
Tisztelt�Olvasó!

2004-ben, amikor megalapítottuk az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Tár-
sulást, azt a célt tûztük magunk elé, hogy az itt élôk jobban megismerjék egy-
mást, érezzék, hogy nem csak egy településhez, hanem egy kistérséghez is 
tartoznak. Törekvéseink elérték céljukat, hiszen a tavalyi Kulturális és Gasztro-
nómiai Fesztivál minden várakozásunkat felül múlta. 

Örömmel mondhatom, minden rendezvényre több százan jöttek el, óvo-
dásoktól a nyugdíjasokig, és mindenhol mosolygó, vidám embereket láttunk, 
akik örültek egymásnak, szívesen voltak együtt. Rég nem látott ismerôsök 
borultak egymás nyakába, beszélgettek, együtt eszegettek, iszogattak, még 
táncoltak is, mindenhol nagyon jó volt a hangulat.

Most egy újabb fordulóponthoz érkeztünk. A HÍD létrejöttével reménye-
ink szerint, egy újabb kapocs alakul ki településeink között. Célunk egy 
olyan információs és szórakoztató lap létrehozása, ami a kistérség állandó 
szereplôje, negyedévente jelenik meg, megfelelô módon informatív, ugyan-
akkor bemutatja az itt élôk szokásait, programjait, és talán ez által közelebb 
is hozza a településeket egymáshoz. 

Miért lett HÍD a lap neve?
– A szimbolika szerint: „a híd két – 

különben egymástól elválasztott – vilá-
got köt össze.” Talán ennyire nem élünk 
külön, de tény, hogy rohanó világunk-
ban nagyon nehéz kitekinteni a min-
dennapokból, kicsit megnézni, miképp 
működik a „szomszédban”. Pedig sokat 
tanulhatnánk egymástól. 

– A HÍD tíz települést – Dabas, Her-
nád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, 
Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, 
Újlengyel – köt össze.  Bemutatjuk ren-
dezvényeiket, hírességeiket, szokásaikat, 
ételeiket. 

– És mert a HÍD, a fejlődés szimbó-
luma is.

Ahhoz, hogy a lap sikeres legyen, az 
Önök támogatására is szükségünk van. 

Hiszem, hogy a kistérségi lap elindítá-
sával sikerül bepillantást nyernünk egymás 
életébe, ellesni a legjobb megoldásokat, 
megosztani tapasztalatainkat. Munkatár-
saim a hidszerkesztoseg@gmail.com e-mail 
címre várják véleményüket, gondolataikat.

Sikersztori 
Irodánk együttműködésével a múltban 

több sikeres pályázat is született. Ezekből 

szemezünk, bemutatjuk, hogyan sikerült 
elnyerni a pályázatot, mi történt a vállal-
kozással, egyúttal bemutatjuk a leendő 
pályázatokat is.

Térség (vissz)hangja
Minden számban felteszünk egy ak-

tuális kérdést (mi a véleménye), amiről 
az írásokat várjuk. A legérdekesebbeket 
közzétesszük.

Kistérségi iroda, Leader, HVI válaszol 
Dabason működik az Ország Közepe 

Többcélú Kistérségi Társulás, a Helyi 
Vidékfejlesztési Iroda és a LEADER. Ide 
várjuk kérdéseiket pályázatokkal, befek-
tetési lehetőségekkel kapcsolatban.

Lehetőségek itthon
Rovatunk célja, hogy a kistérségben 

élő fi atalok jobban megismerjék lehető-
ségeiket: munkahelyek, pályázati lehe-
tőségek fi ataloknak, épülő ingatlanok, 
kölcsönfeltételek bemutatása.

Gasztronómia
Településink között számos egyedi étel 

van, ami csak az adott községre jellemző. 
Főzési hagyományok, receptek bemutatása. 

Gyerek-száj
A legőszintébb pillanatok. Iskolák 

segítségével begyűjtjük, és közzétesszük 

a legapróbbak véleményét az „élet nagy 
dolgairól” 

Akire büszkék vagyunk
Riport és interjú sorozat olyan híres-

ségekkel, akik a térségből valók.
Innen-onnan, avagy életképek rovat
A legáltalánosabb rovatunk, a térség 

legnagyobb eseményeiről, érdekességei-
ről jelentjük. 

ZöldPont
Környezetvédelem, energiatakarékos-

ság, túravonalak, kirándulási helyek be-
mutatása.

Művészet, kultúra
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a mű-

vészet fellendítését a környéken. Be-
számolhatunk kiállításokról, festőkről, 
egyéb művészekről, akik itt élnek közöt-
tünk. Rovatukban könyveket mutatunk 
be, érdekességekről írunk.

Újság végére egy Erre várunk, erre 
készülünk rovat. A következő negyedév 
programjainak bemutatása.

Rovatainkhoz jó szórakozást kívánok!

Zsadányi Lászlóné

OKTKT elnök
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Munkahely„MEGŐRZÉS” pályáza-
ti program

Célja a foglalkoztatottság megőrzé-
sének támogatása a gazdasági visszaesés 
következtében nehéz helyzetbe jutott 
munkáltatóknál. A vállalkozások tá-
mogatásért folyamodhatnak, hogy ne 
kelljen elbocsátaniuk dolgozóikat.

További információt az  

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

honlapján találhat 

„MUNKÁBA” pályázati program
Célja a gazdasági visszaesés követ-

keztében állásukat elvesztők újbóli el-
helyezkedésének támogatása más mun-
káltatónál.

Buncsák Gábor kistérségi koordinátor
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A hazai és uniós fejlesztések helyi támogatása érdekében szer-
vezett, korábban több, átfedéssel működő tanácsadói hálózat 
integrálásával a Kormány a Kistérségi Koordinációs Hálózat 
(KKH) felállítása mellett döntött. A Közép-magyarországi ré-
gióban a Pro Régió Ügynökség keretein belül 2008. márciusá-
ban került felállításra a hálózat.

Hangsúlyozottan figyelmet fordítunk arra, hogy a hálózat 
munkatársai a kistérségek fejlesztése szempontjából kiemel-
kedő szerepű kistérségi tanácsok életébe aktívan bekapcso-
lódjanak: koordinátoraink, legtöbbször a kistérségi fejlesztési 
irodákban, az „Új Magyarország (ÚM) Ponton” tartják foga-
dóóráikat, de emellett egyfajta mobil ügyfélszolgálatként járják 

kistérségüket, személyes kapcsolatuk van ügyfeleikkel – mun-
kájukat internet alapú szakértői rendszer támogatja.

A hálózat kiemelt feladata, hogy első kézből nyújtson hasz-
nos információkat az aktuális, illetve a megnyíló hazai és eu-
rópai uniós pályázati lehetőségekről önkormányzatoknak, civil 
szervezeteknek és vállalkozásoknak, gördülékenyebbé tegye a 
pályázók és a programokat végrehajtó intézmények közötti 
kapcsolattartást, gyakorlati válaszokkal támogassa a nyertes 
projektek gazdáit a fejlesztések megvalósítása során felmerülő 
problémák megoldásában.

A Dabasi kistérség koordinátora Buncsák Gábor.

Ügyfélfogadás Csütörtökön 9-13 h, a hét többi napján elôzetes 

egyeztetés alapján. 2370 Dabas, Szent István út 67. Telefon 06-30-

660-1373 E-mail gabor.buncsak@umpont.hu

Kistérségi Koordinációs 
Hálózat

Uniós pályázatok – Több pénz 
egyszerûbben és gyorsabban

Célzott 
támogatások 
vállalkozásoknak 
Munkahely megtartó 
támogatások

Automatikus pályázatok technológiafejlesztésre, 50 millió forintig
(A pályázatok száma: GOP‐2009‐2.1.1/A és KMOP‐2009‐1.2.1/A)
A nagy sikerű automatikus pályázatokon a korábbi 20 millió forint helyett 

már 50 millió forintot lehet elnyerni egy egyszerű, internetről letölthető űrlap 
kitöltésével. A szubjektív döntési elemeket mellőző pályázaton a beadás után már 
3‐5 héttel megszületik a döntés. A sikeres pályázók ráadásul automatikusan meg-
kapnak 40 százalék előleget a beruházás megkezdéséhez, hacsak azt nem utasítják 
vissza. A támogatási összeg a leghátrányosabb térségekben a teljes fejlesztési költ-
ség akár 70 százaléka is lehet. A technológiafejlesztési pályázaton támogatást lehet 
kérni eszközbeszerzésre, információs technológiafejlesztésre, minőség- és környe-
zet irányítási rendszerek, szabványok bevezetésére és domain‐név regisztrációra is. 
Pályázhatnak mikro‐, kis‐ és közepes vállalkozások.

http://www.penzterkep.hu

Komplex technológiafejlesztési pályázatok 20 milliótól 150 millió forintig
(A pályázatok száma: GOP‐2009‐ 2.1.1/B, illetve KMOP‐2009‐1.2.1/B. Kü-

lön a leghátrányosabb kistérségekben: GOP‐2009‐2.1.2/B)
Pályázni lehet többek között eszközbeszerzésre, ingatlan beruházásra, ingatlan 

bérleti díjra, informatikai fejlesztésre, piacra jutásra, HR‐fejlesztésre, tanácsadásra, 
irányítási rendszerek bevezetésére. Pályázhatnak mikro‐, kis‐ és közepes vállalko-
zások. A támogatási összeg a teljes beruházás legfeljebb 25‐50 százaléka lehet attól 
függően, hogy milyen térségben valósul meg a beruházás.

