, amelyek jövőbeli hasznosításával 
tovább  fejlődhet  városunkban  a  szabadidős  tu-
rizmus.
‒ A város büszke értékeire és hagyományai-

ra…
‒ Az elsők között hoztuk létre a városi érték-

tárunkat,  s  az  első  megyei  kiállításra  is  Üllőn 
került sor. Néhány éve vásároltunk egy régi pol-
gári házat, amelyet felújítottunk, és ma a hely-
történeti gyűjteményünk otthona. Amióta Üllőn 
él a Csík zenekar énekese, Majorosi Marianna, 
az  Üllő-Kenderes  Hagyományőrző  Egyesület 
működése felvirágzott. Számukra sikerült hely-
színt biztosítanunk, ahol nem csupán a próbáikat 
tarthatják, hanem az egyre gazdagodó népvise-
let-gyűjtemény is elfér. 
‒ Milyen programokkal készülnek a járvány-

helyzet utáni teljes nyitásra?
‒ Terveink  szerint  június  11-étől  elindulnak 

zenés nyári estjeink, amelyeken szívesen látjuk 
a környékről vagy éppen a fővárosból érkezőket 
is. Első alkalommal a piaci sétánynál a Csík ze-
nekar tart nálunk térzenei koncertet. Természe-
tesen készülünk az augusztus 20-ai nagyszabású 
városi ünnepségre is. ■

A tavasszal megnyitott piac közel 800 négyzetméter bérbe adható területtel rendelkezik 
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Pilisvörösvárra bármikor jó megérkezni

‒ Pilisvörösvár színes, ám ugyanakkor otthonos 
hangulatú kisvárosnak tűnik. Megerősíti ezt?
‒  Igen, nagyon  jó  itt  élni, de érdemes hoz-

zánk ellátogatni is. A környező hegyekben vagy 
a  tavainknál  jókat  lehet  kirándulni,  élvezni  a 
helyi gasztronómiai kínálatot. Kiváló éttermek, 
cukrászdák,  kávézók,  és  egy helyi  sörfőzde  is 
várja a vendégeket. A város arculatát a mai na-
pig meghatározza a német nemzetiségi jelenlét. 
A helyi sváb hagyományok ápolása összetartja 
közösségünket,  a  személyes  ismeretség,  a kis-
városi  életérzés  meghatározó.  Régebben  úgy 
emlegettek  bennünket,  mint  a  magyarországi 
svábság  fellegvárát.  Már  csupán  a  németaj-
kú  kisebbség  szokásainak  és  hagyományai-
nak megismerése miatt  is  érdemes  ellátogatni 
Vörösvárra.  Népzenéjüket  meghallgatni  mi 
lehetne  jobb  alkalom  egy  hagyományos  sváb 
esküvőnél?

‒ Milyen  látnivalók, kulturális és művészeti 
programok várják a városba érkezőket?
‒ Elődeink  életében  fontos  szerepet  töltött 

be a német nemzetiség és a vallás. Érdemes el-
látogatni hozzánk például Úrnapján – idén jú-
nius 6-án –, amikor gyönyörű virágszőnyeget 
készítünk a Templom tér körül. Augusztusban 
pedig a Vörösvári Napok színvonalas progra-
mokkal  várják  az  érdeklődőket  a  tavaknál. A 
Művészetek  Háza  folyamatosan  kínál  kultu-
rális  programokat,  de  a  Tájházunkba  vagy  a 
tojáskiállításra  is  érdemes  ellátogatni,  illetve 
minden  hónapban  kézműves  piac  is  színesíti 
városunk életét. 
‒ Polgármesterként hogyan képzeli el Pilis-

vörösvár jövőjét?

A város gyönyörű helyen, a Pilis 
lábánál fekszik, Budapesttől 15 ki-
lométerre. Minden évszakban más 
arcát nyújtja. Megunhatatlan, akár 
itt él az ember, akár csak látogató-
ba érkezik. Dr. Fetter Ádám polgár-
mestertől kértünk interjút.

‒ Mindenekelőtt „sportos” városnak. Olyan 
sportolókkal büszkélkedhetünk, mint Fazekas-
Zur Krisztina kétszeres olimpiai bajnok kaja-
kozó,  Benkó  Barbara  hegyikerékpáros  olim-
pikon, Manhercz Krisztián  Európa-bajnok  és 
vb-ezüstérmes vízilabdázó. Azonban az infra-
struktúra eddig gátat szabott a vágyainknak. Jó 
hír viszont, hogy állami  forrásokból elkezdő-
dött a helyi tanuszoda építése, a labdarúgóklu-
bunk pedig  sportcsarnok  létesítésére  adott  be 
pályázatot.  Kezdeményeztük  egy  Budapestre 
vezető  bicikliút megépítését,  illetve  támogat-
juk egy hegyi kerékpárút kialakítását is a Pilis-
ben. Városunk sportélete tehát jelentős. 
Bölcsődepályázatot  adtunk  be,  járdaépítési 

programot  hirdettünk,  illetve  vállalkozókkal 
összefogva  útépítésre  készülünk.  Pilisvörösvár 
olyan hely, ahol jó élni, és ahová jó megérkezni, 
tehát – válaszolva a kérdésére – egy rendületle-
nül fejlődő várost látok magam előtt. ■

Dr. Fetter Ádám
38 éves, születésétől fogva Pilisvörös-
váron él. A SZTE Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán diplomázott. 2009 óta fő 
szakterülete a közbeszerezés, akkredi-
tált szaktanácsadó. A Tegyünk Együtt 
Vörösvárért Egyesület jelöltjeként indult 
a 2019 őszi önkormányzati választá-
son, ahol polgármesterré választották. 
Nős, két kislány édesapja.

A környéken öt horgásztó várja a pecásokat
 fotó: vörösvári újság

Ismét látogatható a Mátyás Király Múzeum
Május elejétől a Királyi Palota és a Salamon-
torony kiállításai és belső terei, valamint a 
Mátyás Király Történelmi Játszópark újra 
látogatható, a felnőtteknek azonban egyelő-
re védettségi igazolványuk felmutatásával. 
Buzás gergely régészt, művészettörténészt, a 
visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatóját 
arra kértük, hogy válaszoljon kérdéseinkre.

