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A szombathelyi Megyeháza és a Püspöki Palota épülete: ez utóbbiban II. János Pál pápa is járt

A kormányhivatal a példás elődök nyomdokain jár
Jelentős lépések történtek, de az állampolgárokat, ügyfeleket magas szinten
kiszolgáló közigazgatás megteremtéséhez vég nélküli erőfeszítésre van szükség
– vallja Harangozó Bertalan kormánymegbízott. Vas megye nagy formátumú
politikusokat adott az országnak, az ő
példamutatásuk irányt mutat a közigazgatásban dolgozóknak.
– 2011-ben kezdték meg működésüket a kormányhivatalok. Mennyire volt zökkenőmentes Vas megyében a rendszer kialakítása?
– A kormányhivatalok a jó állam eszményének célkitűzésével jöttek létre, véget
vetve a rendszerváltozás szétforgácsoló
időszakának. A törzshivatal 16 szakigazgatási szervet integrálva, a sokféle utat
megjárt közigazgatási hivatalok jogutódjaként jött létre. Mivel ezek a korábbi
kormányzati ciklusokban – részben alkotmányellenesen – regionális struktúrába voltak szervezve, Vas megyében
elég jelentős erőfeszítéséket kellett tenni
a törzshivatali struktúra megteremtésére, a
semmiből kellett előteremteni a funkcionális feladatokat ellátó főosztályokat. Ma
hét főosztály és két önálló osztály működik a hivatalban. 2013 januárja – a járások
létrehozása – is jelentős dátuma a területi
államigazgatási reformfolyamatnak. Vas
megyében a történelmi járási struktúrát, a
megye sajátosságait és a települések akaratát figyelembe véve hét járás született. A
korábban térségszervezői, térségközponti, helyi identitást megjelenítő szerepet
felvállaló, mindezeket magukon viselő
városok kaptak járásközponti szerepet:
Szombathely, Kőszeg, Sárvár, Celldömölk, Szentgotthárd, Körmend és Vasvár.
Ezek a városok a jövőben a közigazgatási
mellett gazdasági és kulturális központjai
lehetnek a térségnek. Az új struktúra új
lendületet adott, új lehetőségeket nyitott
meg e térségekben. A döntés szinkronban
volt nemcsak a székhely-önkormányzatok,
hanem a környékbeli községek akaratával

is. Csaknem 180 megállapodást kötöttünk
a járási hivatalok létrehozása kapcsán, és
– mivel azokra az erőforrásokra támaszkodtunk, melyeket a jegyzőkre telepített
államigazgatási feladatellátás igényelt –
313 köztisztviselőt vettünk át.
– Mi a helyzet a kormányablakokkal?
– A kormányzati szándéknak megfelelően a működő okmányirodai rendszerre
telepítve hozzuk létre a hálózatot. 2011.
január elsejével minden megyeszékhelyen,
így nálunk is elkezdte a működését egy kormányablak. Ma már jelentősebb, kiterjesztett hatáskörrel és ügykörrel rendelkeznek
az új típusú kormányablakok, amelyekben
268-féle ügyet lehet intézni. Jelenleg Szombathelyen és Répcelakon működik ilyen,
az ügyfelek nagy megelégedésére. Vas megyében 12 kormányablakot alakítunk ki, a
fentieken túl Szombathelyen még kettőt,
egyet-egyet a járási központokban, valamint
Csepregen és Őriszentpéteren.
– Az egyiket egy vasútállomáson.
– Az országban több helyen is lesz
ilyen, méghozzá azon az elven alapulva,
hogy az ingázó utasok akár a várakozási időt kihasználva intézhessék ügyeiket.
Szombathelyen a GYSEV bocsátott rendelkezésre európai uniós forrásból általuk kiválasztott helyszínt egy patinás, gyönyörű
épületben, amelyet október 1-jén vettünk
át. Mi biztosítjuk a berendezést, az informatikai hátteret, a képzett munkaerőt. Jelentős itt az utasforgalom, így azt reméljük,
hogy komoly ügyfélforgalmat lebonyolító
kormányablak lesz belőle.
– A közigazgatás átszervezésének célja
a polgárbarát és szolgáltató közigazgatás
megteremtése. Kijelenthető, hogy elérték a
céljukat?
– Jelentős lépések történtek, de az ügyfélbarát, az állampolgárokat magas szinten
kiszolgáló közigazgatás megteremtéséhez
vég nélküli erőfeszítés kell. A közigazgatást tovább kell racionalizálni, ésszerűsíteni. A további lépések parlamenti és
kormányzatai döntések függvényei, de

várható, hogy az integráció mélyítésére és
szélesítésére is sor kerül. Azzal, hogy a bérelt ingatlanokban működő szakigazgatási
szerveket állami ingatlanba költöztettük, a
megyében több tízmillió forint megtakarítást értünk el.
– A szigorúan vett hivatali munka mellett kormánymegbízottként milyen ügyek
mellé áll legszívesebben?
– Természetesen több ilyen is van, egyet
említenék a közelmúltból. Több megyei
vállalat és intézmény mellett a kormányhivatal is felsorakozott azon cél mellé,
hogy elindítsuk Szombathelyen a mérnökképzést. Vas megye gazdasága jelentős
változáson ment keresztül, nemzetközileg
jegyzett járműipari potenciál alakult ki,
ami munkaerőhiányt vont maga után. Megfogalmazódott az az igény, hogy Szombathelyen meg kell teremteni a mérnökképzés
feltételeit. Ma már döntés van arról, hogy
2015 szeptemberétől elindul a duális mérnökképzés.
– Vas megye nagy formátumú politikusokat adott az országnak...
– Büszkék vagyunk arra, hogy ebből
a megyéből származik gróf Batthyány
Lajos mártír miniszterelnök, Horvát Boldizsár, a kiegyezést követő Andrássykormány igazságügyi minisztere, Széll
Kálmán, a Magyar Királyság pénzügyminisztere, miniszterelnöke. Az ő helytállásuk, példamutató munkájuk iránytű
számunkra.
Harangozó Bertalan
1955-ben született Szentpéterfán.
Közgazdász. 1990 és 1994 között
Szombathely alpolgármestere.
1994-től alelnök, 1998-2002 között
a megyei közgyűlés tagja. 20062010 között városi képviselő.
2003-tól 2010-ig a Markusovszky
Kórház logisztikai osztályvezetője,
gazdasági igazgatóhelyettese. 2011 óta Vas megye
kormánymegbízottja. Nős, három gyermek édesapja.
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KedvesOlvasó!

A jáki templom a román stílusú építészet kiemelkedő alkotása

Fókuszban a gazdaságélénkítés

Hangulatos városok, rendezett falvak,
gyönyörű tájak, nemzetközi hírű fürdők
teszik vonzóvá Vas megyét. A megyei önkormányzat elnöke, Majthényi László
szerint az igazi értéket mindezeken túl
a szorgalmas és vendégszerető vasi emberek jelentik.
– Ön októbertől a Vas Megyei Önkormányzat elnöke, de alelnökként már korábban is
részt vett a közgyűlés munkájában. Men�nyiben más a mostani helyzet?
– Alapvetően. A megyei önkormányzat
2012-től új feladatot kapott: a megyei
szintű területfejlesztést és területrendezést, valamint a koordinációt. Több mint
egy évig dolgoztam a korábbi felállásban,
s itt voltam, amikor felkészültünk az új
szerepkörre.
– Pályafutása korábbi állomásait – köztük például az Erzsébet-programban végzett munkát – hogyan tudja hasznosítani?
– Az Erzsébet-táborok megszervezését életem legszebb és legnehezebb feladatának éreztem. E mostani megbízatás
méretében jóval kisebb, de igazi kihívás:
azon dolgozunk a gazdaság szereplőivel
és a szakmai szervezetekkel együtt, hogy
javuljon a megyénkben élők életminősége.
– Vas megye területfejlesztési programját gazdaságfejlesztési fókuszú programként emlegetik.
– A gazdaság mindennek az alapja. A
járműipar komoly bázis, amire lehet építeni. Ezenkívül szeretnénk, ha szaporodna a
sikeres kis- és középvállalkozások száma,
és minél többen foglalkoznának helyi termékek előállításával.
– Mennyire vonzó Vas megye a befektetők, a letelepedni szándékozók és a turisták
számára?

– Nem panaszkodhatunk. Megtalálnak
bennünket a nagy- és kisbefektetők egyaránt, méghozzá annak köszönhetően, hogy
a vasi városok külön figyelmet fordítottak
az ipartelepítéshez szükséges infrastruktúra megteremtésére. A turizmusban a fő
vonzerőt gyógyvizeink jelentik. Az elmúlt
időszakban jelentős beruházások történtek
a határon átnyúló bakancsos és zarándokturizmus feltételeinek javítására is.
– Mit tart Vas megye legnagyobb értékeinek?
– Ez hazánk legszebb megyéje: ha akarom, Alföld, ha akarom, Erdély: erdeivel,
folyóival, dimbes-dombos vidékeivel, forrásaival. Mindez párosul a történelmi hagyománnyal, a hangulatos városokkal, falvakkal, fürdőkkel és mindazokkal, akik évszázadok alatt mindezt létrehozták: az itt élő
szorgalmas és vendégszerető emberekkel.
– Milyen jövőt álmodik a megyének?
– Olyan megyét szeretnék, ahol, aki akar,
az tud dolgozni. Legyen az embereknek szabadidejük és pénzük arra, hogy kikapcsolódjanak. Legyenek jó útjaink, szép üdülőközpontjaink, kiváló éttermeink, s még folytathatnám. Én olyan megyéről álmodok, ahol
jól érzik magukat az itt élő emberek, mert
ha mi jól érezzük magunkat itthon, akkor a
vendégeink sem fognak csalódni.
Majthényi László
A Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi docense, tanár, okleveles borbíráló,
turizmus szakértő. 1994-2006
között Egyházashetye polgármestere, 2006-2012 között a
megyei közgyűlés alelnöke,
2014-től elnöke. A Soros Alapítvány Tényfeltáró Újságírás Díjának birtokosa,
több könyv szerzője, társszerzője.

