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Pannonhalma – a világörökség része

Győr-Moson-Sopron megye töretlenül fejlődik
Kivételes a helyzete, kiemelkedő a teljesítménye Győr-Moson-Sopron megyének. A
megyei önkormányzat elnökével, dr. Szakács Imrével beszélgettünk.
– Milyennek látja a megye helyzetét?
– Joggal lehetünk büszkék, hiszen az ország
egyik legjobban teljesítő megyéje a miénk. Az
itt élők szakmai tudását, munkához való hozzáállását, a közösségben gondolkodását emelném ki. Ezt aknázzák ki előszeretettel a külföldi befektetők is. Érdeklődésük emellett a jó
földrajzi, közlekedési helyzetnek is köszönhető. A megyét illetően általában az ipari fejlettséget említjük, de jelentős a mezőgazdasági
termelés is. Két jó adottságú mezőgazdasági
területünk van, a Rábaköz és a Szigetköz, és
két ismert borvidékünk is: a soproni és a pannonhalmi. A megye helyzete jó, ide érdemes
befektetni. Ezért javasoljuk, hogy a következő
uniós időszakban nagyobb összeget juttassanak
a régiónak, mert itt minden forint megtérül.
A 2008-as pénzügyi, majd az azt követő
gazdasági válságban jelentős visszaesés történt nálunk is, de 2010 második felétől folyamatos növekedésben vagyunk. Az Audi nemrég a 9000. munkavállalóját köszöntötte, beszállítói is jelentősen hozzájárulnak a megye
GDP-jéhez. Hogy ezt meg tudjuk őrizni, fejlesztésekre van szükség. Ide tartozik a péri
repülőtér, a gönyűi kikötő, a Budapest–Bécs
gyorsvasút. Az európai szintű légikikötő közel 10 éve működik, de nagyobb gépek fogadására van igény. A gönyűi kikötő jelentős
mennyiségű ömlesztett termény olcsó, környezetkímélő szállítását teszi lehetővé, ezért
fontos a korszerűsítése.
– A megyét érintő fejlesztési dokumentumok összeállításában hol tartanak?
– 2012. januártól a megyei önkormányzat
a megye fejlesztéspolitikájának központja,
azaz a lakosság által választott grémium határozza meg, milyen fejlesztéseket valósítsa-

nak meg. Az állapotfelmérést a Széchenyi
István Egyetemmel közösen elkészítettük.
Folyik a koncepció elkészítése.
– Pannonhalma és a Fertőtáj a világörökség része. Miben látja ennek jelentőségét?
– Pannonhalma több mint ezer éves múltjával meghatározó kulturális és szakrális
pontja megyénknek. Most is olyan kisugárzása van, ami növeli a megye kulturális és oktatási erejét, és jelentős turisztikai vonzerő. A
Fertőtáj nagy része Ausztriához tartozik, de
nagyon jó a kapcsolat. Az egész tavat körbe
lehet kerékpározni. Ez Sopron után a legtöbb
vendégéjszakát felmutató térség.
– Sport terén is szép eredményeik vannak…
– A megye sportélete a fővárosi után a
második az országban, nagyon sok olimpikonunk van, magas szintű a kajak-kenusport, a
labdarúgás, kosárlabda, kézilabda. A felmérések alapján a legtöbb igazolt sportoló a mi
megyénkből kerül ki.
– Tavaly volt tíz esztendeje, hogy a megyei
önkormányzat elnöki székében ül. Ez jó alkalom arra, hogy mérleget vonjon…
– Megtiszteltetés, hogy ezt a posztot ilyen
hosszú időn át betölthetem. Azt gondolom,
sok mindent sikerült elérnünk. Ez alatt lett a
világörökség része Pannonhalma és a Fertőtáj,
a megye gazdasági teljesítőképessége jelentős
mértékben nőtt, amiben saját eszközeivel a
megyei önkormányzat is szerepet vállalt.

Dr. Szakács Imre 55 éves, nős, öt
lány édesapja. A Szabó József
Geológiai Szakközépiskola után 8
évig hivatásos kézilabda-játékos
volt. 1987-ben az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán szerezett
diplomát. 1991-ben Győrzámoly
jegyzője lett, 1995-től a FIDESZ
megyei választmányának tagja, majd alelnöke,
2001–2011 között a párt megyei elnöke. 2002 novemberétől, immár harmadik ciklusban a megyei közgyűlés elnöke, negyedik ciklusban parlamenti képviselő.

Fiatalon, 17 éves koromban kerültem
el szeretett szülőfalumból, Sellyéről,
az Ormánság székhelyéről. Akkor azt
hittem, soha nem tudok megszokni
máshol, de tévedtem, 20 éves budapesti tartózkodás után telepedtem le
végleg Győrben, Győr-Moson-Sopron
megyében.
A város nem volt idegen számomra,
már gyermekkoromban is jártam itt –
nagymamámnál nyaraltam –, de más
érzelmek is kötöttek s kötnek ide: akkor az első kamaszkori, majd érett fejjel, csaknem 40 évvel később az utolsó szerelem. Bizony lassan 50 éve
már, hogy itt élek, de máig sem tudtam
betelni e táj szépségével: a Lövérektől
a Mosoni-Dunáig olyan ez a vidék,
mint egy szépen gondozott kert, takaros falvaival, nagy múltú városaival.
Tudom – mert bejártam szépséges hazánkat –, megyénk csupán egyik
gyöngyszeme annak, de e szem nélkül
nem lenne teljes a kaláris. Bár Kisalföld a neve, domborzata mégis változatos, vizei, erdei, bortermő lankái
szemet gyönyörködtetőek, s hamar
meghódítják az ember szívét.
Hogy hányatott sorsom végül itt vetett
partra, már cseppet sem bánom, s bár
a régit nem feledtem, új otthonomat
szívből megszerettem. Befogadott,
munkát s otthont adott nekem, és ezzel
lehetőséget, hogy bizonyítsam hálámat, hűségemet. Én pedig megkaptam
a legszebbet, legtöbbet: a GyőrMoson-Sopron Megyéért Kék Szalag,
szeretett városomtól pedig a Győr város Díszpolgára Kitüntető Címet.
Bede Fazekas Csaba
magánénekes
a Magyar Köztársaság Érdemes
és Kiváló Művésze,
a Győri Nemzeti Színház Örökös tagja

Győr-Moson-Sopron megye magazin 2013. 03. 22. · Kiadja: Cosmo Média Kft. 1031 Budapest, Ányos u. 8. Felelős kiadó: Kövecsesné Takács Tünde
+36-30-956-5599 · takacs.tunde@cosmomedia.hu · www.cosmomedia.hu · Írta: Szóládi Zoltán, Vida Tünde · Fotó: Jekli Zoltán, Mészáros T. László, O. Jakócs Péter, Pénzes
István· Tördelés: Mészáros Péter · Nyomtatás: LAPCOM Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Ügyvezető igazgató: Pallagi Ferenc

4

Gyõr-Moson-Sopron megye

A köz szakértő szolgálatára esküdtek a kormányhi
„Mögöttes ügyfél
a magyar nemzet”
A szó legszorosabb értelmében a köz
szolgálatát tartja szem előtt a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal
kormánytisztviselői kara. A hivatal
munkatársai nap mint nap elkötelezetten bizonyítják szakmai felkészültségüket és rátermettségüket – vonta meg az
eddigi működés mérlegét Széles Sándor
kormánymegbízott.
– Két év telt el a kormányhivatal megalakítása óta. Milyen vezérelveket követve dolgoznak?
– „A Haza Üdvére és a Köz Szolgálatában”
– így szól a Magyary Zoltán Közigazgatásfejlesztési Program jelmondata, amely
munkánk során a közösségi összetartozás
kifejezője, illetve egy magatartási mintát
adó szimbólum is lehet. Érdemesnek tartom
megfontolni Magyary Zoltán gondolatát:
„Az államigazgatási feladatok végrehajtása
során és azon túl is a hazának tartozunk felelősséggel tetteinkért, ami sokkal több,
mint a lehetséges ügyfeleink összessége”.
Az államigazgatás átalakításának hátterében a „jó állam” kormányzati célkitűzése
áll: hatékony, átlátható és ügyfélbarát állam
megteremtése. Az eddigi átalakítások megyénkben sikeresnek mondhatók, hiszen
kézzelfogható eredményeket hoztak. Első
és legfontosabb feladatunk az volt, hogy
egy olyan államigazgatási rendszert építsünk, ami az állampolgárok számára elérhető, és mind racionálisan, mind gazdasági
szempontból optimálisan működik. A meghozott intézkedések eredményessége annak
köszönhető, hogy sikerült kiszűrni azokat a
párhuzamosságokat, amelyek eddig jellemezték az államigazgatás működését. Állami ingatlanokba költöztettük szerveinket,
és takarékossági intézkedéseket vezettünk
be. A szakigazgatási szerveink jórészt eredeti helyükön maradtak, közülük azok,
amelyek bérelt ingatlanban működtek, állami intézményben folytathatták addigi tevékenységüket. Mindezek mellett átszerveztük, egységesítettük a gépjárműhasználatot,
a perképviseletet és a beszerzéseket, ami
ugyancsak jelentős megtakarítást eredményezett. Ezzel elértük, hogy a korábbi időszak költségvetéséhez viszonyítva megyénkben több mint egymilliárd forint az
éves megtakarítás. Ez ad alapot és bátorítást
arra, hogy az integrációt folytassuk. Már
megfogalmazódtak azok az elképzelések,
amelyek az államigazgatás további átalakításához vezetnek. Látjuk már, hogy melyek
azok a szervezetek, amelyek hatékonyabban, adott esetben olcsóbban tudnák ellátni
feladatukat a kormányhivatalok égisze
alatt. A külső integráció mellett a belső integráció terén is vannak még lehetőségeink.

Védett természeti kincseink – a varázslatos Szigetköz

A már kormányhivatalon belül működő
szakigazgatási szerveknél is lehet átalakításokat végrehajtani, ezáltal egyszerűbbé válhat a rendszer, csökkenhet a bürokrácia, így
további megtakarításokat tudunk elérni.
– Közben lezajlott a járási rendszer
kialakítása…
– A megyében hét járást alakítottunk ki.
A járások területi meghatározásakor törekedtünk arra, hogy az állampolgárok érdekeit figyelembe véve a hagyományokon és
tradíciókon alapuló járáshatárokat hozzunk
létre. A trianoni elcsatolás után három vármegye alapjain alakult ki a megye. A három
történelmi vármegyei székhely, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron három súlyponti
járást alkot, ezekenkívül a Rábaközben jött
létre két járás Csorna és Kapuvár, illetve további kettő Pannonhalma és Tét székhelylyel. A járási rendszerrel az állam visszavette az önkormányzatoktól azokat a feladatokat, amiket eredetileg is neki kellett volna
ellátnia. Ezzel jelentős terhet vett le az önkormányzatok, jegyzők válláról. A kialakítás zökkenőmentesen történt meg az önkormányzatok támogatásával, a járási hivatalok a rájuk kirótt feladatokat maradéktalanul ellátják, és felkészülten várják azokat az
esetlegesen felmerülő többletfeladatokat,
amelyek még az önkormányzati rendszer
további átalakításából fakadhatnak.
– A kormányablak működésének milyen
a mérlege?
– Jelenleg a két megyei jogú városban,
Győrben és Sopronban működik egy-egy
kormányablak. 2013 végére az okmányirodák bázisára építve jön majd létre a kormányablakok új rendszere, vagyis megyénkben minden járási székhelyen, valamint Fertődön és Jánossomorján lesz majd
kormányablak. A cél az, hogy az okmányirodák átalakításával olyan kormányablakokat tudjunk nyitni, ahol valóban felkészült, kiváló szakmai képességekkel rendelkező, mosolygós kormánytisztviselők fogadják az állampolgárokat. Győrben és

Sopronban a kormányablakok két éves üzemeltetési tapasztalatai kiválóak. Az itt dolgozó kollégák kiválasztása már egy új
szempontrendszer szerint történt, nyelveket
beszélő, diplomás fiatalok kerültek ide,
akik megfelelő szaktudással rendelkeznek,
és kellő lendülettel tudják alkalmazni azt a
minőségi ügyfélfogadási rendet, amit a kormány elképzelt. Látható az ügyfélfogadást
illető stílusbeli különbség, ami igencsak eltér a korábbi rendszerben tapasztaltaktól.
– Milyen különleges feladatokat ró a kormányhivatalra a megye határ menti fekvése?
– Győr-Moson-Sopron megye az ország
nyugati kapuja, ebből kifolyólag és gazdasági jelentősége miatt is különösen sok feladat hárul a kormányhivatalra. Az európai
teherforgalmat bonyolító észak–déli tengely átszeli a megyét, ugyanakkor a kelet–nyugati irányú áruforgalom jelentős része is átvonul rajtunk, ide érkezik az összes
kamionforgalom több mint 75 százaléka.
Ez a többletfeladat elsősorban az élelmiszer-biztonság, növényegészség és vámigazgatás területén jelenik meg. Az év első heteiben különleges kihívás elé állította megyénket a rendkívüli hóhelyzet. A tapasztaltak bebizonyították, hogy a szomszédos
országokkal meglévő védelmi kapcsolatainkat napi szinten kell életben tartani és
ápolni. Ez nemcsak az időjárási helyzetre,
hanem az árvízi védekezésre is igaz. Minden veszélyhelyzetet sikerült kezelni, bebizonyosodott, hogy a kormányhivatal mellett a katasztrófavédelem, a közútkezelő, a
rendőrség munkatársai is nagyon felkészültek. Bátran kijelenthetem, hogy a megyei
védelmi bizottság az előre tervezhető veszélyhelyzetekre jól felkészült, és időben is
megfelelő választ tud adni ezekre.
Abból adódóan, hogy határ menti, átutazómegye vagyunk, magyar igazolványok, pedagógus- és diákigazolványok kiadása, honosítási kérelmek intézése is nagyobb számban fordul elő, mint az ország
belsejében fekvő megyékben. Különösen
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A világörökség része a Pannonhalmi Főapátság
A Pannonhalmi Főapátság, az ezeréves
bencés monostor 1996 óta a világörökség
része. Az itt élő szerzetesek Szent Benedek Reguláját követve Istent keresik az
imádságban és az egymással megosztott
életben. Jelmondatuk („Imádkozzál és
dolgozzál!”) szerint élnek, oktatnak,
gazdálkodnak és folyamatosan építkeznek – szavakban és tettekben egyaránt.
Várszegi Asztrik főapáttal az elmúlt időszakot tekintettük át.

szerencsésnek mondható, hogy nálunk valósul meg az ország legnagyobb mértékű
beruházása, az Audi új gyáregységének
építése, amelyet a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak
minősített, és amelyet várhatóan nyár elején avat fel a miniszterelnök. Ez a beruházás a szakigazgatási szerveinknek és a
törzshivatalnak egyaránt nagy kihívást jelentett, hiszen ilyen jellegű gyakorlat,
ilyen léptékű beruházáshoz kapcsolódó
hatósági munka ezelőtt nem volt, megyénk
kapott első ízben ilyen feladatot. A nagyfokú precizitással elvégzett szakmai munka
tapasztalatait a kormánynak is sikerült
hasznosítania. Ahhoz, hogy az engedélyezési eljárás zökkenőmentes legyen, és a
beruházás időre megvalósuljon, az Audi
elszántsága, pénzügyi ereje, valamint a
kormány szándéka mellett kollégáim kitartó munkája is kellett. Az eddigi tapasztalatok azt támasztják alá, hogy a kormányhivatal és a kormánytisztviselői kar meg tud
felelni a kormány elvárásainak. Munkatársaim nap mint nap elkötelezetten bizonyítják szakmai felkészültségüket és rátermettségüket, miként azt a Magyary Program is megfogalmazza: „a közigazgatásnak nem pusztán a jogszabályok által meghatározott ügyfelei vannak, hanem egy intézkedés során egyfajta mögöttes ügyfél a
magyar nemzet”.