‒ Milyen állandó kiállításaik vannak?
‒ Kiállításaink két helyszínen tekinthetőek meg. 
A Salamon-toronyban  található  a Visegrád  tel-
jes  történetét az őskortól a 19. századig bemu-

tató kiállítás, valamint itt látható a királyi palota 
egyedülálló Anjou-kori műremeke, a 14. századi 
gótikus  torony  formájú díszkút,  amelyet 1964-
ben helyeztek el az akkor restaurált torony föld-
szintjén, mert Visegrádon máshol nem fért volna 
el  a  hatalmas  építmény. A  Salamon-toronyban 
található  egy  terem,  ahol  időszaki  kiállításokat 
rendezünk. Itt most a Sibrik-dombi római erőd 
és a kora középkori vár legújabb régészeti ásatá-
sainak eredményeit bemutató tárlatot tekinthetik 
meg a látogatóink. 
A  másik  kiállítóhelyünk  a  királyi  palota, 

amelyben magának a palotának, 14-15. századi 
uralkodóink  székhelyének 
történetével  és  művészeti 
emlékeivel  ismerkedhet 
meg az érdeklődő. Külön ki 
kell emelnünk a késő góti-
kus Oroszlános falikutat, és 
Giovanni  Dalmata  remek-
művét,  a  vörös  márvány-
ból  faragott  reneszánsz 
Herkules-kutat,  valamint 
az egykor a palotakápolnát 
díszítő, Firenzében faragott 
reneszánsz  szentségházat 
és  a  hozzá  tartozó  Viseg-
rádi  Madonnát,  amelyek 
a  Mátyás-kori  magyar 
kora  reneszánsz  művészet 
kiemelkedő  emlékei.  A 
hagyományos régészeti ki-
állítások és kőtárak mellett 

a  palotában  rekonstruált  középkori  enteriőrök 
és az időről időre megrendezésre kerülő hagyo-
mányőrző programok segítségével élményszerű-
en ismerkedhetnek meg látogatóink a középkori 
magyar királyi udvar mindennapi életével.
‒ Az online térben milyen kezdeményezések-

kel,  lehetőségekkel  igyekeznek  megszólítani  az 
érdeklődőket?
‒ Múzeumunk mindig  is  kiemelt  jelentősé-

get  tulajdonított  az  internet  és  a  digitalizáció 
által  biztosított  új  lehetőségeknek. A  szokásos 
múzeumi  honlap  és  a  Facebook-oldalak  mel-
lett már  csaknem  egy  évtizede működik  szak-
mai  és  ismeretterjesztő  online  folyóiratunk,  az 
archeologia.hu,  amely  a  hazai  középkori  régé-
szet első  internetes  folyóirata. Szakmai partne-
reinkkel ugyanakkor már évek óta „építjük” azt 
a virtuális múzeumot, amelynek fejlesztése most 
a járvány alatt kapott újabb lendületet. A közép-
kori visegrádi várakat, templomokat és palotákat 
bemutató  digitális  rekonstrukciók,  a  visegrádi 
műemlékek és régészeti leletek már nem csupán 
a  kiállításokon,  fotókon  és  filmeken  láthatóak, 
hanem a Pazirik  Informatikai Kft.-vel közösen 
fejlesztett applikáció segítségével androidos tele-
fonra vagy iPhone-ra is ingyenesen letölthetőek. 
A visegrádi királyi palota mobil alkalmazáson és 
legújabban már egy, a 4iG Nyrt. Mensor3D üz-
letága által elkészített online bejárható virtuális 
palota-kiállításon,  a  palota3d.mnm.hu  címen  is 
megtekinthetőek.

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.A Herkules-kút az ezerforintos bankjegyünk hátoldalán is látható

Domony egyenletes fejlődési pályára állt

rövidesen átadják az új játszóteret

A révai nagy lexikonának 1912-ben meg-
jelent V. kötete Domonyt a következőképpen 
említi meg: a nagyközség Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye gödöllői járásában 1291 
ember által lakott, van saját vasúti állomása 
és postahivatala. A település jelenéről lászló 
Milán polgármesterrel beszélgettünk.

‒  Az  önkormányzat  sikeres  pályázatainak  kö-
szönhetően  milyen  fejlesztések  történtek  a  kö-
zelmúltban?
‒ Mivel  2200  fős  település  vagyunk,  élhe-

tünk a Magyar Falu Program kínálta igen sok-
féle pályázati lehetőséggel. A képviselő-testület 
döntése  alapján  pályázatot  nyújtottunk  be  fa-
lubuszra,  járda-  és  útépítésre,  óvodabővítésre, 
játszótér kialakítására. 2019 ősze óta körülbelül 
300 millió  forint  forráshoz  jutottunk,  amelybe 
egyéb pályázati pénzek is beletartoznak. Utób-
biakból  felújíthatjuk az óvoda és a  faluház  te-

tőszerkezetét. A  faluház  egyébként  műemlék-
épület, s otthont ad a polgármesteri hivatalnak, 
a gyógyszertárnak, a családsegítő szolgálatnak 
és a polgárőrségnek is. A rendelkezésünkre álló 
forrásokból  az  épületegyüttes mintegy  kéthar-
madát tudjuk felújítani. Már zajlik a közbeszer-
zés,  összesen  130 millió  forintot  költhetünk  a 
munkálatokra, amelyek nyáron elkezdődhetnek. 
A bölcsőde pedig jövőre készül el. Mivel meg-
lehetősen nagy Domony közigazgatási területe, 
ráadásul  a  közintézmények  a  faluközpontban 
vannak,  ezért volt  szükségünk egy  falubuszra, 
amelyet a napokban kaptunk meg. Hamarosan 
elkészül a játszóterünk is.
Fontos megemlítenem, hogy nagyon jól mű-

ködik a 2019 márciusában megalakult települé-
si  polgárőrség,  amelynek  parancsnoka  egyben 
Domony  alpolgármestere. A  26  önkéntes  pol-
gárőrnek  köszönhetően  jelentősen  csökkent  a 
bűnözés.
‒ Domonyban milyenek a munkalehetőségek?
‒ A közintézményeink munkaerőigényein túl 

néhány  vállalkozás,  például  egy  halfeldolgozó 
üzem  és  egy  sörfőzde  kínál munkalehetőséget 
az  itt  élőknek,  illetve  Domonyvölgyben  két 
lovastanya. Mivel Domony közel fekszik Buda-
pesthez, sokan ingáznak fővárosi munkahelyek-
re, illetve Aszódra, Gödöllőre és Veresegyházra. 
Mindezeken  túl  az  önkormányzat  foglalkoztat 
néhány közmunkást is. 
‒ Miben segíti az önkormányzat munkáját a 

