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KedvesOlvasó!

Pest megye számos gyönyörű kirándulóhellyel csalogat

Fotó: PetroviCs Péter

Pest megye felkészült az új ciklusra
Pest megye és a főváros
kapcsolata ma már aktív, együttműködő. Mint
Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke
mondja, szükség is van
az összefogásra, hiszen
csak a közös fejlesztéseknek van értelme. A megye települései és a helyi vállalkozások is partnernek bizonyulnak.
– Milyen Pest megye és a főváros viszonya?
– Ma már együtt gondolkodunk, kiterítettük egymás elé a terveinket. Nincs annál rosszabb, mint amikor pont a főváros
határában ér véget egy-egy fejlesztés. A
főváros és az agglomeráció ráadásul gyakorlatilag összenőtt, tehát csak a közös
fejlesztésnek van értelme. Természetesen
tudomásul vesszük, hogy Budapest mégiscsak az ország közepe és „ékszerdoboza”,
de úgy gondoljuk, hogy a fővárosi és a megyei polgárokat ugyanolyan életfeltételek
illetik meg.
– A fejlettség szempontjából Pest megye
igen heterogén. Hogyan kezelhető ez?
– Elég, ha a jelentős számú kiköltözőre
gondolunk, akik ugyanazt a szolgáltatási
színvonalat várják el, mint amit a fővárosban megszoktak. Ez nem mindig teljesül,
bár az elmúlt években sok település önkormányzata nagyon jó munkát végzett,
és csökkentek a különbségek. Sok olyan
kötelezettséget is vállaltak, amelyet az államnak kellett volna. A konszolidációval az
állam ezt ismerte el.
– Új európai uniós ciklus kezdődik.
Miben lesz más, mint az előző?
– A 2007–2013-as ciklusban nem tekintették partnernek a településeket és a
vállalkozásokat. Nagyon bürokratikusan

működött a rendszer, és a gazdaságfejlesztésre nem jutott pénz. A 2014–2020-as ciklus tekintetében megfordítottuk a tervezési
folyamatot. Először készítettünk egy helyzetértékelést, majd programgyűjtő akcióba
kezdtünk: „alulról”, az érintettektől több
mint 1200 javaslat érkezett a logisztikai
park létrehozásától kezdve kerékpárutak
fejlesztésén át az SZTK-korszerűsítésig,
mintegy 1000 milliárd forint értékben.
Amint aláírja Magyarország az újabb partnerségi megállapodást, akár már másnap
hozzáláthatunk a munkához. A kormány
döntésének értelmében az európai uniós támogatások 60 százalékát gazdaságfejlesztésre kell majd fordítani.
– Milyen a megye költségvetése?
– 2006 és 2010 között olyan mértékben
csökkentették a bevételeinket, hogy 2011re szinte tarthatatlanná vált a helyzet. Mivel
az állam átvállalta a megyei önkormányzatok tartozásait, mi pedig felelősen gazdálkodtunk, ma már biztos alapokon nyugszik
a feladatfinanszírozás.
– Hogyan változott a fejlesztési ügynökségek helyzete?
– Egy 2014. januári kormánydöntés
alapján visszakerülnek a főváros és Pest
megye tulajdonába. Így az ügyek valóban
az emberekhez közel dőlhetnek el.
Dr. Szűcs Lajos
1964-ben született Budapesten. Jogász, igazgatás- és
művelődésszervező. 2001
óta országgyűlési képviselő.
2006 óta a Pest Megyei Közgyűlés elnöke. 2010 óta a
Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetségének
elnöke. Nős, két gyermek édesapja.