Szombathelyen születtem, ott élt a család egy része, de a nagyszüleim soproniak, és mi is ott laktunk. Aláaknázva
ugyan nem volt Sopron, de akkoriban
még igencsak határvidéknek számított.
A „vasfüggöny” közelsége különleges
szerepet töltött be az ottani emberek életében, ahogy hazánk történelmében is.
Természetesen az Omega együttessel végigjátszottuk az országot, így Vas
megyét is. Eleinte ugyan nem tudtuk, de
ma már igen, hogy a zenéknek közvetítő szerepe volt, hiszen a daloknak nem
szab gátat az országhatár. A 60-as években ezzel a zenével indult útjára egy
mozgalom.
Szombathelyen épült az akkori idők
legnagyobb sportcsarnoka, minden évben
nagy táncversenyeket rendeztek, amelyeket a Magyar Televízió is közvetített.
Ma pedig a legnagyobb dolog számomra
a szombathelyi Weöres Sándor Színház.
Jordán Tamás igazgató gyakran elmondja, hogy a színház története az Egyetemi
Színpadon kezdődött, ahol én is tanítottam. A szombathelyi színház helyén régebben egy orosz laktanya állt, amit csak
kívülről láttam, de a lábamat soha nem
tehettem be, mert tilos volt. Most pedig
ott van egy gyönyörű színház, kitűnő előadásokkal, nagy művészekkel. S ennek én
is alapítója vagyok.
Egyszerűen szerelmes vagyok az
egész megyébe, csak jót tudok mondani róla! Ma is rendszeresen visszajárok.
Ha vonattal megyek, végigdiskuráljuk az
utat, hiszen mindenki ismer: a kalauz, a
mozdonyvezető, az állomásfőnök. Vasban mindig azt érzem, hogy családias a
légkör, szívesen fogadnak. Javaslom,
fedezzék fel, tapasztalják meg Önök is!
Benkő László
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
zenész, zeneszerző,
az Omega tagja
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Duális gépészmérnökképzés indul Szombathelyen
A végzős diákok november 7-étől jelentkezhetnek a Nyugat-magyarországi Egyetem
Természettudományi Karának új, duális
formában elinduló gépészmérnöki szakára.
A szombathelyi gépészmérnök hallgatók a
képzés teljes időtartamára kiemelt pénzbeli
juttatásban részesülnek.

A hét féléves gépészmérnöki BSc alapképzés
80 fős évfolyammal, nappali tagozaton, állami ösztöndíjas képzésként indul. A szakon
a diákok a hagyományos felsőoktatási
rendszerben, valamint a duális formában
is diplomát szerezhetnek. A képzés gyakorlati hátterét öt meghatározó szombat-

helyi és egy szentgotthárdi járműalkatrészgyártó vállalat biztosítja: a BPW-Hungária
Kft., a Delphi Hungary Kft., az EPCOS
Elektronikai Alkatrész Kft., az iQor Global
Services Hungary Kft., a LuK Savaria Kft. és
az Opel Szentgotthárd Kft. A diákok erős
gyakorlatorientált tudást szerezhetnek, a képzés végén állásajánlattal is várhatják őket. A
legjobb gyakorlati szakemberektől tanulnak, a
legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismerik meg, eközben az állami juttatások
mellett a velük szerződő cégtől kiemelkedő
havi vállalati ösztöndíjat is kapnak.
A leendő hallgatóknak 2015. január 8-ig
be kell jelentkezniük a vállalati felvételi
interjúra a www.szombathelyigepesz.hu
oldalon, majd 2015. február 15-ig a központi felvételi eljárásban jelentkeznek a Nyugatmagyarországi Egyetem szombathelyi
gépészmérnöki BSc alapszakára (www.
felvi.hu). Mind a vállalati felvételi interjún,
mind az egyetemi felvételi eljárásban felvételt kell nyerni.
Bővebb információ:
www.szombathelyigepesz.hu,
www.facebook.com/szombathelyigepesz
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Gyorsreakció a régió igényeire
A felsőoktatásnak több mint fél évszázados hagyománya
van Szombathelyen. Az 1959-ben indított tanítóképző 2008ban vált a Mosonmagyaróváron, Sopronban, Győrben és
korábban Székesfehérváron érdekelt Nyugat-magyarországi
Egyetem részévé.

Több mint ötven éve zajlik felsőoktatás Szombathelyen
Az elmúlt években fejlesztések sora szolgálta az épületek
állagának javítását, a képzések tartalmi és tárgyi feltételeinek javítását. – Egyetemünk stabil hagyományok-

kal rendelkezik, és mindig
is azonnal reagált azokra az
igényekre, melyeket a régióban megfogalmaztak. Ezért
nagyon reméljük, hogy pozíciónkat meg tudjuk tartani
és tovább tudjuk fejleszteni,
aminek egyik példája a 2015
szeptemberében induló mérnökképzés, amely a pedagógus és sporttudományi terület
mellé sorakozik fel példaértékű összefogás eredményeként
– fogalmazott Horváthné dr.
Molnár Katalin elnök-rektorhelyettes. Mint kiemelte,
rendkívül nagy érték, hogy a
képzés duális lesz, azaz a tanulmányi idő felét a cégeknél
töltik majd a fiatalok. – Ma
már minden rendelkezésre
áll a képzés 2015. szeptemberi indulásához – hangsúlyozta az Egyetemi Központ
vezetője.

A vasvári Szent Erzsébet-kápolna a 14. században épült

Vas megyében van otthon
Ötödik ciklusát tölti országgyűlési képviselőként V. Németh Zsolt, de ma is Vas megyében van otthon. Idén az
országban a második legnagyobb támogatottsággal őrizte
meg mandátumát. – Munkámat az eddigiekhez hasonlóan, alázattal és őszinteséggel
folytatom – fogalmazott a környezetügyért, az agrárfejlesztésért és a hungarikumokért
felelős államtitkár.

– Milyennek látja Vas megye
adottságait
szakterületének
szemüvegén át?
– Vas megye természeti értékekben bővelkedő, csodás táj,
ahol a helyi agrárszereplők rendelkeznek azzal a nyitottsággal,
ami szükséges az újszerű vidékfejlesztési módszerek bevezetéséhez. Az együttműködés
legkiválóbb példája az Őrségi
Nemzeti Park, amely a kis gazdaságok fejlesztése céljából
magyar tarka üszőket helyez
ki, ami egyszerre vidékfejlesztés és tájvédelem. Nagyszerű
lenne, ha ez a gyakorlat más
állatfajtákra és az ország más
területeire is kiterjedhetne.
Bízom abban is, hogy értékeink megőrzése és felmutatása
terén Vas megye felzárkózik a
több tucat helyi értéktárat működtető megyék közé, hiszen
Vas megye a természeti szépségek, az építészet, a folklór és
a népszokások terén is büszkélkedhet különleges értékekkel.
– A munkája a fővárosba
szólítja. Mennyire maradt vasi?
– Az identitásomat alapvetően meghatározza az, hogy vasi
vagyok, amit nyomokban fellelhető tájszólásom szerencsére
még mindig megmutat. Évek
óta hétfő hajnalban indulok a