Mindent Domonyért Közalapítvány?
‒ Az Alapítvány  éveken  keresztül  jól mű-

ködött, adományokat gyűjtött, rendezvényeket 
szervezett,  azonban  a kezdeti  tűz  szép  lassan 
kialudt.  Az  Alapítványt  a  hamvaiból  kellett 
újra feltámasztanunk. Szerencsére ma már is-
mét tevékenyek, s aminek külön is örülök, sok 
fiatal vesz részt az Alapítvány munkájában. 
‒ Domonyvölgy, a tó, a strand, a szabadidő-

park rengeteg embert vonz a környékre…
‒ Az ékszerdobozszerű völgybe a patakkal, 

a  tavakkal sokan beleszeretnek,  telket vásárol-
nak,  hétvégi  házat  építenek,  de  jó  néhányan 
végleg ideköltöznek. Régen ez mezőgazdasági 
terület volt, mára családias lakóközösség él itt.  
A bekötőút felújítása azért volt fontos nekünk, 
mert Domonyvölgyet valóban sokan ismerik, a 
jó megközelíthetőség sokat segített az ottani tu-
risztikai vállalkozóknak. S mivel Domonyvölgy 
mindössze  három  kilométerre  van Gödöllőtől, 
terveink  között  szerepel  egy  olyan  kerékpárút 
építése, amely Galga mentét összekötné a fővá-
rosból erre haladó kerékpárút-hálózattal. Kitar-
tóan lobbizunk ennek érdekében. ■

László Milán
1977-ben született Nagyatádon, 
Csurgón nevelkedett. Az érettségi 
után az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen lelkész-teológus, majd az 
ELTE-n hittanár-nevelőtanári diplomát 
szerzett. 9 év lelkészi szolgálat után 
az Aszódi Fiúnevelő Intézetben volt 
nevelőtanár, 2019 óta Domony pol-
gármestere.

Farmost békés, jóakaratú emberek lakják

Minden évben több száz békát mentenek meg

‒ Farmos környéke gazdag természeti értékek-
ben, változatos élőhelyek veszik körül. Melyek a 
legjellemzőbbek és a legismertebbek?
‒ Az élőhelyek szinte teljes választéka meg-

található nálunk, a  legjellemzőbbek a szikesek, 
mocsarak, nádasok, emiatt, persze, nem túl érté-
kes a termőföld. Kezd országos ismertségre szert 
tenni a Farmosi Nagy-Nádas-tó, amely vízi ma-
darak, halak, a környéke pedig vadak élőhelye. A 
Duna‒Ipoly Nemzeti Park több száz millió forint 
ráfordításával a nádas közepén szabad vízfelüle-
tet  alakított  ki. A  Farmoshoz  tartozó  négyezer 
hektárból több mint ezer Natura 2000-es besoro-
lású, s rengeteg a természetvédelmi terület.
‒ Megannyi lehetőség kínálkozik a természeti 

értékek megismerésére. Milyen az érdeklődés?
‒ Nagyon nagy, főként a távolabbról érkezők 

részéről. A Madárvárta és az egykori Matolcsy-
kúria  felújításával  létrejött Vízparti  Élet  Háza 

elsősorban  oktatási  célokat  szolgál. A Sóvirág 
tanösvényen  növényeket,  békákat  bemutató 
táblák által övezett úton juthatunk el a nádasig. 
A  Kékbegy  tanösvény  néhány  éve  hatalmas 
nádastűz martalékává vált. A helyiek bált  ren-
deztek,  a  bevételből  társadalmi munkában  új-
jáépítettük a pallósort, elkészítettük a  táblákat. 
A  természeti értékekről a  faluközpontban  lévő 
információs pont ad tájékoztatást. 
‒ Az önkormányzat ebben a ciklusban milyen 

fejlesztéseket valósított és valósít meg?
‒  Érintettek  voltunk  az  ország  legnagyobb 

szennyvízberuházásában,  ivóvízminőség-javító 
programot  valósítottunk  meg.  Őszre  elkészül 
az új orvosi szolgálati lakás, jelentős felújításon 
esett  át  a  kultúrház.  Pályázaton  nyertünk  for-
rást  egy  védőnői  körlet  épületének  zöldmezős 
építésére  és  eszközvásárlásra,  orvosi  rendelő 
építésére, annak felszerelésére, új kerékpárút ki-

alakítására, a meglévő felújítására, ravatalozóra. 
Nemrég újult meg a vasútállomás. Folyamato-
sak a fejlesztések nálunk, a 350-400 milliós költ-
ségvetésünk a pályázati forrásokkal együtt már 
meghaladja  a  milliárdot.  Az  ötezer  lélekszám 
alatti  települések között TOP10-ben vagyunk a 
sikeres pályázatok tekintetében.
‒ Milyen a civil kurázsi Farmoson?
‒  Az  erdélyi  Várfalvával  van  testvérvárosi 

kapcsolat,  kölcsönösen  látogatjuk  egymást.  A 
Farmosi Kulturális Napokon szoktuk őket ven-
dégül látni szeptember utolsó előtti hétvégéjén. 
Ez  a  település  legnagyobb  rendezvénye,  de 
vannak aktív civil szervezeteink, amelyek szin-
tén  kínálnak  programokat,  de más  területen  is 
számíthatunk rájuk. Büszkén mondhatom, hogy 
van egy ötven éve alakult zenekarunk. Helyben 
és a környéken szoktunk muzsikálni, de bemu-
tatkoztunk már Erdélyben is.

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Horváth László
1955-ben született Szolnokon, születé-
se óta Farmoson él, amit csak közép-
iskolai és főiskolai tanulmányai idejére 
hagyott el. Gépész üzemmérnöki diplo-
mával rendelkezik. A rendszerváltozás 
utáni első szabad választástól kezdve 
egészen 2006-ig tagja volt Farmos 
község képviselő-testületének. 2010 
ősze óta a község polgármestere.

Változatos természeti környezet öle-
li körül Farmost. Legjellemzőbbek a 
mocsaras, nádas, szikes élőhelyek, 
amelyek bejárására tanösvények 
nyújtanak kiváló lehetőséget. A fo-
lyamatosan fejlődő, aktív közösségi 
életet élő településről Horváth Lász-
ló polgármestert kérdeztük. 
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Tinnye dinamikusan 
fejlődő község

‒ Mikor lett Tinnye önálló telepü-
lés?
‒  A  rendszerváltásig  Piliscsa-

bához  tartoztunk,  majd  1990-ben 
lettünk  saját  közigazgatású  köz-
ség. Azt  szoktam mondani,  hogy 
Tinnye  közel  van  a  fővároshoz, 
ám  sok  tekintetben  mégis  távol 
tőle.  Az  önkormányzat  felada-
ta  ezért  egyebek  mellett  Tinnye 
promotálása, hogy a település fel-
keltse  az  emberek  érdeklődését. 
Szerencsére hangulatos természeti 
környezete és az itt élő művészek 
sokakat  idevonzanak.  Tinnyén  a 
képviselő-testület,  valamennyi  ci-
vil  szervezet  és  sok-sok  támoga-
tónk azt vallja, hogy a település a 
környezeti adottságai és a faluszer-
kezet  kialakítása  révén  legyen  az 
alkotók, a művészek és a szakmá-