Budapesten születtem, de jelenleg
Budakeszin élek, amit végtelenül szeretek! Óriási érték, hogy itt szinte harapni
lehet a levegőt, olyan friss. A fővárosi
ember sokszor órákat utazik azért, hogy
ilyen környezetben tölthessen egy kis időt.
Mi csak felhúzzuk a bakancsot, és
irány a Normafa vagy Makkosmária, a
kedves búcsújáróhely.
A háztól húsz méterre kezdődik az
erdő. Gyakran besétálok a fák közé.
Leülök egy padra, vagy a hátamra fekszem, és csak bámulom alulról a faleveleket: különleges látvány! Pár perc után
befogad az erdő, és figyelmes leszek
olyan neszekre, hangokra is, amelyek
korábban nem tűntek fel. Szép őszi napokon még azt is lehet hallani, ahogyan
egy-egy levél elválik az ágról…
Az életem egy része persze
Budapesthez köt, és az utazás sajnos elég
sok időt vesz igénybe. Emiatt egy picit
„remete” lettem, kevesebbszer mozdulok
ki otthonról, amire a barátaim panaszkodnak is. De hát valamit valamiért. A
közlekedés egyébként kifejezetten jó, az
autópálya is közel van, Győrbe a
Filharmonikusokhoz szinte hamarabb
eljutok, mint a Mamához Rákosfalvára.
Egyébként pedig az ember élete folytonos változás. Sosem lehet tudni, hogy
néhány év múlva nem lakom-e máshol,
mondjuk, egy másik Pest megyei településen, új emberek között, új tájakban
gyönyörködve.
Ismerjék meg Önök is Pest megyét!
Szeretettel ajánlom!
Illényi Katica
Liszt-, Artisjus- és eMeRton-díjas
hegedűművész
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Az oBo Bettermann 20 éve Magyarországon
Az oBo Bettermann több mint 100 éves
múltra visszatekintő, német családi tulajdonban lévő vállalatcsoport. Egyik
legjelentősebb leányvállalata a magyarországi OBO Bettermann Hungary Kft.,
amely 2013-ban ünnepelte megalapításának 20 éves jubileumát. A jelenleg
több mint 800 alkalmazottat foglalkoztató vállalat a térség egyik legjelentősebb
gazdasági szereplője és munkaadója.
A vállalatcsoportot ma már a család negyedik generációja irányítja. Az OBO
Bettermann a világelsők közé tartozik az
épületvillamossági szerelési anyagok gyártása és forgalmazása terén. A vállalatcsoport több mint 60 országban képviselteti

A terület megvásárlását követő évben,
1997-ben megkezdődött a termelés a felújított üzemrészekben. A következő esztendők az ugrásszerű növekedés évei voltak: az árbevétel növekedése több éven át
meghaladta a megelőző év árbevételének
40 százalékát, miközben a termelésben
foglalkoztatottak száma is a többszörösére
nőtt. A magyarországi üzem az első időkben bérmunkában termelt az anyavállalat
részére, majd 2000-ben a bérmunka helyét
átvette az export-import tevékenység, és
ezzel a magyarországi leányvállalat lényegében függetlenné vált.
Az ipari park fejlesztése folyamatosan haladt még a gazdasági válság időszakában is.
2002 és 2010 között összesen 22 000 m2 új

Az OBO Bettermann 20 hektáros telephelye Bugyi határában
magát, s hozzávetőlegesen 3500 dolgozót
foglalkoztat. Jelenleg hét országban folyik
gyártási tevékenység, és a cég csaknem 60
leányvállalattal rendelkezik világszerte. A
cégcsoport egyik legjelentősebb leányvállalata a magyarországi OBO Bettermann
Hungary Kft., amely 2013-ban ünnepelte
megalapításának 20 éves jubileumát.
Ulrich Bettermann a rendszerváltás
úttörő vállalkozói közé tartozott hazánkban. 1993-ban Budapesten alapította meg
a cégcsoport magyarországi kereskedelmi
képviseletét, az OBO Bettermann Hungary Kft.-t, akkor még csupán néhány fővel.
Három évvel később pedig a Budapest
melletti Bugyi község határában a régi telefongyár területén barnamezős beruházással
termelőüzemet hozott létre, ahol villamos
szerelési anyagok készülnek a legmodernebb technológiával.

üzemi terület átadására került sor. A beruházások között kiemelkedő jelentőségű a világviszonylatban is modernnek számító, 8000
tonna/év kapacitású, merítéses és centrifugális eljárást is magában foglaló tűzihorganyzó
üzem, amelyet 2004-ben adtak át.
2013 áprilisában avattak fel egy új,
10 000 m2 alapterületű, 12 000 raklap tárolására alkalmas logisztikai csarnokot. Ezzel a beruházással a magyarországi bázis
az OBO Bettermann közép- és kelet-európai logisztikai központjává vált.
A fejlesztésekkel párhuzamosan folyt a
hazai leányvállalat átstrukturálása, amelynek első lépéseként 2002-ben létrejött az
OBO Bettermann Ingatlankezelő Kft.,
majd 2006-ban OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. néven megalakult
a magyar piacot kiszolgáló, önálló kereskedelmi egység. Ezzel különvált egymástól