Széles Sándor 1962-ben született Celldömölkön. Nős, három gyermek édesapja, a
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja. 1986-ban a Keszthelyi
Agrártudományi
Egyetem
Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Karán (Pannon Egyetem) szerzett diplomát. 1998-től 2010-ig polgármester volt
Máriakálnokon. 2011. január 1-től a GYMS Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

– Hogyan áll a pannonhalmi építkezés?
– Az elmúlt húsz esztendőre visszatekintve
megállapítható, hogy folyamatos építkezés
tanúi vagyunk. Ahhoz, hogy méltóképpen
fogadhassuk a vendégeinket, meg kellett
újulnunk. A munkálatok már 1978-ban elkezdődtek, és először a monostor megújítása volt a feladat. Az alapítás ezeréves évfordulója, 1996 kiemelkedő jelentőséggel
bírt. A millennium, II. János Pál pápa látogatása, a több mint százezer vendég, valamint különböző egyházi-társadalmi rendezvények tették indokolttá építkezéseinket. 1996 decemberében a világörökség része lett Pannonhalma, ami nagy örömöt és
újabb kihívást jelentett. Az Európai Uniós
tagsággal új lehetőségek nyíltak meg előttünk. 2010-ben készült el az új látogatócentrumunk, amelyben helyet kapott a
Viator Étterem és Borbár egy korszerű
konferenciateremmel. Ezzel párhuzamosan
bővítettük szálláslehetőségeinket a három
évvel ezelőtt elkészült a Szent Jakab Házzal, amely közel hetven zarándokot tud befogadni. A kertészetben kialakításra, bővítésre került a gyógynövénykert, és létrejött
a gyógynövényes termékek háza, amelyet
ugyancsak szép számmal látogatnak a vendégek. A kert szélén áll a biomassza fűtőművünk, és annak tetején a napelemparkunk, amelyek saját célra a megújuló
energiaforrások alkalmazását teszik lehetővé. Az idén ünnepli újraindulásának tizedik
évfordulóját a borászatunk, amely ez idő
alatt az országban és határainkon túl is nevet szerzett magának, 2010-ben elnyerte az
„Év Pincészete” díjat.
Ma már sokrétű lehetőséget biztosít Pannonhalma az ide látogató vendégek számára, akik megtekinthetik az apátságot, étkezhetnek a Viator étteremben, borkóstolón vehetnek részt a pincészetünkben, sétálhatnak
az arborétumban és a gyógynövényes kertben, meghallgathatnak egy koncertet a bazilikában, és mindezek után egy helyi emléket vihetnek magukkal: likőrt, bort, teát,
csokoládét, levendula szappant és olajat.
Másfél évi munkával sikerült a több
mint nyolcszáz éves, középkori templomunkat megújítanunk, amely az utóbbi két
évszázadban jelentősen amortizálódott.
Közel négy évtizedes vágyunk volt, hogy a
második vatikáni zsinat szerint újíthassuk
fel, s ez az álmunk 2012. augusztus 27-én,
a felszenteléskor valóra vált.
– Nagy múltra tekint vissza az oktatás is
Pannonhalmán, hiszen az iskola egyidős az
apátsággal.

A felújított Pannonhalmi Szent Márton Bazilika

– A pannonhalmi gimnázium 1939-ben
alakult, átmenetileg két évig volt állami
gimnázium (1948–1950). 1950 óta ismét
bencés iskolaként működik. Jelenleg 340
diákot tudunk befogadni a gimnáziumba és
a kollégiumba. Országos beiskolázású, hat
és négy évfolyamos képzést folytatunk, s
érettségivel búcsúztatjuk diákjainkat. A demográfiai hullám ellenére a hat osztályos
képzésünkre másfélszeres, a négyévesre
két és félszeres túljelentkezés van, ami a
minőséget garantálja. A továbbtanulási
arány tulajdonképpen száz százalékos. Jellemző, hogy ma már a tanári karunkban is
vannak világi munkatársaink, akik közül
többen egykor diákjaink voltak.
– Húsvét közeledtével mit üzenne a hívőknek?
– A Húsvét a feltámadás ünnepe, amely
azt üzeni számunkra, hogy Isten győzedelmeskedik a halálon, s az ember sorsa nem
az elmúlás, hanem a halálon túl is létező
élet. Az élet teljességét, mélységét, örömét
és szépségét a teremtő Istennel közösségben tapasztalhatjuk meg. Keressük ezt a
teljességet szívünk mélyén! Biztosan ott találjuk. A rátalálás békéjét és örömét kívánom az olvasóknak.

Várszegi Imre Asztrik 1964ben lépett be a Szent Benedek
Rendbe, ahol 1971-ben pappá
szentelték. 1976-ban az ELTE-n
történelem–német szakos középiskolai tanári diplomát
szerzett. l985-től főmonostori
perjel, 1989-ben püspökké szentelik. 1991. január 5-e óta pannonhalmi főapát.
2011-ben Pannonhalma Város díszpolgára lett.
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Információval, szakértelemmel segít a Győr-Mos
Kivételes helyzetben van Győr-MosonSopron megye, az országosnál kedvezőbbek a gazdasági körülmények. Ez nem
jelenti azt, hogy a kis- és középvállalkozásoknak ne kellene megküzdeniük a
mindennapos létért. A Győr-MosonSopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a rendelkezésére álló eszközökkel –
információval, érdekképviselettel, kapcsolati tőkével, infrastruktúrával – segítséget nyújt számukra. A szervezet elnökével, Mihalicz Antallal beszélgettünk.
– Kivételes helyzetben van Győr-MosonSopron megye gazdasága. Mi a húzóágazat?
– Valóban kivételesen jó helyzetben lévő
megye gazdaságáról beszélünk. Ugyanakkor rögtön meg kell jegyeznem, hogy itt is
jellemző az, ami általánosan igaz az ország
egészére: duális a gazdaság helyzete. Ismert, hogy Győrben van egy világhírű, kiválóan teljesítő autóipari vállalkozás, és
mellette léteznek a hazai kis- és közepes
társaságok. A kis cégek – az ország többi
részéhez hasonlóan – többnyire alultőkésítettek, egyik napról a másikra élnek. Azok
vannak közülük jó pozícióban, amelyek a
nagy multinacionális vállalatok beszállítói
körébe be tudtak kerülni, amelyek megfelelő innovációval, kitartással és – tegyük hozzá – szerencsével rendelkeztek az elmúlt
húsz évben, és így az autóipar beszállítóivá
váltak. A győri központú régióban az építőipar válsága ugyanolyan mély, mint az ország többi részében. Új beruházások szinte
nincsenek, az építőipari megrendelések elfogytak. Mindezzel együtt is megyénk kivételesen pozitív helyzetben van, az előbb
említett, és a magyar gazdaság zászlóshajóját jelentő autóipari vállalat, azaz az Audi
miatt, amely cég hatékonyan, professzionálisan működik, beleértve Nyugat-Európából hozott beszállítói körét is. Ismert tény,
hogy idetelepülése óta folyamatosan beruházásokat végez, növeli a termelési palettáját és gyártási mennyiségeit. Ezzel valóságos szívóhatást gyakorol a régióra, új munkahelyeket teremt, lépéstartásra ösztönzi a
szakképzést és felsőfokú oktatást.
– A megye fekvése, határ menti mivolta
különleges helyzetet teremt?
– A munkaerő-mobilitás ma már természetes része az európai munkaerőpiacnak.
Így a határ menti megyék vállalkozásainak
meg kell küzdeniük azzal, hogy bizonyos
szakmákban fogytán a szakképzett munkaerő. Nem keseregni kell, hanem a megoldásokat keresni. Győr térségében a kis- és
közepes méretű vállalkozások üzleti eredményessége válhat kockázatossá, ha nincs
elég esztergályos, lakatos, hegesztő. Ennek
megoldására a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara útjára indított egy pilot programot. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-MosonSopron megyei munkaügyi központjai, illetve a győri gép- és fémipari kis- és közepes vállalkozások szakember-utánpótlására
alakult Professzió Klaszter közös erőfeszí-

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza

tésének köszönhetően az ország keleti régióiból Győrbe jönnek az ott munkanélkülivé vált forgácsolók, lakatosok. Példaértékűnek tekintem, hogy ennek a programnak
az indítását a vállalkozások kezdeményezték. Egy neves, húsz éve működő tagunk
vetette fel: nem tud fémipari szakmunkást
felvenni. Ennek nyomán kezdődött az
együttgondolkodás arról, hogy lehetne öszszefogni, együtt kezelni a problémát a megyei munkaügyi központok segítségével. A
program elindult: Győrben már most felzárkóztató elméleti és gyakorlati képzésen
vesz részt 15 borsodi szakmunkás. Az első
csoportot újabbak fogják követni, a program több csoporttal számol.
Kivételes a helyzetünk a szlovák
bevásárlóturizmus miatt is, ez élteti a kereskedelmet – az euró forinthoz viszonyított árfolyamától függően –, ezért a bevásárlóközpontok, a kis szolgáltatók forgalma nem esett vissza. Pozitív hatása van a
határ menti térségben az egészségügyi turizmusnak. Mosonmagyaróvár térségében
a szépségipar és fogászati turizmus érzékelhetően fejlődött az elmúlt években.
Sopronban viszont sok, a munkaerőpiacot
érintő negatívum érvényesül: a versenyképes szakmunkások, a felsőfokú végzettségű szakemberek nagy számban mennek
Németországba, Ausztriába dolgozni. Azzal is számolni kell, hogy a külföldön munkát vállalók nemcsak a keresetüket veszik
fel odakinn, hanem ott is fogyasztanak.

– Ebben a nem egyszerű helyzetben mi a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara küldetése?
– Nekünk az a víziónk, hogy a megye
gazdaságának fejlesztő tényezői legyünk.
Ezt négy alapvető üzenetben foglaljuk öszsze. Egyrészt mint érdekképviselet a vállalkozók érdekeit akarjuk képviselni a kormányzati politikában. A kamara információs
pont kell, hogy legyen gazdasági információk szolgáltatásában. Feladatunknak tekintjük, hogy nemcsak önkéntes tagjainknak,
hanem a regisztráltaknak is tudjunk hasznosítható és értékes információt nyújtani.
Mindemellett komoly feladatot, szerepet
kaptunk a szakképzés területén is. Nagy jelentőségűnek tartjuk a duális képzés megvalósítását. Győrben indult tavaly az első ilyen
képzés. Ebben mi továbbra is vezető szerepet akarunk betölteni. Természetesen nem a
működtetésben, hiszen a mi jogosítványaink
a szakképzés módszereinek fejlesztésére, a
szakképzés, a vizsgáztatás módszerének és
tematikájának alakítására szól. Az elméleti
képzés a szakképző intézményekben, a gyakorlati képzés az erre nyitott és ezt vállaló
vállalkozásoknál történik. A rendszer lényege, hogy a diákok valódi üzemi körülmények között ismerjék meg a szakmákat.
Egy érdekes beszélgetésre hadd utaljak
ezzel kapcsolatban. A nürnbergi gazdasági
kamarával is van kapcsolatunk. Ők egy találkozáskor azt mondták, hogy a 70-es
évek magyarországi gyakorlata szolgált
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duális képzésük mintájául, amit mindig a
kor kihívásainak megfelelően aktualizáltak. Mindenki emlékszik – én jómagam is,
hiszen jártam szakközépiskolába –, hogy
tanoncként dolgoztunk az üzemekben.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelkedően magas színvonalú infrastrukturális háttérrel
rendelkezik, s ez lehetőséget kínál egyik
fontos küldetésének megvalósításához:
olyan rendezvényeket tudunk szervezni,
ahol a megyei vállalkozók üzleti találkozókon vehetnek részt, ahol megnyílik az
együttműködés lehetősége, ahol vevői és
beszállítói kapcsolatok jöhetnek létre. Ez
elsősorban az olyan kis cégek számára
nagy jelentőségű, amelyek tagságunk 90
százalékát adják. Számukra óriási lehetőség, hogy a kamara a piac- és partnerkeresésben a segítségükre van. Célunk, hogy
ők egymással kooperáljanak, ezáltal új előállított termék, érték keletkezzen. Mivel
ezek helyi vállalkozások, a többletjövedelem itt jelenik meg adó formájában, és növeli a megye GDP-jét.
– A kamarai kötelező regisztráció esetében hol tartanak?
– A megye harminckétezer vállalkozása
közül 26 ezer regisztráltatta eddig magát.
Már most látjuk, hogy az adóhatóságtól kapott nyilvántartás nem egyezik meg az állami adatokkal, hiszen még olyan vállalkozók
is szerepeltek, akik már nem élnek. Ahhoz,
hogy tényleges képet kapjunk a gazdaság

szereplőiről – legyen ez területi vagy ágazati vetületű kép –, valamiféle rendteremtésre
van szükség a nyilvántartásban. A kész adatbázis birtokában tudunk eleget tenni a kötelezettségeinknek, például hogy gazdasági
információt szolgáltassunk célzottan az
érintetteknek. Ezért kell a nyilvántartást a
gazdaság tényleges állapotához igazítani.
Úgy gondolom, a 2013-as év elegendő lesz
ennek a munkának az elvégzésére.
– Milyen országhatáron átnyúló szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek?
– Kivételes földrajzi helyzetünk miatt
évtizedekre visszanyúló kapcsolataink
vannak elsősorban a határos országokkal,
így például Ausztriával. Az Európai Uniós
csatlakozási folyamatban rengeteg közös
projektben vettünk részt, ennek megtestesülése az a székház is, ahol vagyunk. Ezt
egy euroregionális pályázatból hoztuk létre
egy osztrák partnerrel. Kamaránk tagja az
Enterprise Europe Network nevű szervezetnek, amely a kamarák mellett a gazdaságfejlesztés szereplőit, kis- és középvállalkozásokat tömöríti azzal a céllal, hogy
Európán belül partneri, üzleti kapcsolatokat segítsen elő. Minimum havi szinten tartunk rendezvényeket, előadók jönnek hozzánk, speciális területeken üzletember-találkozókat szervezünk. Nagy hangsúlyt
kap a projekten belül a kutatásfejlesztés, a
technológiatranszfer, és igyekszünk segíteni a kisvállalkozások exportpiacra jutását.
– A már említetteken túl milyen segítséget,
szolgáltatást nyújtanak a vállalkozóknak?
– A megye kiemelkedő nagyvállalatai,
amelyek a megye GDP-jének nagy részét
adják, szintén képviseltetik magukat a kamarában. Őket olyan programokra hívjuk,
ahol lehetőségük van bemutatkozni, megismertetni azt a kiváló minőségű ipari, technológiai szintet, amit megvalósítanak. Célunk, hogy ebben a kivételesen jó gazdasági
környezetben a vállalkozások valamilyen
formában profitálhassanak az itt letelepedett
autóiparból, beszállítóvá váljanak, hogy
mindenki megtalálja a szerepét ebben az értékteremtő láncban. Ez a folyamat elindult,
nagyon sok pozitív példát tudunk mutatni.
Nyáron egy autóipari konferenciát rendezünk, ott például lesz egy olyan kisvállalkozói szekció, ahol azt mondjuk el, milyen feltételekkel válhat valaki beszállítóvá.
– Miben testesül meg a kamara közéleti
szerepvállalása, az érdekképviselet?
– Magyarországon a kereskedelmi és
iparkamarák alapvetően megyei szerveződésűek. A megyei testületek delegálnak tagokat az országos kamarai testületekbe. A
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara lobbizik az országos ügyekben. Nekünk, megyei kamaráknak az a feladatunk, hogy a
helyi, városi és járási szinten képviseljük a
vállalkozói érdekeket. A gazdasági, kereskedelmi jogszabályváltozásokról véleményünket eljuttatjuk az országos kamarába.
Szoros a kapcsolatunk az önkormányzatokkal, a megyei szintű kormányzati szervezetekkel. Számos fórumon egyeztetjük a vál-