jukat  kimagasló  módon  művelők 
otthona.  A  tősgyökeres  tinnyeiek 
között  található  kisállatidomár  és 
hegedűkészítő, az ideköltözők kö-
zött  pedig  akad  nemzetközi  hírű 
grafikus,  üvegművész  házaspár, 
operaénekes, homokszobrász. 
‒ Melyek az agglomeráció elő-

nyei és hátrányai?
‒  Tinnye,  mintegy  szigetként, 

nem tartozik sem a Zsámbéki-me-
dencéhez,  sem  a  pilisi  völgyhöz, 
ezért  a  település  tömegközleke-
dési szempontból hátrányos hely-
zetben van. A helyközi busz ritkán 
közlekedik,  ezért  az  itteni  csa-
ládok  gépkocsihoz  kötöttek.  Ez 
mindenképpen hátrány. Örvende-
tes  viszont,  hogy  az  úgynevezett 
völgyi  fejlesztések  jóvoltából  a 
mai napig akadnak eladó telkeink, 

részben önkormányza-
ti, részben magántulaj-
donban.  Becsléseink 
szerint a lakosságszám 
a  következő  években 
elérheti  a  2500  főt, 
amely  tovább  növeli, 
erősíti  majd  a  község 
önállóságát.
‒ Milyen fejlesztések 

történtek  a  közelmúlt-
ban,  és  várhatóak-e 
újabb beruházások?

A Budai-hegység és a Gerecse között, a Békás-patak 
völgyében található település első említése 1274-ből 
ismeretes, amikor a környék Tinnyei Miklós birtoka 
volt. A mintegy 1900 lakosú község polgármesterét, 
Krix Lajost Tinnye mindennapjairól kérdeztük.

‒  A  kötelező  feladatellátások 
színvonalának  növelése  folya-
matos  beruházásokat  igényel.  Az 
elmúlt  tíz  évben  Tinnye  nagyot 
lépett előre, az úthálózat közel egy-
harmadát ezekben az években asz-
faltoztuk. A Magyar Falu Program-
ban  rendre  nyerünk  pályázatokat, 
amelyekből  járdákat  építünk  és 
rendbe tettük az óvoda udvarát. Pá-
lyázatot adtunk be községi játszó-
tér  építésére,  a  szolgálati  lakások 
felújítására,  közterületi  karbantar-
tási eszközök beszerzésére, a mű-
velődési  ház  eszközbeszerzésére 
és gyalogátkelőhelyek kiépítésére. 
Az M100-as gyorsforgalmi út  ter-
vezett megépítését nagyon várjuk, 
jobban  bekapcsolja  majd  Tinnyét 
az országos vérkeringésbe. 
‒ A híres homokszobrok mellett 

akad  egy  másik  „különlegessé-
gük” is...
‒ Ez a filmek révén legendássá 

vált Üvegtigris büfé a Garancsi-tó 
partján, amely immár szinte zarán-
dokhellyé vált.
‒ A  község  természeti  környe-

zete  vonzza  a  bakancsos  turistá-
kat.  A  tinnyei  látnivalók,  esetleg 
a  helyi  programok  generálnak-e 
érezhető idegenforgalmat?
‒ A Garancsi-tó  a Natura 2000 

természetvédelmi terület része, ezt 
nekünk mindenképpen tiszteletben 
kell tartanunk. Egyébként a tó kör-
nyéke nem csupán népszerű kirán-
dulóhely, hanem a helyiek kedvelt 

Szobrok homokból
néhány tonna 
homok, egy nagy 
adag kreativitás és 
némi megszállott-
ság. Csupán ennyi 
kell ahhoz, hogy 
gigantikus mére-
tű homokszobrok 

készüljenek, amelyeknek aztán 
mindenki a csodájára jár.

Monostori Ferenc Budapesten szü-
letett,  s  hamar  eljegyezte  magát 
a  szobrászattal,  első  szerszámait 
édesapjától  kapta.  Fával  és  kővel 
dolgozott,  majd  egy  portugáliai 
kalandozása során megismerkedett 
Mario  Miranda  képzőművésszel, 
aki mellé segédnek szegődött. Ha-

marosan már résztvevője volt Pêrán 
az első homokszobor-fesztiválnak.
A ma már az országhatáron túl is 

jól ismert homokszobrász közel tíz 
éve  költözött Tinnyére,  ahol  évről 
évre  elkészített  egy-egy  nagymé-
retű homokszobrot hazánk nagyja-
iról. Sőt, néhány esztendeje a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával 
nemzetközi  fesztivált  szervezett 
Tinnyén, amelyen külföldről érke-
zett  homokszobrászok  is  megmu-
tathatták tudásukat.
Sajnos  a  tinnyei  hagyomány 

megszakadni  látszik,  Monostori 
Ferenc  –  érdeklődés  és  támogatás 
hiányában  –  idén  Zsámbékon  ké-
szít monumentális méretű homok-
szobrot. ■

szabadidős helyszíne is, sokan jár-
nak oda  futni,  sportolni, mozogni. 
A  tó  környéke  pedig  rendezvény-
helyszínként  is  szolgál,  a  megyei 
íjász  szövetség  például  rendszere-
sen tart itt országos versenyeket. Jó 
néhány más jellegű eseménynek is 
otthont adunk, például motoros ta-
lálkozóknak.  Évtizedes  hagyomá-
nya van nálunk az augusztus 20-ai 
kétnapos programnak, amelyet so-
kan látogatnak a környező települé-
sekről, de a fővárosból is. Bemuta-
tót szokott tartani ezen a külföldön 
is  híres  kisállatidomár,  bemutatják 
munkáikat  az  üvegművészek,  és 
előadást tart amatőr színjátszó cso-
portunk  is. Reméljük,  az  idei  ren-
dezvényünkre  sokan  ellátogatnak 
majd olvasóik közül is. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n 

olvasható.

Krix Lajos

Bácsalmáson született 
1952-ben. Műszaki 
felsőfokú végzettségek-
kel rendelkezik. Több 
évtizeden keresztül a 
textiliparban dolgozott, 
igazgatói beosztás-
ban, majd 15 éven át 
válságmenedzseléssel 

és vagyonkezeléssel foglalkozott. 2014 
óta Tinnye polgármestere. Azt vallja, hogy 
az egymás elfogadása mentén működő 
közösségépítés hozhat csak tartós ered-
ményeket.

Közel a természethez
állatokkal dolgozni 
mindenkor és min-
denhol felelősséggel 
teljes, nagy odafi-
gyelést, körültekin-
tést és hozzáértést 
igénylő feladat. 
Kizárólag szívvel-

lélekkel, teljes odaadással szabad 
és érdemes végezni.

