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A városháza barokk épülete

− Egykor kereskedővárosnak nevezték, de em-
legették iskolavárosként is a gazdag kultúrájú 
és történelmű települést. Ön szerint a napjaink-
ban milyen a város karaktere?
− Ezeréves püspöki székhelyű város a miénk, 
amelyre iskolavárosként, a Dunakanyar bal 
partjának központjaként, Pest megye északi 
régiójának kulturális, gazdasági és kereske-
delmi központjaként, a Felvidék és a Palóc-
föld kapujaként is tekinthetünk. Az elmúlt öt 
évben jelentős beruházásokat hajtottunk vég-
re, megújult a belváros, amely a vasútállomás 
rekonstrukcióval, két P+R parkolóval és egy 
mélygarázs átadásával lesz teljes. Mindezt 
olyan időszakban végeztük el, amikor a köz-
igazgatásban, a településfinanszírozásban és 
az intézményrendszerben nagyszabású válto-
zások zajlottak, s bár folyamatos volt a forrás-
csökkenés, mégis tudtunk áldozni kultúránk 
és a hagyományaink megtartására, ápolására 
is. Nagyon szép példája volt ennek az I. vi-
lágháborús emlékmű visszahelyezése a város 
főterére, amelyet Áder János köztársasági el-
nökkel avattunk fel.

Vác elismerései     
a lokálpatrióták erejét jelzi

Fördős Attila
1962-ben született Budapesten. A 
Kertészeti Egyetemen szerzett üzem-
mérnöki diplomát. Korábbi munka-
helyein volt üzemvezető, üzletkötő 
és területi képviselő. 1998 óta tagja 
a váci képviselő-testületnek. 2009-
ben lépett be a Kereszténydemokra-
ta Néppártba, melynek jelöltjeként 
2010 óta a város polgármestere. 
Nős, három gyermek édesapja.

Család-, kerékpáros és idősbarát címmel, a hátrányos helyzetűek felkarolásáért pedig Raoul Wallenberg-díjjal 
kitüntetett város Vác, hogy csak néhányat említsünk az elmúlt években kapott elismerések közül. Az eddig elért 
eredményekről és a közeljövő terveiről Fördős Attila polgármester adott tájékoztatást. 

− Vác szerencsés fekvésű város, vonzó ide-
genforgalmi célpont. Mindezt visszatükrözi az 
idegenforgalma?

− A turisztikai beruházásokra kiemelten 
koncentrálunk. Az utóbbi időben szép számú 
kiállítóhellyel gazdagodott Vác, a városi gyűj-
teményeket összevontuk a Pannónia-házban. 
Közép-Európa leggazdagabb öntöttvas-gyűj-
teményével rendelkezünk.  Két Kossuth-díjas 
művész – Hincz Gyula festő és Gádor István 
keramikus – életművét mi gondozzuk. A Pannó-
nia-házba került a sportmúzeum, valamint Váczi 
György könyvkötő és Haraszti Béla cukrászmes-
ter hagyatéka is. A belső udvar szekkóját nemrég 
adtuk át.  A városházán modern művészeti gyűj-
temény látható, a Váci Tragor Ignác Múzeum 
új kiállítóhelye pedig az egyedülálló Memento 
Mori leletegyüttesnek ad otthont. Három éve 
alapítottuk meg a Dunakanyar Színházat, amely 
nagy sikerrel működik úgy, hogy a művelődési 
ház a korábbi művészeti tevékenységeit is meg 
tudta tartani. Rendkívül népszerű a Váci Világi 
Vigalom, a háromnapos, ingyenes program kö-
zel száz produkcióval, százezres látogatószám-
mal komoly sikerként könyvelhető el.

− Milyen pilléreken nyugszik a város gaz-
dasága? 

− A recesszió hátrányosan érintette a várost, 
három nagy befektető távozott a térségből. 
Ezeknek a kiesése komoly gondokat okozott 
a finanszírozásban. Ugyanakkor a Michelin 
Hungária városunkat szemelte ki európai lo-
gisztikai központjának, s a térségben telepedett 
le és rendkívül dinamikusan fejlődik az Ipress 
nyomda, valamint a Continental Gumigyár. A 
jelentős cégek közé tartozik a Naszálytej, a Du-
nai Cementgyár, mely utóbbinak egy átmeneti 
visszaesés után ismét növekedik a termelése. 
Az emelkedő iparűzési adónak köszönhetően a 
város gazdasága fokról fokra erősödik.

− A néhány éve szükségesnek ítélt intéz-
ményracionalizálást végrehajtották?

− Vác költségvetése 15 milliárdról 5 milli-
árdra csökkent. Átadtuk a kórházat, a tűzoltó-
ság épületét, és bővítettük az iskolahálózatot. 
A nehezén már túl vagyunk, stabilizálódott a 

megmaradt intézményrendszer, amit jó színvo-
nalon tudunk működtetni.

− Milyen célokkal vágott neki a második 
polgármesteri ciklusának? 2019-ben milyen-
nek szeretné látni a várost?

− A legfontosabb feladatokat szeretném elvé-
gezni a munkatársaimmal, ezek közül is elsőként 
a belváros parkolási problematikáját. A parkolók 
és a mélygarázs átadásával ez várhatóan megol-
dást nyer. Belevágunk egy bérlakás programba, 
s befejezzük a belváros rendbetételét. További 
kulturális fejlesztéseket is szeretnénk megvalósí-
tani. Akadnak jelentkezők, akik gyűjteményeket 
szeretnének ránk bízni: egy híres modern festő 
hagyatékát és Közép-Európa legnagyobb sörös-
korsó gyűjteményét fogadjuk be rövidesen. A 
állandó kiállítások sora, a számtalan kulturális 
program vonzóvá teszi a várost, s többletbevételt 
jelent Vácnak és az itt élőknek egyaránt.

Vác 2003-ban elnyerte a Nemzet Sportvárosa, 
2010-ben pedig a Kultúra Magyar Városa cí-
met. 2013-ban Idősbarát Önkormányzat Díjat, 
2014-ben Hild János-díjat kapott a város. Ta-
valy és az idén is kiérdemelte a Kerékpárosbarát 
Település címet, s ugyancsak ebben az évben az 
önkormányzat megkapta a Családbarát mun-
kahely címet, sőt az országban egyedüliként a 
Raoul Wallenberg-díjat. Fördős Attila polgár-
mester ez utóbbira a legbüszkébb, mert ez azt 
jelzi, hogy egyenrangú partneri viszonyt ápol-
nak a kisebbségekkel, az egyházakkal és a kül-
honban élő magyarsággal.

Elismerések a városnak

                                     fotók: fekete istván
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Pest megyének fontos  
az önálló régióvá válás 

− Kormányzati szándék Pest megye leválasztása 
Budapestről, mivel az új uniós ciklusban tovább-
ra is „szenvedne” a megye a forráshiánytól. Mi-
kortól és pontosan milyen átalakítás várható?

− Többször komoly igényként merült fel, 
hogy a Pest megyére nézve valóban áldat-
lan helyzetet számoljuk fel, és az úgynevezett 
NUTS 2-es régióbeosztásban váljon el egymás-
tól Budapest és Pest megye. Már 2004-ben fog-
lalkozott a kormány ezzel a témával, ám az első, 
valóban érdemi lépés 2013-ban történt, amikor 
kormánydöntés született arról, hogy legkésőbb 
2016-ig készüljön el egy komoly és megala-
pozott tanulmány ebben a kérdésben. A Pest 
Megyei Közgyűlés bizonyos értelemben „elébe 
ment az ügynek”, és Csath Magdolna professzor 
asszony vezetésével elkészült egy, a különválást 
megalapozó munkaanyag. 

− Ennek a tanulmánynak melyek a legfonto-
sabb megállapításai?

− A munkaanyag sorra veszi azokat a ténye-
ket, ha úgy tetszik, azokat a problémákat, ame-
lyek azért jelentek meg Pest megyében, mert 
nem vagyunk konvergencia régió. Két példát 
említek csupán. Nézzük az egészségügyi ellá-
tást. Jóllehet itt a közelben Budapest, és a be-
tegek bejárhatnak az ottani egészségügyi intéz-
ményekbe, ám mégiscsak hiányzik a megyében 
a megfelelő ellátási kapacitás. A konvergencia 
régiókban a vidéki kórházakat sorra felújítot-

Miközben e rövid köszöntőt írom, gondola-
tok sora pereg végig bennem a szülőföldről, 
a hazáról, a honvágyról, a hazaszeretetről, 
az itthon és otthon fogalmáról.  A szülőföld 
mindannyiunk számára meghatározó lelki 
indíttatás, és életünk folyamán mindvégig te-
remtő erővel bír.

Pincen, a csöpp felvidéki faluban, ahol 
minden arc ismerős volt és mindenütt a fel-
nőttek biztató, nekem biztonságot adó mo-
solya fogadott, ott voltam én óvoda nélküli, 
réteken, mezőkön futkározó apró leány, aki 
önfeledten élvezte a tágasság szabadságát. 

Felnőtt életem helyszíne a Pest megyei 
Pilisszentlászló, ahol immár több mint két 
évtizede élünk egy „eredeti tót” parasztház-
ban. 25 éve élvezem a falusi napok csendjét, a 
települést körülölelő hegyek szépségét, az itt 
élők jámborságát és kedvességét, az öregek 
ajkán fölcsendülő szlovák népdalokat. 

Felemelő érzés számomra az is, hogy hosz-
szú évek óta Szentendrén taníthatok, így szin-
te minden hétköznapom színtere e csodaszép 
kisváros. Idekötnek a növendékeim, az ének-
tanítás, a templomok, az utcák, a délszláv ba-
rokk és persze a piac. Szentendre nekem egy 
múltbéli üzenet is, egykori világkeresésem, 
nosztalgikus álmom. 

Nem véletlenül választottam életem fona-
lának a népdalt, amelyet évszázadok fürdet-
tek kristálytisztává. A természet és a termé-
szetesség számomra lételem. Ezért is tartom 
mindennapi csodának a pilisi hegyeket, a 
Rám-szakadék titkait, a festői Dunakanyart, 
a visegrádi fellegvárat. Átkelve a Dunán, a 
Börzsöny is elvarázsol megejtően szép fek-
vésű falvaival… Túrázás, gombázás vagy 
málnázás után minden alkalommal feltöltőd-
ve ér haza az ember, s lelke mélyén mindig 
megállapítja, hogy a Teremtő bőkezűsége, a 
természet szépsége határtalan. 

Bejártam a fél világot, s bár ezernyi cso-
dával találkoztam, nekem mégis a hegyek 
közé eldugott kicsi falum, Pilisszentlászló a 
legszebb e földkerekségen!

Szvorák Katalin 
Kossuth- és Liszt-díjas énekművész,

Pest megye díszpolgára

Kedves Olvasó!

A fővárossal együtt alkotja Pest megye a Közép-Magyarországi Régiót. 
Már az előző európai uniós gazdasági ciklusban is abba a támogatási sáv-
ba került, amely csupán csökkentett mennyiségű uniós forráshoz juthatott, 
ez most sincs másként. A megyére nézve hátrányos helyzet megoldási lehe-
tőségeiről Szabó Istvánnal, a megyei közgyűlés elnökével beszélgettünk.

Pest megye magazin 2015. 12. 04. · Kiadja: Cosmo Média Kft. 1139 Budapest, Röppentyű u. 21–23. 
· Felelős kiadó: Kövecsesné Takács Tünde · +36-30-956-5599 · takacs.tunde@cosmomedia.hu · www.
cosmomedia.hu · Írta: Vida Tünde · Fotó: Mészáros T. László · Olvasószerkesztő: Walter Béla · Cím-
lap: Visegrádi látkép · Nyomtatás: Ipress Center Central Europe Zrt. 2600 Vác Nádas utca 8. Felelős 
vezető: Lakatos Viktor · A magazin megjelenését a megye önkormányzatai és cégei támogatták.

A Kopasz-hegy márianosztrai látképe is bekerült a megyei értéktárba

Szabó István
1959-ben született Ócsán, 1977 
óta feleségével Dabason él. 1999-
ben szerzett közgazdász diplomát. 
2004-től a Nemzeti Fórum Pest me-
gyei elnöke. 2009 és 2014 között 
a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke, 
2014-től elnöke. A Közép-Magyaror-
szági Mária Út Egyesület alapítója és 
alelnöke. Nős, két felnőtt gyermeke 
és négy unokája van.

ták, ám ez Közép-Magyarországon nem történt 
meg. A tanulmány rámutat arra is, hogy az egy 
főre jutó GDP 2007 és 2013 között Pest megyé-
ben nem növekedett, hanem csökkent. Azaz mi 
nem konvergáltunk az Európai Unióhoz, hanem 
divergáltunk attól. Ráadásul e tekintetben léte-
zik egy mély szakadék Pest megyén belül is az 
agglomeráció és a távolabbi területek között. 

− Mi lett a tanulmány sorsa?
− Az anyagot elküldtük a Gazdasági Minisz-

tériumba, ahol már javában tart a kormány-elő-
terjesztéshez kapcsolódó munka. Időközben a 
kormánykommunikációból kiderült, hogy a Mi-
niszterelnökséghez is átkerült a tanulmány, ahol 
Lázár János miniszter úr létrehozott egy mun-
kacsoportot, amelynek hasonló lesz a feladata, 
kibővítve azt egy átfogó konzultációval. 

Ìfolytatás a 4. oldalon
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Pest megyének fontos   
az önálló régióvá válás 

Ìfolytatás a 3. oldalról
Közbevetem itt, hogy 2007-2008-ban mi is vé-
geztünk egy átfogó felmérést a megyében. A 
települések 88 százaléka mondta azt, hogy igen, 
legyünk önálló NUTS 2-es régió, azaz összes-
ségében 156 település szívvel-lélekkel állt ki a 
Budapesttől való elszakadás ügye mellett.

− Miért fontos a 2016-os határidő?
− Az európai uniós jogszabály úgy szól, 

hogy háromévenként lehet az Európai Bizott-
ság, illetve az Eurostat felé jelezni az egyes ré-
giók besorolásának a megváltoztatását. Ez leg-
közelebb 2016 első félévében lesz esedékes. A 
kormánynak tehát jövő februárig kell ebben a 
kérdésben döntést hoznia. Nos, a tanulmányok 
már elkészültek, s minden olyan adattal és in-
formációval rendelkezünk, amely a kormány-
döntést elősegíti, illetve megalapozza. 

A megyei közgyűlés már meghozta a dön-
tést, az októberi ülésen egyhangúlag támogat-
ták a képviselők a különválást, hiszen az ország 
egészének az az érdeke, hogy a rendelkezésre 
álló forrásokat a leghatékonyabban használ-
juk fel. Ehhez szükséges, hogy Pest megye 
is élhessen a lehetőséggel. Ez pedig nagyobb 
gazdasági növekedést és több adóbevételt fog 
eredményezni. Ráadásul a Pest megyeiek iden-
titását is nagyban meghatározza.

− Ön személy szerint is tapasztalja ezt a faj-
ta megyei kötődést? 

− Amikor megyei elnökké választottak, az 
egyik legfontosabb feladatomként határoztam 
meg azt, hogy Pest megye brandet szeretnék 
építeni. S ezt nagy erővel és elszántsággal meg 
is tesszük. Ennek egyik fontos eszköze volt a 
megyei értéktár megalakítása, és a települé-
sekkel kialakított közös munka, ami, megjegy-
zem, nagyon jól halad. Az elmúlt fél év során 
120 Pest megyei értéket sikerült beemelni a 
Pest Megyei Értéktárba, és ezek egytől egyig 

valóságos, igazi értékek. Ráadásul ez csupán a 
töredéke annak, ami rajtuk kívül létezik még a 
megyében. 

− A kormányzati döntés megszületése előtt 
az önálló régióvá válás témában maradtak-e 
még feladatai a megyei közgyűlésnek?

− A megyei közgyűlés októberi ülésén 
megtettem az előterjesztésemet, s ezzel egy 
időben valamennyi megyei település polgár-
mesterének levelet írtunk, amelyben arra ké-
rem őket, hogy erősítsék meg a szándékukat. A 
visszaérkező válaszok fényében a Pest Megyei 
Közgyűlés megfogalmazhatja abbéli végleges 
szándékát, hogy önálló NUTS 2-es konver-
gencia régió legyünk, s mint ilyen, egyetlen 

európai uniós forrástól sem esünk el 2020 után 
sem. Pest megyében e pillanatban hozzávető-
legesen 76 ezer vállalkozás működik. Ők ma 
még kimaradnak a GINOP kínálta pályázati 
lehetőségekből, s ezáltal lelassulhat a fejlő-
désük dinamikája. Nagyon fontos, hogy ezt a 
kormányzat is látja, s tudja, hogy ezt a hátrányt 
valamilyen módon kompenzálni kell. Jelenleg 
a konvergencia régiók egy főre jutó támogatá-
sa négyszer akkora, mint Pest megyében. Pest 
ezeréves megye, olyan múlttal, amely megha-
tározó volt a magyarság történelme során. Ez-
zel az itt élő emberek is tisztában vannak, és 
szeretnék a jövőben is megőrizni Pest megyei 
identitásukat. 

A megyeháza Kossuth Lajos díszterme

...folytatás  
2016-ban!

Békés ünnepeket és közös sikerekben            gazdag,  Boldog Új Évet Kívánunk!

Cosmo Média Kft. • www. pannoniakincsei.hu • www.cosmomedia.hu
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Egyre több kormányablak  
működik a megyében 

Hazánkban 278 kormányablak nyílik

− Újra napirenden van Budapest és Pest me-
gye szétválasztása. Önnek mi az álláspontja 
ebben a kérdésben?

− Pest megye évtizedeken keresztül hátrányt 
szenvedett, hiszen a főváros elvitte a központi 
régióba érkező fejlesztési pénzeket. Az Európai 
Unió a legutóbbi költségvetési ciklusában arra 
hivatkozva, hogy ez egy fejlett régió, megvon-
ta a forrásokat. Mivel a Demszky-időszakban 
minden központi régióba érkező forrás a fővá-
roshoz került, azt hátrány nem érte, de a megyét 
igen. 2010-ben a kormányzat nem felelősöket 
keresett, hanem orvosolta a problémát azzal, 
hogy a belső, hazai forrásokat Pest megye fej-
lődését elősegítve osztja el. Az lenne az igazsá-
gos, ha Pest megye, amihez egyebek között a 
déli részen fekvő tanyavilág is tartozik, önálló 
lenne. A kormány jelezte Brüsszelnek, hogy 
a Pest megyében élők érdekében a következő 
uniós ciklusra szeretne változtatni az egyéb-
ként igazságtalan finanszírozási renden. Pest 
megyének ki kell mozdulnia abból, hogy Bu-
dapest kisöccseként elszenvedje a hátrányokat, 
de az előnyökből ne részesüljön. Erre 2020-tól 
van esély. Kicsi, de biztos lépésekkel haladunk, 
a finanszírozás szempontjából a legjobb meg-
oldást fogjuk preferálni. A változás Budapestet 
semmiképpen nem érinti hátrányosan.