fővárosba, és igyekszem már
csütörtök este hazaérni, még akkor is, ha pénteken ismét vissza
kell utaznom, mert fontos, hogy
egy éjszakával többet töltsek
Vasváron, mint Budapesten, és
a választókerületembe tartozó
127 település érdeke is az, hogy
helyben elérhető legyek.
– Marad-e ideje a zenére,
játszik-e még a vasvári Kármentő együttesben?
– Kevés szabadidőm marad,
így nagyon megbecsülöm annak
minden óráját. Szabadidőmet a
családdal, a barátokkal és zenéléssel töltöm. Ha csak pár percet
is, de mindennap játszom, hol a
citera, hol a furulya vagy a szájharmonika kerül elő. Ez feltöltődést jelent, és a munkámhoz
is erőt ad. A hangszerek nem
csupán a baráti összejövetelek
fontos szereplői. Nagy örömömre az idén 18 éves Kármentő
zenekar bőgőseként gyakran
kísérhetem a győrvári Nefelejcs
néptánccsoportot.
Az interjú hosszabb
változatát a magazin
honlapján olvashatja.
www.cosmomedia.hu
V. Németh Zsolt
1963-ban született
Szombathelyen.
Földmérő üzemmérnök, humán szervező. Négy cikluson át
volt Vasvár polgármestere, 1998-tól
országgyűlési képviselő, tíz évig az Országgyűlés jegyzője.
2010-től vidékfejlesztésért felelős
államtitkár, 2014-től a környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár.
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Szent Márton városá
Szombathelyen négy év alatt
másfélszeresére
növekedett
a helyi iparűzési adóbevétel.
Megépül az új Rohonci úti
Sportkomplexum,
átépítik
a Művelődési és Sportházat,
gőzerővel halad a Csónakázótónak és környékének rehabilitációja. Megszépültek a
tömbbelsők, megújul a város.
Dr. Puskás Tivadarral, Szombathely ismételten megválasztott polgármesterével az első
négy év eredményeiről és a
következő öt év terveiről beszélgettünk.
– Az őszi helyhatósági választásokon a szombathelyiek ismét
bizalmat szavaztak önnek. Harmadszor is legyőzte szocialista
riválisát úgy, hogy ebben a városban – ellentétben az ország
más régióival – a teljes baloldal
felsorakozott az ellenzék jelöltje
mögött. Hogyan sikerült kivívnia a győzelmet?
– Köszönöm szépen mindazoknak, akik részt vettek a szavazáson. A választás a demokrácia
ünnepe, lehetőség arra, hogy az
állampolgárok kifejezzék véleményüket a helyi ügyekről. A
szombathelyiek pedig a folytatásra szavaztak, arra, hogy ismét
– immáron öt éven keresztül –
szolgálhassam a várost.
– A 2010 és 2014 közötti ciklusban elvégzett munka folytatásával bízták meg a választók.
Milyen feladatokat oldott meg a
városvezetés az elmúlt négy esztendőben?
– Amikor négy éve megbíztak bennünket a szavazók azzal,
hogy szolgáljuk Szombathely
városát, nem voltunk irigylésre
méltó helyzetben. 2010-ben több
évre szóló gazdasági tervvel álltunk elő. Négy év kitartó, kemény
munkájával munkájával – és a
kormány segítségével – kivezettük a várost a ránk hagyott óriási
adósságcsapdából, s a szombathelyiek áldozatvállalásával talpra
állítottuk a várost. Ezzel párhuzamosan megteremtettük a gazdasági fejlődés feltételeit is.
– Milyen irányban indultak el?
– Összefogtunk a helyi nagyvállalatok vezetőivel, és lépésről lépésre haladtunk a város
gazdaságának erősítéséért. Az
összefogás eredménye, hogy
három város – Szentgotthárd,
Zalaegerszeg és Szombathely –
együttműködésével létrehoztuk
a Nyugat-Pannon Járműipari és

Idén adták át az M86-os gyorsforgalmi út
Mechatronikai Központot. Ennek legfontosabb eredményeként
térségünk – ahogyan egy 2012-es
kormányhatározat is deklarálja
– Győr és Kecskemét mellett a
harmadik járműipari centrummá
vált az országban. Elértük, hogy
az elmúlt négy évben ötven százalékkal emelkedett Szombathely
iparűzési adóbevétele. A város
majdnem 20 milliárdos költségvetésének csaknem felét a helyi
adókból befolyó összeg adja.
– Ma még nem könnyű eljutni autóval Budapestről Szombathelyre. Hogyan állnak a
várost Győrrel összekötő négysávos út munkálatai?

Szent Márton és
Szombathely
Szent Márton Savariában (ma:
Szombathely) született 316ban, és Itáliában nevelkedett.
Sok feljegyzés megemlíti segítőkészségét, jóindulatát. Egy
téli este nélkülöző koldussal
találkozott, akit rablók fosztottak ki és vertek meg. Saját
köpenyét kardjával kettévágta,
egyik felét a koldus vállára borította. 371-ben Mártont Tours
püspökévé választották meg,
ő azonban tiltakozott ez ellen.
Egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal.

7

Vas megye

ban, Szombathelyen a segítésé a főszerep
mint 1 milliárd forintba kerül:
ennek csaknem egyharmadát a
város állja. Sikerrel pályáztunk
Szombathely egy-egy városrészének megújításáért. Ennek
keretében összesen több mint
másfél milliárd forintból átalakul a belvárosban az Óperint
utca és környéke, valamint a
zöldövezetben lévő Csónakázótó és térsége. Ez azt jelenti,
hogy megépült egy régóta várt
körforgalom, megújult egy
bérlakástömb a belvárosban,
megszépült az evangélikus és
a református templom, illetve
azok környéke. A város zöld
szíve, a Csónakázótó és az azt
körülölelő park is olyan hellyé
válik, ahol élmény lesz az aktív
kikapcsolódás.
– Épül-szépül a város. Milyen helyi fejlesztésekre került
sor ebben az évben?
– Félmilliárd forintos rekonstrukciós programot valósítottunk meg. Ebből a pénzből
szombathelyi bevezető szakaszát. 2016-tól Győrig lehet autózni a sztrádán
felújítottunk egy hidat, és utak,
– Gőzerővel dolgoznak az út- a városban lévő üres lakásokat járdák, parkolók, tömbbelsők,
építők. Szelestétől Szombathe- bevonja a bérlakáspiacra.
játszóterek, parkok szépültek
lyig elkészült a gyorsforgalmi
– Mit jelent az önkormány- meg. Az elkezdett programot
út. 2016-ra pedig befejeződik zat számára, hogy ennyire erős jövőre is folytatjuk.
a Győrt Szombathellyel össze- a helyi gazdaság?
– Többször is hangsúlyozta,
kötő mintegy 95 kilométeres
– Végre el tudtunk kezde- hogy volt mentőorvosként szívszakasz. Ez ma Magyarország ni olyan beruházásokat, ame- ügyének tekinti a szombathelyi
legnagyobb útépítése.
lyekhez jelentős önerőt kell egészségügyet. Hogyan áll ez
– Miként alakult a
ma a városban?
munkanélküliség az el– A
szombathelyi
múlt években?
Markusovszky Kórház
– Az előző válaszvolt az első egyetemi
táskor megígértük és
oktatókórház az országteljesítettük: a több mint
ban. Az intézmény fej2000 új munkahely létlesztésére 14 milliárd
rehozásával 3 százaforintnál is többet köllék alá csökkentettük
töttek, átadtuk például
a
munkanélküliséget
a több mint 6 milliárd
Szombathelyen. A helyi
forintból megépült új
nagyvállalatok akár 400
belgyógyászati tömböt.
mérnököt is tudnának
Az önkormányzat az
helyben foglalkoztatni.
egészségügyi alapelláEzért az itteni cégektás javítására az elmúlt
kel, a kormányhivatallal
ciklusban több mint 240
és a helyi egyetemmel
millió forintot fordított.
összefogva úgy döntöt– Szombathelyen kitünk, hogy gépészméremelkedő a sportélet.
nöki képzést indítunk
Milyen nagy sportberu2015 szeptemberében
házás készül el a követSzombathelyen. A cékező időszakban?
lunk az, hogy csökken– A kormány 9,6 miljen a munkaerőhiány.
liárd forint állami forAz ide érkezőknek
rással támogatja az új,
persze lakásokat is kell
Rohonci úti Sportkompbiztosítani, ezért a lalexum megépítését. Ez
kásépítési programba is Szent Márton-napi felvonulás légiósokkal
lesz a ciklus legnagyobb
belevágunk a következő
beruházása. Megvalósul
esztendőkben.
Létrehoztunk biztosítani. A Művelődési és a Fedett Uszoda teljes rekonstegy szociális lakásügynöksé- Sportházunk 50 éves, ráfér rukciója is. A felújítás több
get, amelynek feladata, hogy a teljes felújítás, amely több mint kétmilliárd forintba kerül.

– Alapszemlélete a másokon való segítés. Mit jelent ez a
szombathelyiek számára?
– Szombathely mindig is
gondoskodott a polgárairól.
Elég csak arra gondolnunk,
hogy itt született Szent Márton,
akinek egész életét a segítés
jellemezte. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a szellemiséget
erősítsük a városban. Ezért is
indítottuk el a „Szombathely,
a segítés városa” című programunkat. Ennek egyik célja,
hogy a város lakosságának egyharmada megtanulja az újraélesztést. A másik, hogy a segítés szellemisége határozza meg
cselekedeteiket. Szent Mártonról neveztük el a szombathelyiek számára kedvezményeket
biztosító városkártyát is. A több
mint 80 ezer kártyatulajdonos
kedvezményt vehet igénybe
többek között a színházban,
továbbá mozikban, múzeumokban, sportlétesítményekben. Ez
a mi helyi rezsicsökkentésünk!
– Milyen feladatok várhatnak a város vezetésére az elkövetkezendő önkormányzati
ciklusban?
– Jó úton járunk. A gazdaság fejlesztését, a megkezdett
programokat folytatni kívánjuk.
A Szent Márton-terv megvalósítása a közeljövő feladata. A
programban a Püspöki Palota,
a Székesegyház, a Romkert, a
Szent Márton-templom, a Smidt
Múzeum felújítása is szerepel. A Berzsenyi tértől a Szent
Márton-templomig új belvárosi
sétálóövezet alakul ki, teljesen
megváltoztatva a város arculatát. Szombathely a Kárpátmedence egyetlen, 2000 éve
folyamatosan lakott települése.
A múlt kötelez. Kötelességünk
megőrizni azt, hogy Szombathely biztonságos város maradjon, olyan, ahol jó élni!
Dr. Puskás Tivadar
1952-ben született
Veszprémben. Mentőorvos, 1982-től Vas
megye, 2005-től a
nyugat-dunántúli
régió mentőfőorvosa.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai karának docense. 2006-tól
országgyűlési képviselő. 2010-től Szombathely polgármestere. Felesége, dr.
Mikó Katalin háziorvos. Két felnőtt
gyermekük és négy unokájuk van.
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Fontos az utánpótlásképzés a VASIVÍZ ZRt-nél

A VASIVÍZ modern berendezései
Az önkormányzati tulajdonban álló
VASIVÍZ ZRt. Vas megye legnagyobb
közszolgáltatójaként 203 település
ivóvízellátását biztosítja, valamint 93
helységben nyújt csatornaszolgáltatást, sőt, 2015-től Sárváron is újra e
cég végzi el majd ezeket a feladatokat.
Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató az
utánpótlásképzés fontosságáról és egy
szombathelyi szakképző intézettel való
együttműködésről beszélt lapunknak.