az ingatlanfejlesztési, a gyártási és a kereskedelmi tevékenység.
Az OBO cégek fennállásuk óta számos
jelentős projekt beszállítói, ezek közül az
utóbbi években a legkiemelkedőbbek: az
Opel üzem Szentgotthárdon, a 4-es metró
Budapesten, a Hankook-gyár Dunaújvárosban, valamint az Audi-gyár bővítése
Győrött.
Az OBO Bettermann-nál a gyártásszegmentáció igen fontos stratégiai kérdés,
s így van ez Magyarországon is. A háromféle termelési folyamat jól elkülöníthető.
Ezek a fém- és a műanyaggyártás, valamint
az elektronika. A magyarországi gyártóbázison mindhárom szegmens képviselteti
magát. A hazánkban gyártott termékek az
OBO hét termékrendszerén belül elsősorban a kábeltartó-rendszerek, az összekötő- és rögzítőrendszerek, a túlfeszültség- és
villámvédelmi rendszerek, valamint a padló
alatti rendszerek csoportjába sorolhatók. A
nemzetközi cégcsoport 30 000 termékéből
12 000 készül Magyarországon. A vállalat
a késztermékeken kívül több mint tízezerféle félkész terméket is gyárt. Mindhárom
terület saját szerszámgyártó és karbantartó
műhely támogatásával működik.
A vállalat számára a kezdetektől kiemelkedő jelentőséggel bír a társadalmi
szerepvállalás, valamint a fenntarthatóság eszméje, így a felújítások és az új beruházások során alapvető feltétel volt a
környezetvédelem szem előtt tartása. Az
épületek egy részére napelemek és napkollektorok kerültek, a logisztikai csarnoknál
hővisszanyerő szellőztetést alkalmaztak.
A műanyag gyártóüzem és kapcsolódó létesítményeinek fűtését a fröccsöntő gépek
technológiai hőjét felhasználó hőcserélő berendezések alkalmazásával oldották
meg (A+ energiaosztály). A tűzihorganyzó
üzem világviszonylatban is a legkorszerűbbek közé tartozó technológiával készült, aminek köszönhetően az anyagok
feldolgozási ideje 24 órára csökkent, nagy
mennyiségű energiát takarítva meg ezzel.
Jelentős lépés a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő veszélyes
hulladékgyűjtő megépítése és a szelektív
hulladékgyűjtés rendszerének kialakítása.
A beruházások sora nem zárult le a logisztikai csarnok átadásával: az ipari parkban jelenleg is folyamatosan zajlik a bővítés
és a korszerűsítés, és a tervek szerint az év
második felében átadják a vállalatcsoport
új oktatóközpontját, amely nemcsak a magyarországi szakmai képzéseknek ad helyet
a jövőben, hanem közép- és kelet-európai
oktatási központként is szolgál majd.