lalkozások igényeit és a velük szemben támasztott hatósági elvárásokat.
– A versenyképességhez elengedhetetlen
a megfelelő minőség, szakértelem. Ezen a
téren segítségére tudnak-e lenni a vállalkozói szférának?
– A beszállítói lét egyik feltétele a megfelelő minőségirányítási rendszer működtetése. Mindenki ismeri az ISO-t, illetve az
ennél még szigorúbb autóipari szabványokat. Jómagam 22 éve dolgozom az autóiparban – jelenleg is vezetek egy vállalkozást –, bizton állíthatom, hogy itt a minőségbiztosítás kiemelt fontosságú. A kamaránál úgy gondoljuk, nincs alapunk ahhoz,
hogy elmondjuk a tagvállalkozásoknak,
milyen fontos a minőségbiztosítási rendszer működtetése, ha nem járunk példaként
elöl. Ezért mi is bevezettük az ISO-t, majd
áttértünk az európai rendszerre, az EFQMre, megkaptuk a Kiválósági díjat, és idén
pályáztunk a Nemzeti Minőség díjra. Szeretnénk példát mutatni, és segítjük is a vállalkozásokat e téren.
– 2013-ban mik lesznek a legfőbb feladataik?
– Most, hogy már rendelkezésünkre áll
egy majdnem teljes körű adatbázis a gazdasági élet szereplőiről, a regisztráltak számára is igyekszünk megfelelő szolgáltatást
nyújtani. Minden programunkra célzottan
tudjuk meghívni tagjainkat, például a bevezetendő trafiktörvényről szóló tájékoztatóra azokat hívjuk, akik ebben érintettek.
Minden platformon megjelenünk, hirdetjük szolgáltatásainkat. Az információt
azonban nem tudjuk házhoz vinni, a vállalkozóknak kell felismerniük és jó értelemben kihasználniuk ezt a lehetőséget. Szeretnénk a tagdíjrendszerünket megreformálni, és olyan filozófia szerint működni,
amelyben az önkéntes tagok érzik, hogy ők
a mi VIP-vendégeink, ingyen vehetnek
részt minden szakmai rendezvényen, de a
regisztrált vállalkozók is kedvezményt
kapnak, és a piaci árnál kedvezőbben jutnak hozzá az információkhoz. Mi a kamaránál, és én személy szerint is fontosnak
tartom, hogy nem vagyunk hatóság, a vállalkozások érdekében működünk. Mi, azok
a vállalkozásvezetők, akik társadalmi megbízatásként tisztséget vállaltunk a kamarában a többi vállalkozás javára, a gazdaság
fejlődése érdekében tevékenykedünk. Ez a
kamara szellemisége.

Mihalicz Antal a BME Gépészmérnöki Karán szerezte
diplomáját 1991-ben. 2004 óta
a Győr-Moson-Sopron megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke. 2008-tól a Syncreon
Hungary Logisztikai és Szállító Kft. vezetőjeként az AUDI
Hungária Motor Kft. teljes belső logisztikájának
működtetéséről gondoskodik, és ellátja a Syncreon
közép-kelet-európai vezetői tisztségét is.
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Egészség, kultúra, innováció: Győr nyitott
Kiegyensúlyozott Győr gazdasági helyzete, a város szép tempóban fejlődik,
eredményes nemcsak az ipar, hanem a
turizmus terén is. Eddig is gazdag kapcsolatrendszerét tovább bővíti. A részletekről Borkai Zsolt polgármester adott
tájékoztatást.
– A közigazgatás átszervezése milyen hatással volt a város gazdálkodására?
– A győri polgármesteri hivatalt évről évre
javuló teljesítmény jellemzi, legfontosabb
célja, hogy valóban a győri lakosságot
szolgálja, köszönet érte a kollégáknak. Érthető, hogy azok a hatósági ügyek, amelyek
az államhoz tartoznak, egy helyen összpontosuljanak. A kollégáink egy része
ezért elkerült tőlünk, és ma már a kormányhivatalnál, járási hivatalnál végzik a
feladatukat anélkül, hogy a lakosság bármit is érzékelt volna ebből a változásból, és
ez a legfontosabb. A járások kialakításához
mi abszolút pozitívan álltunk hozzá, az átszervezés flottul zajlott.
– Elfogadták a város költségvetését…
– Azt gondolom, nagyon jó, jövőbe mutató költségvetést sikerült összeállítnunk.
Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatait maximálisan tudjuk teljesíteni, projektjeinket tudjuk folytatni. Annak ellenére, hogy mintegy ötmilliárdos főösszegcsökkenés tapasztalható, nem érezzük a
negatívumokat. Ez azért van, mert az intézmények átkerültek az államhoz. Csökkentek a bevételek, a feladatmennyiség, és az
elkerülő pedagógusok bérével a kiadások.
Vannak olyan kormányzati döntések, amelyek nagyon nagy segítséget jelentenek,
gondolok itt a kormány adósságátvállalására. Minden „talált pénz” jól jön, a város
fejlődését szolgálja. Mi a legalacsonyabb,
40 százalékos kategóriába kerültünk, mert
magas a helyi adóbevétel. Idén egyébként
ugyanannyi adóbevétellel számolunk, az

Barokk lányok

adóerőképesség utáni megvonások eltörlése pedig egyértelműen pozitívum a költségvetésünk szempontjából.
– Milyen elképzeléseik, konkrét terveik
vannak?
– Győr városa 2013-ban minden ötödik
forintot fejlesztésre fogja költeni. Ez, úgy
gondolom, óriási dolog, amellett, hogy a
működéssel nincsenek problémáink. Jelentősebb futó európai uniós projektjeink közül kiemelném azt, hogy egy városrész, az
újváros szociális rehabilitációja indul idén.
A belváros rehabilitációja néven folyhat
egy másik beruházás, aminek 740 millió
forint a költsége. Ehhez kapcsolódik a saját
tőkéből épülő Dunakapu tér. Ezekkel a fejlesztésekkel, valamint a már korábban lezajlottakkal most már valóban egy gyönyörűen felújított belvárossal várhatjuk a győrieket és a turistákat. Az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra készülve elkezdődik
egy uszoda építése, úthálózat-fejlesztésre
2,5 milliárd forintot különítettünk el.
– A Dunakapu-projektről mit érdemes
tudnunk?
– A belvárosban nélkülözhetetlen, hogy
új parkolóhelyeket hozzunk létre, hiszen
mindig tumultus van, és ez gondot okoz az
üzlettulajdonosoknak is. Ezért építünk egy
háromszintes mélygarázst, ami számottevő
előrelépést jelent. A Dunakapu tér egyébként impozáns rendezvénytér lesz. Komoly
régészeti feltárások előzték meg a munkálatokat, de remélem, tavasszal már elindulhatnak, hiszen a por és a csúszás sok boszszúságot okozott a győrieknek.
– Mik voltak az elmúlt időszak legjelentősebb beruházásai?
– A legkiemelkedőbb a kórházfejlesztés
volt, aminek értéke több mint 10 milliárd
forintra rúg. Érdemes kiemelni a Széchenyi tér és a környező utcák megújulását,
amelyeknek köszönhetően ismét élettel teli a belváros. De hosszú még a sor, kezdve
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
vagy az új Turisztikai Látogatóközpontunk
kialakításán át egészen az intelligens helyi
közlekedés átalakításáig. Nem is beszélve
a Széchenyi Egyetemen lezajlott nagyszabású fejlesztésekről, amelyek ma már hazánk legdinamikusabban fejlődő egyetemei közé emelik a győrit.
– Hogyan érintette a válság a várost, az
itt működő vállalkozásokat?
– A válság sajnos nem állt meg Győr határánál, hatása érezhető volt a gazdasági
szférában. De mi már korábban igyekeztünk olyan környezetet biztosítani, hogy
eredményesen tudjanak dolgozni a vállalkozások. Büszkék vagyunk arra az ösztöndíjrendszerre, amelyben az országban
egyedülállóként tekintélyes támogatást
adunk a hiányszakmákban tanuló fiataloknak. Ezt fenntartjuk továbbra is, annak ellenére, hogy az oktatási intézmények elkerültek tőlünk, hiszen érdekünk, hogy a város oktatása tovább fejlődjön. Egyértelmű,
hogy hívogató a győri közeg, az infrastrukturális fejlesztések vonzóvá tették a várost.

Az egyetem, a város legnagyobb cége és az
önkormányzat közösen kutató-fejlesztő
központot alakított ki. Az Audi beruházása
és az ehhez kapcsolódó beszállítói oldal folyamatos fejlesztése, mind-mind azt prognosztizálják, hogy a jövőben még jobb környezet fogadja a letelepedni szándékozó
vállalkozókat. Ipari parkunk tovább fejlődik, ráadásul immáron 100%-ban győri tulajdonban van, ami szintén nagy dolog.
– Az Audi Hungaria növelte foglalkoztatottainak számát, idén új járműgyárat is
avatnak. Rajtuk kívül mi jellemzi a város
gazdaságát?
– Ha az iparűzési adóbevételt nézzük,
40-45% között mozog az Audi részvállalása, 50-55%-ot további helyi cégek tesznek
ki. Ezek a cégek reményeink szerint idén
megközelítik a válság előtti teljesítményüket. Az önkormányzat szoros kapcsolatban
van a kereskedelmi és iparkamarával, mivel minden olyan rezdülés, ami az országban érezhető, az nálunk is lecsapódik.
Igyekszünk segíteni a vállalkozásokat
újabb és újabb ötletekkel. Bár itt is vannak
nehézségek, de olyan légkör van, hogy a
lehetőségeket meg lehet találni. A Logisztikai Park felépítése is tovább erősíti Győr
erejét, mi pedig a bevételeinket visszaforgatjuk annak érdekében, hogy Győr továbbfejlődjön, és az itt lévő cégek is megelégedéssel tudjanak dolgozni, minél több
embernek tudjanak munkát adni. A szakképzett munkaerőre folyamatos az igény.
– Júniusban már működhet a továbbfejlesztett péri repülőtér. Mit jelent ez Győr
számára?
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és előretekintő város, fejlődése töretlen

A 2012-es nyárnyitó fesztivál tömege a városháza épülete előtt

– Ez valóban új kapukat nyit meg Győr
és a régió számára. Szerencsére partnerként sikerült megnyerni az Audit a fejlesztéshez – hozzáteszem, nem volt nehéz –, és
az állam bekapcsolódásával egy hármas
konzorciumi körrel megkezdődhetett a repülőtér felújítása. Így nagyobb utasszállító
repülőket, cargo gépeket is tud majd fogadni a jövőben. Ezt egészíti ki a város gazdag
infrastruktúrája a vízi, vasúti és közúti
szállítás területén, így azt mondhatom,
hogy mindenki megelégedésére szolgáló,
21. századi színvonalat tudunk nyújtani,
ami sok előnnyel jár. Ez természetesen
csak az első lépés, szeretnénk majd továbbfejleszteni, szerencsére az érdeklődés nagyon nagy.
– Készülnek 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra. Mit jelent ez a város
számára? Milyen lépéseket kell tenni idén?
– Az EYOF magyarországi és győri lebonyolítása hatalmas dolog, hiszen egy
igazi olimpiai eseménynek adhat majd
otthont hazánk, szükség lesz hozzá a magyar kormány, a Magyar Olimpiai Bizottság és Győr város együttműködésére. Ez
egy szép feladat, amit a magyar kormány
kiemelt projektként kezel, hiszen mintegy
10 milliárd forinttal támogatja a sport infrastruktúra kiépítését. Ennek egy részét
már az idén lehívjuk, és elkezdjük a győriek által is régóta várt uszoda építését.
Saját forrásból pedig indítjuk a kapcsolódó fejlesztéseket.
– Milyen határon átnyúló programokban vesznek részt? Milyen nemzetközi kapcsolatokat ápolnak?

– Az eddig kialakult testvérvárosi kapcsolataink jól működnek elsősorban két terület, a kultúra és a sport területén, de a gazdaságot is említhetem, hiszen Ingolstadt is a
testvérvárosunk lett. Benne vagyunk Győr
vezetésével az EGTC-ben. Ebben magyar
és szlovák települések terveznek közös, határon átnyúló projekteket. Úgy gondolom,
ez a következő uniós ciklusban inkább ki
fog tudni teljesedni.
– Röviddel ezelőtt Nyizsnyij Novgorodban
mutatkozott be a város…
– Nyitottak felénk, és mi is nyitunk
Oroszország felé, az első lépésekben itt is a
kultúra és sport területét érinthetik az
együttműködések, de én potenciális piacnyitási lehetőséget is látok. Nagyon sok
olyan cég van, amely Magyarországon,
Győrben szeretne befektetni. Nyizsnyij
Novgorod jellegét tekintve hasonló város,
mint Győr, megvannak a kapcsolódási pontok. Tervezzük a testvérváros-kapcsolat
felvételét, hiszen ha Győr érdekeit szolgálja, mindenképpen nyitottak vagyunk rá.
– Eddig Győr ipari és gazdasági erejéről beszéltünk, de mi a helyzet a turizmus
háza táján?
– Szerencsére Győr ma már sokkal több,
mint iparváros, és aki ellátogat hozzánk, ezt
azonnal meg is tapasztalhatja. Büszkék lehetünk az eredményeinkre. 2009-től megkétszereződött a vendégéjszakák száma, ez
egyrészt az üzleti turizmusnak köszönhető,
másrészt egész évben fesztiválokat rendezünk, amelyek ma már nagyon népszerűek.
Ilyen például a Győrkőc Fesztivál, ahova
családokat, gyerekeket várunk, de említhet-

ném a Barokk Esküvőt, a Táncfesztivált, a
Bornapokat, vagy akár a győri Adventet is.
Sikerült az itt lévő szálláshelyekkel szoros
együttműködést kialakítani, tematikus
programcsomagokat állítottunk össze, amelyek egységesen biztosítanak tartalmas kikapcsolódási lehetőséget Győrben, akár a
kulturális, a gasztronómiai vagy éppen az
aktív kikapcsolódásra vágyóknak. Folyamatosak a turisztikai kínálatot szélesítő beruházásaink, akár a szakrális vagy az élményturizmus területén is, a programszervezésben pedig az új, 21. századi látogatóközpontunk nyújt segítséget a turistáknak.
– A város milyen elvet követ a sport és
kultúra támogatása terén?
– Tekintélyes összegeket különítünk el
költségvetésünkben a kultúra támogatására, hiszen büszkék vagyunk intézményeinkre, a Győri Balett, a Győri Nemzeti
Színház, a Győri Filharmonikus Zenekar,
vagy a gyerekeket szórakoztató Vaskakas
Bábszínházunk, a Gyermekek Háza folyamatos sikert arat akár a győri, a hazai vagy
a nemzetközi közönség előtt is. Átvettük az
államtól a korábban megyei fenntartású
könyvtárat és múzeumot, most még nagyobb lehetőséget tudunk biztosítani ezen
a téren, szerencsére kiváló kulturális szakembereink vannak. A sportot érintően van
egy olyan elhatározásunk, hogy a város
mindenkori költségvetésének legalább 1%át az élősport támogatására fordítjuk. Támogatjuk a sikersportágainkat, és különösen
az utánpótlást, pályázatokat írunk ki egyesületek és egyéni eredményes sportolók
számára. Csapataink sorra nyerik a bajnokságokat, és vannak egyéni tehetségeink is.
Nagyon komoly sportélet jellemzi a várost.
– Víz veszi körül a várost, mennyire aknázzák ezt ki?
– Indul egy komoly dunai rehabilitáció,
amelyben Győrt a partok rendezése érinti.
Szükség lenne a Mosoni-Duna optimális
vízszintjének biztosítására, hiszen ma ez
gátat szab a hajózásnak, a vízzel való kapcsolatnak. Bár hozzáteszem, hogy komoly
vízisport- és szabadidős élet zajlik nálunk.
Az evezés, a kajak-kenu a fősportágak között van, nagyon sok fiatal család megy el
vízitúrákra, sárkányhajózni, de ha még
több lenne a víz, szebb környezetben és a
turizmus területén is sokkal szélesebb körűen tudnánk kiaknázni azt, hogy Győr a
folyók városa.