− Az országosan tervezett 278 kormányab-
laknak mostanáig közel a fele nyílt meg. Pest 
megyében milyen a mérleg?

− A kormányablakok a jelenlegi okmányiro-
dák kibővített változatai. A kitűzött cél az, hogy 
minden állammal kapcsolatos ügyet – több 
mint kétezer ügykörről beszélünk – egy helyen 
intézhessenek az állampolgárok. Jelenleg 500-
nál tartunk. Ez tartalmilag nagyon fontos előre-
lépés, amihez formailag XXI. századi megjele-
nés társul. Nálunk összesen 23 kormányablak 
nyílik, s ezeknek több mint a felét át is adtuk. A 
főszabály szerint járási székhelyeken lesznek 
ilyen hivatalok, de az igényekhez igazodunk. 
Például Tahitótfaluban is létrehoztunk egyet 
annak érdekében, hogy a Szentendrei-szigeten 
élőknek ne kelljen messzire utazniuk.

Meggyőződéssel hisz az államigazgatás átalakításában, a kormányhivatalok és a kormányablakok működési 
modelljének helyességében dr. Tarnai Richárd. Pest megye kormánymegbízottja szerint a megye és a főváros 
különválása a következő uniós ciklusra megvalósulhat, és előnyöket jelenthet mindenki számára.

Dr. Tarnai Richárd
1972-ben született Budapesten. Az 
ELTE jogi karán végzett. Többféle 
feladatot is ellátott a Szociális és 
Családügyi Minisztériumban. 2010 
és 2014 között országgyűlési kép-
viselő, eközben az Országgyűlés 
jegyzőjeként is dolgozott. 2011 
januárjától kormánymegbízottként 
vezeti a Pest Megyei Kormányhiva-
talt. Nős, öt gyermek édesapja.

A fejlesztést folyamatosan valósítjuk meg, 
jövőre szeretnénk országosan és Pest megyé-
ben is szinte minden kormányablakot átadni. 
Fontos változás, hogy jövőre ingyenes lesz egy 
sor hatósági engedély, bizonyítvány, mert va-
lóban abszurd, hogy az állam pénzt kért azért, 
hogy információt adjon a saját adatbázisából. 
Szintén nagy a jelentősége annak, hogy több 
évtized után visszaadtuk a hadiárvák ellátását. 
Természetesen a jogosultak helyett az ügyinté-
zést is átvállaljuk.

− Egységes külső, egyablakos, hatékony 
ügyintézés – szép elképzelések, de mit sem ér-
nek megfelelő munkaerő nélkül. Milyen visel-
kedést, munkát vár el a kollégáitól?

− Azon az alapelváráson kívül, hogy 
szakmai-lag felkészültek és profik legyenek, 
továbbra is elengedhetetlen a kedvesség és a 
segítőkészség, amit rendszeresen ellenőrzök.

− Alapvető elvárásként fogalmazta meg a 
kormány a közigazgatás átalakítása során a 
költségmegtakarítást. Sikerült ezt elérni?

− Azzal, hogy az ügyintézési határidő har-
mincról 21 napra csökkent, illetve azzal, hogy 
koncentráltuk az erőinket, több tízmilliárdos 
megtakarítást értünk el. Az állam öt éve saját 
magán spórol. Nálunk például a vezetői lét-
szám 314-ről 174-re csökkent. De nemcsak 
az államnak, hanem az állampolgároknak is 
kíméljük a pénztárcáját azzal, hogy ingyenessé 
tettünk számos ügyintézést. Ennek hátterét a 
megfelelő gazdaságpolitika alapozta meg. 

− Öt éve áll a Pest Megyei Kormányhivatal 
élén. Mire a legbüszkébb? 

A klasszicista stílusban épült megyeháza ad otthont a kormányhivatalnak is

− Az ügyfeleinktől hozzánk érkező vissza-
jelzésekre, például ha arról értesítenek, hogy 
gyorsan, szakszerűen és kiválóan intézték az 
ügyeiket. Gyűjtöm ezeket a leveleket, vissza-
jelzéseket. Meggyőződésem, hogy az új állam-
igazgatási rend jó, s az állampolgárok érdekeit 
szolgálja.

Az állampolgárok kiszolgálásában követik az 
igényeket. Mindenki maga döntheti el, hogy 
személyesen, a kormányhivatalban kívánja-e 
intézni az ügyeit, vagy interneten keresztül, − 
esetleg úgy, hogy nem kell kimozdulnia sem, 
annak ellenére, hogy nem az e-ügyintézést vá-
lasztja. Az előbbit a kormányablakok, az utóbbit 
az ügysegédi rendszer szolgálja. Az e-ügyinté-
zést segítendő, a kormány a ciklus végére sze-
retné minden háztartásba eljuttatni a szélessávú 
internetet.

Ügyfélbarát kormányhivatal
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− A nyár derekán Orbán Viktor miniszterelnök-
kel öt évre szóló, összesen 40 milliárd forintos 
fejlesztési programot szentesítettek aláírásuk-
kal. Óriási lehetőség ez a város számára…

− Valóban, évente 8 milliárd forinttal tá-
mogatja a magyar kormány Érd fejlődését öt 
esztendőn keresztül a Modern Városok Prog-
ram keretében. Az erről szóló együttműködési 
megállapodást július 3-án írtuk alá a minisz-
terelnök úrral. Ezzel a fejlesztési forrással 
történelmi lehetőséghez jutottunk, megvalósít-
hatjuk a „Batthyány 2020” programban meg-
fogalmazott célokat.

− Mit foglal magában az ön által említett 
program?

− A „Batthyány 2020” programban a város-
vezetés négy nagy alprogramot különített el 
egymástól, ezek képezik a jövőbeni fejleszté-
sek alapjait: gazdasági fejlesztés, intézményfej-
lesztés, közszolgáltatás-fejlesztés és a nemzeti 
vagyon hasznosítása. A tervezett 200 hektá-
ros ipari park jelentős munkahelyteremtésre, 
adóbevétel-növelésre ad lehetőséget. Fontos 
fejlesztés lesz az ófalusi Duna-parti gyógy-, 
sport-, illetve kulturális-turisztikai beruházás 
is. Tervezzük továbbá egy szálloda-, edző-
csarnok- és sport rehabilitációs komplexum 
felépítését is az Érd Aréna melletti területen. 
Érd megyei jogú városi rangját erősíti majd 
a rendőrkapitányság új épülete is, és a tervek 
szerint végre bíróság és ügyészség is lesz a vá-
rosban. Érdre kerül a szakképzési centrum és 
az oktatásirányítási rendszer megyei központ-
ja is. Érdligeten, a Papi földek néven ismert 
tizenkét hektáros területen záportározó jöhet 
létre, amely alapja lesz a felszíni vízelvezetési 

Érd történelmi lehetőséget     
kapott a fejlődésre

T. Mészáros András
1954-ben született Jászkiséren, 
1965 óta él Érden. Érettségi után 
fényképésznek tanult, tagja lett a Mű-
vészeti Alapnak, majd, a Corvinus 
Egyetem Közigazgatástudományi 
Karán igazgatásszervező szakon 
diplomázott. 1998-tól 2002-ig a 
Pest Megyei Közgyűlés elnöke volt. 
2006 óta Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere. Nős, két gyermek 
édesapja.

Érd, Pest megye legnagyobb tele-
pülése a fővárosi agglomeráció-
ban található, s az Érdi járás szék-
helye. 1978 óta város, 2006-tól 
megyei jogú város. A nagy kiterje-
désű település kerületekre oszlik. 
A következő esztendők legfonto-
sabb városi történéseit kérésünkre 
T. Mészáros András polgármester 
foglalta össze.

A Polgárok Háza a szökőkúttal

problémák megoldásának, mindemellett pedig 
szabadidőparkként is funkcionálna.

− A kormányzati támogatás mellett szükség 
lesz-e saját forrásokra?

− Évek óta lobbizott a városvezetés azért, 
hogy Érd valamilyen módon kompenzálhassa 
azt a hátrányát, ami abból ered, hogy a Budapest 
miatt fejlettnek számító Közép-Magyarországi 
Régióhoz tartozik, s így – más megyei jogú vá-
rosokkal ellentétben – alig juthat európai uniós 
forráshoz a 2020-ig tartó uniós költségvetési 
ciklusban. Márpedig – és ezt minden érdi tud-
ja – a város még „nincs készen”, bőven akad 
fejlesztenivaló. Nyilván a legtöbb érdi polgár 
számára elsőként az útépítés szükségszerűsége 
fogalmazódik meg célként. A miniszterelnök 
úrral folytatott tárgyalások során is felvető-
dött, hogy kezdjen-e nagy útépítési munkába 
a város. Ennek költsége azonban önmagában 
felemésztené a megítélt támogatást, ezen utak 
jelentős kiadással járó fenntartására pedig már 
nem maradna belőle. Az elsősorban gazdasági, 
tehát bevételnövelő fejlesztések eredménye-
képpen azonban a városnak lesz saját forrása 
új utak építésére és azok fenntartására.

− Az elkövetkező években milyen infrastruk-
turális fejlesztésekben gondolkodnak?

− Az ipari park kínálta új munkahelyek lét-
rehozása azzal a felelősséggel is jár, hogy biz-
tosítani kell az itt munkát találók gyermekei- 
nek óvodába járását, iskoláztatását. Ezért két 
új középiskola megnyitását tervezi a városve-
zetés: az átépítendő Teleki Sámuel Általános 

Iskolában és a teljesen megújuló Batthyány 
Általános Iskolában. A Parkvárosban pedig 
óvoda és új, 24 tantermes iskola nyílik majd. 
Fenyves-Parkvárosban köznevelési, egész-
ségügyi és sportcentrum is épülhet. A prog-
ramok között szerepel a Dr. Romics László 
Szakorvosi Rendelőintézet felújításának 
második üteme, így az intézmény régi szár-
nyát is felújítjuk és bővítjük. De fejleszteni 
fogjuk a szociális intézményi szolgáltatáso-
kat is: egy összefüggő szociális intézményt 
tervez a város, így a Gondozóközpontot az 
eddigi több különálló létesítmény helyett 
egy nagyobba vonják össze, s a programban 
szerepel egy új idősek otthona megépítése 
is. A közszolgáltatás-fejlesztés célja pedig 
a város közműhálózatának fejlesztése, víz-
elvezetés, út- és csomópont-építés, valamint 
a hulladékgazdálkodás és a közlekedés kor-
szerűsítése.

− Hogyan fogadta e nagyszabású terveket a 
város lakossága?

− A korábbi, sikeres csatorna-program so-
rán – amely az addig alig 20 százalékban csa-
tornázott várost teljes egészében csatornázottá 
tette – Érd már megmutatta, hogy mire képes 
az összefogás ereje. Ez az erő segítheti hozzá 
a várost ahhoz, hogy éljen a történelmi lehe-
tőséggel, s az itt élők büszkék lehessenek arra, 
hogy érdiek!

A Magyar Földrajzi Múzeum állandó és időszakos kiállításokkal várja látogatóit

»Érd már megmutatta, 
hogy mire képes az ösz-
szefogás ereje.«
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− Önnek határozott ambíciója volt, hogy 
pártpolitikától mentes döntési mechanizmust 
hozzanak létre a városban. Megvalósultak az 
elképzelései?

− Már az előző ciklusban is szerencsés önkor-
mányzat voltunk, ugyanis sikerült létrehoznunk 
egy pártpolitika felett álló együttműködési rend-
szert, amely lehetővé tette, hogy a várost érintő 
kérdésekben teljes körű legyen az összefogás a 
városvezetésen belül. Valamennyi önkormány-
zati képviselő aláírta azt a konkrét városfejlesz-
tési elképzeléseket tartalmazó együttműködési 
megállapodást, amelynek szellemében eredmé-
nyesen dolgozhattunk az elmúlt négy évben. 
Ennek köszönhetően számos fejlesztés történt 
a városban. A városlakók elégedettségét talán 
az fejezi ki a legjobban, hogy azok a képvise-
lők, akik már az előző ciklusban is tagjai voltak 
a képviselő-testületnek, és a tavaly őszi önkor-
mányzati választásokon ismét indultak, újra 
mandátumhoz juttottak. Igen sok energiát takarí-
tottunk meg azzal, hogy az ellenzéki képviselők 
is a város érdekében dolgoztak, és nem tanúsítot-
tak a Parlamentben honos ellenzéki magatartást. 
A mostani ciklus elején is aláírtunk egy hasonló 
megállapodást, ám sajnos a gyakorlatban ez már 
nem működik olyan jól, mint 2014 ősze előtt. 
Ennek dacára jól haladunk a munkával, s a kép-
viselő-testületben továbbra sem a pártpolitizálá-
sé a főszerep.

− Milyen fejlesztések valósultak meg eddig, 
illetve milyeneket terveznek a következő évek-
ben?

− 2015 aktív munkával telt a számunkra, kö-
szönhetően annak, hogy folyamatban lévő pro-
jektjeink, illetve kidolgozott terveink voltak. Sőt, 
év közben kiderült, hogy visszamaradt európai 
uniós pénzekből lehet pályázni energetikai fej-
lesztésekre. Kétszer 150 millió forintot nyert a vá-
ros. Ebből megvalósulhatott a szakorvosi rende-
lőintézet külső hőszigetelése, illetve a Magyarság 
Sportpálya főépületének és a futófolyosónak az 
energetikai korszerűsítése. Más forrásból a mű-
velődési házunk több mint százéves épületének 
energetikai felújítása is megtörténik az idén. Az 
oktatási, nevelési intézményeink kiemelten fon-
tosak számunkra. Tervezzük az említett épületek 
teljes belső felújítását is a következő években. Az 
előző ciklusban építettünk egy bölcsődét és két 
óvodát, s ez a városi férőhelyeket mintegy 30 szá-
zalékkal növelte meg. Ebben a ciklusban egy-egy 
újabb bölcsőde és óvoda építését tervezzük. 2014-
ben hét tanteremmel bővítettük az egyik iskolát, 
idén szeptemberben pedig átadtuk egy másik is-
kolánk új szárnyát, amely hat új tantermet jelent. 
Kormánydöntés született arról, hogy a követke-
ző években felépülhet egy 24 tantermes iskola, 
sportcsarnokkal. De egyéb komoly terveink is 
vannak, hiszen a város dinamikus növekedésével 
együtt jár, hogy sok mindent fejlesztenünk kell. 

Dunakeszi dinamikus fejlődése    
továbbra is töretlen

Dióssi Csaba
1969-ben született Budapesten. 
Felsőfokú gépészmérnöki és pénz-
ügy szakos közgazdász diplomát 
szerzett. 1992 óta él Dunakeszin, 
négy gyermek édesapja. 2000-től 
önkormányzati képviselő, 2007-től 
alpolgármester, 2010 októberétől 
polgármester. 2010-2014 között a 
választókerület országgyűlési képvi-
selője is volt egyben.

Az iskolai teniszoktatásnak nagy sikere van

A Duna partján fekvő, 43 ezer lakosú Dunakeszi az utóbbi években egyre kedveltebb lakóhely, főként a fiatal 
családosok körében. Az önkormányzat célja, hogy közös összefogással megtartsák a fejlődés lendületét. Du-
nakeszi jelenéről és a közeljövő terveiről Dióssi Csaba polgármesterrel beszélgettünk.

Elkészültek a művészetek háza tervei, amely ma-
gában foglal majd egy színház- és hangverseny-
termet, illetve a zeneiskolánkat, amit szeretnénk 
a mai kor kihívásainak megfelelő helyre költöz-
tetni. Egy olyan sportcentrum koncepcióterve is 
megszületett, amely alkalmas lenne nemzetközi 
versenyek lebonyolítására, mind befogadóképes-
ségében, mind a pályák minőségét illetően. Ter-
mészetesen ilyen beruházásokat abban az esetben 
tudunk racionálisan megoldani, ha ehhez állami 
segítséget kapunk. Ebben nagyon bízunk, hiszen 
úgy látjuk, hogy a kormányzat célkitűzései is 
ebbe az irányba mutatnak: a kultúra és a sport 
kiemelt támogatást kap.

− A sport eddig is fontos volt, úgy hírlik, az 
itteni gyerekek nem szenvednek hiányt a moz-
gásban… 

− Amikor országosan bevezették a minden-
napos testnevelést, akkor mi több programot 
is elindítottunk. Pontosabban: ezeket fokoza-
tosan vezettük be, figyelve arra, hogy milyen 
a gyerekek és a szüleik reakciója. Elsőnek az 
iskolai teniszoktatás indult be. Ami azt jelenti, 
hogy valamennyi általános iskolánk elsős ta-
nulói teniszezni járnak heti egy órában, tanítási 
időben. Nos, ennek akkora sikere volt, hogy 
ugyanilyen szisztémával bevezettük az úszás-
oktatást is. A finanszírozást és a logisztikát, 
például a gyerekek utaztatását, a város vállal-
ta magára. Idén megkezdődött a cselgáncs és 
hamarosan a korfball oktatása is. Az óvodáso-
kat pedig ősz közepétől korcsolyázni visszük 
Újpestre, a november végén felállított városi 
korcsolyapályát pedig valamennyi gyermek 
használhatja, szintén tanítási időben.

− A karácsonyi, szilveszteri ünnepek idején 
mely városi programokra hívná fel az ideláto-
gatók figyelmét?

− A programirodánk évek óta szervezi a 
karácsonyig tartó adventi vásárt. Az idén két 
szempontból is változik a program. A helyszín 
a lakótelepről átkerül a főtérre, s a rendezvény-
sorozat egészen újévig tart majd. Sőt, ahogy 
említettem, a város főterén korcsolyapályát is 
üzemeltetünk! Idén először közös óévbúcsúz-
tató szilveszteri bulira is sor kerül, természete-
sen tűzijátékkal és koncertekkel egybekötve. 

A 750 éves múltra visszatekintő települést elő-
ször IV. Béla 1255-ben kelt adománylevele em-
líti, ám a helység története még ennél is régebb-
re nyúlik vissza. Régészeti ásatások bizonyítják, 
hogy már a neolitikum (újkőkor) idején is lakott 
volt a település. Jelentős emlék Dunakeszin 
a római kori őrtorony-maradvány, amelyet I. 
Valentinianus uralkodása alatt emeltek a IV. 
században.  A Római Birodalom bukását köve-
tően, illetve a népvándorlás korában kvádok és 
szarmaták lakták e területet. Az utóbbiak keze 
nyoma az a Duna és a Tisza között húzódó 
sáncrendszer, amelyet a köznyelv Csörsz árká-
nak nevez. 