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás
2370, Dabas, Szent István út. 67
Telefon: 29/ 562-681
Fax: 29/ 562-681
E-mail: hidszerkesztoseg@gmail.com

Főszerkesztő: Zsadányi Lászlóné
Szerkesztő: Terék Mariann
Szerkesztő munkatárs: Andrikó Henrietta
Hirdetésfelvétel: hidszerkesztoseg@gmail.com

Nyomda: Mátyus Bt.
2373 Dabas, Tavasz u. 7.
Felelős: Mátyus Gyula
Tel.: 29/367-945
 
Megjelenik negyedévente,  
10 településen 6000 példányban.

LEHETÔSÉGEK ITTHON

Kiadó és Szerkesztôség neve, címe és elérhetôségei



Munkahelyek megőrzése
Az elbocsátások csökkentésére átfo-

gó stratégiát dolgozott ki a kormány: 66 
milliárd forint hazai és uniós forrás a 
munkahelyek védelmére. A Munkaerő-
piaci Alapból és uniós forrásból használ-
ható fel pénz a meglévő munkahelyek 
megvédésére és újak létesítésére. A járu-
lékkedvezmények és támogatások mint-
egy 100 000 munkahely megvédéséhez 
járulnak hozzá és közel 20 000 új létre-
hozását teszik lehetővé.

4+1 munkanap támogatott kép-
zéssel. 30 milliárd forintos keretből tá-
mogatást adunk a válság miatt nehéz 
helyzetbe került cégeknek, hogy ne 
kelljen elbocsátaniuk az embereket, ha-
nem csökkentett munkaidőben tovább 
foglalkoztassák őket. Az állam minden 
ötödik munkanap bérköltségét átvál-
lalja a munkáltatótól, ha az ötből egy 
napon államilag támogatott tovább-
képzésen vesznek részt. A támogatás 
megszerzéséhez a cégeknek vállalniuk 
kell, hogy két éven át nem hajtanak 
végre létszámleépítést. Ez az intézkedés 
ötvenezer munkahely megtartását teszi 
lehetővé.

Út a munkához – segély helyett 
közmunka. A szociális törvény módosí-
tásával és az Út a munkához program 
elindításával a kormány a segélyezés mel-
lett egyre inkább a munkahelyteremtést 
támogatja. A közfoglalkoztatással több 
tízezer embernek tud munkát adni köz-
vetlenül az állam, az önkormányzat és 
sok más helyi intézmény.

Csoportos leépítések megelőzése. 
A jelentős, 50 fő feletti csoportos lét-
számcsökkentések megelőzésére foglal-
koztatási szerkezetváltást célzó központi 
program indul 700 millió forintos 
keret összegből.

Térségi válságkezelő alapok. A regi-
onális munkaügyi központokra építve 7 
régióban összesen 10 milliárd forintból 
munkahelymegőrző és -teremtő progra-
mok indulnak. A fi atalok, a kismamák, a 
tartós munkanélküliek már meglévő 
Start kedvezményein túl a leghátrányo-
sabb helyzetű térségekben külön kiemelt 
támogatást kapnak a munkahelyet te-
remtő vállalkozások.  

Vállalkozások támogatása
1900 milliárd forintos beruházás-

élénkítő program indult. Ebből a pénzből 
a nemzetközi válság miatt visszaeső építő-
ipari megrendeléseket lehet pótolni. A 
vállalkozások így megőrizhetik működő-
képességüket és a munkahelyeket. Töb-
bek között 267 iskola, 23 rendelőintézet, 
78 városi köztér újulhat meg, több mint 
400 km vasúti és mintegy 350 km közúti 
beruházás valósulhat meg.

1400 milliárd forintnyi forrás nyí-
lik meg a vállalkozások előtt. Európá-
ban elsőként indítottunk válságkezelő, 
vállalkozás erősítő hitel- és garancia-

programot. Az Új Magyarország Forgó-
eszköz Hitellel már több mint 550 mil-
liárd forintra bővül a vállalkozások által 
közvetlenül elérhető forrás. Számos visz-
sza nem térítendő támogatás is elérhető 
már. Elsősorban a munkavállalók 70 
százalékát foglalkoztató mikro-, kis- és 
közepes vállalkozásokat célozzák a tá-
mogatások. 

Gyorsabban jutnak több uniós 
pénzhez a vállalkozások. A kormány el-
érte az Európai Bizottságnál, hogy az 
uniós források nagyobb részét fordíthas-
suk a válságkezelésre, a vállalkozások 
erősítésére, a munkahelyek megvédésére. 
Egy-egy fejlesztés vagy beruházás esetén 
a korábbi 30 százalékról 50 százalékra 
nőtt a pályázati támogatás aránya, a ne-
héz helyzetű régiókban ez akár a 70 szá-
zalékot is elérheti. Egyszerűsítettük a 
pályázatokat és könnyítettük a feltétele-
ket. Elértük azt is, hogy az uniós pályá-
zatok nyertesei már az elnyert pénz 40 
százalékát előre felvehessék. Az első tá-
mogatások már megérkeztek a vállalko-
zásokhoz.
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Tudta-e?
A háromszínű zászlót, 

trikolórt Európában a 
francia forradalom tette 
„divatossá”. A párizsi 
események ihlették meg 
Szendrey Júliát, Petőfi  
feleségét is, amikor 1848. március 
15-én megvarrta és Petőfi  mellére 
tűzte a ma ismert kokárdák első 

példányát. A kokárdában a piros az 
erőt, a fehér a hűséget, a zöld a 
reményt jelképezi.

Limában (Peru) 
szobrot állítottak 
Micimackónak. S lőn 
a hír igaz:

Tüsszentés közben 
az ember szíve egy 
millisecundum időre megáll

Az elôttünk álló éve várható nehézségei és problémái mellett a vállalkozóknak gondolniuk kell arra, 
hogy milyen lehetôségekkel rendelkeznek annak érdekében, hogy vállalkozásukat fenntartva, az elért 
eredményeiket megôrizhessék, adott esetben fejleszthessenek.
A folyamatban lévô és kiírásra váró pályázatok lehetôségeinek kiaknázásához képet kell alkotnia 
minden leendô pályázónak arról, hogy milyen intézkedések segítik abban, hogy mûködése továbbra 
is sikeres lehessen. Ehhez az elemzô és tervezô folyamathoz szeretnénk hozzájárulni az alábbi 
összeállítással.

A vállalkozók lehetôségei és a válságkezelô 
intézkedések I.



Személy szerint, engem kiver a víz a rövi-
dítésektől. Korunk olyan kórsága ez, mint 
a rendszerváltás utáni angol szavak elterje-
dése. Akkoriban úton-útfélén az emberek 
shoppingolni jártak egy-egy meeting után, 
ahol a projectekről brainstormingoltak 
szem előtt tartva a  best practices alap-
elvét. Ne legyenek elkeseredve, ha Önök 
sem értik. Kihevertük. Elmúlt, kész, vége.  
Nagyvállalatok igen okos vezetői (min-
den cinizmus nélkül állíthatom) lassan 
rájöttek arra, hogy a dolgozókat inkább 
elrémiszti az idegenszerűség, kívülállónak 
érzik magukat, nem a cégben fontos sze-
repet betöltő, működésében nagy szerepet 

vállaló sikeres munkaerőnek. Mert ugye 
ami a Nagy Amerikában működik…

No, de jött helyette nekünk egy levél 
az APEH-től, hogy az EVA-t be kéne 
vallani, de ha van PC-nk, akár sms szol-
gáltatást is kérhetünk. Vagy üssük be a 
GPS-be a koordinátákat, és a PDA-nkba 
letöltött fájlokat akár be is vihetjük. És 
akkor nincs öri-hari. :)

Szegény Ady meg csak kapkodná a 
kalapját! 