Borkai Zsolt 1965-ben született Győrben, nős, két gyermek édesapja, a Juhász Gyula
Tanárképző, majd a Janus
Pannonius Tudományegyetem testnevelés szakán végzett, a BME-n közoktatás vezetői képesítést szerzett.
2006-tól Győr polgármestere, 2010-től országgyűlési képviselő, ugyanettől a MOB elnöke.
Tornász Európa-, világ- és olimpiai bajnok.
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Hotel Rába City Center a központban

A Hotel Rába épülete

Az elmúlt év idegenforgalmi statisztikáinak kimutatásai szerint Győr városa
bekerült az első tíz város közé a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák tekintetében. A fejlődés dinamikája örvendetes, ám hogy ez továbbra is
így maradjon, akad még tennivaló. Horváth Ottóval, a Hotel Rába City Center
igazgatójával Győrről, szállodájuk adottságairól beszélgettünk.

PROGRAMAJÁNLÓ

Az ipari park fejlődése, illetve a nagy autóipari beruházás olyan vendégmozgást indukált Győrben, ami kihatott az egész városra,
s élettel töltötte meg azt. A városvezetés sokat áldozott arra, hogy a korábbi „iparvárosfeeling” megváltozzon. Jó példa erre a Széchenyi tér, amelyet bármelyik olasz város

megirigyelhetne. A látogatók minél színvonalasabb kiszolgálása és a városba csalogatása szempontjából komoly versenyelőnyben van a Danubius Hotels szállodacsoportjának tagja, a Hotel Rába City Center. Remek lehetőség nyílik a közelben lévő győri
termál-, gyógy- és élményfürdőben a kikapcsolódásra, pihenésre, de a hotelben lévő
wellness- és szabadidőrészleg is a vendégek
kényelmét szolgálja.
A győriek egyik kedvelt találkozóhelye
a varázslatos hangulatú Royal Belga Söröző, ahol a betérő látogató kedvére válogathat a több mint huszonöt fajta belga sörkülönlegességből és a flamand konyhaművészet remekeiből. A szálloda négy különteremmel is rendelkezik, melyek 25-140 fős
teremkapacitással bírnak.
– Ha nagyobb méretű konferenciatermekre van szükség, az is megoldható az
újonnan elkészült ETO Parkban, hiszen
Győrben példaértékűen jó együttműködés
van a vezető szállodák között. Nagy előny,
hogy nem egymás ellen harcolunk, hanem
közösen dolgozunk azon, hogy minél több
turista keresse fel a várost – mondja az igazgató. – Győr csodás város, érdemes idelátogatni. Több kiemelkedő fesztiválunk mellett
a legkisebbekre is gondoltunk. Idén hatodik
alkalommal kerül megrendezésre a Győrkőcfesztivál, amikor a polgármester átadja a
város kulcsát a gyermekeknek, és a
„győrkőcök” uralmuk alá veszik a belvárost:
a „10 helyszínen 1000 program, zsebpénz
nem kell, mert ingyen van!” felkiáltással. De
például a Győri Tavaszi és Nyári Fesztivál,
valamint Barokk Varázsa rendezvény vagy a
Fröccsfesztivál is színvonalas programokat
kínál az állandó látnivalók mellett.

A Forgószél Orosz
A nagy hagyományokkal rendelkező
Győri Balett sokadik virágzását éli, s éppen legújabb előadásával készül hazai és
külföldi turnéra. Kiss János igazgatóval,
művészeti vezetővel, a Kossuth-, Lisztés Hevesi-díjas balettművésszel és Érdemes művésszel beszélgettünk.
– Már a Győri Balett megszületése is
olyan, mint egy szép álom! – meséli a vezető. – A társulat alapító tagjaként élénken
élnek bennem a kezdetek. Anno, 1979-ben
az évfolyamtársaimmal találtuk ki, hogy
együtt szeretnénk maradni. 1977-ben egy
operaházi estet követően megismertük
Markó Ivánt, és akkori feleségét, Gombár
Juditot. Tudtuk, hasonlót szeretnénk táncolni, megkerestük Ivánt, és megkértük, legyen a vezetőnk – idézte fel.
Aztán lassan összeállt a kép. Megtudták,
hogy hamarosan átadják a győri színházat.
A csillagok állása kedvezően alakult, a politika és a győri városvezetés is tárt karokkal fogadta az elképzelést, így 1979. november 1-jén, halottak napján született meg
tulajdonképpen az azóta világhírűvé vált
Győri Balett. A Markó Iván vezette aranykornak aztán a művész 1991-es távozásakor
vége szakadt, ám ez egyben egy új korszak
kezdetét is jelentette. A mostani direktor,
Kiss János vette át az irányítást, s mint
mondja, rengeteg segítséget kapott.
– Nehéz időszakot éltünk át, hiszen teljesen új repertoárt kellet létrehoznunk. A
nulláról indultunk újra, de szerencsére
megmaradt a társulat összetartása, és a művészeti középiskola is, a kemény munka átsegített bennünket a nehézségeken.
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országba repíti a Győri Balettet
Kiss János tehetséges hazai és külföldi
koreográfusokat hívott meg, és beindult egy
új műhelymunka. Az újraszületés opusa
1991. augusztus 19-re datálódik, amikor is a
II. János Pál pápa tiszteletére adott előadáson a Népstadionban Szent Margit legendáját mutatták be, s az egyházfő odament a táncosokhoz a színpadon, és megáldotta őket.
Azóta többször körbejárták a világot.
Első kelet-európai együttesként léphettek
fel a New York-i Joyce Theaterben, de jártak Kínában, s most Oroszországba készülnek. Természetesen a legfontosabb, hogy
bár önálló és független gazdálkodású a társulat, az állandóságot Győr jelenti.
– Nagyon hálásak lehetünk a városnak,
ahol szeretnek és támogatnak minket. Ez

az otthonunk, hiszen Győrben folyamatosan játszunk, évente két bemutatót tartunk
– fűzi hozzá a vezető.
A közelmúltban részt vettek az Erkel
Színház megnyitóján, s áprilisban tizenhat
előadásuk lesz Ausztriában, Németországban, illetve Svájcban. Készülnek Ljubljanába is, és a balett őshazájába: Oroszországba, ahol gyermekelőadásukat, a Forgószél
című darabot adják elő. Június 17. és 22.
között immáron a IX. Magyar Táncfesztivált rendezik meg, amely a magyar táncművészek ünnepe. A rendezvény szlogene
szerint: táncol az egész város, s ez egészen
biztosan most sem lesz másként, ugyanis a
küldetéstudatot – a tánc, a táncművészet
megszerettetését – be kell teljesíteni.

A Magyar Rapszódia című előadással lépett fel a Győri Balett az Erkel Színházban

WWW.GYOR.HU

A készülő olimpiai központ látványterve

Győr ifjúsági
olimpiát rendez
Győr rendezi meg a 2017-es nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF).
Az öt év múlva sorra kerülő esemény
helyszínéről az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) 2012. december 8-i római
közgyűlésén döntöttek.
A helyszínválasztás nem véletlen, Győr
Magyarország legsportosabb városa címet nyerte el a 2010. évben, számtalan
nemzetközi versenynek adhatott már otthont a kisalföldi megyeszékhely. Az
EYOF megrendezésének lehetősége jelentős fejlődést és előrelépést jelenthet
Magyarország és Győr számára egyrészt
az utánpótlás-nevelés, másrészt az infrastruktúra-fejlesztés és a sportturizmus
népszerűsítése területén.
A fogadó város szerződését ez EOC
éves közgyűlésén Rómában Borkai Zsolt
polgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Somogyi Tivadar alpolgármester, valamint Patrick Hickey, az
EOC elnöke ünnepélyes keretek között írta alá. Borkai Zsolt óriási sportdiplomáciai
sikernek nevezte a döntést. Szerinte öt év
múlva az egész kontinens odafigyel majd
Győr városára, és az EYOF megrendezése
évtizedekre is megalapozhatja Magyarország sportbéli fejlődésének irányát. – A
kormánygarancia és a város önkormányzatának támogatása révén komoly infrastrukturális fejlesztések várhatók Győrben, így
egy új uszoda, atlétikai pálya, teniszközpont, új sportcsarnokok építése, vagy éppen más, már meglévő létesítmények felújítása – tette hozzá. Az esemény megrendezése nemcsak 2017-ben, hanem már az
azt megelőző években is jelentős fellendülést hozhat Győr gazdaságának, sportturizmusának. 2012-ben a vendégéjszakák a
korábbi tendenciákat követve ismét 2530%-kal emelkedtek, az EYOF-hoz kapcsolt sporteseményeknek köszönhetően
pedig még szélesebb körben válik ismertté
a város neve. A rendezvény hotelfejlesztéseket, valamint a turisták számának további növekedését hozza majd magával.
Az EYOF a 14-17 év közötti tehetséges fiatalok olimpiai megmérettetése, akik kilenc különböző sportágban mérik össze tudásukat a 7 napos rendezvény alatt. Ez az
olimpiai esemény a sport és az utánpótlás
ünnepe, számtalan későbbi olimpiai bajnok sportoló karrierjének első állomása.
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Huszonegyedik századi
körülmények várják a
betegeket a győri kórházban

2011-ben kezdődött az építkezés

Kivilágított, biztonságos helikopterleszálló is épült a kórház tetején

Több mint 11 milliárd forintnyi fejlesztést adtak át nemrégiben a győri Petz Aladár
Megyei Oktató Kórházban. A
térség legnagyobb kórházának így összességében mintegy egyharmada újult meg, s
21. századi körülményekkel
várja a betegeket március
második felétől.
A TIOP 2.2.7 címet viselő pályázati konstrukció 2007-ben
jelent meg, s miközben az unió
az egészségügy számára ritkán
ad forrásokat, ezzel a konstrukcióval mégis lehetőség volt az
infrastruktúra fejlesztésére. A
támogatási szerződést 2009 decemberében írta alá az akkori
tulajdonos, a megyei önkormányzat és az állam. Ezt követően indult el a projekt, a kivitelező kiválasztása, a közbeszerzési eljárások. A kivitelezést a Strabag-Közgép konzorcium nyerte el Győrben.
A beruházásnak három eleme volt. Az egyik a kórház egy
meghatározó részének teljes
körű megújítása – így például
az intenzív osztály, központi
diagnosztikai tömb, radiológiai osztály felújítása mintegy 3
ezer négyzetméteren. A második elem egy helikopterleszálló megépítése volt, ami az országban először készült el
Győrben ebből a forrásból. Ma
már terjed Magyarországon a
légimentés, szervezettebb a
rendszer, és a szakpolitika is
mellérendeli a forrásokat, de
nem elterjedt még az éjszakai
mentés helikopterrel, mert

nincsenek például kivilágítva
a leszállók, ám a Petz Aladár
kórházban immár ez is megoldott és biztonságos. A beruházás harmadik eleme pedig egy
450 ágyas új kórháznak a
megépítése volt. Ez azt a célt
szolgálta, hogy az 1895-ben
elkészült régi, pavilonjellegű
kórházegyüttes helyett – ami
akkor korszerűnek számított,
de ma már jócskán elavult, ráadásul energetikai szempontból is fenntarthatatlan – egy
tömbbe kerüljenek a kórház
aktív ágykapacitásai.
A mostani beruházás összköltsége 11,3 milliárd forint,
amelynek jelentős részét maga
az épület teszi ki, s arányaiban
csak kisebb összeget költhettek
eszközökre Győrben, ahol a
kórház vezetői abban bíznak,
hogy a múlt decemberben meghirdetett onkológiai, sugárterápiás fejlesztésre kiírt pályázat
lehetővé teszi számukra, hogy
a függőben lévő eszközfejlesztéseket is végrehajtsák.
Maga az építkezés 2011-ben
indult el, és nem egészen két év
alatt készült el. Az új beruházás
műszaki átadása megtörtént, az
építők készre jelentették. Február 28-án Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere,
Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár és dr. Török Krisztina, a fenntartó
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
főigazgatója vette át az egészségügy számára az épületet ünnepélyes keretek között.

Közel félezer ágy áll rendelkezésre

Az új, modern épület

Az intézmény ünnepélyes átadása február 28-án
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A képzés, a tudás és a térség szolgálatában

A kutatásfejlesztés, innováció új eszközei

A Széchenyi István Egyetem fiatal, de
nem gyökerek nélkül való. Sokrétű, piacképes képzést nyújt, és az elmúlt négy
évtized alatt a kutatásfejlesztés bázisává, a város és a régió meghatározó szellemi, kulturális és sportcentrumává vált
– kezdi az egyetem bemutatását prof. dr.
Rechnitzer János rektorhelyettes.
– Mikorra nyúlik vissza az egyetem története?
– A Széchenyi István Egyetem az ország
második legfiatalabb állami egyeteme, de
nem múlt nélküli. 1968-ban alakult meg a
Közlekedési és Távközlési Főiskola a Szegedről és Budapestről a városba települt intézetekből. 1971-ben kezdődött el a nagy
építkezés, amely során a hetvenes évek második felére a kor színvonalán álló felsőoktatási campus létesült. Széchenyi István nevét 1986-ban vette fel a főiskola, jelezve a
megújulás iránti elkötelezettségét. 2002ben dr. Pálinkás József, az első Orbán-kormány oktatási minisztere átadta az egyetem
alapítását igazoló oklevelet, s elkezdődött
az új korszak az intézmény történetében.
– Mi jellemzi a képzési palettát?
– A Széchenyi István Egyetem két karral és két intézettel alakult, 2006-ban vált
háromkarúvá. A Műszaki Tudományi Kar
ma az ország legnagyobb műszaki kara,
széles alap- és mesterképzési kínálattal. A
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
négy alapszakon és öt mesterszakon nyújt
képzést, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar egy alap- és mesterképzésben,
valamint az osztatlan jogászképzésben bocsát ki hallgatókat, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet vonós, ütőhangszeres képzést kínál, jelenleg áll át a zenetanárképzésre. A Petz Lajos Egésztudományi Intézet a szociális szektornak és az egészségügynek képez szakembereket. Több karunk
működtet doktori iskolát.
Az egyetem iránt érdeklődők száma az
elmúlt években folyamatosan emelkedett,
így az intézmény 11-12 ezer hallgatónak
nyújt képzést. Ebből 7-8 ezer fő nappali
rendszerben, míg a fennmaradók levelező és
távoktatási formában tanulnak. Már a kilencvenes években megkezdődött a távoktatás új rendszereinek kidolgozása, amely
napjainkra több szakon nagy sikerrel folyik.