Tudta-e, hogy…
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A szemléletváltás           fontos Törökbálinton

− Ön bő egy esztendeje a törökbá-
linti uszodában készül a versenyek-
re. Milyen megfontolásokból tette 
át székhelyét e kisvárosba?

− 2014 tavaszán sportpályafu-
tásom olyan szakaszához érkez-
tem, amikor megérlelődött ben-
nem az elhatározás arra, hogy a 
további eredmények érdekében új 
edzésmódszerekkel kísérletezzek.  
Ez természetszerűen edzővál-
tást is jelentett. A Törökbálinton 
edzősködő Plagányi Zsolt irányí-
tásával folytattam a versenyéva-
dot, új helyszínen, ebben a nagy-
szerű uszodában. Az csupán menet 
közben derült ki számomra, hogy 
maga a környezetváltozás szintén 
inspirál engem, jót tesz nekem, 
s ezt az idei eredményeim sorra 
visszaigazolták. Nagyon jól érzem 
magam ebben az uszodában.

− Plagányi mesternek szerepe 
van abban, hogy az olimpiai ezüst- 
és bronzérmes, világ- és Európa-
bajnok vegyes- és hátúszó idén pil-
langóban jutott a legmagasabbra?

− Azt gondolom, hogy igen. 
Amikor tavaly immár az ő irányí-
tásával végeztem az edzéseket, 
menet közben szinte észrevétlenül 
vezetett rá engem arra, hogy pilla-
natnyilag ebben az úszásnemben 
a legnagyobbak a lehetőségeim. 
Egyébként azt tapasztaltam, hogy 
Zsolt keze alatt a versenyévadot 
követő néhány hetes pihenés, majd 
a kemény alapozó időszak után a 

formába lendülés is könnyebben 
ment. Nem utolsósorban pedig a 
lakóhelyemről, Halásztelekről a 
törökbálinti uszoda alig több mint 
tízpercnyi autóút csupán.

− Jól tudom, hogy a 2017-es 
budapesti vizes vb-n még szeretne 
rajtkőre állni?

− Egyelőre a kitűzött cél a 2016-
os riói olimpia. Edzőmmel ennek 
megfelelően alakítjuk ki a követ-
kező hónapok edzésmunkáját, il-
letve igazítjuk ehhez az olimpiáig 
tartó versenyévadot. 2017 még 
odébb van, de természetesen tiszta 
szívemből remélem, hogy lesz ele-
gendő erőm és lendületem ahhoz, 
hogy hazai közönség előtt fejez-
zem be a sportpályafutásomat.

− Tervei a civil életben?
− A Budapesti Műszaki Egye-

tem hallgatója vagyok, műszaki 
menedzser szakon tanulok, és 
reményeim szerint a jövő eszten-
dőben rajthoz állhatok a diploma-
osztáson.

− Mindezek mellett ön részt vesz 
a Magyar Úszó Szövetség sportolói 
bizottságának munkájában is…

− Nos, a sportvezetői mun-
kám nem jár sok elfoglaltsággal. 
Néhány éve kértek fel arra, hogy 
segítsem a szövetség munkáját, és 
ezt én örömmel vállaltam. Termé-
szetesen ott vagyok az elnökségi 
üléseken, ahol igyekszem meg-
osztani társaimmal a tapasztala-
taimat.

Új edzéshelyszínen,    
új kihívásokkal

Idén nyáron a kazanyi úszó-világbajnokságon Cseh 
László ismét a dobogó legfelső fokára állhatott. Tíz év-
vel a montreali aranyérem után pályafutása második 
nagymedencés vb-címét szerezte, ezúttal 200 méteres 
pillangóúszásban. A törökbálinti uszoda versenyme-
dencéjének partján kaptuk mikrofonvégre a sportolót.

− Elődje a polgármesteri szék-
ben egyfajta paradigmaváltást 
emlegetett: logisztikai központból 
tudásközpontú várossá fejleszté-
sét Törökbálintnak. Ön egyetért a 
gyökeres cél- és értékváltással, s 
ha igen, ennek érdekében megtör-
téntek-e az első lépések?

− Igen, az új városvezetés el-
indult az említett paradigmaváltás 
mentén, de mi is kialakítottuk a 
magunk elképzeléseit, a magunk 
ciklusprogramját. Természetesen 
nekünk is az a jó, ha Törökbálintra 
olyan vállalkozók jönnek, akiknek 
a tevékenysége tudásalapon nyug-
szik. Az egyetlen olyan település 
vagyunk Magyarországon, amely 
mellett három autópálya találkozik, 
s ez rendkívül sok beruházót vonz a 
városunkba. Jelen pillanatban még 
nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy kedvünkre válogassunk a 
logisztikai és a fejlesztő cégek kö-
zött, persze nekünk az utóbbiak a 
kedvesebbek. A településszerkezeti 
tervünkben számos olyan, zöldme-
zős beruházásra alkalmas területet 
jelöltünk ki, ahol a jövőben csak 
és kizárólag fejlesztő tevékenysé-

Törökbálint mindössze 
karnyújtásnyira van Bu-
dapesttől, a kisvárosban 
az elmúlt években depó-
raktárak, bevásárló- és 
logisztikai központok 
épültek, s napjainkban 
is sorra települnek be a 
nagy cégek. Vajon csak-
ugyan ilyen kedvező a 
helyzet Törökbálinton, 
kérdeztük Elek Sándor-
tól, a város polgármeste-
rétől.

gek folytathatóak, például kuta-
tás-fejlesztés. A kijelölt területek 
magánkézben vannak, a városnak 
egy hozzávetőlegesen 13 hektáros 
terület áll a rendelkezésére, amo-
lyan aranytartalékként, de már arra 
is bejelentkeztek érdeklődők.

− A befektetők érdeklődését 
csak az autópályák generálják?

− Korántsem! Egyrészt kris-
tálytisztán látható, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank által támogatott 
fejlesztési hitelek mennyire von-
zóak a beruházók számára. Példá-
ul a Homasita Kft. is azért itt építi 
fel az országos központját, mert 
hozzájutott a támogatott hitelhez. 
Másrészt Törökbálint biztosítani 
tudja a kvalifikált munkavállaló-
kat. A városunkban gyakorlati-
lag nincs munkanélküli. De nem 
csupán nagyban, pontosabban 
nagy cégekben gondolkodunk! 
Az elmúlt esztendőben jelentősen 
megnövekedett nálunk az úgyne-
vezett kisadózók száma. Ez pedig 
azt jelenti, hogy a gazdaságban 
„odalenn” is megmozdult valami.

− Mint a fővárosi agglomerá-
cióban mindenhol, nyilván Török-
bálinton is folyamatosan növek-
szik a lélekszám…

− Noha nem tervezzük a lakos-
ságszám további növelését, azaz 
újabb területeket nem szeretnénk 
lakóövezetbe sorolni, évente kö-
rülbelül 300 fővel nő a város la-
kossága. Az idősek helyére fiata-
lok költöznek, akik itt alapítanak 
családot. Jelenleg 14-15 ezren 
élnek Törökbálinton. A meglévő 
intézményrendszerünkkel száz-
százalékosan el tudjuk látni a la-

Pillangóban újra a csúcson fotó: mob/szalmás péter

Az iskola épülete és udvara is megújult

Az impozáns Walla-kastély
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A szemléletváltás           fontos Törökbálinton

A létesítmény területén található uszoda, 
sportcsarnok, 2 squash pálya, 

fitness/spinning terem, aerobik terem, sószoba, 
szauna, szolárium, kültéri focipálya, 

kültéri teniszpálya és két konferenciaterem.
A Zsolnai József-terem egy 300 fő befogadására 

alkalmas, projektorral (HDMI/VGA), 
tolmácsfülkével felszerelt 460 m²-es lépcsőzetes 
előadóterem egy 6x4 méteres vetítővászonnal, 

7.1-es hangrendszerrel. 
Ideális helyszín lehet szimpóziumok, 

kulturális estek és koncertek megrendezéséhez is.

Törökbálinti Városgondnokság
Törökbálint Sportközpont
2045 Törökbálint, Óvoda utca 6.
+36 23 222 360
sportkozpont@torokbalint.hu 
www.tbsk.hu, www.tbvg.hu 

Törökbálint Sportközpont

A Fekete József-terem színházi széksoros ültetés 
esetén 300 fő, körasztalos elrendezés esetén 

180 fő befogadására alkalmas 490 m²-es terem. 
A terem ideális helyszín lehet bálokhoz, 

konferenciákhoz, esküvőkhöz, 
sajtótájékoztatókhoz, melyek tökéletes 

lebonyolításához egy projektor (HDMI/VGA), 
a mennyezetbe épített hangrendszer 

és egy 5x3 méteres vászon nyújt segítséget .
Az épület akadálymentesített, 

dedikált WIFI elérhetőség biztosított.

Az iskola épülete és udvara is megújult

kosságot, ideértve a bölcsődéket, 
az óvodákat és az iskolákat. 2013 
őszén adtunk át egy 16 plusz nyolc 
tantermes általános és középisko-
lát, uszodával és sportcentrummal 
együtt. Ez Európa egyik legmo-
dernebb közoktatási intézménye. 
Persze további fejlesztésekre azért 
szükség van. Fel kell újítani pél-
dául a bölcsődénket és az orvosi 
rendelőnket. A sportcentrum pe-
dig tovább bővülne egy futball-
pályával és egy, a küzdősportok 
művelésére alkalmas kis sport-
csarnokkal. A problémánk az, 
hogy a Közép-Magyarország Ré-
gióban Törökbálint sem fér hozzá 
pályázati forrásokhoz, Budapest 
„elviszi” a fejlesztési pénzeket. A 
szétválást ezért mi is támogatjuk.

− A városi uszoda rendkívül 
népszerű, a környékbeli települé-
sekről is sokan látogatják. Terve-
zik-e a bővítését?

− A városban mindenki örült 
annak, amikor 2014 tavaszán 
Cseh László olimpiai ezüst- és 
bronzérmes, világ- és Európa-baj-
nok úszónk új edzőjével, Plagányi 
Zsolttal úgy döntött, hogy ezentúl 
a törökbálinti uszodában szeretne 
edzeni. A városvezetés támogatási 
szerződést kötött Lacival, melynek 
értelmében a riói olimpiáig bajno-
kunk ingyen használhatja az uszo-
dát, sőt a tornatermi edzésekért 
sem kérnek bérleti díjat. Azóta a 
városi úszóklub egyre népszerűbb, 
a korábbinál háromszor-négyszer 
több gyerek jelentkezik úszások-
tatásra. Ezt tapasztalva valóban 
gondolkodunk azon, hogy növel-
jük a sportcentrum befogadóké-

Elek Sándor
52 éves, több mint 
negyven éve lakik 
Törökbálinton. Vé-
gigjárta az önkor-
mányzati ranglét-
rát, volt képviselő, 
bizottsági elnök 
és 2014 őszéig a 
város társadalmi 
megbízatású al-

polgármestere. Nős, egy leány és egy 
fiúgyermeke van. Állatorvos édesapja 
1990 és 1998 között a település meg-
becsült polgármestere volt.

A település névadója, Török Bálint 
(1502−1550) igazi reneszánsz em-
ber volt: kiváló vitéz és hadvezér, 
a művészetet pártoló főúr. Birtokai 
jószerével az egész országot be-
hálózták, s nagyobb magánhad-
sereggel rendelkezett, mint az or-
szágban bárki. Nagy támogatója 
volt a reformáció és az ezzel együtt 
járó anyanyelvi irodalom elter-
jesztésének, udvarának hosszú 
éveken át gyakori vendége volt Ti-
nódi Lantos Sebestyén. Arra, hogy 
a település miképpen kapcsolódik 
névadójához, nincs egyértelmű 
válasz. Egyes vélekedések szerint 
a Csiki-völgyre néző hegy kúpjára 
várat építtetett, mások szerint egy 
kasztellumot, amelynek romjai a 
XVIII. század elején még látható-
ak voltak. Hogy pontosan mi az 
igazság, azt nehéz eldönteni. 

Tudta-e, hogy…

pességét egy kültéri, versenyzésre 
is alkalmas medencével. Keressük 
ehhez a pályázati forrásokat.
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Új néven kezdi az évet a Hotel Hungaria

A szálloda idén hármas jubileumot ünnepel. Száz 
évvel ezelőtt Imperial Szállóként, ötven éve Sza-
badság Szálló, harminc esztendeje pedig Grand 
Hotel Hungaria néven nyitotta meg kapuit a 
vendégek előtt. − Mindehhez hozzáadódik a hu-
szonötös szám, hiszen negyed századig voltunk a 
BEST WESTERN szállodalánc tagjai – mondta 
Kristóf Kitti. A szállodában az a tapasztalat, hogy 
a BEST WESTERN-lánchoz hű vendégkör szí-
vesebben foglal a rájuk inkább jellemző kisebb, 
családiasabb szállodában, mint az ország legna-
gyobb, 468 szobás szállodájában. 

A januári változás után a vendégek továbbra is 
a jól megszokott, magas színvonalat és minősé-
get tapasztalhatják, hiszen a Danubius-lánc igen 
szigorú követelményeket támaszt szállodáival 
szemben. A Hotel Hungaria City Center név mel-
lé ugyanaz a szeretetteljes vendégvárás párosul, 
mint amit eddig is megszokhattak a vendégek. 

A Hotel Hungaria vendégeinek jelentős ré-
szét turistacsoportok és egyéni utazók teszik ki. 
A vendégkör harmadik csoportjába a konferen-
cia- és a corporate vendégek tartoznak, hiszen a 
különtermek sokszínűsége és adottsága sokfé-
le rendezvény megszervezését teszik lehetővé. 

Óriási előny továbbá, hogy az étteremben közel 
háromszázötven vendéget tudnak egyszerre, egy 
időben ültetett formában kiszolgálni ebéddel 
vagy vacsorával. A tizenkét, különböző méretű 
konferenciaterem változatos lehetőségeket kínál, 
a legnagyobb és egyben legkeresettebb terem öt-
száz fő befogadására alkalmas. 

A Danubius Hotel Arena és a BEST  
WESTERN Hotel Hungaria klaszterként műkö-
dik, mindkét szálloda más és más adottságokkal 
és előnyökkel rendelkezik. A Hungariáé az, hogy 
közel van a belvároshoz, az Arena pedig két 
kulcsfontosságú létesítmény – a Syma Csarnok 
és a Sportaréna – közvetlen közelében található. 
A Danubius Hotel Arena kiváló rendezvényhely-
szín, kilenc egybenyitható és leválasztható termé-
szetes fényű rendezvényteremmel rendelkezik. 

− A szállodában egy-egy sportesemény alkal-
mával akár ezer ember is étkezik, több részletben 
– tudtuk meg a bankettmenedzsertől.  

A karácsony és a szilveszter közeledtével el-
sősorban külföldiek keresik fel a két szállodát, de 
az esti programok, a gálavacsora a hazai vendé-
gek számára is csábító. Kristóf Kitti tapasztalatai 
szerint a vendéglátás roppant fontos tényező a 

Januártól Hotel Hungaria City Center néven működik a BEST WESTERN  
Hotel Hungaria, miután megválik a BEST WESTERN-lánctól. Az átalakulást a  
Danubius Hotels Group kezdeményezte, a kilépés oka az a szemléletváltás, ame-
lyet a szállodalánc képvisel – mondta Kristóf Kitti, a hotel bankettmenedzsere. 

BEST WESTERN Hotel Hungaria

szállodák életében, éttermeik pedig kiváló mi-
nőségű ételeket kínálnak, amelyekre mindig na-
gyon magas értékelési pontszámot kapnak. − Ha 
valaki szeretne elegáns környezetben megbíz-
ható minőségű és igazán színvonalas szolgálta-
tásban részesülni, akkor a két szállodánk a leg-
jobb választás – mondta végezetül Kristóf Kitti 
bankettmenedzser.  

Gyömrő alig nyolcpercnyi autóútra található a 
Liszt Ferenc reptértől, a fővárosból mind autó-
val, mind pedig tömegközlekedéssel könnyen 
és gyorsan megközelíthető. − A közel húszezer 
lakosú település nem egy szokványos agglo-
merációs alvóváros, hanem sokkal több annál 
– mondta Gyenes Levente polgármester. − A 
folyamatosan kiépülő infrastruktúrának, illetve 
a város dinamikus fejlődésnek köszönhetően 
tíz év alatt közel hatezer fővel nőtt a település 
lélekszáma. 

A térségi központ szerepét is betöltő 
Gyömrőre a környező településekről is sokan 
látogatnak el vásárolni vagy hivatalos ügyeiket 

Gyömrő, az ígéretesen fejlődő kisváros

A Tófürdő a fiatalok kedvelt helyszíne

Gyömrő Budapest határától dél-
keleti irányban a Cserhát déli 
halomvidékén, a Gödöllői-domb-
ság peremén fekszik. A település-
nek földrajzilag és történelmileg 
is meghatározó a térségi szerepe. 
A közel húszezer lelkes kisvárost 
Gyenes Levente polgármester mu-
tatja be, aki 2002 óta tölti be hi-
vatalát. intézni. Gyömrő nem az iparra épülő település, 

sokkal inkább a turizmusban látják a kitörési le-
hetőséget. A város közepén található természetes 
vizű Tófürdő évente több mint ötvenezer ven-
déget vonz. A gyönyörűen felújított tó, a pazar 
környezet egyaránt kiszolgálja a fiatalabbakat 
és idősebbeket is. − A Tófürdő mellett Gyömrőn 
évente húsznál is több rendezvény várja az ér-
deklődőket – tudtuk meg a polgármestertől. 
− Ezek közül kiemelkedik a júliusi négynapos 
Romantika Ünnep, az augusztus végi Lecsó-
fesztivál és a hagyományos Mikulásjárás. 

A pezsgő kisváros színes kulturális életének 
központja a 2011-ben átadott Hankó István Mű-
vészeti Központ. A fővárosi színházakat meg-
hazudtoló színvonalú épület egyaránt alkalmas 
koncertek, kiállítások és színházi előadások 

megtartására is. Sokak szerint a város egyik vonz- 
ereje az, hogy a folyamatos és látványos fejlő-
dés ellenére is meg tudott maradni összetartó 
kisvárosi közösségnek. 

Gyenes Levente szerint a települést az egye-
di megoldások jellemzik. Ezek egyike az úgy-
nevezett Gyömrői-modell. A városvezetés az 
országban elsőként állapodott meg a MÁV-val 
arról, hogy a település saját maga üzemelteti 
a vasútállomást, így az folyamatosan tiszta és 
rendezett. 