A Tinnyén élő Tóth Gábort kisgyer-
mekkora óta érdeklik az állatok,  s 
azóta  is minden szabad percét ne-
kik  szenteli. Dolgozott  a  Fővárosi 
Állat-  és Növénykertben  és  a Bu-
dakeszi Vadasparkban, majd 2000-
ben  családi  céget  alapított.  Azóta 
az  országot  járja,  és  érdekes,  tré-

fás  történetekkel  színesített  kisál-
lat-bemutatókat  tart,  nem  csupán 
gyerekeknek.  Gábor  célja,  hogy 
közelebb  vigyen  bennünket  a  ter-
mészethez. Tőle tudtuk meg, hogy 
a hazánkban élő kisállatok az alkal-
mazkodás igazi mesterei.  
„A Természet mindig hiteles va-

rázslatokat használ”  ‒  idézi gyak-
ran  előadásai  során  Szepes Mária 
írónő örökbecsű gondolatát.
Illendő  szólnunk  Gábor  édes-

anyjáról, a 85 éves Eszti néniről is, 
akit  Tinnyén  mindenki  megsüve-
gel. A  nyugdíjas  tanítónő  a  peda-
gógusi munkája mellett dolgozott a 
művelődési házban is, s a mai na-
pig gondozza Tinnye helytörténeti 
gyűjteményét. ■

Kossuth szobra 55 köbméter homokból készült

A község portái szinte belesimulnak a festői tájba

Perbál évek óta folyamatos lendületben 

Jól halad a piac- és rendezvénytér építése

‒ Felújították a játszóteret, piac és rendezvénytér 
épül. Szolgálati lakásokat szeretnének kialakíta-
ni, a rossz állapotú hidat felújítani. Miért fonto-
sak ezek a beruházások az itt élőknek? 
‒ Az önkormányzati hivatal és környéke in-

tézményi  központnak  számít,  hiszen  egy  150 
méter sugarú körön belül megtalálható a polgár-
mesteri hivatal, a templom, az óvoda, az iskola, 
a tavaly átadott egészségház, és itt épül a piac- és 
rendezvénytér  is. Fejlesztéseket döntően pályá-
zati  pénzből finanszírozunk,  de  jelentős önerőt 
is  igényelnek,  ám megéri,  hiszen  az  épületek, 
a  szolgáltatások  az  itt  élők  kényelmét,  alapel-
látását, kikapcsolódását szolgálják és segítik. A 
templom épületének belső felújítása, a plébánia 
mellett zarándokközpont kialakítása, a kívül-be-
lül megszépült hivatal, az új épülettel bővülő is-

kola és a többi beruházás azt eredményezi, hogy 
néhány év múlva rá sem ismerni majd a mostani 
településközpontunkra. Természetesen nemcsak 
a  központban,  hanem máshol  is  a  településen, 
például az iparterületen és a sporttelepen szintén 
történnek fejlesztések.
‒ Perbál az agglomerációs települések több-

ségével ellentétes fejlődési utat választott. Mi jel-
lemzi ezt a perbáli utat? 
‒ Az agglomerációs települések többsége az 

elmúlt 30 évben arra törekedett, hogy minél több 
lakosa legyen. Perbál nem ezt az utat választot-
ta. Nem vontunk  nagy  területeket  belterületbe, 
nincs  lakóparkunk,  nincsenek  hatalmas  ipar-
területek. Félreértés ne essék: nem az időt és a 
fejlődést akarjuk megállítani, hanem igyekszünk 
megőrizni az értékeinket. Szívesen látunk min-
denkit, de csak a szerves fejlődés mentén. Fon-
tosak  a  gyerekek,  hiszen  csak  jól  kihasználtan 
tudjuk működtetni az óvodát, az iskolát. 

Újabb húsüzemmel  
erősít a SPAR Perbálon

A SPAR saját élelmiszertermelő üzeme, a Regnum Húsüzem 
és Oktatóközpont már 2004 óta a legmagasabb szakmai 
színvonalon állítja elő hústermékeit a magyar vásárlóknak. 
A kiskereskedelmi áruházlánc 2020-ban a bicskei 
húsüzemét egy perbáli üzemegységgel bővítette, amelynek 
köszönhetően a jövőben még nagyobb kapacitással 
végezheti a szigorúan ellenőrzött, így kiváló minőségű 
termékeket garantáló gyártási folyamatait. A perbáli üzem 
kizárólag minősített tenyésztőktől és hússzállítóktól származó 
állományból dolgozik és nagyrészt hazai alapanyagok 
felhasználásával állít elő különböző húskészítményeket.  
A Regnum Húsüzem perbáli telephelyének a megvásárlása 
kapcsán 250 munkahely átvétele vált lehetővé 2020-ban. 
Az üzem kiváló minőségű hústermékei elérhetőek a SPAR 
teljes hazai üzlethálózatában.

A település egy külön sziget a fő-
város környéki agglomerációban. 
Úgy fejlődik, hogy közben megőrzi 
korábbi értékeit. Egymást követik a 
beruházások, amelyeknél elsődle-
ges szempont az ott élők igényei-
nek figyelembevétele. Varga Lász-
ló, Perbál polgármestere büszke rá, 
hogy állandó mozgásban vannak.

‒ Milyen látnivalókat, kikapcsolódási lehető-
ségeket kínálnak?
‒  Nincs  jelentős  turisztikai  vonzerőnk,  az 

épített  értékek  közül  a  templom  és  a  plébánia 
említhetők meg, mint műemlékek. A természe-
ti környezetünk szép és igen változatos, ezért is 
vagyunk kedvelt kirándulóhely. Több népszerű 
gyalogos és kerékpáros túraútvonal húzódik erre.
‒ Idén  terveznek rendezvényeket, ha a vírus 

miatti megszorítások engedik? 
‒  Szeretnénk megtartani  július  végén  a  há-

romnapos  nagy  ünnepünket,  az  Anna-napi 
búcsút,  aminek  évszázados  hagyománya  van. 
Igyekszünk  megőrizni  az  egyházi  jelleget,  de 
megmaradt a vurstli-rész is, s ezek kiegészülnek 
egy igényes falunappal. A hagyomány és a mai 
kor ötvöződik. Tervezzük a hagyományos Falu-
karácsonyt, és a pálinka- és süteménymustrát is.  

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Varga László
1965-ben született Perbálon. Elekt-
ronikai műszerészként saját vállalko-
zást vezetett. Mindig is érdeklődött a 
politika iránt, 1990-tól önkormány-
zati képviselő, 2006 ősze óta a köz-
ség polgármestere. Hobbija Perbál 
és környéke földrajza és történelme. 
Első házasságából felnőtt fia, a má-
sodikból 11 hónapos kislánya van.