A közel 15 milliárd forintból megújult egyetemi épületek

A mérnöki és informatikai területen nőtt a
kereslet a képzések iránt, a gazdasági és a
jogtudományi területen nem okozott visszaesést az állami férőhelyek megszűnése, s
látványos a felfutás az egészségügyi képzésben. A magasabb pontszámmal érkezőknek az első félévben az önköltség csökkentését ajánlja az intézmény, majd a tanulmányi és szociális támogatás kialakult rendszere nyújt lehetőséget a jól tanulónak a képzési költségek csökkentésére. A kollégiumi
hálózat jól felszerelt, közel 2000 hallgatót
fogadhat, és a havi díj – ami évek óta nem
változott – a magyar felsőoktatás legolcsóbb
férőhelyét kínálja.
– Az Önöknél végzett fiataloknak milyenek az elhelyezkedési esélyei?
– A képzés sikerét a hallgatók elhelyezkedésében lehet és kell mérni. A Diplomás
Pályakövetés Rendszere évek óta jól működik az egyetemen, ennek éves jelzései szerint a mérnökök közel két, a közgazdászok
és jogászok 3-5 hónapon belül találnak igényeiknek és szakképzettségüknek megfelelő munkahelyet. Az álláskínálat a győri térségben kedvező, de emellett a korszerű és
magas szintű képzés, valamint az egyetem
és a munkaadók kiváló kapcsolata is hozzájárul a sikeres munkába álláshoz.
– Nagyszabású fejlesztés zajlik az intézményben uniós támogatással. Hol tartanak?
– Az egyetem fejlesztési aranykora a
2008–2013 közötti időszakra tehető. Közel
15 milliárd forint összegben történt meg az
épületállomány megújítása és bővítése, az
oktatási és kutatási eszközállomány frissítése, de a különféle egyetemi szolgáltatások
kiépítése, új szervezeti rendszerek kialakítása is, mindez az Európai Unió és a magyar
állam, valamint az egyetem saját forrásainak
bevonásával. A kutatás-fejlesztés-innováció
új rendszerei jellemzik az egyetemet a kutatóközponttól kezdve az hallgatói inkubátorrendszeren át egészen az oktató-hallgató fejlesztő párosok támogatásáig. Kiemelendő az
Audi Hungaria Motor Kft. és az egyetem által közösen működetett Audi Tanszékcsoport, amely példaértékű lehet az ipar, az oktatás és a tudomány együttműködésére. Az
Innoshare épületében Észak-Dunántúl legkorszerűbb információs bázisa, könyvtára áll
a hallgatók és a kutatók rendelkezésére.

– Milyen kapcsolatot ápolnak a várossal, a megyével, a gazdaság szereplőivel?
– Az oktatás és a tudomány művelése
mellett az egyetemek harmadik misszióját,
a társadalmi elkötelezettséget, a helyi, térségi közösség szolgálatát a Széchenyi István Egyetem mindig fontos küldetésének
tekintette. Ennek érdekében szoros a kapcsolata a várossal, a megyével, a gazdasági
szereplőkkel. Három éve működtetjük a
Nyugdíjas Egyetemet, az Egyetemi Hangversenyterem a város zenei életének egyik
központjává vált, új aulája képzőművészeti kiállításoknak ad helyet. Az egyetemi
sportkör a város legnagyobb, legtöbb
sportágat működtető egyesülete.
– Győr hosszú távú AUTOPOLIS stratégiájában kihívásként fogalmazta meg,
hogy 2015-re gyártóhelyből fejlesztési központtá kíván válni. Milyen szerepet játszhat
ebben az egyetem?
– Az egyetem jövője a város és a térség
jövője is egyben. A képzési kínálat fejlesztése, megújítása, a kutatási potenciál növelése, a nemzetközi szakmai és tudományos
kapcsolatok szélesítése, a gazdasági partnerekkel való egyre árnyaltabb együttműködések mind azt szolgálják, hogy a Széchenyi István Egyetem képes legyen szolgálni és elősegíteni Magyarország felemelkedését.

Prof. dr. Rechnitzer János
egyetemi tanár, az MTA doktora, a Széchenyi István egyetem általános rektorhelyettese, a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője. Az Országos
Doktori Tanács alelnöke. A
Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke.
Kutatási igazgatója a Győri Járműipari Körzet,
mint a térségi fejlesztés új irányai és eszköze című kutatási programnak.

14

Gyõr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye kedvező helyzetben
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) Győr-Moson-Sopron
megyei elnökével, Sragner Lászlóval beszélgettünk a megye helyzetéről. Az elnök kiemelte, hogy a többi megyéhez képest pozitív helyzetben vannak.

Sragner László, a VOSZ megyei elnöke
Príma Díj 2009, Győr
– A földrajzi fekvés, a történelmi és ipari
hagyományok, az adottságok azt eredményezték, hogy sok mindenben az országos
átlag fölött van a megye – mondja az elnök. A fejlődés a foglalkoztatottságnak is
köszönhető. A megye lakossága folyamatosan gyarapszik, egész családok érkeznek
ide, s telepednek le, szemben az országos
trenddel. Megállapítható, hogy az ingatlanés gazdasági válság ellenére Győrben
„ingatlanbumm” van, és nem csupán a lakóingatlanok, hanem az ipari területek is
kelendőek. A nagy cégek mellett kisebb
vállalkozások is folyamatosan érkeznek
ide, megvetik lábukat és letelepednek. A
központi régió után Győr-Moson-Sopron
megye van a legkedvezőbb helyzetben.
Sajnos a megyei munkaerő-ellátottság
viszont kezd nehézkessé válni, ugyanis a jól
kvalifikált – de gyakran a képzetlen – munkavállalók is jelentős számban hagyják el a
megyét, vagy válnak ingázóvá, de minden-

esetre hiányoznak a munkaerőpiacról. Ők
általában a szomszédos országokban lelnek
új munkahelyekre. Pedig a megyében az
életszínvonal nem rossz, aki akar, tud boldogulni. A szorgalmas emberek szépen jutnak
előre, viszonylag jók a fizetések.
– Győr-Moson-Sopron megyében az általános légkör jó, viszonylagos nyugalom van,
nincsenek nagy politikai viharok, sőt még a
városi és a megyei vezetők is népszerűek –
meséli az elnök. – A VOSZ-nak ezer körüli
vállalkozás a tagja, ami országos szinten átlagosnak tekinthető, de erős és egységes a
megyei szervezet törzsgárdája, nincsenek
benne „konjunktúralovagok”, nagy privatizatőrök, ezért a szavunknak súlya van.
A VOSZ bekapcsolódott az oktatásba, a
szakképzésbe is. Győrben például helyi
oktatási koncepció születetett a gazdaság
számára fontos képzések érdekében, és helyi ösztöndíjakat hoztak létre, melyben a
helyi VOSZ-nak nagy szerepe volt.
Megyei csúcsrendezvényük a Príma Gála, melyet minden évben megrendeznek,
gyakorlatilag ez a közéleti tevékenységük
összegzése. Ilyenkor, a Megyei Príma Díj
alapítóinak szándéka szerint, a vállalkozói
szféra egy kristályüveg Kincsem-szoborral
és pénzjutalommal ismeri el a nonprofit területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó
szakembereket: a tudomány, a művészet és
a sport kiválóságait. Mint az elnök mondja:
Az ünnepi esteken annak a felelős törődésnek megnyilvánulását láthatjuk évről évre,
mellyel a vállalkozók adóznak a nonprofit
szféra előtt.
A Príma Díj mellett természetesen
vannak szakmai rendezvényeik, és jó
kapcsolatot ápolnak a kamarával és a
KISOSZ-szal is.
Sragner László óriási sikertörténetnek
tekinti a Széchenyi Kártya létrejöttét. A kártyát 2002-ben indította el a Vállalkozók és

A biológialag lebomló, hulladékpapírból készült virágcserepek kímélik a környezetet

Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Széchenyi Kártya olyan vállalkozói termék,
amellyel alig három hét alatt akár 25 millió
forint hitel vehető fel ingatlanfedezet nélkül. A kártya az MKIK- és a VOSZ-irodákon keresztül igényelhető. A legkézenfekvőbb segítség ez a kis- és középvállalkozók
számára akkor, amikor a leginkább szükség
van rá, hiszen megfelelő gazdálkodás mellett is fontos szerepet játszhat megszerzett
értékeik védelmében. A Széchenyi Kártyát
mindegyik kormány befogadta, ami nem
véletlen, hiszen a program megóv a fizetésképtelenségtől, és a körbetartozás problémájára is megoldást jelenthet.
Az elnök tapasztalatai, személyes példája minta lehet a többi vállalkozó számára is. 2011-ben a Sragner & Sragner Kft.
tulajdonosaként – kiemelkedően eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül –
a Magyar Gazdaságért Díjban részesült. A
bútorgyártó és -forgalmazó vállalkozásai
mellett elkezdett hulladékpapír-feldolgozással is foglalkozni.
– Sokat kísérletezve beletanultunk a
technológiába, és nagyon jó gép- és szerszámgyártó csapatot alakítottunk ki. Berendezéseinkkel sokféle termék állítható
elő. Minden termékhez egyedi formázószerszámok kellenek, amiket szintén mi
gyártunk, ráadásul a tapasztalatok növekedésével egyre olcsóbban.
A papírcserép megalkotása után újabb
fejlesztésre készül. Egy éven belül már
működnie kell egy új hulladékpapír-feldolgozó üzemnek, megsokszorozva a termelékenységet.
Győr-Moson-Sopron megye helyzete a
fentiek fényében több mint irigylésre méltó, hiszen a presztízsharcok és a rivalizálás
helyett komoly összefogás és társadalmi
béke jellemzi.
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Vill-Korr Hungária Kft.: jövőorientált és korrekt piaci magatartás

– Melyek a Vill-Korr Hungária Kft. történetének legfőbb mérföldkövei?
– Villamos és elektromos korrózióvédelmi
munkák ellátására hoztuk létre 1990-ben
édesapámmal, testvéremmel és feleségemmel a Vill-Korr Villamosipari Gyártó, Javító és Szolgáltató Bt.-t minimális, 40 ezer forintos alaptőkével. A cég székhelye a ház
mögött álló, használaton kívüli tyúkól volt.
A fejlődés megkívánta, hogy stabil, műhellyel, raktárral és irodákkal rendelkező
helyre költözzünk, így települtünk át 1993ban a Boglárka útra. Az elkötelezett és szakmailag kiváló munkatársaknak köszönhetően lassan üzleti partnerünkké vált az összes
Magyarországra települt multinacionális
vállalat, s tevékenységi körünket is bővítettük. 2004-ben létrehoztuk energetikai vállalkozásunkat. A két vállalkozásunk saját tőkéje ekkor már meghaladta a 4 milliárd forintot. Ez a fokú fejlődés arra predesztinált
bennünket, hogy a gazdasági színvonalat
magasan reprezentáló, a jövendő növekedésnek hátteret biztosító telephelyre költözzünk. Így építettük meg új telephelyünket a
Győri Ipari Parkban.
– Úgy tudom, hogy nem volt véletlen választás az ipari park.
– Döntésünkben meghatározó volt,
hogy tulajdonképpen mi építettük ki az
ipari park teljes infrastruktúráját, s a parkban található vállalatok többségének is mi
biztosítottuk a villamos berendezéseit. Az
sem volt mellékes számunkra, hogy a stratégiai partnereink, az E.ON és az Audi
közvetlen közelébe települjünk. Ezenkívül
fontos szempont volt a kiváló közlekedési
infrastruktúra is.
– Mi a cég fő profilja?
– Fő tevékenységünk a közvilágítás és
díszkivilágítás építése, korszerűsítés és
karbantartás. Győrben gyakorlatilag majdnem minden díszvilágítást mi építettünk ki
a püspökvártól a városházáig. Ezenkívül
büszkék vagyunk arra, hogy a Pannonhalmi Bencés Főapátság jelentős részét, a Budai várat és a Sándor-palotát is mi láttuk el
díszkivilágítással. Áramszolgáltatói hálózatokat építünk, épületek teljes körű villanyszerelését végezzük, s minősített beszállítók vagyunk az ország valamennyi
nagy áramszolgáltatójánál. Mindezek mellett fő tevékenységünk a jelzőlámpás kereszteződések kiépítése és karbantartása is.
– A megújuló energia ma kiemelt terület, s egyre inkább fontossá válik.
– Ennek jelentőségét mi már évekkel
ezelőtt felismertük. A 2004-ben alapított
energetikai vállalkozásunk 2006-2007-ben
Csornán, illetve Mosonszolnokon helyezett üzembe egy-egy 800 KW-os szélerőművet, illetve a csornai önkormányzattal

Fotó: Willingstorffer Lajos

A Vill-Korr Hungária Kft. 23 év alatt
nőtt apró családi vállalkozásból a magyar gazdaság meghatározó villamosipari szereplőjévé. A jövőorientált, korrekt piaci magatartásáról és kifogástalan minőségű munkájáról ismert céget
Gasztonyi László ügyvezető mutatta be.

Nagy hangsúlyt fektetnek a cégnél a megújuló energiaforrások kihasználására
együttműködési megállapodást írtunk alá
egy biogázerőmű építéséről.
– A vállalkozást folyamatos fejlődés jellemzi. Minek tulajdonítható ez?
– Sikereink elérésében nagy szerepe
volt Győr városának, a hazai vállalkozásoknak, melyek megbízást adtak cégünknek, és nekik köszönhetjük azt, hogy cégünk prosperáló társaság lett. A siker nem
jött magától, a Vill-Korr valamennyi munkatársának lelkiismeretes munkája révén
jutottunk el ide: a tudás, a szorgalom és a
tisztesség hármasa értéknek bizonyult.
Ezenkívül jellemző a vállalkozásra a több
lábon állás is. A piaci szereplők többsége
egy-egy munkafolyamatra specializálódik,
a Vill-Korr azonban a villamosipari tevékenység teljes spektrumát lefedi, s a munkákat saját kivitelezésben tudja vállalni, ez
nagy előnyt jelent számunkra.
– Munkáltatóként milyen elveket követnek?
– Humánerőforrás-politikánkban a vezetésben jelen lévő családi modell kiterjesztése a meghatározó. Úgy gondoljuk,
hogy az elkötelezett és lojális munkavállalók különleges értéket képviselnek. Büszkén mondhatom, hogy több olyan család is
van, amelynek hét-három tagja munkatársunk, sokan 10-15-20 éve dolgoznak nálunk. A vezetés is keményen dolgozik: az
öcsém a kivitelezési munkákat irányítja,
feleségemhez tartozik a beszerzés, én pedig a tervezést és a vállalkozást irányítom.
A fiam is villamosmérnök, a kiemelt létesítményekért felelős, a lányom gazdasági
igazgatóként dolgozik. Jelenleg több mint
120 saját alkalmazottunk van.
– Fontosnak tartják a minősítési rendszereket?
– Erre a kezdetektől fogva kiemelt figyelmet fordítottunk. Környezetirányítási,
információbiztonsági és munkavédelmi területen is szereztünk minősítést, de a feszültség alatti munkavégzés speciális

területén is rendelkezünk a szükséges jogosítmánnyal. 2008-ban megszereztük a NATObeszállításra alkalmas, 2009-ben pedig a
Minősített NATO-beszállító címet is.
– Milyen a kapcsolatuk Győr városával? Mi jellemzi a vállalkozás társadalmi
szerepvállalását?
– Sikereink nagy részét köszönhetjük a
városnak, s ezt igyekszünk meghálálni különböző támogatások formájában. Évek
óta mi biztosítjuk „karácsonyi ajándékként” az adventi belvárosi díszkivilágítást.
Minden évben adománnyal segítjük a helyi
oktatást, egészségügyet, sportot és kultúrát
is. Tavaly két szobrot ajándékoztunk a városnak. A Vill-Korr Hungária segítőkészségével is magyarázom, hogy tavaly Győr
díszpolgárának választottak.
– Milyen fejlesztési és egyéb elképzelései
vannak a közeli és távolabbi jövőre nézve?
– Azt gondolom, hogy a megújuló energiaforrások használata egy nagyon fontos
és nélkülözhetetlen irány nemcsak a költségcsökkentő működés, hanem környezetünk védelme miatt is. Mi magunk folyamatosan új megoldásokon dolgozunk,
amit akár a meglévő, akár új rendszerekben is lehet alkalmazni. A célunk egy integrált energiamenedzsment létrehozása,
mely véleményem szerint a jövő meghatározó iránya lesz.