Gyömrőn közel ezer regisztrált vállalkozás 
található. Ezek a legkülönfélébb területeken 
működnek, s ez jól mutatja, hogy komoly po-
tenciál rejlik a városban. A reptér és a főutak 
közelsége, a kiváló infrastruktúra és a városve-
zetés nyitottsága mind-mind hozzájárulhat ah-
hoz, hogy a közeljövőben egy komolyabb vál-
lalkozás is Gyömrőt válassza központjaként.  

Gyenes Levente
Tősgyökeres gyömrői családban 
született. A szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskolán szer-
zett tanári diplomát. 2002 óta ve-
zeti a települést. Polgármestersége 
alatt lett minden utca aszfaltozott, 
megépült a térség egyik legmoder-
nebb Művészeti Központja, felújítot-
ták a Tófürdőt, megújult és bővült a 
városháza. 
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− Ön 2002 óta polgármestere Dunaharasz-
tinak. Miként vált az egykori agglomerációs 
alvóváros dinamikusan fejlődő, iparorientált 
településsé? 

− Az ezredfordulóig valóban egy voltunk a 
budapesti agglomeráció közepes méretű tele-
pülései között, a városi címet is csak 2000-ben 
nyertük el. A rendszerváltás előtt központilag 
jelölték ki a fejlesztendő községeket, és sajnos 
Dunaharaszti nem tartozott ezek közé. 1990 
után a meglévő néhány üzem is megszűnt, 
ezért világossá vált, hogy szerkezetet kell vál-
tanunk. Ugyanis Dunaharaszti tele volt kiak-
názatlan lehetőségekkel, a kedvező földrajzi 
fekvéstől kezdve a meglévő ingatlanvagyonon 
át a képzett, helyben lakó emberek sokaságáig. 
Ezt ismertük fel akkor, amikor első nagy ívű 
koncepciónkat megfogalmaztuk 2002-ben: 
az önkormányzat erőforrásait az infrastruk-
turális lemaradásunk gyors ledolgozására és 
az oktatási intézményeink fejlesztésére kell 
fordítanunk, éppen a jövő érdekében. Ezek a 
törekvéseink mára célt értek: teljesen megújult 
az út- és közműhálózat, új óvodákat építettünk 
és felújítottuk a város általános iskoláit, vonzó 
lehetőséget teremtve azoknak a fiatal családok-
nak, akik az agglomerációban keresnek új ott-
hont. Ennek köszönhető a lakosság gyors gya-
rapodása, s az, hogy a város „megfiatalodott”.

− Az M0-ás autópálya és az 51-es főköz-
lekedési út közelsége szerencsés adottsága a 
városnak. Mégis, ezzel együtt, hogyan „népe-
síthető be” egy ipari park?

− Úgy, hogy kedvező feltételeket teremtünk 
a letelepedő cégeknek. Ennek sok összetevője 
van, de a legfontosabb a kiszámítható gazdasá-
gi környezet. Amelynek része az is, hogy évek 
óta nem emeljük a helyi adókat, mert nagyra 

Dunaharaszti    
jól gazdálkodik a lehetőségeivel

Dr. Szalay László
Budapesten született1969-ben, 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 Laffert-kúria barokk szalonjaiban gyakoriak a komolyzenei koncertek

Gazdasági fejlődésének, növekvő 
lakosságának, stabil intézményi 
rendszerének, megbízható infra-
struktúrájának és nem utolsósorban 
kedvező fekvésének köszönhetően 
Dunaharasztit dinamikusan fejlődő 
városnak tartják. A település jele-
néről és a közeljövő terveiről dr. 
Szalay László polgármesterrel be-
szélgettünk.

értékeljük azt, hogy a nálunk üzemeket építő 
társaságok munkát adnak a helyi lakosoknak és 
adóbefizetéseikkel segítenek céljaink megvaló-
sításában. Személyesen is jó kapcsolatot ápo-
lok jó néhány, nálunk dolgozó cégvezetővel, s 
az ipari parkot érintő döntések előtt kikérem a 
véleményüket. Együttműködünk az infrastruk-
túra fejlesztésében is, ebből mind a város, mind 
a cégek kiveszik a részüket, és végül minden-
ki profitál is belőle. Az ipari park továbbra is 
nyitott, rendelkezésre állnak további területek, 
jelenleg is tárgyalok cégekkel a lehetséges ide-
költözésükről.

− A 2020-ig tartó európai uniós költségve-
tési ciklusra milyen stratégiai fejlesztési célok-
kal készült a városvezetés?

− A városfejlesztés vezérelve nem változik: 
igyekszünk helyben megteremteni mindazo-
kat a körülményeket, biztosítani mindazokat 
a szolgáltatásokat, amelyek az emberek jogos 
igényeiből fakadnak. Ne kelljen tehát feltét-
lenül Budapestre utazni azért, ha kulturális, 
sport- vagy szabadidős programokra vágyik 
valaki; álljanak rendelkezésre az egészségügyi 
alapellátás eszközei, sőt, ha lehet, mozduljunk 
el a szakellátás irányába. Az utóbbira jó példa 
a mentőpont kialakítása, amit éppen most fe-
jeztünk be. De hogy két további konkrétumot 
is említsek: igyekszünk bekapcsolni a város 
vérkeringésébe a MÁV-alsó néven ismert vá-
rosrészt, és szeretnénk megvalósítani egy régi 
vágyunkat, a városi uszoda felépítését. Itt szá-
mítunk a kormány támogatására, mert ez a fel-
adat meghaladja az erőnket.

− Dunaharaszti lélekszáma folyamatosan 
növekszik. Ez egyfelől jó, másfelől viszont 
újabb és újabb infrastrukturális beruházásokra 
sarkallja a várost. Van ehhez elegendő pénz? 

− Az infrastruktúrát nemcsak létrehozni, 
hanem üzemeltetni is kell, és ennek anyagi for-

rásait évről évre biztosítani kell a költségvetés-
ben. Továbbra is folytatjuk azt a gyakorlatot, 
hogy óvatos, takarékos gazdálkodást folyta-
tunk, „nem vállaljuk túl” magunkat, miközben 
határozottan haladunk előre a magunk útján. 
A helyi adóbevételeknek és a központi támo-
gatásoknak együtt elegendőeknek kell lenniük 
céljaink megvalósításához.

− Sokak szerint egy húszezres város éppen 
ideális „méret”. A dunaharaszti lakosok való-
ban közösségé formálhatók?

− Meggyőződésem, hogy igen. Izgalmas 
feladat beilleszteni a közösségbe azt a sok 
újonnan letelepült családot, akik a szélrózsa 
minden irányából érkeztek hozzánk. Ebben 
óriási a szerepük az oktatási intézményeknek 
és a civilszervezeteknek, mert az ő rendezvé-
nyeiken, illetve az önkormányzat programjain 
nyílik leginkább lehetőség arra, hogy szemé-
lyes kapcsolatok, barátságok szövődjenek a 
lakosok között. Dunaharasztin létezik egy erős 
helyi identitás, amelynek megvannak a kü-
lönböző elemei, elég, ha csupán az erős sváb 
közösséget említem. Az a tapasztalatom, hogy 
ezek a hagyományok, „a hely szelleme” erős 
vonzást gyakorol az ide érkezőkre, mert azt 
látják, hogy ez egy izgalmas, gazdag múlttal 
és reményt keltő jövővel rendelkező közösség, 
amelyhez jó érzés tartozni.

»Ez egy izgalmas, gaz-
dag múlttal és reményt 
keltő jövővel rendelkező 
közösség…«
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− Egy vidéki fiatal úgy kezdi felnőtt életét, 
hogy amikor megházasodik és családot alapít, 
akkor házépítésbe fog. Egy város élete hasonló 
ehhez, mi is folyamatos építkezésben vagyunk. 
Maglód lélekszáma folyamatosan gyarapodik, 
ezért elindítottunk egy olyan településfejlesz-
tést, amely a külső szemlélő számára elsősor-
ban építkezéseket jelent, jellemzően lakásépí-
tést. Persze a városvezetés nem csupán ebben 
érdekelt, hanem elsősorban az intézmények 

Maglód 
a főváros 
keleti kapuja
A város – földrajzi elhelyezkedése, 
kiváló közlekedése és kertvárosias 
jellege okán – vonzó feltételeket 
biztosít az itt letelepedni szándéko-
zó fiatalok és vállalkozások számá-
ra egyaránt. Tabányi Pál polgármes-
tert, aki 2002 óta tölti be hivatalát, 
arra kértük, hogy jellemezze a 12 
ezres kisváros mindennapjait. 

Tabányi Pál
1958-ban született. Felsőfokú szál-
lítmányozási végzettséggel ren-
delkezik. Korábban éveken át a 
Metrimpex Rt. üzletág-igazgatója, 
majd egy nemzetközi szállítmá-
nyozó cég ügyvezetője volt. 1990 
és 1998 között önkormányzati 
képviselő. 2002 óta – független 
jelöltként – Maglód polgármestere. 
Elkötelezett lokálpatrióta.

A városháza épülete

Szöllősi Ferenc szerint az emberek nem maguk 
fölé, hanem maguk elé választanak vezetőt, és 
aki elnyeri a bizalmukat, nem király lesz, hanem 
őket képviselő polgármester. Pécel első embe-
rének ajtaja mindig nyitva áll a város polgárai 
előtt, akik a közvetlenséget, a segítőkészséget 
az újraválasztásával hálálták meg. A szabad 
választások során még soha ennyi voksot nem 

Jelentős eredmények és tervek Pécelen
Kiváló adottságú, Budapest tőszomszédságában fekvő város Pécel, tizen-
öt év alatt megduplázta lakosságszámát. Szöllősi Ferenc polgármester – 
akinek ajtaja a péceliek előtt mindig nyitva áll – arra törekszik, hogy az 
ott élőknek és a város iránt érdeklődő befektetőknek jó létfeltételeket 
teremtsenek.

adtak polgármesterjelöltre Pécelen, mint rá leg-
utóbb. −  Egy súlyosan eladósodott önkormány-
zatot kaptunk örökségül, a 90-es évekre vissza-
nyúló hiányosságokkal. Legnagyobb érdemünk 
a pénzügyi stabilitás megteremtése – mondta 
Szöllősi Ferenc. A hárommilliárdos adósságot 
maguk mögött hagyták, de ez nem jelenti azt, 
hogy jól állnak, még a kötelező feladatok ellátá-
sában is plusz állami forrásokra szorulnak. 

– Ennek ellenére jelentős eredményeket ér-
tünk el a város fejlesztése terén. 2014-ben 21 
utcát aszfaltoztattunk, idén eddig három játszó-
teret adtunk át, jövőre pedig egy uszoda építését 
tervezzük, de szeretnénk egy sportkomplexu-
mot is, hiszen közel ötezer 18 év alatti gyerek 
él a városban – sorolta a polgármester. Mint el-
mondta, kihívásként éli meg, hogy a lakosság 
számát 15 év alatt megduplázó, ma 16 ezres 
alvóvárost „felébressze”. Mivel az új péceliek 
zöme lakótelepről kiköltöző, Budapesten dol-
gozó, ezért nehéz megmozgatni, bevonni őket 
a közösségi életbe. Az önkormányzat mégis 
igyekszik mindent megtenni, hogy ideális kö-
rülményeket teremtsen. Szeretnék átvenni, fel-

újítani, élettel megtölteni a katasztrófavédelem 
oktatóközpontját. A Csunya-tó megvásárlását, 
a Csunya-árokban pedig kalandpark építését 
tervezik. 

Komoly erőfeszítéseket tesznek egy ipartelep 
kialakítása érdekében, ugyanis egy török befek-
tető jelezte, megfelelő feltételek mellett logiszti-
kai központot hozna létre itt. Azon túl, hogy ez-
zel sok embernek adna munkát, luxus lakópark 
és bevásárlóközpont építését is tervezi. 

A város mindent megtesz az ipari park kiala-
kításának érdekében, de kormányzati segítségre 
is számít. Hogy éppen Pécelt „pécézték ki”, nem 
véletlen: nagyon jó a fekvése, az elérhetősége.

Számos kulturális értékkel is büszkélked-
hetnek, a 110 éve működő férfikórustól a ha-
sonlóan nagy múltú futballcsapaton át a mű-
vészeti hagyatékokig. Szöllősi Ferenc szerint a 
város, amely a századfordulón a politikai elit 
üdülőtelepe volt, valóságos gyöngyszem, érde-
mes tehát felkeresni. 

Szöllősi Ferenc
1957-ben született Székesfehér-
váron. Budapesten a MÜM 18. 
Ipari Szakmunkásképző Intézetben, 
majd a Kvassay szakközépisko-
lában tanult vasútépítő szakon. A 
Hungarocamionnál, a BKV-METRO-
nál dolgozott, 1986-ban társaival 
távközlési és informatikai munkával 
foglalkozó céget alakított. 1999-től él 
Pécelen. Nős, három gyermeke van. Jó adottságokkal rendelkezik a város

és az infrastruktúra fejlesztésében – mondta a 
polgármester. Mint Tabányi Páltól megtudtuk, 
az elmúlt bő évtizedben szinte kivétel nélkül 
felújították valamennyi intézményüket, illetve 
bővítették azokat, de újak is épültek. Novem-
berben adtak át egy frissen elkészült óvodát, 
bölcsőde építéséhez keresnek forrásokat, és 
kormányzati segítséget várnak egy tíztantermes 
iskola építéséhez is.  

A városszépítő fejlesztések során legfonto-
sabb feladatuk az intézményi háttér maradék-
talan biztosítása, de ugyanez igaz a gazdasági 
háttér erősítésére is. Az elmúlt években jel-
lemzően kereskedelmi egységek települtek 
Maglódra, ám a közelmúltban megjelent az 
első ipari befektető is. A japán érdekeltségű 
autóalkatrész-gyártó üzemben a jövő év első 
felében kezdődik meg a gyártás. A városveze-
tés kiemelt feladatának tekinti az oktatás mi-

nőségének folyamatos emelése mellett Maglód 
kulturális életének színesítését, gazdagítását is. 
− Térségi szinten is vonzó kulturális program-
jaink, rendezvényeink és fesztiváljaink vannak. 
Közülük némelyik már bekerült a Pest Megyei 
Értéktárba is. Ilyen például a művészeti feszti-
válunk, amelyet idén októberben immár a 14. 
alkalommal rendeztünk meg négy helyszínen, 
helyi művészek és neves vendégek fellépésével. 
Februárban tartjuk a Kárpát-medencei Magyar 
Találkozót, méghozzá a jubileumi tízediket. Ez 
egy gasztrokulturális hétvége, de egyúttal több 
is annál. A magyarságtudat erősítését szolgál-
ja, illetve egymás értékeinek megismerését. A 
találkozó nem nélkülözi a karitatív elemeket 
sem: gyűjtöttünk már a Kárpát-medencei és 
kiemelten a kárpátalji magyar nyelvű oktatás 
számára, és adakoztunk egy felvidéki árva-
ház létesítésére is. Ami pedig a találkozóhoz 
kapcsolódó kulturális programokat illeti, akad 
olyan, amelyet az ideérkező határon túli tele-
pülések hoznak magukkal, de vannak például 
saját szervezésű koncertjeink is – mondta befe-
jezésül Tabányi Pál polgármester.
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− Üllő az idén ünnepelte várossá válásának 
10. évfordulóját. Mit jelentett az elmúlt tíz esz-
tendő a település életében?

− 2014-ben látott napvilágot az „Így épül 
Üllő városa” című képes kiadványunk, amely-
ben bemutattuk a város  fejlődésének számot-
tevő eredményeit, ingatlanvagyonunk jelentős 
gyarapodását, a közbiztonság erősödését segítő 
rendőrőrsöt és számos olyan, az életünket meg-
határozó eseményt, amelyre méltán vagyunk 
büszkék. Amikor azonban elhatároztuk, hogy 
várossá válásunk 10. évfordulójára összegyűjt-
jük az elmúlt tíz esztendő eredményeit, megáll-
tam egy pillanatra. Vajon mi újat tudunk még 
bemutatni a város lakosságának? Hogyan kel-
lene sommásan és mégis kifejezően az itt élők 
elé tárni a városi létünk tíz évének összes jel-
lemzőjét? Ekkor került a kezembe egy 2004-es 
jegyzőkönyv, amelyben rátaláltam egy korábbi 
képviselőtársam, dr. Kövér Tibor gondolataira, 
amelyet a várossá nyilvánítás kezdeményezé-
sekor mondott el. Szerinte a városi működés-
nek létezik egy belső, szubjektív jellemzője, 
tudniillik, hogy miképpen élnek ott az embe-
rek, hogyan működnek, mit tartanak fontosnak, 
milyen értékeket képviselnek. Akad ugyanis 
olyan település, amely infrastrukturálisan talán 
még nem felel meg a városi lét feltételeinek, 
ám a meglévő közösségeinek a működése már 
a városias létformát követi. És persze ennek a 
fordítottjára is van példa. 

− Üllő tehát az előbbi községek közé tarto-
zott… 

− Pontosan. Tudtuk, hogy amikor majd a 
fejlesztésekről kell döntenünk, azt kell szem 
előtt tartanunk, hogy mitől fog élhetővé válni a 
településünk egy polgárember számára. Így vé-
gül azt gondoltuk, hogy semmi mást nem kell 
tennünk ebben a jubileumi kiadványunkban, 
mint megmutatnunk önmagunkat, kikké vál-
tunk az elmúlt tíz évben, városi polgárok let-
tünk-e valamennyien. Az oly sokat emlegetett 
„élhető kisváros” címre vajon rászolgáltunk-e 
már? Büszkék vagyunk az eredményeinkre, 
melyeket az „Építsük együtt Üllőt” jelmondata 
határozott meg, s amelynek keretében uniós és 
hazai pályázatokon szerepeltünk sikeresen.  

− Milyen beruházásokon dolgoznak Üllőn, 
illetve milyen fejlesztéseket terveznek a követ-
kező években?

Üllő városában   
sorra követik egymást a fejlesztések

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

A város madártávlatból, közelről a Keresztelő Szent János-templom tornya

A régészeti leletek tanúsága sze-
rint már az őskorban is lakták a 
környéket, a történészek pedig 
elfogadott tényként kezelik, hogy 
a település neve Árpád fejedelem 
harmadik fiától származik. A több 
mint 700 éves Üllő jelenéről és fej-
lődési irányairól Kissné Szabó Ka-
talin polgármestert kérdeztük.