31Pest megye 2021Pest megye 202130

A véleményben  talán nem  is az a  legfurcsább, 
hogy a hozzászóló a város és az önkormányzat 
rosszhírét kívánná kelteni – ilyesmivel gyakran 
találkozhatunk  más  településeken  is  –,  sokkal 
inkább  az  a  hozzáállás  a megdöbbentő,  amely 
azért buzdít a valóság hamis színben való feltün-
tetésére, hogy másokkal ne kelljen osztoznia ab-
ban a „jó itt élni, jó itt lenni” élményben, amely 
neki megadatott.
Játszunk el a gondolattal! Hogyan, mivel le-

hetne rossz hírét kelteni Biatorbágynak? Kezd-
jük talán a jelenlegi tényekkel:
Biatorbágy  a  főváros  környéki  települések 

egyik legkitűnőbb környezeti adottságú, termé-
szeti és építészeti értékekben gazdag városa. A 
Nyakas-kő, Iharos, Ürge-hegy, Peca-tó, Szelíd-
tó közkedvelt túrahelyek. Az épített örökségek 
közül a Viadukt, a Szily–Fáy-, a Sándor–Met-
ternich-kastély, a Szent Vendel-kápolna, a 13. 
századi Szent kereszt templomrom csalogatók 
a látogatók számára. Az Ürge-hegyi szőlészet 
és pincesor 2016-ban nyerte vissza borvidéki 
státuszát.  Réz-  és  bronzkori  leletek  bizonyít-
ják, hogy Bia és Torbágy vidéke már az őskor-
ban is  lakott volt. Bia a 19. század közepétől 
1935-ig járás székhelyként működött. Torbágy 
a  Füzes-patak  völgyében,  annak  két  oldalán 
alakult  ki,  a  18.  század  elejétől  szorgos kezű 
német nemzetiségűekkel telepítették be. A két 
önálló  település  egybeolvadását  a  Budapest‒
Bécs  vasútvonal  segítette  elő,  amelyhez  kap-
csolódva épült meg a település szimbólumává 
váló viadukt, amely ma Magyarország egyet-

Alig pár napja különös hozzászólást tett közzé a közösségi médiában egy nem is oly rég Biatorbágyra betelepült 
polgár. Egy telkeket hirdető bejegyzésre reagálva, így nyilvánult meg: „Mivel a most kínáltak már 2001 óta épí-
tési telkek, ezen nem lehet már nagyon változtatni, ezért valami más módszerrel kellene elérni, hogy ne legyen 
Biatorbágynak általánosan jó híre, mert különben túl sokan jönnek ide és aztán már tényleg nem lesz jó itt lakni... 
Ez lehetne tiltakozás, bekerülni a médiába, stb. Hangsúlyozni, hogy nincs suli, ovi, rossz a tömegközlekedés – ez, 
tudom, rosszindulatúnak hangzik így leírva, de a cél az lenne, hogy ne akarjon már sok ember ide települni…”

len páros vasúti völgyhídja, és amelynek egyik 
sínpárját az 1931-es torbágyi merénylet során 
Matuska Szilveszter felrobbantotta. – Na, ezzel 
lehet mit kezdeni. Biatorbágy egy hírhedt ese-
mény  helyszíneként  megbélyegzett  település. 
A merényletben 22 ember veszített életét és a 
számos súlyos sérült is bizonyítja, hogy a tele-
pülés rettentően veszélyes hely, de folytassuk a 
„lejáratást” további tényekkel:
Biatorbágyot  a  szocializmus  korszaka  alatt 

nem  fejlesztették,  így  csak  az  1990-es  rend-
szerváltást  követően  kezdett  felzárkózni  az  or-
szágosan elvárt igényekhez. Az M1, M7, M0-s 
autópályákkal  a  település  kapcsolódott  a  nem-
zetközi  közúti  kereskedelmi  tengelyekhez.  Az 
ipari,  kereskedelmi  és  logisztikai  központok 
máig jó anyagi alapot biztosítanak a helyi gaz-
daságnak. 2001 és 2004 között nagyszabású új 
lakóterületkijelölés  történt. A  korábban  tapasz-
talható lakosságcsökkenést  intenzív betelepülés 
váltotta  fel.  –  Na,  ez  már  valós,  mindennapi 
probléma.  Rossz  hír  azonban  a  lejárató  kam-
pányt kezdeményezőknek, hogy: 
A  korszerű,  átgondolt  településfejlesztési 

terveknek köszönhetően, az itt élők összefogá-
sával,  közös  felelősségvállalásával mára  a  ter-
mészeti, épített és humán értékek megbecsülése 
mellett  számos kulturális,  sport-,  szociális, ne-
velési és oktatási intézmény kínál vonzóan szé-
les választékot. Az épített értékek megőrzésére 
a Sándor–Metternich és a Szily–Fáy kastélyok 
oktatási célú felújítása és hasznosítása nyújtott 
lehetőséget.  2021-ben  Biatorbágy  gyorsuló  és 

dinamikus intézményi fejlődését bizonyítja egy 
új óvoda átadása, a bölcsődei férőhelyek folya-
matos bővítése, az állami támogatással megva-
lósuló  új,  tizenhat  tantermes  általános  és  egy 
középfokú iskola. Épülőben az egyházi fenntar-
tású óvoda, és tervezés alatt egy új református 
iskolaépület.  Bővülnek  a  közösségi  sport-  és 
szabadidőparkok,  épül  egy  testnevelési  célra 
is alkalmas kosárlabda-, és egy futsal-csarnok. 
Biatorbágynak a Budapest–Balaton-kerékpárút, 
valamint a Zsámbéki-medence bicikliút-hálóza-
tának  fejlesztése  ad  lehetőséget  bekapcsolódni 
az  országos  és  nemzetközi  kerekes  hálózatba. 
Kivitelezési  szakaszban  van  egy  izgalmas  er-
dei BiaBringaRing pálya is. 2019-től elindultak 
a  helyi  közösségi  közlekedés ViaBusz  járatai, 
amelyek  kapcsolódnak  a  budapesti  elővárosi 
vasúthoz.
Az  intenzív  kulturális,  sport-  és  művészeti 

életet  jelzi  a  sokszínű  rendezvénynaptár,  vala-
mint a közel száz civil kör, egyesület és alapít-
vány.  A  település  legismertebb  személyiségei 
között  tartják  számon  Juhász  Ferenc  kétszeres 
Kossuth-díjas  költőt,  Hantai  Simon  Francia-
országba  emigrált  festőművészt.  A  helységből 
induló  Bolyki  Brothers  a  világ  egyik  legnép-
szerűbb  a  capella  együttese. Az  Erkel  Ferenc 
Kamarazenekar komolyzenei koncertjei ma már 
Biatorbágy hangjaként ismertek.
Egyelőre ezekkel a „rossz hírekkel” kényte-

len Biatorbágy bekerülni a médiába. Talán nem 
érdemtelenül. 