Gasztonyi László 1959-ben
született Győrben. Nős, két
gyermek édesapja. Végzettsége
villamos üzemmérnök. 1990-ben
édesapjával, testvérével és feleségével közösen, saját erőből
alapították meg a VILL-KORR
Villamosipari Gyártó, Javító és
Szolgáltató Bt.-t, azóta Kft.-t, melynek jelenleg is
tulajdonosa és ügyvezetője.
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Győr-Szol Zrt. – értékteremtés, kiegyensúlyozott gazdálkodás
Győr meghatározó
cége, tevékenységét
magas színvonalon,
a tulajdonos érdekeinek is megfelelően
végzi a Győr-Szol
Zrt. A töretlenül fejlődő társaság az önkormányzattal történő együttműködés
eredményeként jelentős értékteremtő
tényező. A zártkörű részvénytársaságról Sági Géza elnök-vezérigazgatóval
beszélgettünk.
– Hogyan és miért jött létre a Győr-Szol
Zrt.?
– A Győr-Szol a Győri Kommunális Szolgáltató Kft., a Győri Hőszolgáltató Kft., az
INSZOL Zrt., valamint a Győri Városfejlesztési Kft. összeolvadásából jött létre
azért, hogy egy szervezeti egységben működve a korábbinál hatékonyabban, takarékosabban és magasabb színvonalon nyújtson szolgáltatást a város polgárainak. Egységes gazdálkodási szervezetként lehetőség van a belső folyamatok optimalizálására, a korábbi átfedések elkerülésére, a párhuzamok megszüntetésére. Ugyanakkor a
Győr-Szol Zrt. jelentős piaci szereplőként
előnyöket élvez a beszerzések lebonyolítása, a tőkeigényes befektetések megvalósítása, a kedvező banki finanszírozás biztosítása, valamint a széles körű tapasztalatot
feltételező megbízások megszerzése területén. Amit előzetesen vállaltunk, azt már a
működés első esztendejében teljesítettük,
sőt mondhatom túlteljesítettük. A tudatos
létszámgazdálkodásnak köszönhetően az
induló 1048 alkalmazott helyett ma valamivel több, mint 780-an dolgoznak a társaságnál. Fontos volt számunkra, hogy a létszám-optimalizálás nyugdíjazásokkal, erőforrás-átcsoportosításokkal valósuljon meg.
Örömmel mondhatom, nincs folyamatban
munkaügyi perünk. A cégek összevonásából tervezett évi 300 millió forinttal

Kálóczy tér

A Hulladékkezelő központ
szemben a megtakarítás ennek többszörösére emelkedett. Ez biztosítja azt, hogy
még több forrás álljon a tulajdonos önkormányzat rendelkezésére a város fejlesztésére, a polgárok élhetőbb környezetének
biztosítására.
– Milyen területeken érdekelt a GyőrSzol Zrt.?
– Közvetlen feladatunk Győrben az ingatlangazdálkodás, a városüzemeltetés, a
hulladékgazdálkodás, a beruházás és kivitelezés, energiatermelés, a távhőszolgáltatás biztosítása. A társaság legnagyobb szervezeti egysége a városgazdálkodási igazgatóság, amely Győrön kívül a térség még
111 településén látja el a hulladékgazdálkodás összetett feladatát az ország legkorszerűbb hulladékgazdálkodási rendszerének működtetésével.
– Milyen tapasztalatai vannak a rendszer működtetésének, amiért 2011-ben
Arany Hangya-díjat kaptak?
– Hosszú tervezés után 2009 második
félévében indult el az Európai Unió, az állam, az önkormányzatok és a szolgáltató
szerepvállalásával. Mintegy 9 és fél milliárd forintból valósult meg annak érdekében, hogy 260 ezer ember hulladékgazdálkodását megoldja, az uniós elvárások irányába terelje. Valamennyi településen megvalósult a szelektív gyűjtés, a győr-sashegyi
központban a hulladék mintegy 80 százalékát hasznosítjuk, s csupán a beérkező
mennyiség töredéke kerül lerakásra. Ez az
ország első megvalósult, minden elemében
működő KEOP-os projektje. A nagytérségi
hulladékkezelési rendszer szakmailag megfelel az Európai Unió előírásainak – ezt értékelték az Arany Hangya-díjjal. Ugyanakkor fontos feladatunk a jövőre nézve, hogy
a magas szintű szakmai munkát megfelelően tudjuk párosítani a gazdaságossági tényezőkkel. A lakosság kihasználja a takarékossági lehetőségeit, a gazdasági nehézségek miatt csökken a fogyasztás, ezért nem
teljesülnek az árbevételi tervek. Mindehhez
szervezetkorszerűsítéssel, optimalizálással
igyekszünk alkalmazkodni.
– Mi a helyzet a távhőszolgáltatások terén?
– A változó szabályozási környezetben
kiváló szakmai munkával, elfogadható nye-

reségszint mellett továbbra is az ország
egyik legolcsóbb távhőszolgáltatója tudtunk maradni, miközben elvégeztük a szükséges karbantartásokat, korszerűsítéseket.
A nehéz piaci körülmények ellenére megoldottuk a kapcsolt erőművünk gazdaságos
működtetését, a korszerű energiagazdálkodás jegyében közös beruházásban elindítottuk egy biomassza fűtőmű létesítését is.
– A közszolgáltatások mellett más üzletágakban is vannak érdekeltségeik…
– Valóban jelentős beruházási és kivitelezési, valamint ingatlangazdálkodási tevékenységet is folytatunk. Jelentős fejlesztéseket készítettünk elő és végeztük el ezeken a területeken is. Csak néhány példa:
nyolclakásos társasházat építettünk, befejeztük egy több építési vállalkozói csődöt
megélt, közel egy évtizede torzóként álló
22 lakásos, vegyes rendeltetésű épület kivitelezését, felújítottuk több belvárosi épület homlokzatát. Részt veszünk az újvárosi
szociális rehabilitáció előkészítésében,
tényleges megvalósításában, idősek bérháza építési programunk folytatására megtettük az előkészületeket, startra kész a város
és a Győr-Szol egyik legkiemelkedőbb beruházása, a Dunakapu tér felújítása.
Mozgalmas hónapokat tudhatunk magunk mögött egyéb tevékenységeinket illetően is. Több évi tárgyalás után kivásároltuk a Győri Nemzetközi Ipari Parkban
lévő, 60%-os külföldi tulajdonú üzletrészt.
Így, százszázalékos tulajdonosként lehetőségünk van arra, hogy egy új fejlődési pályára állítsuk ezt az eddig is eredményesen
működő céget. Megvásároltuk a helyi televízióként működő Revita Tv 51%-os tulajdoni részét, amivel egyben útjára indítottuk a Győr+Média Zrt.-t. Ezzel teljessé
vált az érdekeltségünkbe tartozó médiapaletta: újság, televízió, rádió, internetes
honlap teszi lehetővé a győriek teljes körű
tájékoztatását.
A fentieken kívül számos képviselői,
önkormányzati kezdeményezéshez csatlakoztunk, jó ügyeket támogattunk. Elmondhatom: cégünk gazdálkodása eredményes,
kiegyensúlyozott, ma már a Győr-Szol Zrt.
a város meghatározó cége, az önkormányzattal történő együttműködés eredményeként jelentős értékteremtő tényező.
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GYSEV – egy dinamikusan fejlődő vasúttársaság
Folyamatos fejlesztések, emelkedő
utasszám, javuló szolgáltatások – nagyjából így jellemezhető a GYSEV Zrt.
működése. A vasúttársaság az utóbbi
évek bővítései után az egyik legmeghatározóbb cég lett Győr-Moson-Sopron megyében, illetve a nyugati régióban. A vezérigazgató, Kövesdi Szilárd szerint a
vasúttársaság a következő hónapokban
és években is folytatja a dinamikus fejlődést: igyekeznek saját lehetőségeikhez
mérten mindent megtenni azért, hogy
minél több utast minél jobb körülmények között szállíthassanak.
– Pontosan mekkora cég napjainkban a
GYSEV Zrt.?
– Talán nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt 12 évben szinte folyamatos volt a bővülés. Korábban Magyarországon csak
Győr és Sopron között végeztük a személyszállítást. Azután 2001-ben elindult egy folyamat: előbb a Sopron–Szombathely, majd
a Szombathely–Szentgotthárd vonal üzemeltetését is átvette társaságunk. 2011 októbere óta pedig újabb 214 km vasúti szakasz tartozik hozzánk, így a mi vonataink
járnak Szombathelyről Zalaszentivánra,
Kőszegre, vagy épp a vasi megyeszékhelyről Csornán keresztül Rajkára. A GYSEV
Zrt. ma már regionális vasúttársaság, amely
több mint kétezer munkatársat foglalkoztat.
– Azt mondják, hogy egy vasúttársaságnak ma már nem elég csupán eljuttatni az
embereket az úti céljukhoz, többletszolgáltatásokat is nyújtani kell.
– Valóban, ezt magam is pontosan így
gondolom. Azonban az is fontos, hogy az
alapvető feladatunkat jól lássuk el, azaz
pontosan, és a lehető legrövidebb időn belül vigyük el az utasokat a célállomásokig.
Szeretnénk megbecsülni, hogy az emberek
a mi járatainkat választják, ezért sokat tettünk és sokat tervezünk tenni a kényelmi
szolgáltatások bővítéséért.

– Mitől lesz kényelmesebb egy utazás?
– Például attól, ha az utas teljesen pontos és azonnali információkat kap az utazásról. Az úgynevezett Gremo-projektünkben éppen tavaly zárult le egy olyan
fejlesztés, amelynek keretében a nagyobb
állomásokon és a kisebb megállókban is új
információs táblákat helyeztünk el. Emellett Sopronban és Szombathelyen érintőképernyős információs oszlopok segítik az
utasokat a tájékozódásban.
Folyamatban van egy fedélzeti utastájékoztató rendszer kiépítése is: ez azt jelenti,
hogy az emberek utazás közben is láthatják
majd a kijelző képernyőről, hogy merre járnak, mikor érik el úti céljukat, lesz-e késés,
és milyen csatlakozási lehetőségek vannak.
– Milyen pluszszolgáltatásokat tud még
nyújtani egy vasúttársaság?
– A laptopok, okostelefonok és táblagépek világában az internet is egyre fontosabb
az utazások alkalmával. Pontosan két éve a
GYSEV vezette be az országban elsőként,
hogy az intercityken ingyenes wifielérhetőséget biztosított az utasoknak. Azóta ezt azzal bővítettük, hogy több nagyobb
állomásunkon, például Sopronban, Szombathelyen vagy Csornán az állomásokon is
elérhetővé tettük a vezeték nélküli internetet. A következő hónapokban pedig azt
szeretnénk elérni, hogy a vonatokon jobb és
biztosabb legyen a wifi-szolgáltatás.
Mi azonban azokra is gondoltunk, akik a
„hagyományos” olvasási formákat kedvelik:
a GYSEV Magazin tavaly óta kerül fel vonatainkra, színes és érdekes olvasnivalót kínálva a hosszabb-rövidebb utazások mellé.
Tavaly, kísérleti jelleggel kávéautomatákat is üzembe helyeztünk néhány kocsinkon, a következő hónapokban ezt a szolgáltatást is bővíteni szeretnénk.
– Várható-e változás a járműparkban?
– Ha minden a terveink szerint alakul,
már idén decemberben az utasaink szolgálatába állhat az első FLIRT típusú mo-

torvonat. Nyertes pályázatainknak köszönhetően az első ütemben négy, majd
várhatóan további hat modern, kényelmes, biztonságos, gyors, és a környezetvédelmi szempontoknak is messzemenően megfelelő motorvonattal bővülhet a
GYSEV járműparkja 2015 végéig. Ez hatalmas előrelépés egyrészt társaságunk
életében, másrészt pedig az utasaink számára is észrevehető, komoly, pozitív változást hoz majd.
– Melyek a vasúttársaság további
tervei?
– Rengeteg tennivalónk van. Egyrészt
meg kell valósítani a nyertes pályázatainkat, például a Szombathely–Zalaszentiván
és a Porpác–Mosonszolnok szakaszok teljes villamosítását, valamint a vasútbiztonsági projektünket.
Emellett egyre komolyabb hangsúlyt
szeretnénk fektetni a buszos és vasúti közlekedés összehangolására, szeretnénk példát teremteni a Nyugat-Dunántúlon. Ezzel
ugyanis egyrészt elősegíthetjük, hogy az
elmúlt két évhez hasonlóan a továbbiakban
is emelkedjen utasaink száma. Másrészt
pedig ezáltal a busz és a vasút egyre komolyabb versenytársa lehet a személyautóknak. Így pedig fontos célunkat valósítjuk
meg: elősegítjük a közösségi közlekedés
ügyét Magyarországon.

Kövesdi Szilárd vezérigazgató Zalaegerszegen született,
vasút-üzemmérnöki,
majd
gazdasági menedzser szakmérnöki diplomát szerzett.
2011 januárjától dolgozik a
GYSEV Zrt.-nél. A cégnél
infrastruktúra-vezető, majd
pályavasúti és gépészeti üzletágvezető volt,
2012 májusától pedig vasút-üzemeltetési vezérigazgató-helyettes és vezérigazgató.
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Új lehetőségek előtt áll Sopron városa

Történelmi jelentőségű Sopron életében,
hogy az elmúlt érából örökölt súlyos
adósságterhei nagy részétől megszabadul. Dr. Fodor Tamás polgármester szerint megnyílik a lehetőség a fejlődésre.
– Az önkormányzatokat érintő adósságátvállalás során Sopront a legmagasabb,
70%-os mértékben tehermentesíti a kormány…
– Óriási, mondhatni történelmi esemény,
amit a kormány a soproniakért tett azzal,
hogy az adósságállományunk 70%-át átvállalta. Az adóerő alapján a 40%-os kategóriába voltunk sorolva, de elfogadták azt
az érvet, hogy mi 12 milliárd forintos adósságszolgálattal, előnytelen szerződések
tömkelegével vettük át a várost.
A tehermentesítés eredményként az eddigi helyzetből ki tudunk lépni, garantálni
tudjuk a város működtetését és fejlesztését
a 2014–2020 uniós pénzügyi időszakra is.
Ez azt jelenti, hogy élhetőbb, fejlődőbb
lesz Sopron. Itt a nyugati határ mellett a
diktatúra idején, hosszú évtizedeken keresztül elfelejtett, elzárt város voltunk.
Ezért is nagyon sok a pótolnivalónk, amit
az uniós források megszerzésével szeretnénk megvalósítani.