Valami ilyesmit éreztem, amikor 2008 
telén beléptem a HVI-be. Azt eddig is 
tudtam, hogy a magyar nyelv –amit szív-
ügyemnek tekintek- nem éli túl a XXI. 

századot, de ami itt fogadott, az bizony 
minden kezdő rémálma. Elsőként cikket 
kellett írnom az MNVH-ról, amit aztán 
fel kéne küldeni a VKSZI-be, de előtte 
az FVM (na jó, ezt tudtam mi) által jó-
váhagyott HVS-t mindenképp olvassam 
el. Persze! Máris! Hiába húztam le közel 
tíz évet multinacionális cégnél, ahol min-
dennaposak voltak a rövidítések, szakki-
fejezések, német-angol-magyar keverék-
szavak, felmerült bennem a gondolat: 
hogyan lehet egy olyan irodát és annak 
funkcióját bemutatni a kistérség lakói-
nak, akinek a dolgozói még magyarul is 
elfelejtettek?! Tudom én, hogy a rövidítés 

A kistérségi társulás közigazgatási területén több mint 44.144 
ember él.

A társulás elsődleges célja Dabas vonzáskörzetére fejlesztési 
stratégiák és programok kidolgozása, ezek képviselete orszá-
gos, regionális, megyei szervezetekben, kormányzati, megyei 
programokban. Emellett, az elmúlt években több feladatot is 

a 10 település közösen lát el. Ide tartoznak (a teljesség igénye 
nélkül) a szociális alapszolgáltatások köre, a szakszolgálati fel-
adatok, a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem, és a terü-
letfejlesztés. 

A társulás kezdeményező szerepet vállal a régió gazdasági, 
infrastrukturális fejlesztésében, a tájegység értékeinek meg-
őrzésében, a térségi identitástudat erősítésében. Tevékenységi 
körébe tartozik a turizmusfejlesztés, a természet és környezet-
védelem térségi feladatainak koordinálása, a kistérség Európai 
Uniós felzárkózásának elősegítése stb.

A széleskörű feladatrendszer ellátása érdekében a társulás 
1997-ben Térségfejlesztési irodát hozott létre dabasi székhellyel 
mely 2001-tól a Halász Bálint kúriában kapott helyet. Azóta 
az iroda folyamatosan működik. Kialakításra került emellett 
a Helyi Vidékfejlesztési Iroda is. A társulás 2001 óta Ócsán 
működteti a kistérségi idegenforgalom koordinációs feladatait 
ellátó TOURINFORM irodát. 

A közös munka eredményeképpen felépült a Regionális 
Hulladéklerakó Telep majd ennek bővítéseként az Állati Hul-
ladékgyűjtő és Átrakó Központ. A kistérség orvosi központjait 
ügyleti autókkal és műszerekkel szereltük fel, a kistérségi ke-
rékpárút hálózat 80%-ban megtervezésre került. 

A társulás továbbra is olyan feladatokkal, beruházásokkal 
szeretné a fejlődést segíteni melyek által egy jobb, élhetőbb kis-
térségben élhetünk MI itt az „Ország Közepén”.

Jasper Emese

OKTKT – Munkaszervezet vezetô

Kistérségi  HÍD� 2009|14

Ország Közepe 
Többcélú Kistérségi Társulás
Az „Ország Közepe” Önkormányzati Társulás 1995 
végén jött létre Dabas és a környezô települések ösz-
szefogásával. 2004-ben a társulás átalakulásából jött 
létre az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás. 
A társulásban jelenleg 10 önkormányzat vesz részt: 
Dabas, Örkény, Hernád, Inárcs, Kakucs, Pusztavacs, 
Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel. 

Információs híd 
Önökért!

bEMUTATKOzUNK



azért jó… miért is? Ja igen! A hivatalos 
magyarázat szerint azért, mert a nyelv be-
fogadja az eddig nem létező dolgok idegen 
eredetű kifejezését: PC, sms, GPS. Sze-
rintem inkább azért, 
hogy az egyes szakte-
rületen dolgozók hoz-
záértőbb nek tűnjenek 
a titkos nyelvükkel. Le 
vele! Beszéljünk ma-
gyarul! Me galakult a 
Helyi Vi dékfejlesztési 
Iroda, ahol azért dol-
gozunk, hogy Önök 
ne felejtsék el a vidék hagyományait, 
szokásait, nyelvét, és unokáink már egy 
rövidítésektől mentes kulturális magyar 
otthonban érezzék magukat.

Mi is az a HVI? 
A HVI-k (Helyi Vidékfejlesztési Iro-

dák) a szaktárca, illetve a kistérségi önkor-

mányzatok, vállalkozók és civil szervezetek 
közötti kommunikáció kulcsfontosságú 
szereplői. Valóban egyfajta hidat, összekö-
tő kapcsot képezünk az országos stratégiát 

kidolgozó Földműve-
lésügyi  és Vidékfej-
lesztési Minisztérium 
és az azt tartalommal 
megtöltő, helyi szin-
ten megvalósító pro-
jektgazdák között. Az 
információk áramolta-
tásán túl számos egyéb 
szolgáltatást nyújtunk 

a kistérségben, főként a helyi adottságok-
ra építőtudatos tervezés, a tervek operatív 
megvalósításában való közreműködés, a 
képesség- és készségfejlesztés, valamint a 
helyi közösségépítés körében, de részt ve-
szünk a térség gazdasági és kulturális elkép-
zeléseinek összehangolásában is. Az iroda 
feladatai közé tartozik az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) kerete-
in belül kiírásra kerülő pályázatokról való 
tájékoztatás. 

De mit is értünk vidékfejlesztés alatt?
 Bizonyosan nem kizárólag az agrárium 

fejlesztését. Jóllehet sokak máig a mező-
gazdaságot tekintik az elsődleges megél-
hetési forrásnak vidéken, közel sem ez az 
egyetlen. 

Fontos felismerni az új kor lehetőségeit 
és kihívásait, hiszen a vidék nem termő-
földek, legelők és az ezekből élő tanyák, 
falvak puszta sora, hanem szervesen ösz-
szefüggő, folyamatosan változó, komplex 
társadalmi tér, minden ehhez kapcsoló-
dó gazdasági és kulturális vonatkozással 
együtt. A haladó szellemű vidékpolitika, 
illetve az integrált, minden szektorra és 
ágazatra kiterjedő vidékfejlesztés jegyében 
megtervezett, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) fi nan-
szírozott Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program (ÚMVP) 2007-2013 között 
rendelkezésre álló fejlesztési forrásai új 
esélyt jelentenek a felzárkózásra. 

A XXI. századi vidéki lét alapvető 
minőségeiben nem különbözhet a város-
itól, legfeljebb életvitelében, stílusában 
és árnyalataiban – a Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 
célja, hogy az ehhez szükséges feltétele-
ket megteremtse, a Helyi Vidékfejleszté-
si Irodák országos hálózata pedig a vég-
rehajtás egyik új, decentralizált eszköze. 

Bízva a kölcsönös támogatásban, meg-
köszönöm a fi gyelmüket.

Irodánk minden csütörtökön délelőtt 
várja Önöket.

Terék Mariann

Irodavezetô – Helyi Vidékfejlesztési Iroda
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Mottónk: 

Elérhetô, megbízható 

vidékfejlesztési 

információs 

csomópont 

a kistérségben!

Volt egyszer egy csoport béka...
... akik versenyezni akartak.  

Egy nagyon magas toronyba akartak 
feljutni.

Sok néző gyűlt össze, hogy fi gyeljék a 
versenyt és bíztassák a békákat.

Elkezdődött a verseny...