Mester László

Keltsük rossz hírét Biatorbágynak?
‒ Csörög korábban Sződhöz tartozott, 2002-ben 
lett önálló község. Mi minden történt a települé-
sen az elmúlt esztendőkben?
‒ Azt tudni kell, hogy a Sződről történt levá-

lás  pillanatában  Csörög  nem  rendelkezett  sem 
saját  tőkével,  sem  jelentősebb  adóbevétellel, 
előtte  álló  feladatokkal  azonban  annál  inkább. 
Nem  voltak  aszfaltozott  utak,  közösségi  terek, 
kulturális  intézmények,  sportlétesítmények,  és 
mindezek  okán  nem  létezhetett  az  itt  élőkben 
identitásérzés  sem. Rossz  volt  a  közbiztonság. 
Egy szó mint száz, húsz évvel ezelőtt halmozot-
tan hátrányos településként kezdhette el Csörög 
az önálló életét.
Pályázati  forrásokból ma már  tudunk utakat 

építeni, és részei  lettünk a roma felzárkóztatási 
programnak. Ugyancsak pályázati pénzből, amit 
a Magyar Falu Program keretében nyertünk, kö-
zösségi házat építhetünk, a munkaterület átadása 
májusban megtörtént. Tudunk  járdákat  építeni, 
van végre saját, közterület karbantartására alkal-
mas gépi eszközparkunk, amelyeknek önerőből 
garázst is emeltünk. 
‒ Hogyan  jellemezhető a község  intézmény-

rendszere?
‒ Működik az óvodánk, pályázat útján csatol-

tunk hozzá egy mini bölcsődét, de például iskola 
nincs a településen. A gyerekeket a környező te-
lepülések iskoláiba viszik a szülők. Az óvodánkat 
egyébként hamarosan a Máltai Szeretetszolgálat 
fogja  működtetni,  amely  a  miénknél  nagyobb 
költségvetést tud majd biztosítani az intézmény 
számára. Így lesz végre pénz fejlesztő játékokra, 
logopédusra és más szakemberekre. Ugyancsak 

Csörögnek ma már van jelene,             
a jövőjét pedig közösen építik

A fővárostól autóval mindössze 
húsz perc alatt elérhető község 
napjainkban immár csendes, bé-
kés lakhelye mindazoknak, akik 
zöldövezeti környezetet keresnek 
maguknak. Infrastruktúrája folya-
matosan fejlődik, a kábeltelevízió 
és a széles sávú internet éppúgy 
elérhető, mint egy nagyvárosban. 
Szorcsik József polgármester adott 
interjút magazinunknak.

a  Szeretetszolgálattal  közösen  gondolkodunk 
azon, hogy öt éven belül tető alá hozunk egy alsó 
tagozatos általános iskolát. Az orvosi rendelő, a 
családsegítő szolgálat jól működik.
‒ Melyek az úgynevezett felzárkóztatási prog-

ram legfontosabb elemei?
‒ A település sokat köszönhet országgyűlési 

képviselőjének, Rétvári Bencének, aki  szorgal-
mazta,  hogy  Csörög  belekerülhessen  a  roma 
felzárkóztatási  programba  az  1426/2019.  (VII. 
26.) kormányhatározat alapján, aminek köszön-
hetően jöhetett létre az együttműködés a Máltai 
Szeretetszolgálattal. 
Az  elmúlt  egy  évben,  a  járványhelyzet  da-

cára, az együttműködésnek köszönhetően sokat 
javult a porták állapota, rendezettebbek lettek az 
udvarok. A Biztos Kezdet Gyerekház szintén en-
nek a programnak a része lesz, ahol már a gyer-
mek  születése  előtt  megkezdődhet  az  érintett 
családok segítése.  
Az  önkormányzat  szociális  bérlakásokat 

épít az úgynevezett „máltai önkormányzati ne-
gyedben”, ahol már van egy új játszótér, és ott a 
könyvtár is, és épül nappali klub a nyugdíjasok 
számára. A munkálatok július elsejével kezdőd-
nek meg, s terveink szerint a lakások 2022 ele-
jére felépülhetnek. E programnak szerves része 
a  rendőrséggel  való  szoros  együttműködés  a 
bűnmegelőzésben,  továbbá a családsegítő szol-
gálattal és a gyámüggyel. 

‒ Milyen pályázati lehetősé-
gekkel tudtak, tudnak élni?
‒ Az említett beruházások a 

VEKOP-pályázatok keretében 
valósulnak  meg,  és  amiben 
csak tudunk, pályázunk a Ma-
gyar  Falu  Programban  is. Az 
autópálya  átadása nagyot  len-
dített a településen, emelkedni 
kezdtek az ingatlanárak, sokan 
kívánnak  itt  letelepedni,  mert 
lehetőséget  látnak Csörögben. 
Volt  egy  hathektáros  cserjék-
kel  benőtt  területünk,  ahol 
most  ipari  parkot  alakítottunk 

Szorcsik József
1987-ben született Vácon. Élelmiszer-
ipari és kereskedelmi végzettséggel 
rendelkezik. Ezen a területen dolgo-
zott iskolái befejezése után középve-
zetőként, míg a mai napig is üzemelő 
élelmiszerüzletét meg nem nyitotta. 
2007-ben csatlakozott a helyi Fidesz 
csapatához. 2019 óta Csörög pol-
gármestere, ezt pedig hivatásként űzi, 
és éli is meg. A község utcaszerkezete mértani pontosságú

A Béke tér a Szebb és élhetőbb Csörögért projekt keretében újult meg

ki,  ugyanis  a  fejlődés  záloga,  hogy  legyenek 
bevételeink.  Jönnek  a  vállalkozók,  üzemeket 
építenek,  így már arra  is módunk nyílt, hogy 
újabb területeket vásároljunk. 
‒  A  mindennapokban  érezhető-e  a  csörögi 

polgárok összetartó ereje?
‒ Ma már igen. Hozzánk az elmúlt húsz év 

során  az  ország más  településeiről  érkeztek  a 
családok. El kellett jutnunk odáig, hogy köszön-
jünk egymásnak. De mondok egy konkrét pél-
dát  az  összefogásra. Tavaly  augusztusban volt 
egy hatalmas vihar, dőltek a  fák, megszűnt az 
áramszolgáltatás,  tényleg szörnyű volt. Körbe-
jártuk a falut, és arra kértük az embereket, hogy 
másnap, vasárnap reggel mindenki legyen ott a 
posta udvarán láncfűrésszel, lapáttal, gereblyé-
vel, kinek mije van. Estére, közös összefogással 
helyreállt  a  rend  Csörögön.  Nagyszerű  érzés 
volt!  Tavaly  Mikulás-ünnepséget  szerveztünk, 
idén május végén gyereknapot tartunk, augusz-
tus utolsó szombatján pedig Csörög közösségi 
napját,  népszerű  fellépőkkel.  Ilyesmire  koráb-
ban nem került sor. 
‒ Miről nevezetes a község?
‒ Valamikor, még a II. világháború előtt mű-

ködött itt egy festőművész telep. Gondolkodunk 
az újraindításán. Van egy egyedi építésű katoli-
kus templomunk, melynek megépítését helyiek 
adományai tették lehetővé, továbbá egy magán-
kézben  lévő,  felújításra  szoruló  kúria,  amelyet 
szeretnénk  megszerezni,  s  ott  működhetne  fa-
luház, tájház. Az Ordas-tavak országos horgász-
versenyek gyakori helyszínei. ■



Tököl felzárkózik az osztrák kisvárosokhoz
A legenda szerint a Csepel-sziget egyik legrégibb települését Árpád fejedelem lovászáról nevezték el. A 
XVI. században már jelentős mezőváros volt, a csepeli ispán székhelye. Hoffman Pál polgármester 1990 óta 
áll a település élén. Vele készítettünk interjút.