−  Csupán a legfontosabb beruházásainkat 
említem. Újjáépítettük a településközpontunkat, 
részt vettünk az ivóvízminőség-javító program-
ban, játszótereket, szabadidőparkokat létesí-
tettünk, korszerű sportcsarnokot és sportpályát 
működtetünk. A településüzemeltetési felada-
tokat saját cégünk végzi, a rendkívül sokszínű 
civil szerveződéseinket nemcsak anyagilag 
támogatjuk, hanem erkölcsileg is. Megkaptuk 
a befektetőbarát település címét, gyümölcsöző 
kapcsolatot ápolunk az itteni vállalkozókkal,  és 
a mindennapokban igyekszünk odafigyelni la-
kosaink kisebb ügyes-bajos dolgainak intézésé-
re is. A következő években folytatni szeretnénk 
a településközpont fejlesztését, egy korszerű, 
kellő számú parkolóval rendelkező termelői pi-
acot kívánunk működtetni a központban, amely-
hez azonban még területeket kell vásárolnunk. 
Amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázatot 
nyújtunk be kerékpárutak építésére. Az intéz-
ményeink tekintetében energiahatékonysági pá-
lyázatokon is szeretnénk indulni. Természetesen 
az útkarbantartások mellett egy-egy út felújítása 
is szerepel a terveink között.

− A középtávú városfejlesztési koncepció-
nak melyek a legfontosabb elemei? 

− Komoly tervünk, hogy a város északi ré-
szein gazdaságfejlesztésre alkalmas területeket 
jelöljünk ki, amelyek nemcsak Üllő, hanem a 
környező települések és a főváros peremke-
rületeinek lakossága számára is nyújthatnak 
munkahelyeket. A városnak két ipari parkja 
van, melyek fejlesztése az önkormányzat ér-
deke is, ezt szem előtt tartva önkormányza-
tunk két fővel képviseltette magát Kínában, a 
kínai−magyar termékklaszter delegációban. 
Mindezeken felül új tömbbelső-feltárások is 
szerepelnek a terveink között, így új lakópar-
kok jöhetnek létre, illetve közintézmények vál-
hatnak könnyebben elérhetővé.

− Az idén is felállítják a városközpontban a 
Mindenki karácsonyfáját? Milyen programok 
várják az üllői családokat?

− Igen már hagyomány Üllőn a „Mindenki 
karácsonyfája” ünnepség. Igyekszünk minden 
évben újabb dolgokat kitalálni, és színesebbé 
tenni az adventi várakozást. Az idén adtuk át a 
honismereti épületünket, ahol most a különbö-
ző korok karácsonyfáit mutatjuk be. December 
16-án lesz a „Jézuska-járat”, aminek főangya-
la Majorosi Marianna Kossuth-díjas énekes. 
Ezen a napon a művelődési házban megaján-
dékozzuk a rászoruló gyermekeket. December 
20-ának délutánján mézeskalácssütő versenyt 
rendezünk. Természetesen mindenkit szeretet-
tel várunk Üllő város programjaira.

A betlehemi jászol a templom előtt
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− Megvalósultak-e a 2010-ben, az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájukban meghatá-
rozott célok?

− Öt évvel ezelőtt a legfontosabb feladatunk 
az volt, hogy a 2007-ben elkezdett szennyvíz-
elvezetési projektünket megvalósítsuk. A két-
fordulós, európai uniós forrásokból finanszíro-
zott, közel 2,5 milliárd forintos beruházásnak 
2010-ben még csupán az előkészítő szakaszánál 
tartottunk. 2013-ban kezdtük el a tényleges ki-
vitelezést, amely magában foglalta a nagyköz-
ség szennyvízelvezető-hálózatának teljes körű 
kiépítését, egy minden igényt kielégítő kom-
posztálótelep létrehozását, illetve a már meg-
lévő szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját. A 
beruházás sikeresen befejeződött, a projektzárás 
a múlt hónapban, november 25-én történt meg. 
Ezzel párhuzamosan két másik fontos beruhá-
zásunk munkálatai is folytak. Az egyik az ivó-
vízminőség-javító projektünk, amely reménye-
ink szerint az idei év végén lezárul. A másik a 
Ráckevei−Soroksári Duna-ág (RSD) projekt, 
amely több környékbeli önkormányzat közös 
beruházásában valósul meg. Ennek elsődleges 
célja a Kis-Dunába korábban bekerülő szennye-
zőanyagok végleges kivezetése a parti sávból, 
illetve a Duna-part teljes körű csatornázása. Ez 
is sikeresen befejeződött, jelenleg az utómunká-
latokat végezzük. E három nagy projekt kapcsán 
elmondhatjuk, hogy Kiskunlacházán mintegy 
4,5 milliárd forint értékű új vagyon jött létre. A 

Természeti értékei teszik     
vonzóvá Kiskunlacházát

Dr. Répás József
1971-ben született Kiskunlacházán. 
A középiskola elvégzése után a 
szentendrei Kossuth Lajos Katonai 
Főiskolán tanult,, majd az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karán 
szerzett diplomát. 1994 és 1998 
között Pest megyei önkormányzati 
képviselő, 1998-tól 2006-ig pedig 
Kiskunlacházán önkormányzati 
képviselő. 2006 óta polgármester. 
Nős, két kisfiú édesapja. 

Kiskunlacháza nagyközség Pest 
megyében, a ráckevei kistérség-
ben fekszik. A kiskun hagyománya-
ira büszke kilencezres települést 
1285-ben említi először oklevél. 
Dr. Répás Józsefet, aki 2006 óta 
polgármestere a településnek, 
arra kértük, hogy meséljen nekünk 
a nagyközség mindennapjairól. 

Az új vízműtelep és szennyvíztisztító telep közel 2,5 milliárd forintos beruházásból valósult meg

következő nagy projektünk a felszíni csapadék-
víz-elvezetési rendszer kiépítése lesz. Bízunk 
abban, hogy az ehhez kapcsolódó pályázatok 
hamarosan megjelennek. Ezt követően a telepü-
lés úthálózatának teljes aszfaltozását és további 
járdaépítéseket tervezünk. 

− Milyen a kilencezres nagyközség intéz-
ményhálózata?

− A település intézményhálózata jól kiépített, 
az oktatási intézményektől az egészségügyi el-
látórendszerig. Tény azonban, hogy ezen intéz-
mények jó részének az épületei infrastrukturális 
felújításra szorulnak. Ezeket elsősorban uniós, 
illetve állami forrásokból szeretnénk megva-
lósítani, de természetesen a saját lehetőségeink 
mértékében hozzátennénk a magunk önrészét is.

 − A nagyközség számos évről évre visz-
szatérő sport- és kulturális programot kínál a 
helybélieknek és az idelátogatóknak. Melyeket 
emelné ki ezek közül? 

− A sport és a kultúra területén igyekszünk 
minél több programot kínálni az itt élők, illetve 
a hozzánk érkező turisták számára. Például a 
László-napi rendezvényünk iránt, amely tu-
lajdonképpen egy gasztrokulturális fesztivált 
jelent, minden évben nagy az érdeklődés. Több 
sportegyesületünk is vonzó lehetőséget biztosít 
a sportolni vágyó polgáraink számára. Mind-
ezeken túl a kun hagyományok ápolását is 
rendkívül fontosnak tartjuk, minden alkalom-
mal részt veszünk a Kunok Világtalálkozóján. 
A településvezetés igyekszik minél színesebb 
kulturális palettát kínálni az itt élők számára, 
gondolok itt elsősorban a színházi előadások-
ra, illetve olyan művészek meghívására, akik 
tömegeket vonzanak, és komoly színvonalat 
képviselnek. Két nagyon szép kulturális hely-
színünk, az Angyalos Ház és a tájház pedig a 
helyi értékek bemutatását szolgálják. 

− Az adventi időszak kezdetén Kiskunlacháza 
milyen programokkal készül az év végi ünne-
pekre?

− Évek óta hagyomány nálunk, hogy az 
adventi hetekben felkészülünk a Mindenki 
karácsonyára, amelynek keretében a helyi 
civilszervezetekkel, intézményekkel és vál-

lalkozókkal összefogva elindítunk egy ado-
mánygyűjtést a rászoruló családoknak, hogy 
szebbé varázsolhassuk számukra a karácsonyi 
ünnepeket. Esősorban tartós élelmiszereket és 
ruhákat gyűjtünk, melyeket a gyermekjóléti 
szolgálatunk közreműködésével juttatunk el az 
érintett családoknak. 

Az 1906-ban épült ház homlokzatán a kétoldalt 
álló asszonyalakok a gótikus épületszobrásza-
tot idézik. Külön érdekesség, hogy a csúcsíveket 
tartó nőalakokat Krízsik András szobrász sze-
relméről, későbbi feleségéről mintázta. Az ere-
deti tulajdonos halála után a ház hosszú éveken 
át üresen állt, majd 1988-ban a nagyközség 
megvásárolta az épületet az örökösöktől. 2008-
ban európai uniós támogatásból Kiskunlacháza 
Önkormányzata felújíttatta az épület, amely 
napjainkban falumúzeum, s a hagyományos kö-
zépparaszti életmód tárgyi emlékeit őrzi. 

Az Angyalos Ház
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− Tököl 2001-ben kapta vissza városi rangját, 
ön viszont 1990 óta polgármestere a település-
nek. Mennyiben azonos, és mennyiben külön-
bözik az egykori nagyközség a mai várostól?

− Az elmúlt 25 évet sikeres időszaknak él-
ték meg a helyiek. 1990 őszétől keresztény-
nemzeti elkötelezettségű testületek irányítják a 
várost, szolgálják a tököli családokat. Az érték-
rendi elköteleződés szinte minden döntésük-
ben tetten érhető. Ez az értékelvűség határozza 
meg, hogy mit tartunk fontosnak a település 
fejlesztésében az egészségügy vagy éppen az 
oktatás területén. Hogyan alakítjuk a szociális 
gondoskodó rendszerünket, a kapcsolatainkat 
az egyházakkal, a nemzetiségekkel és a civil 
közösségekkel. 

Óriásit változott a település az utóbbi ne-
gyedszázadban. Teljes egészében megvalósult 
a csatornázás, s nemrégiben fejeződött be a 
szennyvíztisztító 1,7 milliárd forintos korsze-
rűsítése, bővítése. Szilárd burkolatot kaptak az 
utak, s jól haladunk a járdaépítésekkel is. Lát-
ványos a változás az intézményrendszerben és 
a város arculatában. Sportcsarnokot, uszodát, 
bölcsődét építettünk. Bővítettük, illetve felújí-
tottuk a Művelődési Központot, a Polgármeste-
ri Hivatalt, az általános iskolát, új egészségköz-
pontot hoztunk létre. Folyamatosan törekszünk 
az energiatakarékos megoldások alkalmazásá-
ra, a sportcsarnokban és a bölcsődében napkol-
lektorok működnek, de a műanyag nyílászárók, 
homlokzati szigetelések mind-mind a takaré-
kosságra törekvést mutatják.

Tökölön szorgalmas,     
vendégszerető emberek élnek

Hoffman Pál
Tanár, szaküzemgazdász. Koráb-
ban válogatott kézilabdázó, majd 
edző és sportvezető. A Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszt, 
a Hazáért Emlékérem és a Polgár-
mesteri Ezüstlánc kitüntetettje. 1990 
óta polgármester. A legnagyobb 
elismerés számára a tököliek immár 
25 éve tartó bizalma. Nős, két gyer-
mek édesapja.A Summerfest nemzetközi folklórfesztivál és népművészeti vásár

A környék egyik legrégebbi települése Pest megye délnyugati részén, a Csepel-szigeten, a Duna főága mellett 
fekszik, határa a Kis-Dunáig terjed. Hoffman Pállal, Tököl polgármesterével, aki immár 25 esztendeje tölti be 
hivatalát, a kisváros mindennapjairól, örömeiről és gondjairól beszélgettünk.

− A városmag rehabilitációs programja lát-
ványos eredményeket hozott. De mi a helyzet a 
külső városrészekkel? Rendelkeznek-e fejlesztési 
elképzelésekkel, netán kész akciótervekkel?

− Rengeteg még a feladatunk, de a város 
arculata ma már hasonlít egy osztrák vagy né-
met kisvároséhoz. Tehát, amit 1990-ben célként 
megfogalmaztunk magunknak, azt az elmúlt 25 
évben elértük. A teljes közművesítést elvégeztük, 
az intézményeink európai színvonalúak, a park-
jaink, emlékhelyeink egyedi hangulatot adnak a 
városnak. A városi cím elnyerésével felgyorsul-
tak a fejlesztések. Nagy léptékű, több milliárdos 
beruházások valósultak meg Tökölön. A térségi 
szennyvíztisztító bővítése és korszerűsítése 1,7 
milliárd forintba, az 5101-es számú út felújítá-
sa 1,1 milliárdba került. A Városközpont Reha-
bilitációs Program szintén egymilliárd forintos 
beruházást jelentett, s tizenkét helyszínen nyolc 
épületet érintve látványos városképi változást 

eredményezett. Természetesen ismerjük a külső 
városrészekben élők igényeit, és rendelkezünk 
konkrét fejlesztési tervekkel is. Költségveté-
si forrásból azonban nem tudunk nagy léptékű 
beruházásokra vállalkozni, ezért a pályázati le-
hetőségek maximális kihasználására törekszünk. 
Komoly tájékoztató és egyeztető feladat annak 
elfogadtatása, hogy a városi költségvetésből 
biztosítsuk a pályázatok saját forrását, s így a 
városban felhasználható összegeket nagyságren-
dekkel megnövelhessük. Igaz, nem mindig ott, 
ahol a legnagyobb szükség lenne rá, hanem ahol 
a pályázati kiírás a felhasználást lehetővé teszi.

− A településen és a környéken élők kenye-
rét évszázadokon át a mezőgazdaság adta. 
Megmaradt-e vagy esetleg erősödött-e ez a 
fajta potenciál, illetve lassan felzárkózik-e a 
mezőgazdaság mellé az ipar is?

− A város vezetői magukénak érezték a 
mezőgazdasági tulajdonrendezés feladatait, 
és így a kárpótlási, részaránytulajdoni és tagi 
igények rendezésében is komoly szerepük volt. 
Büszkén emlegetjük, hogy az itteni földek tö-
köli családok tulajdonába kerültek, s az 1600 
hektárt teljes egészében megművelik. A koráb-
bi téeszek helyett 5-6, növénytermesztéssel és 
állattenyésztéssel is foglalkozó mezőgazdasági 
vállalkozó tulajdonolja, illetve bérli a területe-
ket, de akadnak kisebb családi gazdaságok is. 
Világszínvonalú, 300 marhából álló tehenészet 
is működik Tökölön. A helyi adóbevételeket 
tekintve az ipar és a szolgáltatás ma már je-
lentősebbek, mint a mezőgazdaság. Sikeres, 
nemcsak itthon, hanem külföldön is elismert 
színvonalú cégek öregbítik a város hírnevét.

− A város évről évre visszatérő kulturális 
programjai közül mely rendezvényeikre a leg-
büszkébbek?

− Tököl legjelentősebb, legismertebb kultu-
rális programja az augusztusi Summerfest, ame-
lyet Százhalombattával és Ráckevével közösen 
szervezünk már húsz éve. Büszkék vagyunk rá, 
hogy visszatérő vendégeink vannak, s hogy nem 
fogy a lelkesedése a hatalmas szervezőmunkát 
végző tökölieknek sem. Jelentős események 
még a Tököli Lovas Napok és a Városi Sport-
csarnokban zajló országos sportversenyek is. 
Valamennyi rendezvényünk fontos a számunk-
ra, mert országszerte erősítik Tököl jó hírét.  

»Látványos a változás az 
intézményrendszerben 
és a város arculatában. 
Sportcsarnokot, uszodát, 
bölcsődét építettünk.«
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Néhány esztendeje a község vezetése úgy 
döntött, hogy pályáznak a városi rangra. Mint 
Schulcz József polgármestertől megtudtuk, dr. 
Trócsányi András, a Pécsi Tudományegyetem 
Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszéke 
vezetőjének segítségével 2013-ban elkészítet-
ték a pályázati anyagot, s még abban az évben 
Újhartyán megkapta a városi rangot. A hagyo-
mányaira büszke város egyébként éppen tavaly 
ünnepelte a svábok betelepedésének 250. év-
fordulóját, amely előtt a Grassalkovich téren 
emlékmű tiszteleg.   

A polgármester elmondta, hogy a várossá 
válást a településen lakók közös sikerének tart-

Újhartyán lakói büszkék a városi rangra 

Betelepülés emlékmű a Grassalkovich téren

A fővárostól bő 40 kilométerre, az 
M5-ös autópálya dabasi leágazá-
sánál található Újhartyán Pest me-
gye legősibb települései közé tar-
tozik. Az alig háromezres község 
várossá avatása 2013-ban tör-
tént. Erről, és a hartyáni emberek 
közösségteremtő erejéről Schulcz 
József polgármester mondta el 
gondolatait.

ja, a lokálpatriotizmus, a szülőhely szeretete és 
a közösségi összefogás jutalmának.

Újhartyánban befejeződött az ivóvízmi-
nőség-javító beruházás, a Kakuccsal közös 
szennyvíztisztító telep bővítése és korszerű-
sítése éppen a napokban ért véget. A hartyáni 
gyerekek hároméves koruktól tanulhatnak né-
metül, és a városvezetés tervei között szerepel 
a kéttannyelvű általános iskola mellett egy ha-
sonló középiskola létrehozása is. 

Ehhez és az egyéb városfejlesztési projek-
tekhez arra van szükség – folytatta gondola-
tait a polgármester −, hogy az önkormányzat 
szigorú pénzügyi feltételek mellett dolgozzon. 

Csak ezáltal válik lehetővé az, hogy stabilan 
működhessen a település, illetve a fejleszté-
sekre is elkülöníthessenek pénzforrásokat. 
Schulcz József elmondta, hogy naprakész és 
nagyon felkészült munkatársakkal dolgozhat 
együtt. Fontosnak tartja, hogy Újhartyánban az 
önkormányzati és a vállalkozói tőke, ha kell, 
összeadódik. Így működtetnek például egy 
közös településfejlesztési kft.-t, amely egye-
bek mellett egy bevásárlóközpont és a fiatalok 
számára szórakozási lehetőséget nyújtó klub 
létrehozását tervezi. 

Végezetül a polgármester a hagyományos 
újhartyáni kulturális programok közül kiemelte 
a városnapot, valamint az őszi Hartyánfesztet, 
amely a sváb gasztronómia ünnepe, ahol a he-
lyi civilszervezetek és baráti társaságok főznek 
autentikus sváb ételeket a helybélieknek és az 
idelátogató vendégeknek is. 

Velük mindig talpon marad!
A közel húsz éve alakult Podiart Kft. 
cégvezetője, dr. Kökényesi Imre el-
mondta, a cég alapításakor azt a célt 
tűzték maguk elé, hogy megnyugtató 
segítséget nyújtsanak a lábproblémák-
kal küzdőknek. Ennek érdekében 
kidolgoztak egy számítógépes talpvizs-
gálati módszert, és ehhez kapcsolódva 
megteremtették az egyedi talpbetétek 

gyártásának kisüzemi feltételeit.  Maga 
a módszer annak idején világújdonság-
nak számított, a mai napig szabadalmi 
védelem alatt áll.