De...
A nézők közül senki nem hitt abban, 
hogy egy békának is sikerülni fog fel-
jutni a torony csúcsára.
Ilyeneket mondogattak: „Óh, de fá-
rasztó! Sosem fognak feljutni!” 
Vagy: „Semmiképp nem sikerülhet, a to-
rony túl magas!”

A békák kezdtek lemaradozni...
... egyetlenegy kivételével aki élénken 
kapaszkodott felfelé...

A nézők kiabáltak:
„Ez túl fárasztó! Senki sem fog feljutni!”

Egyre több béka gondolta meg magát 
és fordult vissza... ... Csak az az egy ha-
ladt tovább kitartóan... 
Egyáltalán nem akarta feladni!

Végül mindegyikük feladta, azt az egy 
békát kivéve, aki hatalmas ambicióval 
és kitartással egyedül jutott fel a to-
rony csúcsára!   
Ezután a többi béka és a nézők is meg 
akarták tudni, hogyan sikerült neki az, 
amit mindannyian lehetetlennek hit-
tek.
 
Egy néző odament a békához és meg-
kérdezte, hogyan volt annyi ereje, 
hogy feljusson a csúcsra.
 
Ekkor derült ki, hogy...
 
A győztes béka SÜKET volt !!!

A tanulság?
Légy egyszerűen SÜKET, ha valaki azt 
mondja, hogy nem tudod megvalósí-
tani álmaidat!

És végül engedjék meg, hogy 
kedvenc tanulság-mesémmel 
kívánjak Önöknek sok sikert és 
kitartást álmaik megvalósításához!

Tudta-e?
Az emberi hajszál 3 kg-ot bír el.
Az ember nem képes nyitott 

szemmel tüsszenteni
Egy órán át tartó fejhallgató 

viselés a fülben tanyázó baktériumok 
számát a hétszeresére növeli.

A polár pulóverek újrahasznosított 
PET-palackból készülnek.



Megmondom őszintén, bajban vagyok. 
Tegnap szinte az egész délutánomat 
azzal töltöttem, hogy az interneten Ön 
után kutakodtam, de nem hogy nem 
sok mindent, de semmit nem találtam. 
Jól láttam? Nem érinti rosszul?

Mhm…nem befolyásol.

Tehát kapott egy első díjat…
No, annál azért sokkal többet. Elő-

ször is: ez a fotózás nekem hobbi, nem 
munka.

Nem ebből él?
Nem, nem.

Hol tanulta meg ilyen jól csinálni?
Még általános iskolás voltam hetedi-

kes, akkor Gyónon működött egy fotó-
klub. Idősebbek csinálták, pedagógus is 
volt köztük, és hát beszerveztek. De ez 
még a fényképezés hőskora, vagy őskora 
volt, és megtetszett. Ekkor még az egész 
fényképezés nagyon-nagyon kezdetleges 

volt. Általában a művészetek érdekelnek, 
zenéltem is, általános iskolás koromban 
komolyzenét tanultam, aztán később 18 
évig hivatásos zenész-énekes voltam. A 
fotózás is egyfajta művészeti ág, aminek 
több szünet után, régi barátainkkal, jó pár 
éve, 2000-ben újra nekiveselkedtünk, ez 
már a negyedik újrakezdés volt. De úgy 
látszik ez most már tartós, mert mindenki 
eléggé bele van pistul-
va az új technika adta 
lehetőségekbe.

Mindenkit újra elka-
pott a lendület?

Nagyon élvezetes, 
mert a digitális tech-
nika  hozott egy olyan 
korlátlan technikai le-
hetőséget, amiről álmodni se mertél. Ré-
gebben, a filmes korszakban, a dilemma 
mindig az volt, hogy helyesen lesz-e leex-
ponálva az a kocka, vagy nem. Na, most 
ezekkel nem kel törődni.

Nem tartja egy kicsit művinek ezt a 
fajta fotózást, a digitális technikát?

A technika az mindig csak eszköz. A 
kép a technikától nem lesz jó. Hanem ki-
tágította a…tudja, mint a festők. Régen 
a festők egy fajta festéket használtak, egy 
fajta vásznat, azóta ott sem így működik 
a dolog.

Igen, engem csak az zavar, hogy ma-
napság már a három-négy éves gye-
rekek kezébe is digitális fényképezőt 
adnak, hadd játsszon a gyerek!

Igen, de abból még fotó nem lesz, 
csak kép.

Mi a különbség a fotó 
és a kép között?

A fotónak esztéti-
kai élményt kell, hogy 
nyújtson, kiragadja a 
lényeget, tehát ha rá-
néz valaki, akkor rög-
tön azt mondja, hogy 
ez igen! Az az igazság, 

hogy a digitális forradalommal összekap-
csolva a fotóművészetnek nagyon szigorú 
szabályai vannak, ami nem csak a fotózás-
ra igaz, hanem a szobrászatra, a festészet-
re, tehát volt egy perspektivikus látásmód, 

Az apropója az interjúnak, hogy Péli László dabasi 
lakos tavaly megnyerte a HÁZUNK-HAZÁNK 
elnevezésû fotópályázatot, a Fazekas címû mûvével. 
Szerkesztôségünkben úgy gondoltuk, az „Akire 
büszkék vagyunk” rovatba méltán szerepeltetjük Péli 
Lászlót.  A téma könnyûnek tûnt, vártam egy bohókás 
„megnemértett” mûvészlelket, akivel eldiskurálunk 
a mûvészek elhanyagolt helyzetén. Ehelyett egy 
életigenlô, kiegyensúlyozott fiatalos urat kaptam, 
akivel nagy nevetések közepette úgy elbeszélgettünk a 
fotózás mûvészetérôl, a kistérség fiataljairól, a pillanat 
átélésérôl, a 15 éves autójáról, az élet fontos és kevésbé 
fontos dolgairól, hogy a nyertes fotó hirtelen nem is tûnt 
olyan fontosnak. 

Pedig gyönyörû 
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Interjú 

Péli Lászlóval

„Fényképészek 

közül nem kerül ki 

fotómûvész,  

de fotómûvészbôl 

lehet fényképész”

Péli Lászlónak van zenei diplomája is, kiegészítô mérnökképzô vég-
zettsége is van, vegyipari szakember is, országos bajnok sportlövô, 
tévészerelô- elektromûszerész is, operatôri diplomája is van, jelen-
leg egy fröccsöntôt üzemeltet, mégis amikor megkérdezem, hogy 
minek tartja magát, mosolyogva közli: boldog embernek.

AKIKrE bÜSzKÉK vAGyUNK



egy olyan arányérzék, amire az építészet is, 
meg minden támaszkodott. Ezeket az ará-
nyokat már a görögök korában, sőt már 
az egyiptomiaknál is rögzítették, mert 
attól volt jó egy kép, hogy amit ábrázolt 
az nem középen volt, aranymetszésnek 
nevezték, tehát a 60-63%-nál, a rövidü-
lési tényezőt, ami a perspektívát adja, azt 
betartották, tehát úgy festettek, úgy épí-
tettek, úgy rajzoltak. 

Ettől lesz művészet valami?
Nem, a szemnek ez volt a legkedve-

zőbb.  Ez úgy alakult ki, hogy készítettek 
dolgokat, és akkor rájöttek, hogy ami úgy 
van, olyan helyre van…pl Csontvárynak 
a Magányos cédrus. Ha az nem ott vol-
na, hanem kicsivel beljebb volna, vagy 
kijjebb, már a szemnek idegen volna. Így 
jöttek rá ezekre a szabályokra. No, nem 
számolgattak, most számították már ki, 
hogy ez matematikailag mindig ott van. 
Ez egy érdekes dolog, kezdi feszegetni 
–pont a fotóművészet révén- hogy vala-
mi más látásmód van kialakulóban, ami 
még rengeteg vakvágányra fut.

Ön nem ebből él.
Nem.

Nem is akar?
Nem.

Nem is tudna?
Hát, lehetne belőle élni. Nyugaton 

egyre nagyobb kereslete van a művészi 
képeknek. Most már egy fotó ára felé 
egy festményével. Vannak különböző 
fotós oldalak az interneten, ahol oda ír-
ják, hogy mennyiért vásárolható meg az 
a fotó. Elektronikus formában, de olyan 
felbontásban, hogy ha azt valaki kinyom-
tatja, akkor az van rajta, és előfordul, hogy 
2 000 $ egy fotó. De ér is annyit!