– Szolgáltatási feladataink mellett fontos
kötelességünknek érezzük az utánpótlásképzést, ezért a VASIVÍZ ZRt. együttműködést vállal a szombathelyi Herman Ottó
Szakképző Iskolával, amely a 2015-ös
tanévtől új, Nyugat-Dunántúlon egyedülálló víziközmű-kezelő szakmunkásképzést indít. Szándékunk a víziközmű-kezelő szakon végző, legjobb eredményt elérő
diákok továbbfoglalkoztatása – hangsúlyozta Dr. Kohuth Viktor.
A Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázatot írt ki iskolák számára víziközmű-kezelő szakmunkásképzésre. A
pályáztatás során Nyugat-Dunántúlon
kizárólag a Herman Ottó Szakképző
Iskola rendelkezett megfelelő akkreditáltsággal és tanári felkészültséggel, így
egyedül ez az intézmény nyert jogosultságot a víziközmű-kezelő szakmunkások képzésére.
– A hároméves képzés ideje alatt a
víziközmű-kezelő szakmunkások megismerkednek az ivóvíz előkészítésével,
a vas- és mangántalanítás technológiájával, a víz szűrésével, a kezelt ivóvíz
tározási lehetőségeivel, a kutak kezelésével, illetve azokkal a gépészeti berendezésekkel és hálózatokkal, amelyekkel
a kezelt víz eljut a felhasználókhoz. A
szennyvízkezelés tekintetében a diákok megtanulják a csatornahálózatok
üzemeltetésének feladatait, valamint a

szennyvízátemelők és szivattyúk kezelését – ismertette a képzés részleteit a
vezérigazgató.
A gyakorlatukat a VASIVÍZ ZRtnél töltő tanulók megismerkedhetnek a
21. század követelményeinek megfelelő technológiákkal. A szennyvíztisztítás vonatkozásában az országosan is az
egyik legmagasabb színvonalon működő,
szombathelyi szennyvíztisztító telepen
zajlanak majd a gyakorlati képzések,
ahol a legújabb és legmodernebb berendezésekkel sajátíthatják el az empirikus
tudást a diákok.
Mint Dr. Kohuth Viktor
mondta, bíznak a képzési lehetőség kedvező fogadtatásában, mind a diákok, mind
a szülők körében.
Dr. Kohuth Viktor
1981-ben született Szombathelyen. A
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
végezte jogi tanulmányait. A Leier
International vállalat kereskedelmi
igazgatója volt Horvátországban. 2011ben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi osztályának vezetőjévé nevezték ki, később pedig az
NGM Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Főosztályának
vezetője lett. 2012-től a VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatója.

Webgenerátor, a siker kulcsa
Az internetes keresések robbanásszerű növekedésével egyre fontosabb a vállalkozások online
megjelenése – manapság egy saját weboldal
már kötelező. A Webgenerátor mikro- és kisvállalkozások számára kínál jól használható, megfizethető megoldást.
– Igen gyorsan, egyetlen délután alatt elkészült
mindkét weboldalunk. Nagyon gördülékenyen
ment a munka – mesélt vállalkozásaik weboldalainak születéséről Csonka Tamás, a Tó-Vendéglő
és a Park Hotel Pelikán tulajdonosa. Mint mondta, a Webgenerátor szolgáltatásával az ár-érték
arányt illetően is kifejezetten elégedett, hiszen
az elkészítés valójában semmibe sem került,
csupán az éves bérleti díjat kellett kifizetnie. Azt,
hogy mennyit profitál belőle, nehéz volna számszerűsíteni, de manapság a turizmusban és a
vendéglátásban weboldal nélkül talpon maradni
szinte nincs esély, mondta a vállalkozó, aki szerint a honlap kezelése könnyű, bármit meg tudnak
oldani mindenféle segítség nélkül.
A Ritmo Kft. vezetőjének, Nagy Istvánnak is jók
a tapasztalatai a Webgenerátorral kapcsolatban.
– Amit ígértek, gyorsan teljesítették, méghozzá kiváló minőségben. A munkatársuk, akivel
kapcsolatban voltunk, profi volt és nagyon kész-

séges – foglalta össze benyomásait a cégvezető, majd hozzátette: már újabb oldalakat is készítettek közösen, és e céget más autósiskoláknak
is ajánlotta, mert elégedett a Webgenerátorral.
A cég olyan mikrovállalkozások, magánszemélyek, egyesületek és nonprofit szervezetek
számára kínál ideális megoldást, amelyek alacsony költségráfordítással magas színvonalú
webes megjelenést céloztak meg. A minimális
éves díj mellett az egyedi, testre szabott, dinamikus weboldal elkészítését a cég saját fejlesztésű rendszere teszi lehetővé – tájékoztatott Poór
Zoltán tulajdonos, stratégiai igazgató. Alapvetően kétféle csomag létezik, egy alapszintű, illetve
egy bővebb tudású. A leendő partnerünk igényei
határozzák meg, hogy melyikre van szükség.
Ezekhez lehet választani olyan kiegészítőket,
mint például a mobilverzió, amivel a weboldalt
okostelefonokon és mobileszközökön is élvezetes lesz böngészni. Poór Zoltán azt mondta, ha
megvannak a szöveges és képi tartalmak, valóban percek alatt megszületik a honlap. Ma már
nem elegendő, hogy egy vállalkozás pusztán jelen van az internet világában. Elengedhetetlen,
hogy a cégben végbemenő változásokat, aktuális információkat a weboldal tartalma is azonnal
tükrözze.

Elérhetőségek:
+36-20/344-7150, +36-30/389-6817, +36-70/314-4446, sales@webgenerator.hu,
http://webgenerator.hu/, http://facebook.com/webgeneratorHU
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A LuK szombathelyi gyárában 1997-ben indult meg a termelés

LuK Savaria: a vonzó szombathelyi munkáltató
A Schaeffler-csoport világszerte csaknem ötven országban van jelen, 1996-tól
hazánkban is. Ekkor alapították a LuK
Savaria Kft.-t, amely 2400 dolgozót foglalkoztat, éves szinten pedig közel 550
millió eurós forgalmat produkál. A cégcsoportról, valamint a LuK és Szombathely kapcsolatáról Michael Reinig ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.

– Mi a legfőbb jellemzője a Schaeffler Csoport Magyarországnak, amelynek egyik
tagja a Luk Savaria Kft.?
– A világunk mozgásban van. Egy repülő
eltűnik a felhők között. Egy gyorsvonat
szinte hangtalanul suhan el. Egy sorompó
felemelkedik, és az autók motorjai beindulnak. Termékeink mindenütt ott vannak. A
Schaeffler precíziós termékeket fejleszt és
gyárt mindenhez, ami mozog, – gépekben,
berendezésekben, járművekben vagy a levegőben és az űrben, több mint 60 szektor
számára világszerte. A Schaeffler-csoport
az egész világon több mint 80 ezer munkavállalóval, 168 telephelyen, 49 országban
van jelen. Olyan vezető vállalat, amely folyamatosan növekszik, és termékeit megállás nélkül fejleszti. Három márkájával
– INA, LuK és FAG – a kiemelkedő ügyfélközpontúságot, az innovációt és a maximális minőséget tűzte ki célul.
– Mit tudhatunk a LuK múltjáról, hagyományairól?
– A név a termékpalettát jeleníti meg:
Lamellen und Kupplungsbau, azaz lamellaés tengelykapcsoló-gyártás. A LuK-csoport
története 1965-ben a németországi Bühlben
kezdődött. A vállalatok skálája rendkívül
széles, tevékenységükben a gyártás mellett
a kereskedelmi folyamatszabályozás és az
újrafeldolgozás egyaránt megtalálható. Bár
a cég elsősorban sorozatgyártást végez, de
a vevőspecifikus megoldásokra helyezi a
hangsúlyt. Legjelentősebb tevékenysége a
gépjárműipari beszállítás, amelynek keretein belül kuplungokat állít elő személy-,
illetve haszongépjárművekhez és traktorokhoz. Termékei között megtalálhatóak a