– Elfogadták a város költségvetését is.
Milyennek ígérkezik az idei év?
– 2013-as költségvetésünk alapvetően
különbözik az előzőtől az önkormányzatot
érintő strukturális változások miatt. A kórházat, iskoláink egy részét átvette az állam,
a hatósági ügyek jelentős része a helyére
került a járási hivatalba. Fejlesztések tekintetében ugyanazt a mértéket tudjuk biztosítani, mint 2012-ben. Hárommilliárd forintot tesznek ki az új és folyó fejlesztések,
800 millió forintot a felújítások. Ez a szűk
négymilliárd forint szolgál sajáterős beruházások megvalósítására, uniós pályázatok
önerejére.
– Milyen jelentős fejlesztések zajlanak
Sopronban?
– A várkerület megújítása kiemelt projekt, a belváros rehabilitációjának része.
Elkészült a tűztorony, a főtér, a turisztikai
centrum, a várfalsétány, folytatásként a
belvároshoz kapcsolódó várkerület mint
kiemelt kereskedelmi és kulturális övezet
újul meg. Napirenden van a Kuruc dombon
egy szociális város rehabilitációs program,
illetve a fertőrákosi barlang és barlangszínház megújítása.
– A gazdasági válság szinte kivétel nélkül megtépázta az ország minden vidékét.
Mi a helyzet Önöknél?
– Nincs olyan települése az országnak,
amely ne érezte volna meg a válságot. A
gazdaság nálunk is rosszabb helyzetbe került, ám a vállalkozások talpon maradtak,
ez az iparűzési adóbevételből látható. Sopronban alapvetően kis- és középvállalkozások működnek, amelyek rugalmasabban és
jobban tudtak alkalmazkodni a válság körülményeihez. Köszönet a vállalkozóknak,
a város jól vészelte át a válságot.
– Ausztria közelségének milyen előnyét
élvezik, milyen hátrányát szenvedik el?
– Az, hogy sokan Ausztriában vállalnak
munkát, az egyén szempontjából jó, és bizonyos mértékben a városnak is, mert alacsony a munkanélküliség. Az viszont hátrány, hogy elsősorban a szakképzettek keresnek külföldön munkát, és az ő vásárlóerejük, forgalmi adójuk ott jelentkezik. A
vállalkozások szempontjából előny, hiszen

pezsgő a gazdasági életet, könnyebb átvenni az ausztriai munkakultúrát. Egyes szolgáltatásoknak, ilyen az egészségturizmus,
a fogászat, a szépségipar, igen magas színvonala és a piaci részesedése.
– A külföldi turisták által legjobban
kedvelt 10 helyszín között van Sopron. Mi
ennek a jelentősége?
– A turizmus a város gazdasági életében
fontos tényező, mindig előkelő helyet foglalunk el az országos listákon. Sopron történelmi város, ahova szívesen jönnek mind
a hazai, mind a külföldi vendégek. Az önkormányzat feladata, hogy az infrastrukturális hátteret biztosítsa. Ezt alapozták meg
azok a fejlesztések, amelyekhez a 2006 óta
eltelt időszakban 36 milliárdos uniós pályázati forrást tudtunk lehívni nyolcmilliárd forint önrésszel. Megnyertük a TDMpályázatot, rövidesen létrejön egy szervezet, amely igyekszik összefogni a szállásadókat, vendéglátásban, turizmusban érdekelt vállalkozásokat, az önkormányzatot
annak érdekében, hogy együtt eredményesebbek, hatékonyabbak legyenek.
– Még nem beszéltünk arról, hogy a város kulturális élete is igen gazdag.
– Csak címszavakban említem a legfontosabb programjainkat: a Soproni Tavaszi
Napok, a Liszt Fesztivál, a Soproni Ízutazás, a Soproni Ünnepi Hetek, a borünnep, a Volt Fesztivál, Széchenyi Vágta,
Páneruópai Piknik, a Hűség napja, a szüreti fesztivál és több vásár és kiállítás évről
évre több ezer ember számára nyújt tartalmas kikapcsolódást.

Dr. Fodor Tamás 1952-ben,
Sopronban született, nős, három gyermek apja. Első diplomáját a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki Karán, másoddiplomáját mérnök-matematikus szakon a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. 2006tól a város polgármestere, a Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás elnöke, illetve Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagja.
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Ahol a tudás frissessége és a tradíció egyesül
A Nyugat-magyarországi Egyetem soproni székhellyel működő állami felsőoktatási intézmény, amelynek már a múltja is igazi kuriózum, specifikációi révén
pedig különleges jövőt predesztinálhatunk számára. Anno – 1735-ben – III.
Károly Bányatisztképző Iskolaként alapította meg az intézmény jogelődjét Selmecbányán, majd a közelmúltban, a magyar felsőoktatás racionalizálására irányuló politika hatására előbb hét karon
kezdte el működését soproni központtal
(2000. január 1-jétől), majd 2008. január
1-jén, a volt szombathelyi főiskola három karának csatlakozásával alakult újjá. A Nyugat-magyarországi Egyetem
rektorával, prof. dr. Faragó Sándorral
beszélgettünk.
– Mi jellemzi az egyetemet, mik tekinthetők
a legfőbb értékeinek?
– Legfőbb értékünk talán a tradíció és az
innováció, amely az eltelt közel háromszáz év alatt jellemzett minket. Intézményünk mindig nyitott volt az újdonságokra, az aktuális kor kihívásainak igyekezett
megfelelni mind a kutatás, mind az oktatás
területén. Különlegességünk az is, hogy
több olyan szakterület van, amelynek képzése csak itt folyik az országban. Ilyen
például az erdészettudományi, a faipari
vagy a geoinformatikai oktatás-kutatás.
Ugyanakkor rendkívül fontos megemlítenünk, hogy itt ringott a magyar mezőgazdaság bölcsője, hiszen a Mosonmagyaróvári Akadémiára vezethető vissza az első
felsőfokú magyar agrárképzés, de büszkék
vagyunk arra is, hogy – a Ratio Educationis után – a jelenlegi országhatárokon
belül a magyar tanítóképzés szintén egyetemünk jogelődjén, a mai győri Apáczai
karunkon indult útjára, még Mária Terézia
idejében. A pedagógusképző hagyományainknak köszönhetően – 5 karon folyik valamilyen pedagógusképzés – a jövőben
egyetemünkön, Szombathelyen lesz hazánk
egyik egyik tanárképző közponja. Nagy
összefogás eredményeként erényt kovácsoltunk abból is, hogy hálózatos egyetem
lévén, hat városban működünk, s ennek
megfelelően a nyugat-magyarországi régiónak a szellemi központjaként határozhatjuk meg magunkat.
– Történtek fejlesztések, beruházások az
elmúlt években?
– Az elmúlt öt évben mintegy 29 milliárd forint értékű fejlesztési forráshoz jutott
az egyetem. Ennek nagyjából 60 százalékát fordítottuk a régebbi épületek, illetve a
diákhotel felújítására, valamint új oktatásikutatási laboratóriumi épületkomplexumokat adtunk át (Sopronban, Mosonmagyaróváron, Szombathelyen, Székesfehérváron),
tanszállót és turisztikai oktatási központot
építetünk Győrben, így valóban XXI. századi lett az egyetem infrastruktúrája. Létfontosságú, hogy folyamatos humánerőforrás-fejlesztés zajlik nálunk. Oktatóink több
mint kétharmada tudományosan minősí-

A Nyugat-magyarországi Egyetem főépülete

tett, ezzel élen járunk a magyarországi
egyetemek sorában. Mindebből következik, hogy mind a tárgyi, mind a személyi
feltételek adottak a kiváló oktatási, kutatási munkához, és ez a záloga az eredményességünknek, kiszolgálva hallgatóink
mindennemű igényeit.
– Milyen ösztöndíjjal várják a hallgatókat?
– Egyetemünkön száznegyvenféle alapképzést nyújtunk, s az összes hazai és külföldi ösztöndíj elnyerésére lehetőséget teremtünk. Sőt, az előző évben előállt különleges helyzetet – hogy a gazdasági karokon
nem létezett állami ösztöndíj – ugyancsak
megoldottuk, részben kreativitással, illetve
piaci alapon (biztosítók, vállalkozások,
bankok segítségével). Ma minden hallgatót
ösztöndíjban tudunk részesíteni, aki igényli és érdemes rá.
– Milyen külföldi kapcsolatokkal rendelkeznek?
– Egyetemünknek több mint kétszázötven hivatalos kapcsolata van külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel, ami tradícióinkból egyenesen következik. Másrészt ez
egy mód az unikális szakok esetében, hogy
a hasonló külföldi egyetemekhez mérjük
magunkat, illetve együttes munkát, kutatást tudjunk végezni. Ez az alapja annak is,
hogy a bolognai folyamat pillérei – az oktatói, hallgatói mobilitás – megvalósuljanak, lehetővé téve, hogy hallgatóink, oktatóink külföldön is tanulhassanak, kutathassanak, és megismerhessenek más irányultságokat. Különösen erősek a kapcsolataink
a szomszédos országokkal, ami természetes. Történelmi hátterük miatt a német,
osztrák kapcsolataink jelentősek, de Brazíliától Kínáig, Dél-Afrikától Skandináviáig

sokfelé vannak partnereink. Kuriózum,
hogy az 1956-os forradalom bukása után
az egyetemi oktatók és hallgatók nagy része emigrált, akik közül a többség a kanadai Vancouverben, a University of British
Columbia szervezetén belül alapított Sopron Faculty of Forestry keretében, magyar
nyelven folytatta tanulmányait, és szerzett
erdőmérnöki oklevelet. Az 1957 és 1962
között végzett 141 erdőmérnökből huszonhárman világhírű professzorrá váltak, s kiemelkedő fontosságú szerepet játszottak
Kanada erdészete, faipara, természetvédelme fejlesztésében, illetve megalapozásában. A múlt évben ünnepelték az utolsó évfolyam tagjai diplomájuk megszerzésének
ötvenéves évfordulóját, s mindannyian
aranydiplomát kaptak. Ezt a kapcsolatot
különösen a rendszerváltás óta ápolhatjuk,
s fontos a számunkra, csakúgy, mint a többi öregdiák (Alumni). Természetesen manapság a külföldi projektek révén egyre
szélesebb együttműködések jönnek létre –
ilyen példa a farmgyakorlatok Brazíliától
Izraelen át Spanyolországig –, ahol szinte
otthon vannak hallgatóink.

Prof. dr. Faragó Sándor diplomáját 1977-ben szerezte a
Nyugat-magyarországi Egyetem jogelődjén, az Erdészeti
és Faipari Egyetemen mint
okleveles erdőmérnök. 1980
óta oktat az egyetemen, 1998
óta egyetemi tanár. Büszke arra, hogy annak a nagy múltú egyetemnek lehet a
vezetője ahol a tudás és a selmeci-soproni hagyományokra épülő emberség alapjait megkapta.
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Újjászületik Európa egykori kulturális központja Fertődön

Mindennaposak lesznek a kulturális programok a festőien szép Esterházy-kastélyban

Új élet költözik hazánk legnagyobb és
legfényűzőbb barokk-rokokó kastélyába, amely a Fertő-tó nádrengeteggel szegélyezett lápos, vadban gazdag vidékén
fekszik. A fertődi Esterházy-kastélyban
valaha pezsgő zenei élet zajlott. A lepusztult épületegyüttes felújítása elkezdődött, új programokkal töltik meg.
A pompázatos fertődi kastély fénykora Esterházy „Fényes” Miklós herceghez kötődik, aki 1762-től haláláig, 1790-ig folyamatosan építkezett, hogy létrehozza az
uralkodói udvarokhoz mérhető rezidenciáját. – A kormány és a miniszterelnök úr kifejezett szándéka, hogy európai kulturális
központot alakítanak ki itt – húzta alá dr.
Zumbok Ferenc kormánybiztos. Mint
mondta, a helyreállítás első üteme befeje-

Megújultak a kastély pazar termei is

ződött, az elkészült részt 2011 májusában
adták át. Ennek keretében megújultak a
belső terek: a nyári ebédlő és a hűsölő, a
zene- és néhány díszterem, valamint a kastélyépület homlokzatát és a díszudvart is
rendbe hozták. A rekonstrukció már zajló
második szakaszában megújítják többek
között a kínai lakk-kabinetet, befejezik a
marionettszínház helyreállítását, renoválják a narancsházat, és megújítják a télikertet is. A második fejlesztési ütem csaknem
kétmilliárd forintból valósul meg, átadását
2013. május 31-ére tervezik. A munkák nagyon jó ütemben haladnak, dr. Zumbok Ferenc szerint május elejére elkészülhet
mindkét épület. A projekt közben megnyerte a harmadik uniós pályázatot, így a
beruházásra fordítható európai uniós források elérték az ötmilliárd forintot, ami kiemelkedő eredmény. A harmadik fázis során az úgynevezett kiskastély helyreállítását végzik el, az ehhez szükséges bürokratikus lépéseket követően nyáron indulhat a
kivitelezés. Az épület jövő nyárra kész
lesz, tudtuk meg a kormánybiztostól, aki
emlékeztetett rá, hogy Esterházy Fényes
Miklós idejében, az 1700-as évek közepétől Eszterháza igazi kulturális központ
volt, vetekedett Potsdammal és Versaillesjal. Joseph Haydn, a kiváló osztrák zeneszerző a család házi zeneszerzőjeként és
karmestereként 30 esztendőt töltött itt. Volt
olyan év, amikor száz előadást tartottak, fél
Európa ide járt, Bécsből, Pozsonyból, Pestről és Budáról. Hihetetlen kulturális élet
folyt, nem csak zenei téren, nagyon jelentős képtára is volt az Esterházy-családnak,
amit később el kellett adni, és ebből jött
létre a Szépművészeti Múzeum, vázolta a
szakember. Az idő kerekét nem tudják
visszafordítani, de azon dolgoznak, hogy
Eszterháza egykori kulturális nagyságát továbbörökítsék. – Közép-európai kulturális
központtá szeretnénk tenni a barokk kastélyegyüttest – emelte ki.