‒  Ön  1990  óta  Tököl  polgármestere,  immár 
nyolcadik  településvezetői  ciklusának  feléhez 
közeledünk. Minek köszönhető a személyét övező 
töretlen választói bizalom?
‒ Valóban megtisztelő  az  a  bizalom,  amely 

már  több mint  30  éve  a pályán  tart. Megítélé-
sem szerint a  tököliek értékelik azt a felfogást, 
amelyben dolgozom. A polgármesterséget szol-
gálatnak tekintem, s ezt várom el a fejlesztése-
ken dolgozó és az intézményben tevékenykedő 
munkatársaimtól  is.  A  harminc  évvel  ezelőtt 
megfogalmazott gondolataink ma is időtállóak: 
felzárkóztatjuk Tökölt az osztrák és német kisvá-
rosok szintjére. Közösségépítéssel és gazdasági 
eredményekkel jó hírűvé, vonzóvá akartuk tenni 
az akkori nagyközséget – így fogalmaztuk meg 
céljainkat.
‒ A 2001-es várossá válás mennyiben jelen-

tett új fejezetet Tököl életében?
‒  A  várossá  válás  új  lehetőségeket  hozott, 

melyek  felismerésével  és  kihasználásával  Tö-
köl  intézményei,  szolgáltatásai  állják  az össze-
hasonlítást egy 10 000  lakosú osztrák kisváros 
körülményeivel.  Mértéktartóan  ütemezzük  a 
lakosságszám növekedését, tudatos, hosszú távú 
tervekkel erősítjük a helyi gazdaságot, s növeljük 
ezzel adóbevételeinket. Kényelmes, biztonságos 
várost építünk, ahol jól érzik magukat a tököliek. 
Nincs  szükségünk  újabb  épületekre,  minden 
gyermeket fel  tudunk venni  iskolába, óvodába, 
bölcsődébe. Erőinket most az út- és járdaépítés-
re,  a  csapadékvíz-elvezetésre  fordítjuk.  Tököl 
2001-es várossá válása a fenti gondolatiság és a 
sikeres forrásbevonás eredménye. A városi cím 

új  fejezet  a  történetünkben,  és  kapcsolódás  az 
500  évvel  korábbi  önmagunkhoz,  az  1500-as 
évek mezővárosi Tököl korához.
‒ Az  önkormányzat  milyen  tervekkel  vágott 

neki az idei esztendőnek?
‒ Ebben az évben jubileumok egész sorát ün-

nepeljük. Zárul a Tököl első írásos említésének 
750 éves megemlékezés-sorozata. Megünnepel-
jük a városi cím elnyerésének 20. évfordulóját, 
és felidézzük a szabadság visszanyerésének har-
minc évvel ezelőtti napjait, a megszálló szovjet 
hadsereg  kivonulását.  Óriási  teljesítménynek, 
közös eredménynek tartjuk, hogy ebben a nehéz 
másfél  évben,  a Covid-járvány  idején  is  előre-
léptünk. A napokban adtuk át a csapadékvíz-el-
vezetési program második ütemét, a kerékpárút 
belső, két kilométeres szakaszát, s a járdaépítési 
program idei vállalását. Ez a 450 millió forintos 
beruházási  program  113  millió  forint  költség-
vetési  forrást  igényelt. A  sikeres  pályázatokkal 
megnégyszereztük a költségvetés összegét. 
A  sornak  azonban  még  nincs  vége,  mert  a 

Magyar  Kézilabda  Szövetség  támogatásának 
köszönhetően 150 millió forintból újjávarázsol-
tuk, energiatakarékosabbá tettük a Városi Sport-
csarnokot,  40  millió  forintos  tao-támogatásból 
pedig a Sportklubházat. Az idei évben a kötele-
ző teendőink mellett az önként vállalt feladatok 
stabil teljesítése a cél. A járvány miatti bevétel-
kiesések a Városi Uszoda, a Sportcsarnok és a 
Művelődési Központ fenntartását, működtetését 
nehezítik  elsősorban. A  2020.  év  költségvetési 
beszámolója  azt mutatja,  hogy,  alkalmazkodva 
a változásokhoz, kiegyensúlyozott évet zártunk.

‒  Milyen  látnivalók  és  milyen  programok 
várják a teljes nyitást követően a Tökölre láto-
gatókat?
‒  Természetesen  Tököl  is  készül  a  teljes 

nyitásra.  A  már  említett  jubileumi  rendez-
vények,  kiadványok  mellett  a  hagyományos 
eseményeinket  is  megszervezzük.  2021.  má-
jus  22-én  a  Tököli  Fogathajtó Versenyre  ke-
rült  sor,  de  bízunk  a  nyári  folklórfesztivál,  a 
Summerfest  megrendezésében  is.  Hangula-
tos  esti  programot  jelentenek  a  Zenés  Nyári 
Esték,  s  a  Tököl  Színpadon  Ivancsics  Ilona 
és  színésztársainak  előadásai.  Örömünkre  a 
Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Igazga-
tósága 7,5 millió forinttal támogatja kulturális 
és  közművelődési  terveinket.  Szívesen  látjuk 
a  programokra  érkezőket,  de  azokat  is,  akik 
„csak” a város természeti kincseit, a Duna-par-
tot, a középkort idéző Szent Anna-kápolnát és 
a Kisboldogasszony-temp-lomot, vagy a törté-
nelmi hagyományainkat őrző szobrainkat, em-
lékhelyeinket kívánják megtekinteni. ■

Hoffman Pál
Tanár, szaküzemgazdász. Koráb-
ban válogatott kézilabdázó, majd 
edző és sportvezető. A Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje, a Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszt, a 
Hazáért Emlékérem, a Polgármesteri 
Ezüstlánc, a Helyi Önkormányzato-
kért miniszteri díj kitüntetettje. 1990 
óta polgármester. Két gyermek édes-
apja, nős, felesége Hoffman Ildikó.

                     1000 magyar otthon a 30 éve szabad, volt szovjet lakótelepen
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