A diagnosztikus vizsgálat során 
a páciens egy üveglapra áll, amelyen 
aztán megjelenik a talpak úgynevezett 
nyomásponti képe. Ezt digitális ka-
merával rögzítik, majd számítógépbe 
viszik, ahol egy speciális program se-
gítségével megtörténik az egyedi kor-
rekciós talpbetét megtervezése, majd 
műhelyükben annak elkészítése.

Idehaza ma már közel száz he-
lyen alkalmazzák a módszerüket, de 
ugyanezt teszik külföldi partnereik is 
Szerbiától Svédországig és Ausztráliától 
Új-Zélandig. 

Manapság szabadidejükben renge-
tegen futnak, mozognak, sportolnak 
az emberek. A Podiart Kft. kidolgozott 
egy minden tekintetben újdonságnak 
számító futópados vizsgálati módszert, 
amelynek segítségével bárkinek ki tud-
ják választani az alkatának megfelelő 
sportcipőt, s amennyiben szükséges, a 
speciális talpbetétet is elkészítik.

 +36-1-297-6061, www.podiart.hu

- Esküvők
- Rendezvények
- Konferenciák
- Hotel
- A’la carte étterem
- Napi menü
- Ételkiszállítás
- Kávézó
- Fagyizó
 

Elérhetőségek:
www.falukozpont.hu
info@falukozpont.hu
+3629372572
+36304434523
+36306765343

Hotel Faluközpont Újhartyán
Dél-Pest megye legnagyobb rendezvény és konferencia központja

Schulcz József
1972-ben született Budapesten, de 
Újhartyánban nőtt fel. Szombathe-
lyen, a Berzsenyi Dániel Tanárkép-
ző Főiskolán végzett történelemta-
nárként, majd pénzügyvállalkozás 
szakon is abszolutóriumot szerzett. 
Korábban televíziózással és adóta-
nácsadással egyaránt foglalkozott. 
2006 óta Újhartyán polgármes-
tere.



Pest megye 2015 17

− Hogyan jellemezné a város gazdaságát?
− Városunkat Budapest határától mindössze 
húsz kilométer választja el, az M0-ás autó-
út néhány perc alatt elérhető tőlünk. 2019-ig 
pedig bekapcsolódunk az országos gyors-
forgalmi úthálózatba is, köszönhetően a 4-es 
számú elkerülő autóút megépítésének. Monor 
gazdaságát alapvetően meghatározza, hogy 
szolgáltatásaival részben a környező települé-
sek lakosságát és vállalkozásait is kiszolgálja. 
A város gazdaságának fejlődéséhez jó alapot 
szolgáltat kiterjedt pénzügyi és szolgáltató 
szektora, ugyanis Monoron öt pénzintézet, va-
lamint számos biztosító és pénzügyi területen 
működő vállalkozás is található. Történelmi-
leg úgy alakult, hogy a monori aktív korúak 
háromnegyede ingázik, nem helyben vállal 
munkát, hanem Budapesten vagy az agglome-
rációban. A jó minőségű lakókörnyezet biztosí-
tása az önkormányzat fontos feladata, de nem 
szeretnénk, ha „csupán” alvóváros maradnánk. 
A helyi lakossággal és a vállalkozókkal közös 
érdekünk a monori gazdaság élénkítése, ame-
lyet ma a családi és a mikrovállalkozások jel-
lemeznek. 

− Monor járási székhely. Milyen pluszfelada-
tokat jelent ez a város számára?

− A térség közigazgatási feladatait is jórészt 
Monor látja el a település központjában lévő 
intézményekkel. Többek között az okmányiro-
dával, a rendőrkapitánysággal, a bírósággal és 
az ügyészséggel, a katasztrófavédelmi igazgató-
sággal, a főállatorvosi, a népegészségügyi és a 
földhivatallal. Továbbá a Járási Hivatal területi 
szakigazgatási szerveivel, valamint az idén át-
adott kormányablakkal.

Monor új városvezetése    
épít a település hagyományaira

Dr. Zsombok László
1977-ben született, azóta Monoron 
él. Jogi és politológus diplomákat 
szerzett. Mielőtt a város szolgálatá-
ba állt, ügyvédként és vállalkozóként 
dolgozott. Több mint tíz éve tagja a 
helyi képviselő-testületnek, 2014 
óta a város polgármestere. Két le-
ánygyermek édesapja. Szabadide-
jében folyamatosan bővíti szakmai 
ismereteit, és szívesen sportol.A monori városháza épületében annak idején a főszolgabírói hivatal működött

Monor a Duna-Tisza közén, az Alföld, illetve a délkelet-pesti agglomerá-
ció határán fekvő, 18.300 lakosú város. Már a XIX. században központi 
szerepet töltött be a térségben, 1886 óta a Monori járás központja. A 
település mindennapjairól dr. Zsombok László polgármester számolt be 
magazinunknak.

− Monor pincefaluja messze földön híres. A 
környéken található szőlőterület a borkultúra 
felvirágoztatását sejteti…

− Monoron a szőlő- és bortermelésnek több 
évszázados a hagyománya. A Monori Pince-
faluban közel 1000 pince található, és ez nem 
csupán Magyarországon, hanem Európában is 
egyedülálló. A borpincék zöme egyedi igénye-
ket szolgál, azonban egyre többen vannak olya-
nok, akik felkészültek a borturizmus lehetősé-
geire, az igényes vendéglátásra. Az Ezer Pince 
Szőlészeti és Borászati Tanösvényen játékos 
keretek között ismerkedhet meg az idelátogató 
a hazai szőlészet és borászat alapismereteivel, a 
hungarikum szőlőfajtákkal, valamint a Monort 
körbeölelő természeti értékekkel. A kulturált 
borfogyasztási szokások terjesztése érdeké-
ben, civil kezdeményezésre indult el két éve a 
Monori Bortárs Filmfesztivál és Fotóverseny. 
Ha jó levegőn szeretné valaki az idejét szép 
környezetben, gasztronómiai élményekkel és 
finom borokkal eltölteni, akkor Budapestről 
vagy az agglomerációból sem kell messzire 
mennie, nálunk mindezt megtalálja. 

− Milyen a város kulturális élete?
− A kulturális programjaink motorja a Viga-

dó Kulturális és Civil Központ. Az egyházak és 
a civilszervezetek közreműködésével az év min-
den időszakában sokrétű szórakozási lehetősé-
get kínál. Ilyen júniusban a 22 magyar borvidék 
legjobb borait bemutató Borvidékek Hétvégéje, 
valamint az augusztusi Új Kenyér Fesztivál, de 
most, az adventi hétvégéken szervezett progra-
mok is sok érdeklődőt vonzanak. Komolyzené-
ben kifejezetten erősek vagyunk, de vannak jó 
színházi előadásaink, neves előadóművészeket 

hívunk meg, és büszkék vagyunk a néptáncos 
hagyományainkra is. Az új esztendő is gazdag 
programkínálattal indul. Hagyományosan ja-
nuár második hétvégéjén rendezzük meg újévi 
koncertünket a Vigadóban, minden esztendőben 
más és más zenei stílus jegyében. 2016-ban a 
népzene lesz a főszereplő. 

− Mindehhez partnerek a város polgárai?
− A monoriak vendégvárók és vendégsze-

retők, és a programok szervezőivel együtt 
felkészültek a vendégek fogadására. Büszkék 
városukra, az egyre színesebb kulturális életre, 
a pincefalura, a megújuló közterületekre, a sok 
parkra, játszótérre és a várost körülvevő szép 
természeti környezetre. A város vezetése min-
dent megtesz azért, hogy egy pezsgő, élhető 
és a vállalkozások számára is vonzó városkép 
alakuljon ki Monorról. Szeretnénk, hogy olyan 
várossá váljunk, ahol a helyi lakosok elmond-
hatják majd: jó itt élni Monoron!

A városi uszoda látványos belső tere

December 5-én, szombaton, 15.30-kor nyílik meg 
a szabadtéri jégpálya a városi sporttelepen. Az 
ünnepélyes megnyitó szervezői valamennyi kor-
osztályra gondoltak. A Csillag születik című tele-
víziós vetélkedőből ismert Kovácsovics Fruzsina 
elsősorban a gyerekeket várja koncertjére, míg 
Muri Enikő és Vikidál Gyula fellépése minden bi-
zonnyal a felnőtteket is a színpad közelébe csalja. 
A jégpálya megnyitását kísérő zenei programot a 
népszerű SuperStereo zenekar koncertje zárja.

Korizni jó!
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− 2014-ben vette át a város vezetését. Milyen 
örökséget kapott? 

− Fót jó adottságokkal rendelkező város. 
Komoly előnyökkel jár, hogy a fővárostól 
csupán 8-10 kilométerre fekszik, ennek azon-
ban vannak hátrányai is. A munkanélküliség 
alacsony, de Pest megyei település lévén nem 
tudunk pályázatokon részt venni, és ebből 
adódnak az elmaradásaink. A kormányzati 
intézkedések jóvoltából ez a probléma hama-
rosan megoldódik. Javított a lehetőségeinken 
az adósságkonszolidáció, az iskolák átadása is. 
Feltett szándékom, hogy mindent megtegyek 
a városért, amelyben születtem, és amelyik 
1800-ig visszamenőleg az őseim otthona. 

− Fót nevét sokáig a gyermekvárosról ismer-
ték. Mit jelent ma a város életében? 

− A Károlyi Gyermekközpont – ez a gyer-
mekváros jelenlegi neve – 44 hektáros terület, 
szinte város a városban. 1957-ben hozták létre 
a Károlyi-kastély parkjában. Csúcsidőszaká-
ban 1100 gyereknek adott otthont, ma 110-en 
lakják. A gyermekközpont vezetői új funkció-
kat kerestek a kiürülő intézménynek, így ala-
kították ki itt a kísérő nélkül Magyarországra 

Fót olyan kisváros,      
ahol a családok otthonra lelnek

Bartos Sándor
1949-ben született Fóton, szülei, sőt 
a nagyszülei is gazdálkodók voltak. 
A rendszerváltás óta folyamatosan 
részt vesz a helyi közéletben, ahol 
különböző feladatokat látott el. 
Több mint húsz esztendeje tagja 
a település képviselő-testületének, 
2006 és 2014 között Fót alpolgár-
mestere, a tavaly márciusi időközi 
helyhatósági választás óta pedig a 
város polgármestere.

Fót szeretné megőrizni a kisvárosi 
hangulatát, és erősíteni a csalá-
dias jellegét. Bartos Sándor pol-
gármester azt mondja, mindent 
megtesznek, hogy ledolgozzák az 
elmúlt évek elmaradt fejlesztései-
ből eredő hátrányokat, és elérjék: 
az itt lakók ne csak szálláshelyük-
nek, hanem valódi otthonuknak 
tekintsék a várost.

A katolikus templomot Ybl Miklós tervezte

érkező kiskorú migránsok szálláshelyét is. 
Nyáron nagyon sokan voltak, most minimális 
a létszámuk. Fótnak az lenne jó, ha a gyermek-
központ és a város elkülönülése oldódna, és 
ezért mindent meg is teszünk.

− A város honlapján azt írja, nem törnek 
nagyvárosi babérokra, sokkal inkább szeretnék 
az emberi léptéket megőrizni. Mit ért ezen, és 
mit tesznek ennek érdekében?

− Élhető kisvárosi környezetet szeretnénk 
biztosítani az itt élőknek. Utak, járdák, játszó-
terek építését, az egészségügyi szolgáltatások 
bővítését tervezzük. A bölcsődei és óvodai fé-
rőhelyeket biztosítjuk, a helyi buszjárat ingye-
nes. Szeretnénk erősíteni a közösségérzetet. A 
legtöbben Budapestre járnak dolgozni. Azt kell 
elérnünk, hogy amikor délután hazaérnek, érez-
zék is itthon magukat, vagyis kínáljon nekik a 
város olyan környezetet, olyan fizikai és kultu-
rális szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek az 
igényeiknek. A legfontosabb pillér a család, arra 
szeretnénk az erős közösségeket felépíteni.

− Célul tűzte a városvezetés elé a reformkor 
pezsgő kulturális életét megalapozó szellemi-
ség felélesztését. Ehhez milyen lépésekre van 
szükség?

− Fót a reformkorban központi szerepet 
játszott, ide jártak nagyjaink, Vörösmarty, 
Czuczor vagy Fáy András, akinek a Somlyó 
oldalában álló présházában az akkori szellemi 
elit találkozóin a korszak sok fontos terve, esz-
méje megszületett. Szeretnénk ezt elérhetővé 
is tenni a hagyatékok összegyűjtésével, faluház 
létrehozásával. Turisztikai és idegenforgalmi 
politikánkat Fót történelméből keletkeztetjük. 
Az első lépés a művelődési ház felújítása volt. 
Szoborparkunkban a Károlyi István-szobor el-
készült, Apponyi Franciska szobrát 2016. már-
cius 15-én avatjuk fel. Tervezzük szabadtéri 
színpad kialakítását is. Rövidesen újraindul a 
rendszeres termelői piac, ami a közösségi, tár-
sadalmi élet felpezsdítését is szolgálja. 

− Ejtsünk szót a most folyó vagy tervezett 
fejlesztésekről is!

− A beruházásokhoz igen nehéz forrást ta-
lálni, az elmúlt négy évben csupán 324 millió 
forint pályázati pénzhez jutottunk, miközben a 
hasonló nagyságú települések ennek a többszö-
rösét le tudták hívni. Ezen szeretnék változtatni. 
Fontos, hogy legyenek készenlétben terveink, 
hogy a lehetőségekre azonnal tudjunk reagál-
ni. Egy ciklus alatt négy játszóteret építettünk, 
ezeket is szeretnénk továbbfejleszteni. Az utak 
felújítása során átépítjük a csapadékvíz-elve-
zető rendszereket is, mert a nagyobb esőzések 
a településen örökösen problémát okoznak. A 
2014-től 2020-ig kidolgozott programunkban 
a járda- és kerékpárút-építés is fontos szerepet 
kap, továbbá intézményeinket az energiahaté-
konyságot szem előtt tartva újítjuk fel. Több, 
a nagy átmenő forgalmat kezelő, csillapító 
tervünk is van, a legfontosabbak közé sorolom 
az elkerülő út építését. És nem utolsósorban 
figyelmet fordítunk parkjaink rendbetételére, 
karbantartására, a város csinosítására is. 

− Végezetül tegyünk egy virtuális sétát 
Fóton! Mi az, amit semmiképpen sem szabad 
kihagynia az ide érkezőnek? 

− Az Ybl Miklós tervei alapján épült kato-
likus templomunkat, amiről bátran mondha-
tom, hogy világhírű épület, továbbá a Németh 
Kálmán Emlékházat, a Károlyi-kastélyt, a Fáy 
Présházat, a fóti tavunkat és a Somlyót, ami 
nemcsak természetvédelmi terület, de a védett 
fóti boglárka nevű lepke lakóhelye is. 

A klasszicista stílusban épült Károlyi-kastély Fót egyik híres nevezetessége
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− A település változatos történelmének ismereté-
ben mi vezetett el a városi rangig?

− Egy város mindig is nagyobb eséllyel ju-
tott kormányzati és pályázati forrásokhoz, mint 
a falvak és a községek. Ez volt talán a legfon-
tosabb motiváció, ami miatt Kistarcsa törekedett 
azoknak a paramétereknek a megteremtésére, 
amelyekkel kiérdemelhető a várossá nyilvánítás. 
Természetesen az itt élők személyes érdeke is ez: 
régi település vagyunk, jelentős történelmi múlt-
tal, s tudjuk, hogy a városi rang másfajta minősé-
get jelent. Több lehetőséget teremt ahhoz, hogy 
a városvezetés minőségi szolgáltatásokat nyújt-
hasson a polgárainak. Úgy gondolom, hogy az 
intézményeinken is egyre inkább látható a város-
sá válás jótékony hatása. Kistarcsán folyamato-
sak az energetikai fejlesztések, javul a szolgálta-
tások minősége, növekednek a családi napközis, 
az óvodai és az iskolai férőhelyek. Szépülnek a 
köztereink, s nagy büszkeségünkre a környék 
rendezvényközpontjává váltunk. 

− Lezárult-e a Kerepessel közös ivóvízmi-
nőség-javító beruházás, és ha igen, milyen 
eredménnyel?

− A beruházás elkészült, s a végelszámolá-
si fázisban tart a kiíró szervezettel, beindult a 
tesztüzem. Ez egy sikeres projekt volt. Persze 
el kell telnie még egy-két évnek ahhoz, hogy 
bátran kimondhassuk, hogy „igen, ezt a projek-
tet lezártuk”. 

− A 12 ezres kisváros életében mit jelent a 
főváros közelsége?

− E szomszédságnak akadnak pozitív és ne-
gatív vonzatai is. A pozitív hatás elsősorban az, 
hogy könnyebben lehet munkát találni, mint az 
ország számos egyéb kistérségében. Jó a köz-

Kistarcsa nyugodt légkörben     
évről évre gyarapodik

Juhász István
1987-ben született Kistarcsán. A 
gödöllői Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium elvégzése után az Eöt-
vös Lóránt Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán szerzett 
politológus diplomát. 2009, azaz 
22 éves kora óta a város alpolgár-
mestere. Szabadidejében szívesen 
sportol, érdeklődési körébe tartozik 
a politika és a színjátszás. 

Kistarcsa idén ünnepelte várossá válásának tízedik évfordulóját. Ennek 
apropóján ültünk le beszélgetni Juhász Istvánnal, aki immár hetedik éve, 
22 éves kora óta – a képviselő-testület legfiatalabb tagjaként – a pénz-
ügyekért, a településfejlesztésért és a pályázatokért felelős alpolgármes-
tere a városnak.

lekedés, s hozzánk közel, Budapest peremén 
aktív és jól prosperáló multinacionális ipari 
és kereskedelmi cégek működnek. Ám bizo-
nyos értelemben ez egyúttal hátrányt is jelent, 
ugyanis igen nehéz a helyi vállalkozásoknak a 
dolga, hiszen a nagy multik közelsége nehe-
zebbé teszi a kiskereskedők helyzetét.

− A közeljövőben terveznek-e újabb beruhá-
zásokat?