kéttömegű lendkerekek, az innovatív fokozatmentes sebességváltók vagy az automata sebességváltó rendszeralkatrészei.
– Hogyan kapcsolódott be Szombathely
a LuK történetébe?
– A LuK GmbH 1996 májusában alapította a LuK Savaria Kft.-t. Az üzemben
az 1997. januári alapkőletételt követően
1997 novemberében indult meg a termelés. Jelenleg több mint 2400 dolgozónk
van, de a létszámot a további technológiák
és gyártósorok telepítésével 2016-ig több
mint 3000 főre szeretnénk emelni. A LuK
Savaria éves forgalma 2013-ban több mint
544 millió euró volt.
– Milyen szerepet vállalnak a kutatásfejlesztésben?
– A LuK nagyon fontosnak tartja az innovatív termékek fejlesztését. Legbelső
meggyőződésünk, hogy a kreatív termékfejlesztéssel a holnap autóiparának jövőjét
határozzuk meg. Erre számtalan példa van a
LuK történetében. Az 1985 óta gyártott kéttömegű lendkereket a LuK szabadalmaztatta, azóta ez a termék meghódította a piacot.
A lendkerék alacsonyabb motorfordulatszám használata esetén is jelentősen javítja
a vezetési komfortot, közvetlenül elősegítve
így az üzemanyag-megtakarítást.
– Komoly fejlesztés zajlott önöknél a
közelmúltban. Beavatná az olvasókat ennek részleteibe?
– A projekt keretén belül egy új gyártócsarnokot építettünk, ami helyet ad az új
technológiai eljárásokat is megvalósító kis
darabszámú, de hatalmas és nagy tömegű gépeknek. A beruházás összesen 152 új munkahelyet teremtett és több mint 3 milliárd forintba került, amiből egymilliárd forintot európai
uniós támogatásból fedeztünk.
– A LuK Savaria az oktatás és a kutatás területén is sokat hallat magáról.
Miért fontos ez a cégnek?
– Azzal, hogy segítünk a fiataloknak a
pályaválasztásban és szerepet vállalunk a
képzésükben, a saját munkaerő-utánpótlásunkról is gondoskodunk. Segítünk áthidalni az elmélet és a gyakorlat közötti szaka-

dékot, valamint lehetőséget biztosítunk arra,
hogy a fiatalok egy kiváló csapatban tegyék
meg az első lépéseket a munka világában. A
szakképző iskolában tanuló diákokat nyári
gyakorlatra várjuk a tanműhelyünkbe. Az
egyetemi hallgatóknak amellett, hogy nekik is lehetőségük van nálunk tölteni a nyári gyakorlatot, duális képzésben vehetnek
részt, illetve diplomamunkájuk megírásához
gyakorlatorientált témát, szakmai segítséget
biztosítunk. A Széchenyi István Egyetem
Közlekedési és Gépészmérnöki Fakultásán
a gépész, a közlekedésmérnök, a műszaki
menedzser, a gazdász és a mérnök-tanár szakokon tanuló hallgatók Practing programban vehetnek részt a vállalatunknál. A friss
diplomás szakemberek pedig TrainING és Q
Trainee programunk révén ismerhetik meg
a vállalatunknál folyó munkát, és találhatják
meg a végzettségüknek, érdeklődésüknek
leginkább megfelelő területet. A tanulmányok során tett utolsó lépés egyidejűleg az
első lépés lehet a szakmai életben. Nálunk
nemcsak arra nyílik lehetőségük, hogy nemzetközi környezetben dolgozzanak, de a
vállalat mérete, folyamatos növekedése és
stabilitása biztosítja számukra a biztonságos
jövőt, a szakmai előmenetelt is.
Különösen büszkék vagyunk arra, hogy
a régió nagyvállalataival együttműködve, közös munkánk gyümölcseként 2015
szeptemberében elindul a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Karán a
duális gépészmérnök-képzés.
MichaelxxReinig
1963-ban
xxxx
született a németországi Saarlandban. Trierben szerzett
gépészmérnök diplomát. 1988ban kezdte pályafutását a LuK
bühli telephelyén, gyártástechnológusként. Később több gyártási terület szektorvezetőjeként is
tevékenykedett, 2000-től 2003ig Angliában. 2008 márciusától a szombathelyi LuK
Savaria Kft. ügyvezető igazgatója.
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JUFA Vulkán: komplex kényeztetés Celldömölkön
A szerencse földje Celldömölk: a jó föld,
a jó víz és a jó levegő miatt. Ez Rudolf
Wiedner véleménye, aki a JUFA Vulkán
Fürdő Resort és Kemping komplexumot
üzemeltető JUFA Ungarn Kft. ügyvezető
igazgatója. Szavait a létesítmény látogatottsága is igazolja.
Osztrák minőség és magyar vendégszeretet a
vulkán kitörő erejével – így jellemzi Rudolf
Wiedner a JUFA Vulkán Fürdő Resort és
Kempinget, ami szívügye, hiszen a létrehozásának ötlete is tőle származik, és csaknem
húsz éve dolgozik annak sikeréért. Elsőnek,
2005-ben, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő épült fel önkormányzati beruházásból,
majd az Ausztriában és Németországban
már több mint ötven szállodát működtető
JUFA-szállodalánc két, Celldömölkön már
érdekelt osztrák befektetővel megépítette a
négycsillagos szállodát. A város fürdője és
a magánkézben lévő szálloda működésének
összhangját a közös tulajdonú üzemeltető
teremti meg. A celldömölki komplexum a
JUFA családdal szimbiózisban él. Az ismert márkanév számos törzsvendéget jelent,
ám – mivel ez egy négycsillagos wellnesskomplexum – új közönséget is vonz.
– A családias vendégszeretetet, az odafigyelést, a vendégek kívánságainak százszázalékos kiszolgálását honorálják mind
a külföldi, mind a belföldi vendégeink,

A Ság tanúhegy 279 méter magasságban emelkedik Celldömölk fölött, Kemenesalján
hiszen sokan közülük két-három alkalommal is visszatértek hozzánk az elmúlt nyolc
hónapban – mondta Rudolf Wiedner, aki
külön kiemelte, hogy az év végén is érdemes hozzájuk látogatni, ugyanis mesebeli
wellness-karácsonyra, fényűző szilveszteri
mulatságra várják a vendégeket.
A komplexum 40 szobás szállodát, tágas konferenciateremet, első osztályú éttermet foglal magában, játszószobákkal,
minigolf-pályával, drinkbárral. A kemping
74 lakókocsi-beállóval és 102 sátras parcellával, fűthető szaniterépülettel, étteremmel, tenisz- és sportpályával, játszótérrel
várja vendégeit. A gyógy- és élményfürdőben úszómedence, bel- és kültéri, 37
Celsius fokos termálvizes medence, beltéri
gyerekvilág, tanmedence, gyógyvizes jakuzzi és exkluzív szaunavilág, kültéri él-

ménymedence, gyógyászati részleg és műfüves focipálya szolgálja a kikapcsolódást.
És, persze, vannak új tervek is. Szeretnék
bővíteni a szálloda kapacitását, fatüzelésű
hőerőművet építeni, valamint előrelépni a
helyi termékek felhasználásában is.
Rudolf Wiedner
1961-ben született az ausztriai
Gnasban. Műszaki tervezőnek
tanult. 1992-ben került Magyarországra, a Műllex-Körmend Kft.
ügyvezetőjeként. Résztulajdonosa és ügyvezetője a JUFA Vulkán
Thermen Resortnak. Vas megye
kulturális és sportéletének támogatásáért 2011-ben megkapta Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékplakettjét.
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Az új Posta tér éjszakai kivilágításban

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő várja a családokat

Ötcsillagos városként ragyoghat a kedvelt Sárvár
A sárváriak büszkék csodálatos természeti, történelmi és épített adottságaikra.
Kondora István polgármester megfogalmazása szerint ötcsillagos várost építenek. Az öt csillag alapját a gyógyvíz, a
gyógyvízre épülő turisztikai attrakciók,
a természeti környezet, a történelmi és
kulturális értékek, valamint az ipari
fejlettség adja. Ragyogását pedig az
a figyelem, amelyet a város vezetése és a
lakosság tanúsít Sárvár iránt. Biztosan
nem véletlen, hogy a 15 ezer lakosú Vas
megyei város turisztikai szempontból az
ország hetedik legkeresettebb települése.
Kondora Istvánnal a csillagokról és a
jövő terveiről is beszélgettünk.
– Egy turisztikai városban a csillagokról
leginkább a szállodák minősége jut az
eszünkbe. Sárvár esetében mit jelentenek a
csillagok?
– Elképzelésünket, hogy Sárvár ötcsillagos
várossá váljon, valóban egy szálloda ihlette. Ahhoz, hogy elérjük ezt a magas minőséget, számos adottságunk már megvan,
ugyanakkor folyamatosan mozgásban kell
tartani a várost. Néha a tányérpörgető