Sok munka van egy ilyen fotó elkészí-
tésével?

Sok. Sok. A fényképezés része az a gyor-
sabb rész. Az ember ugye nyomja a gombot, 
fényképez, és próbál olyan helyzetet elkap-
ni, ha sikerült, utána az azért sok idő, mire 
abból olyan kép lesz. Van akinek gyorsab-
ban megy, van akinek könnyebb, a képszer-
kesztők, akik megtanulták ezeket, ..no den 

akarok ebbe most belemenni. Van egy má-
sik fotóklub itt Dabason, és mi borzasztóan 
sajnáljuk, hogy kettő van, nem egy. Pont 
azért csináltunk egyesületet belőle, hogy a 
fi ataloknak átadjuk azt, amit tudunk, meg 
amit tapasztaltunk, mert nagyon szívesen 
megtennénk, de nem tartanak rá igényt. A 

válasz az volt, hogy ott négy fényképész is 
van a csoportban, Hát, ez igaz, csak a fo-
tóművészek között egyetlen egy fényképész 
sincs a világban. Fényképészek közül nem 
kerül ki fotóművész, de fotóművészből lehet 
fényképész. Egyik nem feltétele a másiknak. 
Sőt, általában a fényképész, az egy iparos, 
akinek ki kell szolgálni egy igényt…

Mint például az esküvők?
Így van, mint például az esküvők. 

Azok között művészi képet nem talál 
egyet sem. Nyugaton most kezd divat-
ba jönni, hogy esküvőkön,olaszoknál, is 
Amerikában is, németeknél a fényképész 
megcsinálja az esküvőt, de felkérnek egy 
fotóművészt, hogy a házaspárról készít-
sen egy albumot, azok a művészi képek. 

Miben különbözik? Azt nem értem, 
hogy maga a folyamat ugyanaz. Ehhez 
meg kell látni a pillanatot?

Igen. Amit mondtam. Hogy nem 
mindegy, hol van az az arckép a fotón. 
Merre néz, az sem mindegy.  A fényképész 
az középre berakja, mosolyogj, ennyi.

Beszélgessünk egy picit a nyertes fotó-
ról! Meglepődött, hogy ez nyert?

Abból a szempontból igen, hogy fogal-
munk sem volt, elég sok kép érkezett, és 
ezek között sok magyar fotóművész ért el 
eredményt, nemzetközi pályázatokon, és 
diplomát szerzett fotóművészek is küldtek 
be képeket. Hogy sikerült eléjük kerülni…
az nagy meglepetés volt, meg öröm is per-
sze  Azt azért hozzá kell tenni, hogy álta-
lában a kiállított képek, azok mind meg-
érdemlik, hogy kiállítják. A díjazott képek 
között lehet vita, de mivel ez egy szubjektív 
művészet, hogy a zsűriben kik vannak, és 
azt hogyan értékelik, ezen múlik csak. 

Mi a következő terv?
Jó képeket kell készíteni! – nevet

Terék Mariann

Megköszöntem�az�interjút,�
de�az�igazi�beszélgetésünk�
itt�kezdôdött:

Irigylem ezért a csillogásért, 
ami a szemében ég, mi-
közben a fotózásról beszél. 
Ugyanakkor szomorú is. 
Miért?

Igen, ha látnák a fi atalok, 
hogy mi mekkora lelkese-
déssel csináljuk a dolgunk, 
és mennyi örömet okozott 
már ez idáig, hát..minden 
nap bekopogna valaki, 
hogy ô is szeretne.
Lehet, hogy ôk is megértik 
ám, csak nyílván nekik is át 
kell élniük azt, amit maguk-

nak, meg kell élni ezt a kort.
Igen, de meglátva a 

szép fotókat, és mi el is 
mondjuk, hogy ez hogy 
sikerült, miért úgy, és 
próbálkozik, akkor lesz 
sikerélménye, az már egy 
doppingszer.  Napokban 
készített egy cég egy fel-
mérést, és nagyon érdekes 
dolog jött ki belôle: az em-
bereket a fotózás érdekli, 
de a festészetet ismerik. 
Mert új?

Nem. Azért, mert a festé-
szetet, irodalmat, ezeket 
ismerik az iskolából. A fotó-
zást nem. Ilyen egyszerû.
Hát ismertessük meg velük!

Így�alakult,�hogy�én�
ígéretet�tettem�arra,�hogy�
felkeresem�az�iskolákat,�
érdekelné-e�ôket�egy�
fotószakkör.�Cserébe�
bepróbálkoztam,�hátha�
magánjellegû�fotózást�is�
elvállalna.�

Mindent! Csak esküvôt 
nem. – nevet.

Kérem,�amennyiben�bárkit�
érdekelne�fotószakkör,�akár�
iskolai�kereten�belül�is,�ve-
gye�fel�szerkesztôségünkkel�
a�kapcsolatot:�
hidszerkesztoseg@gmail.
com
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Péli László – Távolkeleti mosoly



Alulírottak, a Dabasi kistérség települései-
nek polgármesterei megrendülten és egyben 
értetlenül állunk az elmúlt hónapok erősza-
kos eseményei, legutóbb a Tatár szent györ-
gyön történt kegyetlen gyilkosság előtt.

Nemkülönben érthetetlen számunkra, 
hogy a megdöbbentő eseményeket kö-
vetően kialakult társadalmi vita során so-
kan a tények ismerete nélkül, homályos 
feltételezések alapján alkotnak véleményt. 
Félinformációkra támaszkodva vonnak le 
súlyos következtetéseket a szörnyű tettek-
ből, és ami a legrosszabb, az elkövetők és/
vagy az áldozatok etnikai hovatartozását 
hangsúlyozva ítélik meg azokat.

Néma megrendüléssel ítéltük el eddig 
is az erőszak minden megnyilvánulását, 
az Olaszliszkán, Pécsett, Nagycsécsen, 
Veszprémben, vagy az ország bármelyik 
részén elkövetett brutális bűneseteket is, 
ám a legutóbb történtek után már nem 
maradhatunk némák.

Nem akarunk fogadatlan prókátorok 
lenni, de Tatárszentgyörgynek mint kis-
térségi társunknak a sajnálkozásnál többel 
tartozunk. A falu lakóinak, vezetőinek se-
gítségre van szükségük, és ki álljon ki mel-
lettük, ha nem az őket jól ismerő közvetlen 
szomszédaik. Tudatnunk kell a világgal 
hogy ők -ahogy Olaszliszka, Pécs, Veszp-
rém, Nagycsécs lakói is – igenis áldozatai, 
és nem előidézői a megtörtént események-
nek, és hiba nem észrevenni, hogy ha nem 
teszünk ellene, holnap mi, vagy az ország 
bármelyik lakója, lakóközössége áldozata 
lehet az eluralkodni látszó erőszaknak.

Sokan ma még úgy gondolhatják, 
hogy elég távol esnek tőlük az eddigi 
véres helyszínek, és elég távol tartani 
magukat a törvénytelenségtől, az agresz-
sziótól. Nem elég. Ha nem ítéljük el, és 
nem teszünk ellene mindannyian, a bűn, 
az erőszak előbb-utóbb mindenkit meg-
találhat, áldozattá tehet.

Közös érdekünk, tehát közös felelős-
sé günk is a rend, a nyugalmunk, a tár-

sadalmi béke megteremtése. Ha nem is 
egyforma mértékben és eszközökkel, de 
mindannyiunknak tennünk kell érte. 
Akinek eddig nem volt világos, annak a 
közelmúlt eseményei talán bebizonyítot-
ták, hogy ebben súlyosan mulasztottunk.

Törvényalkotók és a törvényeket alkal-
mazók, hivatalos szervek és civilek, közéleti 
szereplők és magánemberek, vagyis mind-
annyian adósak vagyunk ebben: önigazo-
lás, egymásra mutogatás, bűnbakkeresés 
helyett inkább ezen tartozásunkat kell tör-
lesztenünk, kinek-kinek a maga részét.