Első, elengedhetetlen lépés volt a teljesen elhanyagolt kastély felújítása. Az épületegyüttes nagyon megsínylette a háborút.
Amit a németek nem vittek vagy égettek el,
azt az oroszok vitték el, de a helyi lakosság
is kivette részét a fosztogatásból, mondta
dr. Zumbok Ferenc. Hozzátette, mint mindenki tudja, a kastély termeiben traktorok
álltak, takarmányt tároltak, és a nyugati
szárnyban 60 éven át iskola működött.
Döntés született egy új iskola építéséről, a
meglévő kiköltöztetéséről, vázolta a szakember. Hozzáfűzte, az egész kastély egy
hihetetlenül szép múzeummá fejlődik, de
ettől még nem lesz európai kulturális központ. Ahhoz az kell, hogy vonzó programokkal töltsék meg. A költségvetés módosításával 350 millió forintot kapott
Eszterháza, amelyből 200 millió forintot
zenei rendezvényekre, szabadtéri produkciókra, operaelőadásokra, klasszikus zenei
koncertekre fordítanak.
Hosszú ideje folynak zenei programok,
de a költségeit úgy kellett eddig „összegereblyézni”. Most egy nagy sorozat indul,
ennek első állomása május 31-én lesz a
megújult Marionett színházban. – Olyan
fog történni, ami kétszáz éve nem, lesznek
szabadtéri rendezvények – mutatott rá a
kormánybiztos. Tartanak programokat az
Apolló teremben, a Marionett színházban,
amelynek tágas színpada alkalmas arra,
hogy Haydn-koncerteket rendezzenek, hiszen a zenekar a kórussal együtt elfér. Ám
az igazi attrakciót a szabadtéri előadások
jelentik majd. Ezekre alkalmanként 1500
nézőt várnak. Korábban egy szezonban fogadtak ekkora közönséget, idén 20 ezer
vendégre számítanak. A költségvetési forrásból egy 70 éve elveszettnek hitt bútoregyüttest vásárolnak még, ami csodával határos módon került elő.
Dr. Zumbok Ferenc elárulta, hogy természetesen hosszabb távú terveik is vannak. A kiskastélyban, ami jövőre készül el,
egy Haydn-kutatóközpontot szeretnének
kialakítani, ahol zenei kurzusokat is rendeznének, remélve, hogy pezsgő zenei élet
jön létre. Még távolabbi terv, hogy a meglévő ingatlanok hasznosításával egy
biogazdaságot alakítanak ki, ami több lábon áll, és állami segítség nélkül is fenn
tudja tartani magát.
A fertődi Esterházy-kastélynak előzőleg
évi 70 ezer látogatója volt. Ez a szám már
most 80 ezerre nőtt, de további emelkedésre számítanak, és arra, hogy programjai
olyan vonzerővel bírnak majd, amelynek
eredményeként szép lassan visszakapja régi
rangját. Dr. Zumbok Ferenc szavaiból kiderült, rengeteg ötlettel igyekeznek a látogatók figyelmét felhívni. Tavaly például a
múzeumok
éjszakáján
bemutatták
Raffaello Santi Esterházy Madonnáját, ami
nagyon nagy siker volt. Idén barokk estélyt
szerveznek tűzijátékkal, terített asztalokkal,
jelmezekbe öltözött emberekkel. – Bízom
benne, hogy nagy sikere lesz – mondta dr.
Zumbok Ferenc, aki szemmel láthatóan rajongásig szereti az újjászülető kastélyt.
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Lipót, ahol a lehetetlen is megvalósulhat
Lipót község óriási múltra tekint vissza,
hiszen már 1216-ban megemlíti egy ősi
oklevél, s az elmúlt évek fejlődési pályája
hatalmas jövőt predesztinál a hétszáz lelkes településnek. Lipót értékei páratlanok.
A Duna közelsége, a táj
természeti szépségei, a
mélyből feltörő, különleges ásványi anyagokban
gazdag termálvíz mellett
a lipóti ember, a helyi közösség identitása és lokálpatriotizmusa az, amely a települést igazán különlegessé és vonzóvá teszi. Tóth Péter polgármesterrel a „szíve
csücskéről”, Lipótról beszélgettünk.
– Mi volt a fordulópont a község életében?
– Az egyik legjelentősebb fordulópont
1968-ban volt, amikor az egykori Petőfi
Termelőszövetkezet termálkutat fúratott. A
feltörő jó minőségű és magas hőmérsékletű termálvíz lehetővé tette a fejlődés egy
magasabb pályára történő állítását. 2000ben privatizálták a termálfürdőt, az új tulajdonos folyamatos fejlesztésbe fogott, és
megépült Magyarország szerintem legszebb fürdője. A tavalyi évig közel 140
ezer látogatót fogadtak, pedig tavaly óta
tart csupán minden nap nyitva a fürdő,
előtte szezonális jelleggel működött.
– Aztán továbbálmodták a jövőt…
– A válság kialakulásakor jó döntéseket
hoztunk, például termálvízzel fűtött focipályákat építettünk. Jelenleg két nemzetközi szintű pályánk van (egy füves és egy
műfüves), és a nagy igény miatt további öt
pályát hozunk még létre. Ez lehetővé teszi
edzőtáborok megszervezését, a csapatok
téli felkészülését az alapozás időszakában,
de a civilek számára is segíti a pihenést, kikapcsolódást.
Megragadva Széchenyi pályázat nyújtotta lehetőséget, 2003-ban gondoltunk egy
nagyot, amit tett követett, s felépült egy
wellness-szálloda is, hogy a község idegenforgalma fellendüljön. Az Orchidea
Hotel**** harminckét szobával, külső-belső termálvizes élménymedencével, étteremmel, konferenciateremmel, bár-kávézóval, gazdag wellness-szolgáltatásokkal
várja vendégeit, akiknek komplett progra-

A festői szépségű Duna-ág, Lipót mellett

mokat kínálunk disznóvágástól kezdve a
csónaktúrán át a sétakocsikázásig.
– A Lipóti Pékség is egyértelmű sikertörténet.
– 1992-ben négy fővel kezdtük, szó szerint a mama szobájában elkészíteni az első
kenyereinket, péksüteményeinket. A szobában volt a lisztraktár, a pékség, a spájz. Aztán folyamatosan fejlődtünk. Évről évre száz
m2-rel bővült a pékség területe. 2005-re elértük, hogy hatvan embernek adtunk munkát, s
egyre messzebbre tudtunk szállítani. Tizenkét-tizenhárom évig fejlődtünk, de váltanunk kellett. Ekkor ismét jó döntést hoztunk
azzal, hogy elindultunk a mintaboltok irányába, és saját piacot próbálunk teremteni
magunknak. 2006 januárjában három vásárlói mintaboltunk nyílt Győrben. Ettől kezdve
ugrásszerűen megnőtt a vásárlói kereslet, és
az alvállalkozóinkkal elértük, hogy szinte
országos hálózattá nőtte ki magát ez a kis
pékség. 2011-ben egy európai nemzetközi
versenyen a legjobb tíz pékség közé kerültünk. Ma száznyolcvan boltunk van Soprontól Gyuláig, s ennek mintegy harmada Budapesten, de már Szlovákiában is jelen vagyunk tíz-tizenöt bolttal. Célunk az, hogy
Ausztriában is piacot teremtsünk termékeinknek, mégpedig magyar munkavállalókkal
és magyar termékekkel.
– A településen a foglalkoztatással sincsenek gondok…

– Lipóton szinte nincs munkanélküli, de
a környéken is kevés. Jelen pillanatban
közvetlenül négyszáz embernek adunk
munkát a pékségben, közvetetten pedig
több mint ezer embert foglalkoztatunk.
– Ha Lipótra kellene csábítania az olvasót, mivel tenné?
– A már említett értékeink mellett 2010ben nemzetközi arany fokozatú Virágos település címet kapott Lipót. Emellett július
harmadik hétvégéjén immáron a harmadik
lipóti Kenyér- és Halfesztivált rendezzük
meg. Ez egy kétnapos program, horgászattal, koncertekkel, gazdag háttérműsorokkal
egybekötve. De a település pályázatokon is
sikeresen szerepelt. Nyáron a sportcentrumunk átadása mellett új sétahajónk is átadásra kerül, amely az itt lakók és a turisták
igényeinek kielégítésére, fakultatív programok rendezésére egyaránt alkalmas lesz.

Tóth Péter 1965-ben született, 4
gyermek édesapja. A Lipóti
Pékség tulajdonosa, melyet 1992ben alapított. 2003-ban megnyitotta az Orchidea Hotelt, 2006 óta
Lipót község polgármestere. Az
Ernst & Young megválasztotta az
év példaképének, valamint a
VOSZ az év vállalkozójának. 2013 márciusában
megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.
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Ötezer éves kultúra, világszínvonalú hazai innováció

Az összesen 1800 embert foglalkoztató SMR Hungary Bt. mosonmagyaróvári épülete

Az ősi indiai tudomány, a szaktudás, a
pontosság teszi eredményessé Európa
legnagyobb személygépkocsi visszapillantótükör-gyártó bázisát. Az SMR
Hungary Bt. eredményeiről Tibori PálLevente gyárigazgatóval beszélgettünk.
– Mit jelent Önök számára az indiai tulajdonos szerepe?
– Cégünk jogelődje 1995-ben kezdte meg
termelését, jelenleg az indiai Sehgal család
tulajdonában van, a Motherson cégcsoport
legnagyobb cége a 90 telephely közül.
Együttesen 1800 embert foglalkoztatunk a
mosonszolnoki, az újabb mosonmagyaróvári gyárban, a Hegyeshalomban lévő logisztikai központban, és Győrben, a terméktesztlaborban. Az indiai tulajdonosunk
friss tőkét és szemléletet hozott. Arra törekszünk, hogy dolgozóink is tulajdonosi
szemlélettel bírjanak. A 2011-ben átadott
új gyárat a vaastu (indiai feng shui) tér-

energetikai elvek szerint terveztük. Ez az
ősi indiai tudomány a folyamatokat akadályozó tényezőket kizárja, megteremti a
sikeres munkavégzés feltételeit, és így növekszik a működéséből származó profit.
– Miben nyilvánul meg az SMR világszínvonalú egyben hazai innovációja?
– Német vevőink elvárásai, precizitása
és a szisztematikus, kreatív, magyar mérnöki munka által megvalósított prémium
kategóriás tükrökben jelenik meg cégünk
innovációja. A világon 80 millió autót
gyártottak 2011-ben, az SMR ennek
8,75%-át, azaz valamivel több mint 7 milliót. Fő megrendelőink a BMW, a Mercedes, a VW, az Audi, az Opel, a Hyundai, a
KIA és a Suzuki, 2013-tól pedig a Porsche.
A költségek folyamatos csökkentése mellett alapkövetelmény a szállítási pontosság
és a hibátlan termék. Az elmúlt öt évben árbevételünk megduplázódott, a következő
három évben növeljük szállításainkat.

– Mi mindent lát ma egy tükör?
– A jövő terméke digitális és mobil kommunikáción alapul.Az SMR által gyártott viszszapillantó tükrök egyes típusai már ma is ilyenek, tartalmazzák az autó belső kommunikációs nyelvének megfelelő szoftvert. Termékünk
további funkciókkal – sávelhagyás visszajelző,
kamerarendszer – való bővítése jellemzi a jelenlegi irányokat. Az SMR „Multi-talent”
vezetőt segítő rendszerében az „intelligens” kamerák képesek
lesznek felismerni és követni
a mozgó akadályokat, az útjelzéseket és útjelző táblákat.
– Mi a sikereik titka?
– Sikereinket a dolgozóinkra jellemző
cégcsoportkultúrára, a termék- és technológiai fejlesztési tudásunkra, beszállítóink
kompetenciáira támaszkodva csapatmunkával érjük el, és nagy hangsúlyt fektetünk
a házon belüli karrierfejlesztésre is.

Tibori Pál-Levente 2010-től a
Samvardhana Motherson Grouphoz
tartozó SMR Hungary Bt. gyárigazgatója. Erdélyben született, tanulmányait Németországban folytatta.
Az
Entwicklungsinstitut
für
Giesserei und Bautechniknél Technikai vezetőként dolgozott, majd a
Schefenacker cégcsoporthoz csatlakozott. Pályafutása
során lokális és globális funkciókat töltött be, a csoport
kínai gyárában Launch Managerként tevékenykedett.

Gyõr-Moson-Sopron megye

23

Mosonmagyaróvár, az aranyháromszög közepén
Magyarország nyugati kapuja. Igazi logisztikai központ, hiszen két határ közelében, kiemelkedő és csodás adottságokkal
bír. A Lajta folyó, a Mosoni-Duna és az
Öreg-Duna folyik a közelben, a Hanság
és a Szigetköz fogja közre. Bécs, Pozsony
és Győr közelsége, két repülőtér, két főváros szomszédsága, nemzetközi autópálya,
vasúti és vízi útvonal – ez alapvetően
meghatározó egy város számára. Dr.
Nagy István polgármesterrel beszélgettünk a település múltjáról és jövőjéről.
– Mennyire sikerült ezeket a páratlan
adottságokat kiaknázni?
– Sajnos, a város a rendszerváltáskor a régi
iparát igyekezett védeni, s nem fektetett
kellő hangsúlyt az új lehetőségekre. Ez a
hátrány viszont a környező települések javát szolgálta. Mosonmagyaróvár 20052006 körül indult el a fejlődés útján. A
munkahelyteremtés is ezen időszaktól.
– Milyen fejlesztések, beruházások történtek meg?
– Rendkívül fontos volt az önkormányzati ipari park létrehozása, amely lassan betelik,
de létrejött egy a befektetők által létrehozott
ipari park, és hamarosan rendelkezésre áll a
betelepülő vállalkozások számára. A város
gazdasági motorja, a piac rehabilitációja is
megtörtént, és újra német, szlovák és magyar
szótól hangos. Nagyon büszkék vagyunk a
Futura Interaktív Természettudományos
Központra, amely kapcsán egy régi magtárat
álmodtunk újra, s amely a természet csodáira
irányítja a figyelmet. Ez szervesen kötődik a
városban működő agrártudományi egyetemhez, amely Európa első ilyen egyeteme volt,
s immáron évszázadok óta szolgálja a magyar mezőgazdaságot. Elődeink anno megértették, hogy nemcsak tőke és tudás, hanem
munka is szükséges a gyarapodáshoz, ennek
szellemében – más vidékekkel ellentétben –

nem azt valljuk, hogy „A gazda szeme hizlalja a jószágot”, hanem azt, hogy: „A gazda verejtéke gyarapítja a vagyont”.
– Mi a mai idők szava?
– Felismertük, hogy ma már nem elég
csupán a városban gondolkodnunk, hanem
az aranyháromszög közepén (a Bécs, Pozsony és Győr alkotta központban) az
egész térség lehetőségeit figyelembe kell
vennünk. A szemléletváltás már látszik cégeinken, hiszen elértük, hogy a győri autóipar legnagyobb beszállító központja nálunk található. Jelenleg településünkön
működik Európa legnagyobb visszapillantótükör-gyára, és a préselvények gyártásáról is tárgyalások folynak. Szerencsére már
gyorsan képes reagálni a város a kihívásokra, a folyton változó világra.
– A város vízkészlete igen speciális.
– Ivóvizünkre ugyancsak büszkék vagyunk. A Duna kavicsrétege alatt található a
világ legtisztább vize, amit nagyon féltünk,
de már palackozzuk, forgalmazzuk is. Tudjuk, hogy ez a város jövőjének a kulcsa, és
egyben a záloga. Vigyázunk is rá mert a jövőben ez jelentheti a város legnagyobb bevételét. Termálvízzel is rendelkezünk, amelynek összetétele a második legjobb a világon,
így méltán híres. Szeretnénk, ha a város fejlődése a jövőben a szállodaipar felé orientálódna. Kiemelten kívánjuk fejleszteni a szállodaberuházásokat, a wellness-, spa- és konferenciaturizmust. Utóbbi nagy adóssága lakóhelyünknek, hiszen sajnálatos módon
nincs konferenciaközpontunk, de úgy gondoljuk, nagy lehetőségek rejlenek ennek az
igénynek a kielégítésében. Szerencsére hatalmas szabad területekkel bír a város az idegenforgalmi-turisztikai beruházások, tervek
megvalósítására. Ezért páratlan adottságainkkal élve itt, Magyarország nyugati kapujában minden lehetőséget meg szeretnénk ragadni, akár pályázatok formájában is.

– Kulturális téren milyen tervekkel rendelkeznek?
– Nagyon fontos számunkra a kulturális
környezet is, nagyon büszkék vagyunk, hogy
a város az örököse a Gyurkovics-gyűjteménynek, hiszen mind az írónak, mind a műgyűjtőnek mi őrizzük a hagyatékát. Nagy álmunk
a Gyurkovics-gyűjtemény kezelése, és kultusszá fejlesztése.
– A városban járva látható, hogy az épített környezetet a legnívósabb szakmai kihívások mentén kezelik.
– Végtelenül sok időt és pénzt áldozunk
arra, hogy a természeti környezet mellett az
épített környezetünk is szép legyen. Tereink,
parkjaink folyamatosan újulnak meg, de
emellett középületeink, vizeink és vízpartjaink, sétányaink, a hajókikötők megújítására
is nagy figyelmet fordítunk. Arra törekszünk, hogy élhető környezetet nyújtson és
minden igényt kielégítsen Mosonmagyaróvár. Példaként említhetem meg, hogy
az elmúlt két esztendőben a jövőbe vetett hitünknek eredményeként energetikailag
megújítottuk, illetve teljesen felújítottuk az
intézményhálózatunkat, s így adtuk át az államnak. Büszkén vallom, hogy Mosonmagyaróvárnak nem csak múltja és jelene van,
hanem fényes jövője is lesz.

Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár polgármestere Újfehértón
született 1967-ben. Nős, két
gyermek édesapja. Mezőgazdasági középiskolát végzett
Debrecenben, ezt követően a
mosonmagyaróvári agráregyetemen szerzett 1992-ben agrármérnöki diplomát. Ezt a Budapesti Műszaki Egyetemen mérnök-tanári diplomával egészítette ki.
2007-ben PhD fokozatot szerzett az egyetemen.
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