Sárvár és a történelem

Akár a történelmi Magyarország központja is lehetett volna Sárvár a XV. és a
XVI. században. Több mint 100 éven,
négy generáción át ugyanis itt élt a
Nádasdy és a Kanizsai család, melyeknek
tagjai között országbírót és nádort is találunk. Itt tevékenykedett Tinódi Lantos
Sebestyén, s itt is halt meg 1556-ban.
Nádasdy Tamás védelme alatt Sárváron,
illetve a város közelében élt egy ideig
Dévai Bíró Mátyás prédikátor. Sárváron,
Sylvester János nyomdájában nyomtatták
ki 1539-ben a Grammatica Hungarolatinát
és 1541-ben az első magyar nyelvű Újtestamentumot is. A város igen jelentős
oktatási, kulturális és politikai centrum
volt ebben az időben.

zsonglőrhöz hasonlítom magunkat, ugyanis amikor a mutatványos az utolsó tányért
is mozgásba hozza, vissza kell szaladnia az
elsőhöz, hogy az ne álljon meg és ne essen
le. A mi öt csillagunk közül az első az az
isteni adomány, amit gyógyvízként kapott
a város a 60-as években. Sárvár abban a
szerencsés a helyzetben van, hogy kétféle
termál- és gyógyvízzel rendelkezik – az
egyik 43 fokos, míg a másik 80 fok fölötti,
amelyből annak idején a Sárvári Termál
Kristályt készítették. 2012 óta Sárvár
gyógyhelyminősítést kapott. A második
csillag ugyancsak adomány, a minket
körülvevő csodálatos természeti környezet.
Ez elsősorban a Rába folyó vadvize és a
Gyöngyös patak között elhelyezkedő, több
mint 270 hektárnyi erdőt jelenti. A harmadik csillagunkat történelmi és kulturális
értékeink adják. Ennek középpontjában a
Nádasdy-vár áll, amely a nemzeti örökség
része, s immár nyolc éve történelmi emlékhely. Az elmúlt 10-15 évben új virágkor
kezdődött Sárváron, amely a fürdő fejlesztése mellett tudatosan épített harmadik
csillagára.
– Milyen értékek jelentik a másik két
csillagot?
– A negyedik csillagunk az a turisztikai
attrakció-sorozat, amely a városfejlesztés
részeként zajlott településünkön. A kezdetekkor, azaz mintegy 50 évvel ezelőtt
körülbelül 100 ezer embert vonzott évente
Sárvár és a gyógyvíz, de a 2002-ben indult
Széchenyi Tervnek, illetve az akkor elkezdődött fejlesztéseknek köszönhetően ma
már 700-720 ezer látogatónk van évente.
Az első Széchenyi Terv segítségével először egy 4-5 milliárd forintnyi fürdőfejlesztés zajlott a városban, ami 2010-ben
folytatódott. Ma már több mint 480 ezer
vendégéjszakát töltenek el nálunk a látogatók, ami azt jelenti, hogy Sárvár az ország
7. leglátogatottabb, legnépszerűbb települése. Sárvár ötödik csillaga pedig az az
ipari kapacitás, amely az 1990-es évek
közepétől alakult ki, s amely a város bevételeinek mintegy 80 százalékát adja még
ma is. Olasz, francia, holland, angol, oszt-

rák, német, amerikai, izraeli és természetesen magyar vállalkozások telepedtek le az
ipari parkunkban, ahol mintegy 3200
ember dolgozik jelenleg. Városunk elmúlt
havi munkanélküliségi rátája 2,6 százalékos volt.
– Mivel lenne elégedett öt év múlva,
hiszen a mostani önkormányzati ciklus
immár fél évtizedes?
– A városépítés, városszépítés területén
vannak terveink. Nagyon szeretnénk még
ebben az évben megújítani a belváros közvetlen közelében lévő Hild parkot. Van
néhány kötelező feladatunk is: a hegyközségi részen egy új köztemetőt kell építenünk, amely mintegy félmilliárdos, saját
erős beruházás lesz. Ezt követi majd e
településrész szennyvízelvezetésének
kiépítése, amelynek végeztével a város
teljes mértékben csatornázottá válik. Nagy
álmunk egy multifunkcionális sportcsarnok építése a társasági adóbevételekből, s a
tervünk az, hogy ez a létesítmény egyben
kulturális programoknak is otthont adjon.
Nagyon fontosnak tartjuk az egészségügyi
alapellátás fejlesztését, amelynek keretében korszerű gyermek és felnőtt háziorvosi
rendelőket alakítanánk ki, s mielőbb korszerűsíteni szeretnénk a gondozási és családsegítő központ épületét is. Az utak és a
járdák állapotának javítása nálunk egy
soha véget nem érő folyamat, amelynek
révén ma már sokkal több a jó állapotban
lévő, mint a felújításra szoruló út és járda
Sárváron.
Kondora István
1954-ben született Sárváron.
Népművelés–magyar szakon
végzett. 1977-től a Sárvári
Művelődési Központ népművelője, 1988 és 2002 között igazgatója. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen végzett, a
Magyar Táncművészeti Főiskolán pedig táncpedagógusi diplomát szerzett. 2002től 2010-ig alpolgármester, 2010 óta polgármester.
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Többnapos kirándulást is megér a békés Vasvár

A rétes fesztivál kézi készítésű finomságai
Vasvár változatos természeti értékekkel
rendelkezik, ugyanakkor történelmi emlékekben is gazdag. A Vas megyei kisváros
hangulatos, szűk utcáiban sétálva talán
csak kevesen gondolják, hogy egykor e
település, sőt maga a megye is vaskohászatáról volt híres.

Nem csupán az 1664-ben kötött vasvári
béke miatt mondható békés, nyugodt, természeti és történelmi értékekben gazdag
városnak Vasvár. A belvárostól mintegy 10
perces kellemes sétával elérhető a rekreációs övezet, a csodálatos természeti környezetet kínáló szentkúti ősbükkös, a fák
között megbúvó kápolnával, úgynevezett
lourdes-i barlanggal, forrással. Az erdészet
fenntartásában lévő területen megújult a
sétány, s komoly infrastruktúrával rendelkező erdei színpad épült – mondja Tóth
Balázs polgármester, majd hozzáteszi, hogy
Vasváron legalább négy-öt olyan kilátópont
is akad, ahonnan tiszta időben akár 60-70
kilométerre is ellátni. A város másik különlegessége, hogy szőlőhegyek ölelik körbe.
Vasvár a Nemzetközi Békevárosok Szövetségének tagja, s 2006-ben megkapta a Kultúra Magyar Városa címet is.
Vasvár és térsége látnivalói akár többnapos időtöltésre, itt tartózkodásra is
lehetőséget adnak, de – mondja Tóth
Balázs – hiányzik egy erre épülő nagyobb
szállodai kapacitás. A városban távhőszolgáltatás is működik, amely a most
folyó beruházás eredményeként geotermikusenergia-alapú lesz.
Programok is akadnak bőven Vasváron
és környékén. A nyári rétes fesztiválon –
ahol a helyi asszonyok nyújtják, készítik
kézzel a rétest – több ezer ember vesz részt
minden esztendőben. De az amatőr színját-

szók éves találkozójának is Vasvár ad otthont. Júliusban pedig a Birkás pálinka
teremt egy fesztiválra elegendő jó hangulatot. Vasvár jelentős vallási hagyományokkal rendelkezik, itt található Magyarország
legrégebbi, a XIII. század közepén épült és
ma is álló Domonkos Kolostora. A vallási
turizmus keretében végigjárható Mária
Zarándokút egy szakasza Vasvárt is érinti.
A város életében igen fontos szerepet töltenek be a civilszervezetek: többek között a
hamarosan nyíló adventi vásárt is ők szervezik – mondja befejezésül Tóth Balázs
polgármester.
A vasvári Domonkos
Kolostorról többet is megtudhat
a magazin honlapján.
w w w. c o s m o m e d i a . h u
Tóth Balázs
1964-ben született Szombathelyen. Sopronban erdőmérnöki,
Zalaegerszegen közgazdasági
oklevelet szerzett. Erdészeti
ágazatvezetőként, területfejlesztőként kezdett dolgozni.
Vállalkozóként és a területfejlesztés intézményrendszerében
is töltött be vezető beosztást. 2010-2014 között
alpolgármester. Nős, három gyerek édesapja.

Egis Guinness-rekord a körmendi sportcsarnokban

Több mint négy évtizede működik Körmenden az Egis
Gyógyszergyár Vas megyei gyáregysége. A vállalat és a
város sikeres együttműködését példázza a sportcsarnokban e hétvégén megrendezendő Egis Guinness-rekord
kísérlet is, melyet az Egis-dolgozók, családtagjaik és barátaik hajtanak végre a Szup(p)erbike Spinning Klub szervezésében.