A törvénytelenség, az erőszak, a bűn 
semmivel nem igazolható. Még a napja-
inkban kétségkívül meglévő, és egyre sú-
lyosbodó társadalmi problémákat, vagy az 
azok következtében kialakult ellentéteket 
sem fogadhatjuk el bűnök, főleg kegyetlen 
gyilkosságok magyarázataként, legkevésbé 
igazolásaként. A bűncselekmények megíté-
lése szempontjából különösen elutasítjuk 
mind a bűnelkövetők, mind az áldozatok 
származása, bőrszíne, vagy akár társadal-
mi helyzete alapján történő osztályozását. 
Hisszük, hogy a közelmúlt gyilkosságaiban 
nem az elkövetők vagy az áldozatok cigány 
származása a közös vonás, hanem a gyil-
kosok aljas indulata, az áldozatok védte-
lensége, kiszolgáltatottsága, hozzátartozóik 
gyásza. Hisszük, hogy nem olyan ország-
ban élünk, ahol „cigányok” ölnek, vagy 
„cigányok” lehetnek gyilkosok célpontjai. 
Mindent el kell követnünk, hogy orszá-
gunkban senkit ne bélyegezhessenek meg 
potenciális bűnözőként, és senkinek ne le-
gyen oka félni pusztán a származása miatt.

Ehhez mindenekelőtt elengedhetet-
lennek tartjuk az erőszak minden meg-
nyilvánulásának visszaszorítását – ide-
értve a hangulatkeltést, az uszítást, az 
erőszakkal fenyegetést is –, és szigorú, a 
jelenleginél sokkal szigorúbb és követke-
zetesebb büntetését.

A nyugalomhoz, a társadalmi béke 
megteremtéséhez és fenntartásához azon-

ban a rendnél is több kell. Legalább annyi-
ra fontos, és minden állampolgártól elvár-
ható a felelős, vagyis a következményekkel 
is számoló magatartás, véleménynyilvá-
nítás. Meggyőződésünk, hogy honfi tár-
saink túlnyomó többsége igazi demokra-
taként, egészséges közösségben akar élni, 
átgondolt, és felelősen hozott törvények, 
szabályok szerint. Velük együtt hiszünk a 
demokráciában és a demokratikus intéz-
ményekben, nem kérdőjelezzük meg azo-
kat még akkor sem, ha működésük nem 
mindig tűnik hatékonynak. Azokkal ér-
tünk egyet, akik a bajban nem bűnbakot, 
hanem valódi megoldást keresnek.

A nemzetiségi, etnikai szempontból is 
sokszínű Dabasi kistérség településein az 
egész országra jellemző megosztottság, és 
a kétségkívül nálunk is tapasztalható tár-
sadalmi feszültségek ellenére mindeddig 
béke és nyugalom volt. Bízunk benne, 
és a hatóságokkal együtt teszünk is azért, 
hogy ezután is így legyen, de tudnunk kell, 
hogy a tatárszentgyörgyi tragédia utáni 
első pillanatban érzett megdöbbenés so-
kakban félelemmé állandósult. Ma még 
csak remélhetjük, hogy ez a félelem az idő 
előrehaladtával alaptalannak bizonyul. Ez 
mindannyiunk közös érdeke, származásra, 
etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.

A nyugalom megteremtéséhez a biza-
lom helyreállítására, ehhez pedig megér-
tésre, és térségünk minden polgárának a 
segítő együttműködésére van szükség.

Tisztelt Polgártársaink!
Kérjük Önöket, hogy utasítsák el a bűn-

bakkeresést, a gyűlölködést, és az erőszak 
minden megnyilvánulását. Tiltakozzanak 
az igazságtalan általánosítás, a származás 
alapján történő hátrányos megkülönbözte-
tés ellen, és elsősorban közvetlen környe-
zetükben minden rendelkezésükre álló tör-
vényes eszközzel segítsenek megteremteni 
a békés együttélés feltételeit.

Tatárszentgyögy, 2009. március 6.

Kistérségi  HÍD� 2009|18

Tisztelt Kistérségi lakosok!

Berente�Imréné
Tatárszentgyörgy
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Inárcs

Szalay�István
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Tóth�Bertalan
Táborfalva

Zsadányi�Lászlóné
Hernád

Schulcz�József
Újhartyán

TÉrSÉG vISSzHANGJA



Újhartyán község Pest megye legôsibb települé-
sei közé tartozik. Nevének elsô szótagja – Új… – 
is sejteti, hogy helyén a középkorban is falu volt 
Hartyán néven.

A kezdetben német, szlovák, magyar etnikai összetételű falu 
egy erőteljes migráció következtében katolikus vallású, né-
met nemzetiségi többségűre rendeződött át.

Mai napig őrzik szokásaikat, hagyományaikat, ami meg-
mutatkozik az ételek elkészítésében is. Íme, egy újhartyáni 
recept, elkészítéséhez sok sikert kívánunk.

Elkészítés: 
A liszthez adjuk hozzá a sót, puha vajat, a tojást. A langyos te-
jet összekeverjük az elmorzsolt élesztővel és a cukorral, és ezt 
ráöntjük a lisztre. Sima tésztát gyúrunk, lefedve kb. 30 percig 
meleg helyen kelesztünk. Ezután ismét átgyúrjuk, majd kizsí-
rozott sütőlemezen kinyújtjuk és újabb 15 percig kelesztjük. 

Közben a hagymafejeket félbevágjuk és vékonyan felsze-
leteljük és megpároljuk. Ha kihűlt, rákenjük a tésztára. 

A tejfölt sózzuk, borsozzuk, majd egyenletesen elosztva a 
hagymás rétegre öntjük. 

Előmelegített sütőben 170 fokon kb. 30 percig arany-
sárgára sütjük.

A receptet köszönjük: Kerekes Józsefné újhartyáni lakosnak.

Kedvezôbbek lettek az 
Új Magyarország mikro hitel 
igénylésének feltételei

Új Magyarország Kis‐ és Középvál-
lalkozói Hitelprogram – Beruházási 
Hitel kedvező kamattal

A kis‐ és közepes méretű vállalkozások 
10‐100 millió forintos kedvezményes kama-
tozású, akár tíz éves futamidejű hitelekhez 
juthatnak új beruházásaik végrehajtásához.

Új Magyarország Vállalkozásfejleszté-
si Hitelprogram – segítség hosszú távra

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. folya-
matosan vezeti be a piacra azokat a ked-
vezményes kamatozású és hosszú lejáratú 
hiteltermékeket, amelyek segítik a verseny-
képesség megőrzését, a fejlesztések folyta-
tását és enyhítik a gazdasági élet szereplőire 
nehezedő válság következményeit.

Új Magyarország Forgóeszközhitel
A kereskedelmi bankokon keresztül 

hamarosan elérhetővé válik a hazai vál-
lalkozások számára az a kedvezményes 
kamatú, rövid lejáratú forgóeszközhitel, 
amellyel árukészleteinek feltöltését és vál-
lalkozása egyéb működési kiadásait fedez-
heti, akár 200 millió forint felvételével.

További információ a forgóeszközhi-
telről az MFB honlapján található 

Hitelgaranciák Új Magyarország 
Hitelgarancia – a valódi pénzügyi 
háttértámogatás

Uniós forrásokból hitelgaranciát nyúj-
tunk a kis‐ és közepes vállalkozások számára 
a kereskedelmi bankokon keresztül. A mik-
ro‐, kis és középvállalkozások akár 100 millió 
forint hitelt is igényelhetnek kedvező kamat 
mellett úgy, hogy a hitelösszeg 80 százalékáig 
az állam vállal garanciát értük a bank felé. 

Garantiqa hitelgarancia – megdup-
lázott kerettel

A Garantiqa Zrt. költségvetési forrás-
ból vállal egyedi kezességet hazai mikro‐, 
kis‐ és közepes vállalkozások hiteleihez 
akár 80 százalékos mértékig. 

Kamattámogatás Széchenyi Kártya 
– megduplázott kamattámogatás

A Széchenyi Kártya program kereté-
ben a kis‐ és középvállalkozások folyó 
fi nanszírozására 25 millió forint hitel-
összegig megduplázott kamattámogatás 
biztosítható. 

Hamarosan elérhető a Kockázati 
tőke program

A program a korai, induló, valamint 
növekedési szakaszban lévő vállalkozá-
sok sikeres gazdálkodását segíti kedvez-
ményes középtávú tőkebefektetés útján, 
várhatóan 2009 májusától.