− A kerékpárút-hálózat kiépítésében szeret-
nénk összefogni a környező településekkel, a 
tárgyalások már megkezdődtek. Pályáztunk egy 
tornacsarnok építésére, amely az uszodánkhoz 
kapcsolódva valódi sportcentrumot alkot majd, 
és megoldja a jelenlegi tornateremgondjainkat. 
De pályázunk bölcsődeépítésre és a közintéz-
ményeink energetikai korszerűsítésére is. Sze-
retnénk folytatni az út- és a járdaépítéseket. S 
ha mindezen terveink megvalósulnak, akkor a 
legvégén szeretnénk az önkormányzat épületét 
is felújítani, szintén pályázati pénzekből. 

− Kistarcsa hogyan tehető vonzóvá az itt élő 
fiatalok számára?

− Az alvóvárosi lét ellen egyebek mellett 
úgy lehet küzdeni, hogy megteremtjük azokat 
a közösségi helyeket, szórakozási lehetősége-
ket, amelyek miatt itthon maradnak a fiatalok 
esténként és a hétvégeken. Várossá válásunknak 
éppen ez az egyik legszembetűnőbb jele. Emlék-
szem arra, amikor még alig vettek részt az itteni 
rendezvényeken, például nem volt könnyű meg-
szervezni egy-egy bált vagy bármilyen egyéb tár-
sas összejövetelt. Ez mára teljesen megváltozott. 
Évről évre mind több a vonzó rendezvényünk, 
és közülük nem egyre már külföldről is érkeznek 
vendégek. A teljesség igénye nélkül hozom fel 

példaként a gasztrokulturális rendezvényeinket, 
a böllér-, a kakasfőző és a görhönyfesztivált. 
Ezek mindegyike megmozgatja az egész várost, 
mégpedig nem csupán az adott esemény napján 
vagy napjaiban, hanem jóval korábban: vállal-
kozók, civilszervezetek és családok is szívesen 
vesznek részt városi programjaink szervezésé-
ben, előkészítésében. De ugyanez vonatkozik 
az egyéb kulturális és sportprogramjainkra is. Jó 
példája lesz ennek a közelgő Mindenki karácso-
nya című hagyományos rendezvényünk, amely 
a terveink szerint jövőre halászléfőző-verseny-
nyel is kiegészül, sőt alkalmi műjégpálya is várja 
majd a gyermekeket és a szüleiket.

Különleges lehetőséget kínál Kistarcsa város-
vezetése a polgárainak. A BME Urbanisztikai 
Tanszékével karöltve közösségi tervezésre csá-
bít fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Kistarcsa 
főterét, az Ifjúság teret a közösségi tervezés 
módszerével szeretnék átalakítani, megújítani. 
Ez azt jelenti, hogy a különböző városi fórumo-
kon, ötletbörzéken, illetve az adott Facebook-
csoport online felületén megjelenő elképzelések 
alapján az egyetem urbanisztikai szakemberei 
készítik el a látványterveket. 

Legyen saját főtered!

Az Ifjúság téri kettőskereszt

Egy-egy koncert megmozgatja a kisváros fiataljait
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− Az önkormányzatiság tekintetében mi válto-
zott az elmúlt huszonöt évben?

− A személyes véleményem szerint napja-
inkra az önkormányzatok feladatai fokozatosan 
csökkentek, a megmaradtakra viszont a források 
nem mindig elegendőek. Annak nem vagyok el-
lene, hogy szigorúbban ellenőrizzék az önkor-
mányzatokat, hiszen jó néhány településen nem 
volt megfelelő a gazdálkodás, ám azt fontosnak 
tartanám, hogy az önkormányzatok a saját for-
rásaikat szabadon használhassák fel.  Nehéz úgy 
motiválni egy városvezetést, ha a bevételeiből 
állami feladatokat kell finanszíroznia. Emiatt 
sok önkormányzat kényszerül többletadók ki-
vetésére. Jövőre már Gödöllőn is szükségessé 
válik az, hogy a lakosság is hozzájáruljon első-
sorban az infrastrukturális fejlesztésekhez. 

− Miből tevődnek össze a város bevételei?
− Gödöllő gazdasága hasonló a Közép-Ma-

gyarország Régió gazdaságához, azaz erősebb, 
mint az országos átlag, hozzávetőlegesen a 
kétszerese annak. A munkanélküliség négy 
százalék körüli, ezek tehát jó adatok. A bevé-
teleink nagy részét az idetelepült iparvállalatok 

Gödöllő büszke a történelmi    
és kulturális értékeire

Gémesi György
1956-ban született Budapesten. A 
SOTE-n szerzett diplomát. A Magyar 
Vívószövetség alelnöke (1992–
1998), majd elnöke (1998–2008) 
volt. A Magyar Olimpiai Bizottság 
alelnöki tisztét is betöltötte (2000–
2009), később pedig az ötfős el-
nökség tagja lett (2012). 2009-től 
a Nemzeti Sportszövetség elnöke. 
1990-től Gödöllő polgármestere.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Gödöllő főterén áll, a Királyi Kastély szomszédságában

A parkok, kertek és ligetek városában együtt van minden, ami egy hangulatos sétát változatossá és izgalmassá 
tehet: neves szülöttei, lakói és a szentek szobrai mellett örök emberi értékeket szimbolizáló jelképekre is buk-
kanhat a látogató. Gödöllő 1990 óta hivatalban lévő polgármesterétől, Gémesi Györgytől kértünk interjút.

adják iparűzési és építményadó formájában, az 
utóbbi a nem lakás céljára szolgáló építmények 
után fizetendő. Ehhez jön hozzá a telekadó, 
amelyet a beépítetlen területek után fizetik az 
állampolgárok, illetve a gépjárműadó negyven 
százaléka. Az idegenforgalmi adóból egyelőre 
kevés a bevételünk.

− A turizmus területén milyen lehetőségei 
vannak Gödöllőnek?

− Az idegenforgalom fejlesztése nem első-
sorban az adóbevételeink növelése szempontjá-
ból fontos, hanem inkább a munkahelyteremtés 
okán. A Grassalkovich-kastélyon kívül szép 
számmal léteznek egyéb turisztikai látványos-
ságaink is, továbbá vonzó kulturális progra-
mokkal és a környék kirándulási lehetőségeivel 
várjuk az idelátogatókat. Az elmúlt években a 
kulturális, a sport-, a konferencia- és a vallási 
turizmus szerencsére fokozatosan erősödött. Az 
utóbbit illetően elég, ha csupán a máriabesnyői 
kegytemplomot említem. A Szent István Egye-
tem hallgatóinak egy része Gödöllőn lakik, s ők 
természetesen igénybe veszik a város szolgál-
tatásait. Egyébként maga az egyetem komoly 
tudományos bázist, egyfajta hozzáadott értéket, 
többlettőkét jelent a városnak.

− 2008 óta a város több mint egymilliárd 
forintot költött a sportlétesítményeire, s ennek 
közel a háromszorosába kerül majd a tervezett 
versenyuszoda. 

− Az uszoda tervpályázatának idén őszre el 
kellett volna készülnie, ám a tervezés még nem 
fejeződött be.  Maga az építkezés állami beru-
házásból fog megvalósulni. Az új vizes sport-
centrum átadása 2018-ra várható. Egyébként 
az elmúlt esztendők során mi akkor építettünk, 

korszerűsítettünk vagy bővítettünk sportléte-
sítményeket, amikor azokra lakossági igény 
mutatkozott. Éppen ezért a kihasználtságuk 
gyakorlatilag százszázalékos. Éppen most fe-
jeződött be az egyik általános iskola szabadtéri 
sportpályájának felújítása.  

− Gödöllőt szokás zöldvárosként is emle-
getni...

− Városunk 54 százaléka zöldterület, és 
ez nem csökkent az elmúlt huszonöt évben. 
Gödöllő levegője az ötödik legjobb a hazai 
városok mezőnyében. Az ökoprogram kereté-
ben nemrég zárult le a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése, ami másfél milliárdos beruhá-
zás volt. Az ökoprogramot egyébként folytat-
juk tovább, a megújuló energiák tekintetében 
szeretnénk végiggondolni a lehetőségeinket, s 
nem csupán az intézményeink, hanem a városi 
tömegközlekedés tekintetében is. 

− Jövőre lesz ötvenéves a város. Mivel ké-
szülnek a kerek születésnapra?

− A jubileumhoz kapcsolódva számos kul-
turális rendezvényt tervezünk, ám a végleges 
programon még dolgozunk. Azt gondolom, ha 
visszatekintünk az elmúlt ötven esztendőre, 
amelyből huszonötöt polgármesterként élhet-
tem meg, akkor sok mindenre büszkék lehe-
tünk. A városvezetés célja továbbra is az, hogy 
Gödöllő élhető, barátságos és békés kisváros 
legyen, egyfajta kulturális centrum a főváros 
közelében, amely nyitott és befogadó.

A Királyi Várót 2011-ben újították fel

Gödöllő igen gazdag kulturális életének több 
rendezvénye is évről évre megidézi a város 
történetének egy-egy fontos eseményét. Az An-
tal-napi Vigasságok és a Barokk Kastélynapok 
a kastélyt építtető Grassalkovich Antal szemé-
lyére, a Barokk Hétvége pedig Mária Terézia 
királynő itteni látogatására emlékezik. A kirá-
lyi korszakra és a magyarok szeretett Erzsébet 
királynéjára az Ibolya Nap, a Koronázási Hét-
vége, a Vadásznap és az Adventi Kastélynapok 
rendezvényei utalnak. A Királyi Kastély csodá-
latos díszterme és lovardája ad méltó helyszínt 
a Nemzetközi Hárfafesztiválnak és a Liszt Fesz-
tiválnak, a Barokk Színház előadásai pedig az 
operarajongók körében kedveltek. 

Kulturális barangolások
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− Az elmúlt esztendők a folyamatos felújítás 
jegyében teltek. Az idei évre maradt-e még fel-
adat?

− 2015-ben a kastélyépület egészét átfogó 
rekonstrukciós munkánk nem volt, ám a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. segítségével 
megkezdődött egy évszázados kőkerítés rend-
betétele, s megújult a kastély mellett található 
pálmaház. A park idén is tovább szépült, a kert-
építészeti munkákkal évről évre folyamatosan 
haladunk. Nagyobb rekonstrukciós projektre 
egyelőre nem gondolhatunk, hiszen köztudott, 
hogy európai uniós pályázati forrásokhoz Pest 
megye a régiós státusza miatt nehezebben jut 
hozzá. A további felújítási munkákhoz kor-
mányzati támogatásra lesz szükségünk.

− Az előző évekhez hasonlóan az intézmény 
2015-ös programkínálata is rendkívül gazdag 
volt. Kérem, emeljen ki az évről évre visszatérő 
programok közül kettőt, melyeknek átütő sikere 
volt…

− Ha csupán az októberi kínálatból választok, 
a XVII. Nemzetközi Hárfa Fesztivál és a XIV. 
Liszt Fesztivál híre átlépte az országhatárokat. 
Ám muszáj még megemlítenem, hogy a Magyar 
Állami Operaházzal kötött együttműködésünk 
keretében november végén négy alkalommal 
is előadták Barokk Színházunkban az operaház 
művészei Haydn Élet a Holdon című operáját, 
hatalmas sikerrel. Ókovács Szilveszter főigaz-
gató úrral jövőre ismét négy operaelőadást ter-
vezünk itt Gödöllőn, s ezt a hagyományt folytat-
ni szeretnénk a következő években is.

− A következő napokban, hetekben nagy 
lesz a sürgés-forgás a gödöllői kastély patinás 

Egyre többen látogatják    
a Gödöllői Királyi Kastélyt

Gönczi Tibor
1971-ben született Debrecenben. 
Angoltanári oklevelét Miskolcon, 
néhány évvel később közgazdász 
diplomáját pedig Budapesten ab-
szolválta. Éveken át a versenyszfé-
rában dolgozott, a reklám és a 
média különböző területein. Tíz éve 
a kastély munkatársa, 2010 decem-
bere óta az igazgatója. Nős, két 
gyermek édesapja.

Hazánk egyik legnagyobb alapterületű barokk kastélyát Grassalkovich I. Antal gróf építtette

A barokk kastély történelmi tradí-
ciói, gazdag programkínálata és 
egyedülállóan reprezentatív belső 
terei okán hazánk egyik legvon-
zóbb kulturális intézménye. Gönczi 
Tibort, a Gödöllői Királyi Kastély 
ügyvezető igazgatóját arra kértük, 
hogy beszéljen olvasóinknak a kas-
tély hagyományos és újdonságnak 
számító programjairól. 

falai között. Milyen programokkal várják a kö-
zönséget?

− Az adventi időszakra az idén is igazi kö-
zönségcsalogató programokkal készülünk. De-
cember 5-én Bogányi Gergely, Szabadi Vilmos 
és Onczay Csaba ad ünnepi koncertet, s Gödöl-
lőn ekkor lesz hallható először a Bogányi-féle 
versenyzongora. December 6-án kerül sor a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar koncertjére, a rákö-
vetkező hétvége pedig az Adventi Kastélynapok 
jegyében telik, karácsonyi kirakodóvásárral, 
családi és gyermekprogramokkal. Igyekszünk 
majd igazi karácsonyi hangulatot teremteni 
zenével, közös játékokkal, sült gesztenyével, 
forralt borral és teával. A karácsonyt követően 
pedig a két ünnep között tartjuk az Erzsébet 
királyné karácsonyai című rendezvényünket. 
Ilyenkor Erzsébet királynéra emlékezünk, aki 
annak idején több mint kétezer éjszakát, azaz 
összesen vagy hat esztendőt töltött Gödöllőn, 
s akit nagyon megszerettek az itteni emberek. 
Nos, vele december 28-án személyesen is lehet 
találkozni, pontosabban az őt megszemélyesítő 
színésszel. Sisi fogadást ad a gyerekek számára, 
akik odamehetnek hozzá, kérdezhetnek tőle, – 
természetesen az udvari etikett szigorú betartása 
mellett. Mesélik, hogy Erzsébet nem egyszer 
töltötte a karácsonyt Gödöllőn, s ilyenkor meg-
ajándékozta a gyerekeket. Ezeket a királyi kará-
csonyokat idézzük meg minden évben.

− Apropó! A kastély látogatói között sok a 
gyerek?

− A múzeumot évente 170-180 ezer látogató 
keresi fel, magát a kastélyt pedig 300-350 ezer. 
Sok gyermek érkezik hozzánk a szüleivel, a 
szervezett diáklátogatóink száma pedig megha-
ladja a 20-25 ezret. Számunkra különösen fon-
tosak a gyermeklátogatók. Kifejezetten kedvelik 
például a múzeumpedagógiai interaktív prog-
ramjainkat. A múzeumok őszi fesztiváljának ke-
retében idén első alkalommal készítettünk egy 
szabaduló szobához hasonló tematikára épülő 

programot a kastély múzeumi tereiben, Kód-
fejtők éjszakája címmel, a 16 évesnél idősebb 
diákoknak. Hatalmas siker volt, húsznál is több 
csapat vett részt a vetélkedésen. Ilyesmit a kö-
vetkező években is tervezünk. 

− Jövőre kerek születésnapot ünnepelnek…
− 2016. augusztus 17-én lesz kereken húsz 

éve annak, hogy az itteni múzeum megnyitotta a 
kapuit, s várhatóan valamikor a nyár derekán lépi 
át küszöbünket a hárommilliomodik látogatónk. 
A teljes jövő évünket átszövi majd a húszéves 
évforduló. Minden hónapnak más és más tema-
tikája lesz, de ezt most még nem árulhatom el. 

− Megértem. De ugye az óévbúcsúztató 
programot megosztja velünk?

− Az idei évet egy operaesttel zárjuk. Ponto-
sabban kettővel, december 29-én és december 
30-án Herczenik Anna és Domenico Menini 
közös áriaestjével búcsúzik az óévtől a Gödöl-
lői Királyi Kastély.

A gyerekek kedvelik a múzeumi programokat

»Ilyenkor Erzsébet király-
néra emlékezünk, aki
annak idején több mint 
kétezer éjszakát töltött itt.«
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A Bács-Kiskun megyei Ma-
darason született, az általános 
iskolát is ott végezte el. Gim-
náziumba már Bajára járt, míg 
felsőfokú tanulmányait a pécsi 
Janus Pannonius Tudomány-
egyetem Természettudományi 
Karán biológia-földrajz sza-
kon, majd a bajai Eötvös Jó-
zsef Főiskola művelődésszer-
vező szakán folytatta. 

1994-ben jelentkezett a 
Magyar Televízió szerkesztő-
riporter és műsorvezető-képző 
iskolájába. A képzés ideje alatt 
a Híradónál, a Szórakoztató 
Stúdiónál és a Napközi című 
délelőtti magazinműsornál is 
gyakornokoskodott. 1995-től 
bemondóként dolgozott egé-
szen a csatornától való távozá-
sáig, 2002-ig.

Első önálló műsorvezetői 
munkája a Telemázli című 
show-ban volt, majd a Játék 
határok nélkül című vetélke-
dőműsort vezette. A Szombat 
Este és a Zeneszombat című 
műsorokban Rózsa Györggyel 
közösen dolgozott. Ezután a 
Naprakész című magazinmű-
sor és a számára legkedvesebb 
munkája, a Főtér című ország-
járó magazin műsorvezetője 
lett. 2002-ben csatlakozott a 
frissen alakult Hír TV stáb-
jához, ahol a csatorna egyik 
meghatározó arca lett. A Hír 
TV Egy nap, Családmese, Vö-
rös és fehér, Arcok a liftben és 
Buké című műsoraiban szere-
pelt rendszeresen. 

2011 őszén a Magyar Tele-
vízió átigazolta a Hír TV-től, 
ahol a Gasztroangyal című 
műsora rövid idő alatt nagyon 
népszerűvé vált. Több gasztro-
nómiai könyvet is írt. 

Jelenleg a Pest megyei 
Solymáron él férjével. 

− Az irodád, ahol beszélgetünk, Budán található, de 
nem itt éltek a városban…

− Solymáron élünk, azt megelőzően pedig 
Zsámbékon laktam. Nagyon nagy az igényem a vidéki 
életre, hiszen falusi lány vagyok, de sajnos nem igazán 
tudok részt venni a település életében, mert nagyon ke-
vés a szabadidőm. Pedig Solymáron olyan társadalmi 
élet van, ami szerintem országosan is példaértékű lehet-
ne. Amikor például a búcsú volt a településen – sajnos 
csak éjjel értem haza −, azt láttam, hogy az emberek 
még mindig kint voltak az utcán. Nagyon irigylésre 
méltó. Biztosan eljön majd az idő, amikor magam is be 
tudok kapcsolódni a helyi programokba. 

− Azért ugye tudják a településen, hogy ott élsz?
− Hát hogyne tudnák! És nagyon jólesik, hogy egy-

egy disznóvágás után időről időre ott vár a káposzta és 
a disznótoros kóstoló a kerítésnél, amikor hazaérek. 
Mindenki tudja a községben, hogy hol lakom.    