Az Egis hosszú távra tervez Körmenden. A budapesti székhelyén több mint száz éve működő, 4000 főt foglalkoztató hazai
gyógyszergyár készítményei a világ több mint 60 országában
kaphatók. A hetvenes évek elejétől a térség egyik legnagyobb
munkáltatója, a 648 dolgozót számláló körmendi gyáregységből
– a hazai piacon kívül – 25 országba szállít termékeket.
A vállalat jóval több, mint munkáltató Körmenden.
Jelmondatával, az „Egis – Egészség. Élet. Minőség” összhangban számos, az egészségtudatos, minőségi élet elérését célzó
kulturális, civil és sportkezdeményezés támogatója. Az Egis lesz
jövőre is a körmendi kosárlabdacsapat névadó szponzora,
és sokat tesz a gyógyszergyár azért, hogy a lakosság is több
figyelmet, időt és energiát fordítson az egészségi állapot javítására; vagyis tudatosan táplálkozzunk, mozogjunk és rendszeresen járjunk szűrővizsgálatokra. Minderre lehetőségünk nyílik a
december 5. és 7. között zajló Egis Guinness-rekord kísérleten
is, amikor a gyógyszergyár dolgozói, családtagjai és barátai a
Szup(p)erbike Spinning Klub szervezésében 50 órán át tartó folyamatos biciklizésre tesznek kísérletet. A sportcsarnokban ingyenesen látogatható, péntek délutántól vasárnap estig zajló rendezvényen sztáredzők, sztárvendégek részvételével tartanak spinning és
aerobik órákat, lesz véradás, újraélesztési bemutató és oktatás,
elsősegély-szimulációs játék és családi vetélkedő, érszűkület-szűrés és táplálkozási tanácsadás, sok zene, ének és tánc, és természetesen a gyerekek a Mikulással is találkozhatnak.
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Minden területen fontos számunkra az
összefogás, szoros együttműködésekkel
eredményesebbek lehetünk – mondja
Bebes István, Körmend újraválasztott
polgármestere. Az önkormányzat éppen
ezért továbbra is törekszik a szomszédos
országokkal, a járás településeivel, a helyi civilszervezetekkel és a lakossággal
való jó kapcsolat kialakítására.
– Milyenek Körmend és a térség adottságai?
– A Rába völgyében fekvő Körmend
földrajzi elhelyezkedése kedvező, hiszen
a város határában két nagy közlekedési
útvonal fut össze, a 86-os út és a településen is áthaladó 8-as főút. Körmend fontos
közlekedési csomópont, ami lehetőségeket
teremt, de forgalmi nehézségeket is okoz a
városnak. Sokkal több lehetőségünk lesz
akkor, ha megépül az elkerülő út, illetve
a gyorsforgalmi út egészen a határig. Ez
majd katalizáló szerepet tölthet be, hiszen
a befektetők szívesebben jelennek meg egy
csomóponti térségben, azaz az úthálózat
fejlesztése nyomán az ipari park is helyzetbe kerülhet. Az említett két út megépülésére jó esély van még ebben a kormányzati
ciklusban. A térségben kialakult jármű- és
mechatronikai központ számára is fontos
ez a beruházás.
– Milyen a kapcsolat a térség településeivel és a szomszédos Ausztriával?
– Körmend Magyarország egyik legnagyobb járásának a központja. Magában foglalja a körmendi térség mellett az Őrség településeit is, így összesen negyvenhat község
tartozik hozzá. Sikerült mindegyikükkel jó
kapcsolatot kialakítanunk, nemcsak a közigazgatást illetően, hanem más területeken,
így például a turisztika területén is. Ausztriával és Szlovéniával is együttműködésre
törekszünk, építjük a kapcsolatainkat. Erre
volt példa az öt esztendőn át tartó 24 város
projekt, amelyben nyolc osztrák, kilenc szlovén és Körmenddel együtt hét magyar település dolgozott együtt. A kooperáció folytatásaként többoldalú szándék mutatkozik
egy Európai Területi Társulás kialakítására,
amely lehetőséget adna konkrét céllal történő együttműködésekre, például a kultúra,
a közlekedés, a környezetvédelem, a munkahelyteremtés, a város- és vidékfejlesztés
vagy éppen a turizmus területén, illetve az
uniós források hatékony kiaknázására.
– Mit jelent a város számára a
határközeliség?
– Bár a szomszédos Ausztriának van
munkaerő-elszívó ereje, az itt élők elsősorban itthon akarnak dolgozni, tehát számunkra a munkahelyteremtés fontos feladat. Körmenden jelenleg valamivel három
százalék felett van a munkanélküliség, ami
körülbelül kétszázötven főt jelent. Az érintetteket bevonjuk a közmunkaprogramba,
illetve igyekszünk átképzési lehetőségeket
biztosítani számukra. Eredményre vezethet
az önkormányzat vállalkozásoknak nyújtott munkahelyteremtő támogatása, továbbá a város fejlesztései is generálhatnak új

A Batthyány-Strattmann-kastélyegyüttes
munkahelyeket, sőt, a turizmusfejlesztésben is van ilyen lehetőség.
– Milyen fejlesztések zajlottak az utóbbi
években?
– Az előző ciklusban látványos eredményeket tudtunk elérni az intézmények, illetve
a városképet meghatározó egyéb felújítások
terén, ugyanakkor a város infrastruktúráját
is fejlesztettük, vízminőség-javító projekt és
egyes településrészeket érintő csatornázási munkák valósultak meg. Az elmúlt négy
év eredményei között büszkén említhetem
a GYSEV Zrt.-vel közösen megvalósított
nagyszabású projekteket is, melynek egyik
eredményeként a közelmúltban átadhattuk
Körmend intermodális, közösségi közlekedési rendszerét, amely mintaprojekt lett. A
milliárd forint feletti beruházásokban végig
szorosan együttműködött az önkormányzat, a
vasúttársaság és a Vasi Volán Zrt. A városvezetés az ehhez hasonló együttműködésekre a
jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni.
– A hírek szerint mintegy 800 millió
forint uniós támogatással Batthyány Örökségközpontot hoznak létre a Batthyánykastélyban. Miről szól ez a projekt? Mit
várnak tőle?
– A város turisztikai vonzerejét nagyban
meghatározó Batthyány-Strattmann-kastély
egykori lovardájában interaktív információs pont és vetítőterem létesül, illetve egy
liktárium az ínyenceknek. Az épületegyüttesben olyan tereket alakítunk ki, amelyek
alkalmasak lesznek színházi előadásokra.
Lehetőség lesz továbbá kiállítások rendezésére, és emléket állítunk a Batthyány család
tevékenységének. A projekt lehetővé teszi a
műemléképület külső homlokzatának, a tetőszerkezetnek és a nyílászáróknak a felújítását
is. Az önkormányzat már ezt megelőzően is
hajtott végre fejlesztéseket, többek között két
nyertes pályázat révén megszépült a kastély
parkja. Ugyancsak megújult a kastélyban
levő gyermekkönyvtári épületrész is. A város
egyébként nemrég megkapta a kastély és várkert vagyonkezelői jogát.

– Milyen a város sport- és civil élete?
– Sok sportágban vagyunk eredményesek, ám a zászlóshajó a kosárlabda.
November 8-án adtuk át a korszerűsített és
kibővített sportcsarnokot, aminek fejlesztése a mecénások által biztosított társasági
adóból és állami forrásból – összesen 740
millió forintból – valósult meg.
Azt gondolom, ha egy városban száz fölött van a civilszervezetek száma, ott erős
a civil élet. A szervezetekkel nagyon jó az
együttműködés, előszeretettel dolgozunk
közösen a város rendezvényein. Meg kell
említenem a Körmend és Vasvár térségében
működő turisztikai szolgáltatókat, önkormányzatokat és civilszervezeteket tömörítő
és kiválóan működő turisztikai desztinációs
menedzsmentet, amelynek célja, hogy a turistákat kínálatuk összekapcsolásával többnapos látogatásra ösztönözzék, így növelve
a vendégforgalmat.
Körmend igyekszik a rendezvényeit is
minél vonzóbbá tenni, így többek között a
márciusi Tavaszünnepet, a testvértelepülésekre koncentráló Európa Napokat és a közel
egy teljes hetet felölelő Körmendi Napokat,
illetve a város alapításának ünnepét.
A lekvár őséről, a liktáriumról
a magazin honlapján olvashat.
w w w. c o s m o m e d i a . h u
Bebes István
1956-ban született Kapuváron.
1978-ban faipari üzemmérnökként végzett. A gazdasági élet
különböző területein dolgozott,
Körmendre kosárlabda-pályafutása kapcsán került 1980-ban. 1990től önkormányzati képviselőként,
1998-tól 16 évig parlamenti képviselőként szolgálta Körmend és Vas megye fejlődését. 2002 óta Körmend polgármestere.
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Kiswire Szentgotthárd Kft.: a huzal fellegvára

A szentgotthárdi ipari parkban 1998ban kezdte meg működését 30 munkavállalóval a Stahlcord, vagyis a „drótgyár”. Kezdetben az ausztriai, majd a
luxemburgi anyavállalathoz tartozott,
idén június 1-jén azonban a gumiabroncsok megerősítését szolgáló szövött acélhuzalt előállító üzletág új tulajdonoshoz, a dél-koreai Kiswire-csoporthoz
került. A közeljövő terveiről Támis
Jánost, a cég ügyvezetőjét kérdeztük.
– Mivel foglalkozik az új tulajdonos, a
Kiswire-csoport?
– A Kiswire vállalatcsoport 1945-ben
kezdte meg működését Dél-Koreában, kezdetben egy drótköteleket gyártó kis cégként.
A logójában egy elefánt látható, amely az