Beruházások, megrendelések – 
1.800 milliárd forint megrendelés az 
építőiparnak

A kormány az Európai Uniós pénzek-
ből 2009‐10 során összesen 1.800 milli-
árd forint értékű építőipari megren delés-
állományt nyit meg a vállalkozások előtt. 
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GASTrONÓMIA, HAGyOMÁNyÖrzÉS

Kedvezményes�hitelek 

Kedvezôbbek lettek az 
Új Magyarország mikro hitel 
igénylésének feltételei

Tésztához: 
40 dkg liszt
5 dkg olvasztott vaj
1 egész tojás
1,25 dl tej
3 dkg élesztő
1/2 tk. cukor
1 tk. só

Feltét: 
50 dkg vöröshagyma, 
2,5 dl tejföl 
só, bors

Hozzávalók Elkészítési�idô� 30�
perc

Hagymás 
lepény

2009 ÉvI PÁLyÁzATI LEHETÔSÉGEK



Áprilisban vessük el nyári dísznövénye-
ket, fák, bokrok és számos zöldségféle 
magvait. Kezdjük el dísznövényeink edzé-
sét  azért még védve a hideg elöl. Függő-
kosarakat is be lehet ültetni de azért még 
tartsuk őket védett helyen. Megkezdhet-
jük a gyep nyírását is (a rendszeres és gya-
kori nyírástól sűrű lesz a fű).

Aki rendelkezik kerti tóval, amiben hala-
kat is tart akkor elkezdheti a halak etetését.

Május az év egyik legszebb hónapja. A 
legtöbb virág pompázik s a kert nem 
csak illatával de, a színeivel is elkápráz-
tatja az embert. Töltsünk minél több 
időt a szabadban, hogy mi is feltöltőd-
jünk ezzel az érzéssel.

A legfontosabb kerti munka májusban a 
kapálás, gyomlálás és az öntözés, valamint a 
kártevők és betegségek megelőzése, leküzdé-
se. Ápoljuk gondosan a gyepeket is, rend-
szeresen locsolva, nyírva. A hónap közepétől 
kiültethetjük a melegkedvelő, előnevelt pa-

lántákat a végleges helyükre. Ne feledjük el 
a fagyos szenteket, Pongrác, Szervác és Bo-
nifác május 12 és 14 között hozhat még ta-
laj menti fagyokat. Figyeljük ezeket, a napo-
kat, hogy éjszakára szükség esetén takarással 
megvédhessük a kiültetett palántákat vagy 
a dézsás növényeket. Virágos kertünkben 
tervezzünk lepkekertet, olyan virágfajok-
ból, melyek nektártermelők és színpompás 
pillangókat csalogatnak virág ágyásunkba. 
Ezen virágfajokat vethetjük külön sorokba, 
vagy a magokat összekeverve kialakíthatunk 

egy vegyes virágágyást is. Erre a célra alkal-
mas virágok: Oroszlánszáj (Antirrhinum 
majus), Pillangóvirág (Cosmos bipinnatus), 
Szarkaláb (Delphinium consolida) Illatos 
ternye (lobularia maritima), Legényvirág 
(Rézvirág), (Zinnia elegans), Kúpvirág 
(Rudbeckia hirta), Illatos lednek (Lathyrus 
odoratus), Pompás titónia (Tithonia ro-
tundifolia), Echinacea purpurea (Bí bor-
kasvirág), Verbena x hybrida (Kerti verbéna, 
Vasfű), Tropeolum majus (Sarkantyúka) 

Júniusban beköszönt a nyár, meleg és 
napsütés. 

A nyári hőségben hamar kiszárad a ta-
laj, amit mulcsolással (takarással) akadá-
lyozhatunk meg. Ez a takarás a gyomok 
elnyomása ellen is kitűnő. Mulcsoláshoz 
használhatjuk a fűnyírás után összegyűj-
tött füvet is.  

A rózsákat rendszeresen vágjuk vissza, 
amint elnyíltak, 2-3 levéllel a virág alatt. 
A levéltetvek ellen csalánlével permetez-
zünk és használjunk lombtrágyát kéthe-
tente. Az elvirágzott évelőket (szarkaláb, 
cickafark, csillagfürt, égőszerelem, szirti 
ternye) vágjuk vissza, így előfordulhat, 
hogy újból virágot hoznak.

S most kicsit hátra is dőlhetünk és él-
vezzük a kertet, annak minden szépségé-
vel, bár még a hátralevő hónapokban is 
adódik bőven tennivaló, azért néha átad-
hatjuk magunkat a hosszú délutánok és 
esték zavartalan nyugalmának.

Andrikó Henrietta

• Fűtés!
Csökkentsük 1°C-kal 

otthonunk hőmérsékletét, és 
így 5–6%-kal csökkenthet-
jük a fűtésszámlánkat.
• Villany!

Már egyetlen energiata-
karékos izzó is jelentős, akár 
12 ezer forintos megtaka-
rítást eredményezhet teljes 
élettartama alatt, és évente 
akár 250 kg széndioxid-kibo-
csátás csökkenéssel járhat. Az 

energiatakarékos izzók biztos, 
hogy behozzák magasabb 
árukat, ráadásul akár tízszer 
hosszabb az élettartamuk a 
hagyományos égőknél. 
• Mobiltelefon-töltő!

A töltő akkor is fogyaszt 
áramot, ha a telefon nincs 
rajta. Becslések szerint a 
töltő által elhasznált elektro-
mos áram-mennyiség 95%-a 
megy kárba, ha a töltőt 
állandóan bedugva tartjuk.

• Elektromos készülék!
Ha a televíziót vagy a 

számítógépet éjszakára áram 
alatt hagyjuk, energia-felvé-
tel ekkor is keletkezik. Egy 
átlagos televízió készenléti 
állapotban használja el 
áramfogyasztása kétötödét. 
Akár évi 9.000 Ft-ot spórol-
hatunk. Ne hagyjuk készen-
léti állapotban az elektromos 
készülékeket – használjunk 
főkapcsolót.
• Tölthető elem!

Ha digitális fényképező-
gépbe vagy zenelejátszóba 
újratölthető elemet teszünk, 
hosszabb távon anyagilag 

is jobban járunk, ráadásul 
nem termelünk feleslegesen 
veszélyes hulladékot.
• Vízcsap!

Ha fogmosás közben elzár-
juk a csapot, több liter vizet 
megtakaríthatunk!  Folyó csap 
mellett 8 liter víz folyik el egy 
fogmosáskor, míg ha csak 
öblítéshez nyitunk csapot, 
átlagosan 1 liter vizet haszná-
lunk el. Ha fogmosópohárral 
öblítünk, még ennél is keve-
sebb a vízfogyasztás!

A környezetvédelmi és víz-

ügyi minisztérium „ne pazarolj” 

címû kiadványából.
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Kedves Olvasó!
A tavasz felébreszti álmából a kertet és a kertészt is. Az egyre me-
legebb idôben a tavaszi hagymások és tavaszi virágzású cserjék 
is virágba borulnak. Ezzel együtt a gyomnövények is életre kelnek, 
ami persze rádöbbenti az embert arra, hogy az elkövetkezendô 
idôszakban még mennyi munka vár ránk odakint. A kertészet viszont 
egy olyan tevékenység ami „meghozza gyümölcsét” s a kert meghá-
lálja a gondoskodást a szemétgyönyörködtetô színeivel. Néhány jó 
tanács a következô pár hónapra:

Hasznos Tippek- Tanácsok

Hasznos tippek, tanácsok, amelyekkel hozzájárulhatunk 
földünk tisztaságához és pénztárcánkat is kímélhetjük. 

zÖLD PONT



A brazil Paulo Coelho, lehet 
mondani, az ezoterikus iro-
dalom egyik legsikeresebb 
írója manapság, regényei 
nálunk is sokak kedvencei. 
A legismertebb az „Alki-
mista”. Az Alkimista olyan, 
évszázadokon át féltve őr-
zött titkos tanításokat rejt 
magában, mint például az 
életfeladat, jelen esetben a 
Személyes Történet megta-
lálása. Segít, hogy rátaláljunk az útra, de 
abban nem kíván befolyásolni, hogy mi-
lyen tempóban, mekkora hittel és önfe-
gyelemmel haladunk végig azon.

Egy dologra azonban nagyon oda kell 
fi gyelni olvasás közben: meg van az ideje 
a befelé fordulásnak, de el kell érkeznie a 
kifelé fordulás idejének is.