− Ha már a disznótorost említetted, muszáj meg-
kérdeznem, honnan jött neked a főzés öröme, hiszen az 
látszik a Gasztoangyalban, hogy élvezed…

− A gasztronómia mindig is a hobbim volt. Rá-
adásul ez volt a pihenés, a relaxáció az életemben. 
Ha főzni kezdtem, vagy éppen kalácsnak való tésztát 
gyúrtam, minden problémámat elfelejtettem. S miu-
tán a hobbim, nem csupán Magyarországot ismerem 
ilyen szempontból, hanem európai rálátásom is van. 
Sok mindent elolvastam a témával kapcsolatban. A 
„Vörös és fehér” című műsorom kapcsán bejártam az 
összes borvidéket, és sommelier iskolába is jártam. 
És persze mázlista vagyok! Egy bácskai faluban, 
Madarason nőttem fel, hentes nagypapával, fantasz-
tikusan főző anyukával és két nagymamával. Csak 
a konyhakertünk 800 négyszögöl volt, ahol például 
gyógynövényeket is termesztettünk. Ott megtanul-
tam, mit hogyan kell gondozni, melyik, mire való. 
Megtanultam, hogyan kell gazdálkodni egy konyha-
kertben, hogy mi után mit kell ültetni, vagy éppen mit 
nem szabad. Mit mire használunk, s hogyan rakjuk el 
télire. Ezek a dolgok körülöleltek engem, és nagyon 
korán, már tízéves koromban főzni kezdtem. Egyéb-
ként pedig nagyon érdekel a néprajzi hagyatékunk: az 
építészet, a viselet. Voltak olyan szerkesztő kollégák, 
akikkel régóta dolgoztam együtt, s megkérdezték tő-
lem, miért nem csinálok végre egy jó gasztroműsort. 
Én azonban nem akartam főzőműsort csinálni.

− Nem is az lett, ez sokkal több annál.
− Szerintem csak így van értelme. Hiszen a gasztro-

nómia ismerete hozzátartozik az általános műveltség-
hez, mint ahogy a különféle társadalmi csoportok, kul-
túrák, építészet ismerete is. Aztán egyszer csak leültem, 
megírtam a műsor szinopszisát és ez lett belőle… 

− Gondoltad volna, hogy ez ekkora siker lesz? 
− Nem, azt pedig pláne nem, hogy valóságos „moz-

galom” lesz belőle. A televíziós pályafutásom első tíz 
évében megtanulhattam a televíziózás alapjait. A Hír 
TV-s időkben megtanultam azt is, hogyan kell egy 
műsort kitalálni, összerakni. A kilenc év alatt hétféle 
műsort készítettem, mint például a Vörös és fehér, a 
Családmese, az Arcok a liftben vagy a Ketten című 
portrésorozatot. A Gasztroangyal minden olyan dolgot 
megtestesít, amiben felnőttem és amibe beleszülettem. 
A műsor elindulása szerencsés időszakra esett, hiszen 
éppen akkor kezdett teret nyerni a „slow food” moz-
galom, azaz fontossá vált a tudatos és egészséges táp-
lálkozás, értéke lett a hazainak. Több mint húszéves 
televíziós tapasztalatom alapján persze azt is tudom, 
hogy egészen más, amikor az ember egy műsort pro- 
fizmusból, és más, amikor elhivatottságból készít. Én 
ezt elhivatottságból készítem, s hihetetlen meggyőző-
désből tudom képviselni a hétköznapokban is, hogy ne 
együnk vacakot. A műsor során legalább kétezer re-
ceptet gyűjtöttem össze, és mindegyik étel hétköznapi 
alapanyagokból készül, amelyek bárhol beszerezhetők. 
Burgonyából legalább 300-féle ételt lehet készíteni. Az 
új könyvemben, a Sűrűje 2. című kötetben száz recept 
van, melyeket a családi asztalra ajánlok.  

− Mi a kedvenc ételed? 
− A halászlé, hiszen Bács megyei vagyok. Ma azt 

mondják, hogy bajai halászlé, de ez eredetileg Kö-
zép-Duna vidéki halászlé, amit ősidők óta készítenek 
az ott élők. Ez nem a passzírozott halászlé, az a vál-
tozat inkább már a csárdakultúrával jött be, amikor 
minden alapanyagot fel akartak használni. Ez pedig 
inkább egy halleves. 

− A műsorod sikeres, de vajon trendi-e ma főzni? 
− Mindenképpen. Szerencsére egyre többen, még 

a fiatalok közül is szívesen tevékenykednek a kony-
hában.  Nyitottak a gasztronómiára, kísérleteznek, al-
kotnak. Úgy gondolom, hogy ez egy jó irány, hiszen 
nemcsak egy jó étel elfogyasztása lehet öröm, hanem 
annak az elkészítése is!

Jóízű barangolások Marcsival

Borbás Marcsi

Milliók kedvence, mindenkinek „csak” Marcsi. Járja az országot, és olyan kincsekre 
bukkan, amelyekről a legtöbben talán még sohasem hallottak. A pannon tájakon élő 
emberek mindennapjai és ételei elevenednek meg a műsoraiban. Borbás Marcsi, a 
Gasztroangyal műsorvezetője természetes megjelenésével és kedvességével lopja 
be magát a nézők szívébe. Talán ezért is válhatott mozgalommá a Gasztroangyal 
és ezért is olyan népszerűek könyvei. Beszélgetésünk után dedikálni indult: A sűrűje 
2. című könyvet, amelyben száz receptet ajánl a családi asztalra.
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− A korábbi években igen nagy tempóban fej-
lődött a város. Infrastruktúrát fejlesztettek, vá-
rosközpontot építettek. Kell-e, lehet-e ugyanez-
zel a lendülettel folytatni?

− Egy település életében mindig vannak új 
vagy fejlesztésre váró feladatok. Esetünkben 
ez most tanuszoda és sportcsarnok építése, az 
óvodák és a védőnői épület felújítása, a mil-
lenniumi park rendezése, utak, járdák építése, 
a városközpont további fejlesztése. Fontos 
feladatunknak tekintjük a meglévő értékek és 
a közrend védelmét, ezért az újonnan átadott 
Gyál-felső MÁV-állomásra kamerarendszert 
telepítettünk, valamint jelenleg egy közösségi 
bűnmegelőzési rendszert fejlesztünk a város 
lakóinak védelmében, ezenkívül erősítjük az 
úgynevezett SZEM mozgalmat is. 

− Mennyire hatékonyak a pályázati forrá-
sok mozgósításában?

− A pályázati kiírásokat folyamatosan fi-
gyeljük, és a településre kedvező hatást jelentő 
lehetőségekre a rendelkezésre álló önerő függ-
vényében pályázunk. Nemcsak mi magunk 
igyekszünk kiaknázni a lehetőségeket, hanem 
arra törekszünk, hogy ebben civil szervezete-
inket is segítsük. A város hivatalos honlapján 
tájékoztatást nyújtunk, de ugyanezzel a céllal 
partnerségi információs napot is rendeztünk, 
amelynek alappillére volt a pályázati tanács-
adás és a forrásteremtés.

− Jelentős fejlesztés, a hulladékgazdálko-
dási program zárult le a közelmúltban. Ez új 
szemléletet is hozott?

− Mondhatjuk, hogy az új hulladékgaz-
dálkodási szemlélet a gyáli lakosság körében 
egyre elterjedtebb. Az eddigi házhoz menő 
zsákos, szelektív gyűjtés helyett mostanra már 
a kulturáltabb, műanyag edényzetben történő 
gyűjtésre álltunk át. A komposztáló edények 
használata tömegeket mozgatott meg, 700 házi 
komposztáló edényt, 8000 szelektív kukát osz-
tottunk szét ingyen. A komplex fejlesztés ré-
szeként a hulladék gyűjtésére és tömörítésére 

Gyál városa vonzó település  
az otthont keresőknek

A fővárosból sokan költöznek ki ké-
nyelmes, komfortos otthonra lelve a 
kisvárosba, ahol teljes az infrastruk-
túra, változatos a kulturális és sport-
élet, általános a környezettudatos 
szemlélet. További részleteket Pápai 
Mihály, Gyál város polgármestere 
osztott meg magazinunkkal.

Pápai Mihály
1959-ben született Budapesten. 
1990 óta tagja a település képvi-
selő-testületének. 1998 és 2010 
között képviselő a Pest Megyei 
Közgyűlésben, éveken át a Gaz-
dasági Bizottság elnöki posztját is 
betöltötte. 2006 és 2010 között al-
polgármesterként segítette a város 
fejlődését, 2010-től polgármester. 
Nős, két gyermek édesapja.

Helyi művészek kiállításából áll össze a Gyáli 
Téli Tárlat immáron negyed százada. A Pápai 
Mihály polgármester és Fegyó Béla festőmű-
vész ötletéből indult kezdeményezés értékes ha-
gyománnyá, rangos képzőművészeti eseménnyé 
vált. Gyál Város Önkormányzatának jóvoltából 
tisztes nagyságrendű elismeréseket kapnak a 
díjazott művészek. Az elismeréshez a tárlat-
nak helyet adó Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár azzal is hozzájárul, hogy a 
következő év elején, a magyar kultúra napján 
nyíló csoportos kiállításon mutatja be a díjazott 
alkotók munkáit. 

Gyáli Téli Tárlat

képes járműveket vettünk, komposztforgató 
gépet vásároltunk, és beszereztük a gyűjtéshez 
használatos berendezéseket, szoftvereket is. 

− Közel a főváros. Ennek lehetnek előnyei, 
vagy inkább a hátrányait érzik? 

− Sokan költöznek ki Budapestről, mivel jó 
a helyi tömegközlekedés. Az úthálózat egye-
dülálló, hiszen öt úton is el lehet érni a fővá-
rost. Előny, hogy a fővárosban több a munkale-
hetőség. Hátránynak mondható azonban, hogy 
az emberek ott költik el a pénzüket, de a kom-
fortos élet feltételeit – iskola, óvoda, egészség-
ügyi ellátás, tömegközlekedés – rajtunk kérik 
számon, hozzáteszem jogosan. Mivel a főváros 
és Pest megye egy régiót alkot, ahol a főváros-
nak köszönhetően magas a GDP, sok pályázati 
forrás elérhetetlen számunkra.  

– Hol tartanak a város otthonossá tételé-
ben? Mi jellemzi a gyáliak közösségét? Milyen 
a kulturális és a civil élet?

− A 2000-es évekre mindenütt kiépült a 
közmű- és az internethálózat, 2013 januárjá-
ban avattuk az új városközpontot. Gyál járási 
központ, modern, európai színvonalú mun-
kahelyet és ügyfélfogadási körülményeket 
biztosító hivatalokkal. A gyáliak befogadóak, 
hiszen sokak az ország más tájairól érkeztek. 
A kulturális élet lehetőségei is igen bőségesek.  
Városunkban 50 civilszervezet működik, kü-
lönböző kulturális, sport- és nyugdíjas szer-
vezetek, valamint alapítványok formájában. A 
rendszeres kulturális programok szervezésé-
ről az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár munkatársai gondoskodnak. Évről 
évre visszatérő eseményeink a hagyományo-
san augusztus végén megtartott utcabál, az 
országos hírű fogathajtó verseny, a pünkösd-
kor rendezendő utcazenei fesztivál, a Malacka 
fesztivál és az adventi rendezvénysorozat. A 

A fogathajtó fesztivál egyedülálló látványosságot nyújt

kétnapos fogathajtó fesztivál egyedülálló látvá-
nyosságot nyújtó éjszakai hajtással kezdődik. 
Másnap helyi zenekarok lépnek fel a piactéri 
utcabálon. A programot koncert és tűzijáték 
zárja, amely mindkét napon, mindkét hely-
színen ingyenes. Több évtizedre visszanyú-
ló hagyománya van a vasárnaponként tartott 
zöldségpiacnak. Ezek mellett időszaki kiállí-
tásokkal, tárlatokkal, könnyű- és komolyzenei 
koncertekkel is várjuk az ide látogatókat.



− A városvezetés a nyáron véleményezésre bo-
csátotta az Integrált Településfejlesztési Stra-
tégia (ITS) 2015-ös tervezetét. Milyen ered-
ménnyel?

− Az ITS elkészítését megelőzte az, hogy a 
tavaly ősszel hivatalba lépett új városvezetés 
elindított egy Párbeszéd Szentendréért című 
konzultációsorozatot. Valamennyi választási 
körzetben személyesen és kérdőíves formá-
ban is megkérdeztük a polgárokat arról, hogy 
milyen Szentendrét szeretnének, és milyen 
fejlesztéseket javasolnak a városban. Vélemé-
nyüket, ötleteiket beépítettük a nyáron elké-
szült munkaanyagba. Szentendre lakói olyan 
várost szeretnének, ahol az épített környezet 
minden városrészben arányosan fejlődik, a vá-
rosvezetéstől pedig elvárják a regionális vezető 
szerepünk erősítését, a civil közösségek támo-
gatását, a természeti környezet megóvását, 
azaz a zöldvárosi jelleg megőrzését, továbbá 
környezettudatos életmódot és közbiztonságot 
szeretnének mindannyiunk számára. Mindezek 
megjelentek az ITS-ben, illetve a hozzá kap-
csolódó cselekvési terveinkben. Nem véletlen 
tehát, hogy az épített környezet fejlesztése és 
a szolgáltatások javítása mellett stratégiánk 
harmadik pillére a közösségépítés.  Polgáraink 
elvárásai közül most hadd reflektáljak csupán 
egyetlenegyre: Szentendre a tíz legbiztonságo-
sabb magyar városok egyike. 

− Megvalósultak-e a városfejlesztési straté-
gia idei akcióprogramjai?

− Folyamatosak az útépítések, a csatorná-
zások, sorra újítjuk fel a közintézményein-
ket, zöldmezős beruházással új óvoda épül, 
s hamarosan megkezdődik a HÉV-aluljáró 
rendbetétele is. Lassan befejeződik a Concer-
to-program ötéves projektje, amely európai 
uniós támogatással a város energiafogyasztá-
sának racionalizálását célozta meg. Közösségi 
szempontból további fontos beruházásokban is 

Szentendre a polgáraival 
közösen építi a jövőjét

A Dunakanyar kapujában, gyönyörű természeti környezetben fekvő Szentendre elsősorban a művészetek vá-
rosaként ragadja magával a hazai és a külföldi turistákat. Arról, hogy mi mindent jelenthet egy településnek a 
közösségi összefogás, Verseghi-Nagy Miklós polgármestert kérdeztük.

gondolkodunk, egyebek mellett újabb parkosí-
tásokban és egy dunai szabad strand építésé-
ben. A közösségi tervezés szintjén ezekben is 
kikérjük polgáraink véleményét.

 − Szentendre kihagyhatatlan fejezet az 
útikönyvekben. Mit jelent a városnak, akár be-
vételi szempontból is a turizmus? Terveznek-e 
újabb turisztikai attrakciókat?

− Hál’ istennek Szentendrén folyamatosan 
növekszik a vendégéjszakák, illetve az idelá-
togató turisták száma. A kihívás kettős: hogyan 
tudjuk idecsalogatni a turistákat, és hogyan 
tudjuk őket itt tartani néhány napra, ugyanis 
egyelőre még az egynapos turizmus a jellemző. 
Nos, mindenekelőtt szálláshelyeket kell építe-
ni. Szerencsére megjelentek olyan befektetők, 
akik látnak ebben fantáziát.  Szentendrének van 
termálkútja, az 52 Celsius fokos víz 1800 mé-
ter mélyből tör fel. Folynak a tárgyalások arról, 
hogy a Pap-szigeten vagy annak környékén 
gyógyszálló épülhessen. Szeretnénk fejleszteni 
a zöldturizmust, s ezzel kapcsolatban meg kell 
említenem az EuroVelo 6, azaz a Duna menti 
kerékpárút terveit. A régióban Szentendre az 
élére állt ennek a kezdeményezésnek, és szor-
galmazzuk, hogy az EuroVelo 6 még ebben az 
önkormányzati ciklusban megépüljön. Mindez 
újabb bevételeket jelenthet a városnak.

− A művészetek városának évről évre melyek 
a legkiemelkedőbb kulturális eseményei?

− Az idei turisztikai főszezonban jól érez-
hető volt, hogy a tavalyinál is több látogatója 
volt a kulturális programjainknak. Csak néhány 
ezek közül: Szentendrei Tavaszi Fesztivál, a 
Szentendrei Nyár és a Szentendrei Teátrum, 
az Ister Napok, a sörfesztivál, a Szentendre Éj-
jel-nappal. Mindazt, ami már beépült az éves 
programkínálatunkba, szeretnénk megőrizni a 
jövőben is. Ám akadnak új ötleteink is. 2016 
nyarán előrukkolunk egy világzenei fesztivál-
lal, a Ferenczy Múzeum szervezésében pedig 

Verseghi-Nagy Miklós
1967-ben született, szerény körül-
mények között élő értelmiségi csa-
ládban nevelkedett, ahol a legne-
hezebb időkben is őrizték a polgári 
hagyományokat. A Budapesti Mű-
szaki Egyetemen szerzett villamos-
mérnöki diplomát. Orvos feleségé-
vel és négy gyermekével 1998 óta 
él Szentendrén. 2014 ősze óta a 
város polgármestere.

tervezünk egy nemzetközi művészeti fesztivált, 
ám lehet, hogy erre még várnunk kell egy évet.  

− Akad-e olyan év végi esemény Szentend-
rén, amelyre mindenképpen felhívná a városba 
látogatók figyelmét?

− Adventi programsorozatunk vízkeresztig 
tart, amelynek első számú színhelye a város fő-
tere. Ott minden vasárnap adventi gyertyát gyújt 
Szentendre egy-egy díszpolgára. Lesznek öku-
menikus misék, családi és gyermekprogramok, 
komolyzenei hangversenyek. A főtér ilyenkor 
benépesül, ezrek találkoznak az adventi vasárna-
pokon, s ennek óriási a közösségépítő ereje. 

Szentendre több mint öt évtizedes múltra visz-
szatekintő fesztiválja nyaranta a művészet min-
den területén színvonalas programokat kínál 
a mediterrán hangulatú kisváros szabadtéri 
helyszínein, műemléki környezetben.  Program-
jának gerincét az 1968-ban alapított Szent-
endrei Teátrum szabadtéri színházi előadásai 
jelentik, ahol évente 2-3 saját bemutató mellett 
változatos műfajú vendégelőadások (drámák, 
vígjátékok, zenés és gyermekdarabok) kerülnek 
színre. A színházi előadások mellett a fesztivál 
programjában dzsessz-, komoly- és világzenei 
koncertek is szerepelnek neves hazai és külföldi 
előadók közreműködésével.   

Szentendrei Teátrum és Nyár