ázsiai kultúrában a kitartás, az erő és a megbízhatóság szimbóluma. A cég a hetvenes
években a Távol-keleten terjeszkedett, sőt a
tőzsdére is kilépett. A kilencvenes évek
végétől további kereskedelmi központokat,
gyárakat nyitott az Egyesült Államokban és
Európában. Napjainkban a világ 14 országában van jelen, több mint 5500 alkalmazottal. Büszkén mondhatjuk, hogy a Kiswire
41 gyára közül Szentgotthárdon termel az
első európai gyártóbázis.
– Mit jelent az új tulajdonos a szentgotthárdi gyár életében?
– Az erős anyagi háttérrel rendelkező
koreai Kiswire-csoport a legmodernebb
termelőgépeket biztosítja számunkra, a
gyárunk és a külső raktárbázisunk teljesen megújul. 2014 szeptemberében sikeresen befejeztük a gépjárműipari technológiafejlesztést és a foglalkoztatást elősegítő projektünket, csaknem 600 millió
forint értékben. Ennek keretében nagy
hangsúlyt helyeztünk az energia, az alapanyagok és az egyéb erőforrások takarékos, környezettudatos felhasználását segítő beruházásokra is.
– Hogyan érinti a cégváltás a munkavállalókat?
– Dolgozóinkat illetően célunk a versenyképes jövedelem és a hosszú távú
munkahely biztosítása. Kedvező juttatási
csomagokat alkalmazunk és biztosítjuk a
kényelmes munkába járást. Gyakorlati

oktatóhelyet biztosítunk a szentgotthárdi
III. Béla Szakközépiskola szakmunkástanulói számára, de szívesen fogadunk egyetemista gyakornokokat. 2015-ben további
munkatársak felvételét tervezzük. A szentgotthárdi önkormányzattal közösen – a
lakással egyelőre nem rendelkező dolgozóinkat segítendő – szeretnénk megoldást
találni a városban az albérleti lehetőségek
bővítésére.
– Milyen az együttműködés a magyar
és a koreai kollégák között?
Az együttműködés kezdetén tartunk,
de gördülékenyen indult a közös munka.
Az angol a cégcsoporton belüli hivatalos
üzleti nyelv, de kollégáink ismerkednek a
koreai nyelvvel. Az idelátogató koreai
kollégák is nyitottak a magyar kultúra és
az itteni szokások megismerésére, a közeli Őrség gyakori kirándulási célpontjuk.
Támis János
1962-ben született. Okleveles közgazdász. 1984-től a Rába MVG szentgotthárdi gyárában dolgozott. 1990-től a
GM Hungary Kft.-nél, 2002-től a torinói Fiat-GM vegyesvállalatnál volt
különböző pénzügyi és projektvezetői
beosztásokban. 2004-től a Honeywell
nagykanizsai gyárának pénzügyi és IT
vezetője volt, jelenlegi cégénél 2007 óta dolgozik, 2010től gyárigazgató. Nős, három gyermek apja.
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Fókuszban az ipar és a turizmus Szentgotthárdon
Az ipari park betelepítése, a több lábon
álló idegenforgalom feltételeinek megteremtése a legfontosabb Szentgotthárdon.
Olyan várost szeretnénk, ahol a lakosság
és az ide érkezők egyaránt otthonosan
érzik magukat – hangsúlyozza Huszár
Gábor, a város polgármestere, aki szerint egy település kulturális kisugárzása
komoly vonzerővel és munkahelymegtartó képességgel bír.
– Milyen előnyökkel vagy éppen hátrányokkal jár az, hogy Szentgotthárd a legnyugatibb magyar város?
– Szentgotthárdon alacsony, öt százalék
körüli a munkanélküliség aránya, ami annak a ténynek köszönhető, hogy sokan átjárnak dolgozni a szomszédos Ausztriába.
A határ menti elhelyezkedésből adódó hátrány viszont, hogy a csaknem kilencezres
lélekszámú városunknak nap mint nap versenyeznie kell az osztrák és szlovák munkaerőpiac kínálta lehetőségekkel. Az itt élő
embereknek fontos, hogy megtalálják a
számításukat, azaz legyen biztos megélhetésük, jó környezet és jó társaság várja őket
a munkahelyükön és a munka után is. Mert
akkor biztonságban érzik magukat, és nem
akarnak elmenni innen. A városnak fontos
feladata olyan magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítani az élet minden területén, amelyek hozzájárulnak ehhez. El kell
indítanunk egy lakásépítési programot az
autóiparban dolgozó és ide települő mérnököknek, szakmunkásoknak.
– Szentgotthárdon van Európa első
határon átnyúló ipari parkja. Milyen feladatok várnak az önkormányzatra az ipari
parkkal kapcsolatban? Mi jellemzi a város
gazdaságát?
– A közeljövőt tekintve az ipari park
magyar oldalának betelepítése a legfontosabb célunk. A város tulajdonosi részaránya a Szentgotthárdi Ipari Park Kft.-ben
az ezredforduló körül egy osztrák tulajdonostárs által megvalósított törzstőkeemelés
következtében lecsökkent, de már folyamatban van az ipari parkban lévő többségi üzletrész-tulajdon megszerzése, aminek
eredményeként a határon inneni iparterületek felett a város fog diszponálni. Célunk,
hogy a 26 hektárnyi terület minél hamarabb betelepüljön kis- és középvállalkozásokkal. Bárkit örömmel fogadunk, de
elsősorban a járműiparban érdekelt cégek
megjelenésére számítunk.
A legjelentősebb munkaadó az Opel
Szentgotthárd Kft., de meg kell említeni
még az automata sebességváltókat gyártó
Allison Transmission Hungary Kft.-t, valamint a már termelő katalán AMES porkohászati vállalatot.
Hiszek abban, hogy a következő évek
gazdaságfejlesztési lépéseit az fogja meghatározni, hogy a Szentgotthárd–Szombathely–Zalaegerszeg térség a kormány által
kiemelt járműipari központ lett. A társulás
küldetése pedig az, hogy a térségben már
jelenlévő, illetve betelepedni szándékozó

Az ország harmadik legnagyobb barokk temploma és a kolostor
gépipari, járműipari és elektronikai ágazatok képviselőinek az itt maradáshoz olyan
gazdasági és társadalmi környezetet biztosítson, amely versenyképes hátteret jelent
számukra.
Szilárd meggyőződésem szerint eredményét látjuk majd annak, hogy részei
vagyunk a Nyugat-Pannon Járműipari és
Mechatronikai Központnak. Éppen ezért
optimistán látom a jövőt, de a siker egyik
sarokpontja az, hogy megépüljön a Körmend–Szentgotthárd gyorsforgalmi út,
hiszen Vas az egyedüli olyan megye, ahol
egyetlen méter autópálya sincs.
– A városnak termálfürdője, sőt négycsillagos szállodája is van. Az utóbbi egy
ideje nem működik. Milyen hatása van ennek a városra?
– Az évi negyvenezer vendégéjszaka
jelentős részét nagy cégek menedzsmentjének tagjai, az üzleti céllal ideérkezők
foglalják le. Érzékenyen érinti a várost,
hogy a West Union Invest Kft. által működtetett négycsillagos Gotth’Art Wellness Hotel 2013 tavasza óta nem fogad
vendégeket. Ez érezhető a szomszédos
fürdő csökkenő forgalmán is, nem beszélve arról, hogy az önkormányzat kasszájába nem folyik be a szálloda működése
nyomán keletkező iparűzési és idegenforgalmi adó. A vendégek inkább a szomszédos Ausztriában szállnak meg. A kialakult
helyzet Magyarország hírnevének sem
tesz jót, tehát a városnak és az országnak
egyaránt érdeke, hogy a szálloda mielőbb
megnyissa kapuit.
– A turizmus egyébként milyen szerepet
játszik a város életében?
– Az idegenforgalom kitörési pontja
lehet Szentgotthárdnak, de ehhez több lábon kell állni. Adott a fürdőszolgáltatás,
de emellett a szállodát is meg kell nyitni,
sőt vannak olyan területeink, amelyek új

építésére is alkalmasak. Csodálatos természeti értékeink vannak, amelyek számos lehetőséget kínálnak. Az 1183-ban III. Béla
király által alapított településre hívott ciszterci szerzetesek sok évszázados munkálkodásának ma is látható legszebb emléke a
megkapó szépségű parkkal övezett barokk
templom és kolostor – utóbbit a „Kreatív Kolostor Projekt” keretében kívánjuk
megmutatni a vendégeknek. És még nem
említettem a sportra építő turizmust! Saját forrásból megépítettük az ország egyik
legkorszerűbb tekepályáját, egymilliárdos
beruházás eredményeként épül a multifunkcionális sportcsarnok, a műfüves labdarúgópálya és az atlétikapálya – közvetlenül a fürdő és a szálloda mellett. Kiváló
lehetőség a sporton belül a rekreációra az,
hogy Szentgotthárdon működik Közép-Európa egyik legjobb rehabilitációs intézete,
ahol magasan képzett, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező, elhivatott szakemberek
dolgoznak.
Szentgotthárd egyik ékkövéről,
a moziról a magazin honlapján
olvashat.
w w w. c o s m o m e d i a . h u
Huszár Gábor
1959-ben született Körmenden.
Pedagógus.
Igazgatóként,
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dolgozott.
1994-től a kulturális bizottság
tagja, 1998 óta választott képviselő, 2006 és 2010 között az
oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke, 2010-től Szentgotthárd polgármestere. Felesége, Peresztegi
Beáta pedagógus. Két gyermekük van.