Egyetlen trilógiája Magyarországon is 
folyamatosan kapható. Az „És a hetedik na-
pon...” (Veronika meg akar halni, Az ördög 

és Prym kisasszony, valamint 
A Piedra folyó partján ültem 
és sírtam) nem egybefüggő 
történet, inkább az bennük 
a közös, hogy mindhárom-
nak nő a főszereplője, akiket 
úgymond különféle próbák-
nak vet alá életük, sorsuk.

A Veronika meg akar 
halni-ban Coelho ismét egy 
életébe belefáradó öngyilkos 
nő történetét írja meg, mégis 

az életigenlésre, nem pedig annak tagadására 
motivál. Veronika esetében ez a szokatlan tett 
maga az öngyilkosság. Csakhogy az nem sze-
repelt a tervek között, hogy nem sikerül, és 
életben marad. Legalábbis még néhány napig, 
ugyanis a gyógyszerek olyan károkat okoztak 
a szervezetében, hogy meg fog ugyan halni, 
csak lényegesen lassabban, mint tervezte.

És ekkor elkezdi más szemmel nézni a vi-
lágot. Meglátja a világ apró csodáit. Elkezdi 
élvezni az életet, amit eldobott magától. 

A portobellói boszorkány igazi meg-
lepetés a Coelho szavaira kiéhezett olva-
sóknak. Hiszen a szerző eddigi hagyomá-
nyaival szemben nem egyetlen, lineárisan 
haladó, összefüggő történetet mesél el, 
hanem különböző személyek vallomásain 
keresztül ismerteti meg olvasóit az erdélyi 
cigányasszony különleges képességekkel 
megáldott (vagy éppen megvert) gyerme-
kének történetével.

Látszólag mindenféle kommentár, 
vélemény vagy ítélet nélkül. Persze azért 
mi tudjuk, hogy minden megszólaló 
mögött maga Coelho áll. Ő az anya, a 
mester, a szerelmes, a barát és a kétkedő 
egy személyben. 

 -tm- 

– Péter! Hányadik születésnapodat ün-
nepeljük?

– A harmadikat. És 5 éves vagyok!

Máté újságolja Mikulás napja utána:
– Van csomagunk!
– Honnan van?
– Hát, a Pakulástól!- válaszolta Máté.

Az ebédnél rozsos kenyér volt a leveshez. 
Jázmin – Ezt a piszkos kenyeret nem 

kérem!

Tomiék vásárolni voltak tegnap. Más-
nap közli is az óvónénivel:
– Tegnap Japánban voltunk!
– Nem a kínaiban? – kérdezi az óvó 

néni.
– Ja… tényleg!
– Ez azért nem mindegy.

Dorottyát altatja az óvó néni. Megkéri 
őt, hogy csukja be a szemét, legyen szí-
ves. Dorottya komolyan megszólal:
– Nem tudom, mert elromlott.
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Gyerekszáj

Paulo�Coelho 

A divatregény-gyártó

Megjelent könyvei

A zarándoklat  
Egy mágus naplója 
A zahir 
Tizenegy perc 
Az alkimista 
Az ördög és Prym kisasszony 
A Piedra folyó partján ültem, 
és sírtam 
Veronika meg akar halni 
A portobellói boszorkány

Manapság divatos Coel hot olvasni. Nem gúnyként mon dom ezt, 
mert örüljünk egyáltalán, hogy van valaki, aki ösztönzi az embereket 
az olvasásra, aki vitafórumok elindítója, kritikusok állandó célpont-
ja. Coelho a világ egyik legismertebb kortárs szerzôje, könyvei 66 
nyelven jelentek meg, és több mint 95 millió példányban keltek el. 
Nem mellesleg az urat 2008-ban irodalmi Nobel díjra jelölték (igaz, 
egy körben esett ki J.K. rowlinggal, a Harry Potter kötetek nagyasz-
szonyával), és az ENSz béke nagykövete is.

KULTÚrA



Innen-onnan, avagy életképek

2009. február 7-én a rendszerváltás kezdetétôl szá-
mított huszadik svábbálját tartotta meg Újhartyán 
község. Évek óta tartó hagyomány, hogy a báli 
megnyitó keringôt a német nemzetiségi általános 
iskola végzôs tanulói mutatták be.

Dr. Zacher Gábor toxikológus Örkényben tartott 
elôadást a fi ataloknak a drogokról. Örkény 2009. 02. 22.

Farsangnyitó Sváb bál 
Újhartyánban

A drog, 
mint anyag

III. Regionális leány 
szivacskézilabda kupa 

ÉLETKÉPEK

Program Idôpont Település Helyszín
Kézműves Műhely gyerekeknek /agyagozás,gyöngyfűzés, népi játékok/ péntekenként 14-17 óráig Dabas Tájház, Lakos Dr. u.27
Hastánc est Jótékonysági rendezvény szombat, április 25, 2009 Dabas Diego Sportcsarnok
Dabas-Diego KC- Tiszavolán II. Férfi  NBI/B Kézilabda vasárnap, május 03, 2009 Dabas Diego Sportcsarnok
Karate szombat, május 09, 2009 Dabas Diego Sportcsarnok
Inárcs-Örkény-Böcs Női NBI/B Kézilabda vasárnap, május 10, 2009 Dabas Diego Sportcsarnok
Dabas-Diego KC Orosházi FKSZ Férfi  NB/B Kézilabda szombat, május 16, 2009 Dabas Diego Sportcsarnok
Dabas VSE KC-Vecsés NB II. Kézilabda vasárnap, május 17, 2009 Dabas Diego Sportcsarnok
Dabas VSE KC- Lajosmizse Férfi  NB II. Kézilabda vasárnap, május 24, 2009 Dabas Diego Sportcsarnok
Inárcs -Örkény Ftc II. Női NBI/B Kézilabda vasárnap, május 24, 2009 Dabas Diego Sportcsarnok
Kézműves Nyári Tábor 6-14 éves korig /hagyományörző, kézségfejlesztő, Június 22-26-ig, naponta 8-16-ig Dabas Kossuth Művelődési Központ
Versmondó verseny hétfő, május 25, 2009 Dabas Kossuth Művelődési Ház
Iskolások rajzkiállítása 2009. április 20-24 Hernád Művelődési ház
Májfa állítás péntek, május 01, 2009 Hernád Főtér
Madarak és fák napja hétfő, május 11, 2009 Hernád
Gyermeknap szombat, június 06, 2009 Hernád Búcsú tér
Parlagfű gyűjtés 2009. június 22-27 Hernád Művelődési ház
2009. április 24. péntek, április 24, 2009 Inárcs Szt.György templom
Majális péntek, május 01, 2009 Inárcs Sportpark
Falunap, Gyereknap 2009. május 30-31. Inárcs Sportpark
Szent Iván éji tűzgyújtás szerda, június 24, 2009 Inárcs Sportpark
Kakucsi Falunapok 2009. május 23-24 Kakucs Sportcsarnok
Örkény-Kóka Női megyei kézilabda mérkőzés 15 óra vasárnap, április 26, 2009 Örkény Örkényi sportcsarnok
Városi Majális Főzőversennyel és kispályás labdarúgó bajnoksággal péntek, május 01, 2009 Örkény
Örkény- Jászárokszállás Női megyei kézilabdamérkőzés 13 óra szombat, május 09, 2009 Örkény Örkényi sportcsarnok
XI. Dél – Pest megyei Regionális Karéj Fesztivál szombat, május 16, 2009 Örkény
Falunap szombat, május 16, 2009 Pusztavacs Hunyadi tér
Lovasnapok (népi hagyományokra épülő, 2 napos rendezvény díjugratás, kettes és 
négyes fogathajtó verseny, gazdafogat verseny, kulturális rendezvények, népi iparművészek, 
kirakodóvásár, lovaskocsikázás, pónilovaglás, tájjelegű ételek, ökörsütés)

szombat, április 25, 2009 Tatárszentgyörgy Nagyrét

Falunap péntek, május 01, 2009 Táborfalva
Tóth Éva és Labancz Győző „Szellők szárnyán” c. önálló estje vasárnap, június 07, 2009 Táborfalva
Cirkusz csütörtök, június 11, 2009 Táborfalva
Motoros Találkozó 2009. május 15-17-ig Újhartyán
Falunap vasárnap, június 14, 2009 Újhartyán Újhartyáni Faluközpontban
Majális szombat, május 02, 2009 Újlengyel
Falunap szombat, június 20, 2009 Újlengyel