OBO Bettermann Hungary Kft.
2347 Bugyi, Alsóráda u. 2.
Telefon: +36 29/349-000 • www.obo.hu
• info@obo.hu
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A közigazgatás háromlépcsős átalakítása
Pest megyében is gőzerővel zajlik. Tarnai
Richárd kormánymegbízott úgy látja, az
állampolgárok elégedettek az ügyintézés
minőségével, de természetesen ez nem
jelenti azt, hogy ő és a kollégái hátradőlhetnek. A kormánymegbízott többek
között azt is elvárja a hivatalnokoktól,
hogy kedvesek legyenek.
– Hogyan zajlik a közigazgatás átalakítása?
– Az újjászervezés három lépcsőben valósul meg, a kormányhivatalok, a járások,
majd a kormányablakok kialakításával.
– Milyenek a tapasztalatok az első „lépcsőfokkal” kapcsolatban?
– Először is létrejöttek a kormányhivatalok, amelyeknek köszönhetően a korábban külön-külön működő szakigazgatási
szervek egy kézbe kerültek. Az informatikai, a humánpolitikai és a gazdasági kérdéseket együttesen kezeljük. Ez valójában
nem egy új hivatal, hanem a korábbiak egy
kézben való összefogása. A lényeg az, hogy
az állampolgár egyszerűbben intézhesse az
ügyeit, akár több mindent is elvégezhessen
egy füst alatt. Nem mellesleg pedig rengeteg pénzt spóroltunk az összevonással.
Ami a Pest Megyei Kormányhivatalt illeti, ez egy hatalmas, csaknem háromezer
fős hivatal. Ennek ellenére fontosnak tartom a személyes kapcsolatokat, ezért minden hozzánk érkező kollégát én fogadok
először a hivatalban.
– Egy éve állt fel a járási rendszer…
Hogyan működik?
– A járási rendszer kialakításával az állami ügyek az önkormányzatoktól visszakerültek az államhoz. A járási szint azért jó,
mert még nem arctalan, elérhető közelségben van, ugyanakkor kellő távolságban ahhoz, hogy részrehajlás ne fordulhasson elő.
– Hogyan halad a kormányablak-rendszer kialakítása?
– Ez talán a legnagyobb projektünk.
Nem kis munka volt az előkészítése, de
az állampolgárok remélhetőleg csak azt
érzékelik, hogy egyszerűbb az ügyintézés.
Nemsokára több mint kétezer ügykört lehet elintézni a kormányablakokban, az
autó forgalmijától kezdve a személyi okmányokon át a vállalkozói engedélyekig.
Egyébként a kormányablakok abban az
értelemben is modern intézmények, hogy
egységes arculatot képviselnek, kulturált,
igényes a belső terük, ami természetesen
akadálymentesített, mozgás- és látássérült
állampolgárok is könnyedén intézhetik itt
az ügyeiket. És van még egy fontos törekvésünk, ami talán furcsán hangzik: legyenek kedvesek a kollégák!
– Ez egyfajta szemléletváltást is
tükröz…
– Igen, de miért is ne lenne elvárható a
precizitás, az empátia és a kedvesség? Azt
gondolom, hogy ami jól működik a magánszférában, azt érdemes az állami szektorban is meghonosítani. Ha valaki fizet

A kormányablakokban kulturált környezetre és gyors ügyintézésre számíthatunk
valamiért, akkor bizonyos dolgokat elvárhat cserébe. Márpedig az állampolgárok
adót fizetnek, amelyből többek között az
állam alkalmazottainak bérét is fedezik.
Ezért elvárhatják, hogy ügyeik intézése
során normálisan, figyelmesen bánjanak
velük.
– Ön korábban előszeretettel ellenőrizte személyesen, előzetes bejelentés nélkül,
hogy teljesülnek-e ezek a kívánalmak a
gyakorlatban. Járja-e még a hivatalokat?
– Olykor igen, de ma már egyre többen felismernek, ezért előfordul, hogy
előbb egy kollégám gyűjt személyes tapasztalatokat. Akár jó, akár rossz élményeket szerzünk, mindenképpen személyes visszajelzést adok, mert szerintem
ez fontos a kollégáknak. Cserébe ők is
fordulhatnak hozzám, hozzánk a kéréseikkel. Semmi akadálya annak, hogy egy
kisgyerekes vagy egy idős embert gondozó hivatalnok négy- vagy hatórás munkarendben dolgozzon, vagy hogy rugalmas
legyen az időbeosztása. Talán nem véletlen, hogy tavaly elnyertük a Családbarát
Munkahely címet, amire nagyon büszke
vagyok. Ezzel együtt azt is el kell mondanom, hogy a kollégáim munkája nem lett
kevesebb: inkább több munkát kell elvégezniük, ugyanannyi fizetésért, mint korábban. Ám ők is tisztában vannak azzal,
hogy nem csak az államért, hanem saját
magukért, a párjukért, a gyermekeikért is
dolgoznak.
– Milyen visszajelzéseket kapnak az emberektől?
– Legutóbb Százhalombattán adtunk
át kormányablakot. Már az első nap 127
konkrét ügyintézés történt, ami azt mutatja, hogy szükség van a kormányablakokra,
és az emberek igénybe is veszik azokat. A
2011 óta meglévő három – az érdi, a váci és

a ceglédi – kormányablakkal kapcsolatban
egy 2012–13-as kutatás azt mutatta, hogy
90 százalék feletti az emberek elégedettsége. A megkérdezettek 81 százaléka mondta
azt, hogy félóránál kevesebbet kellett utaznia. Az ügyintézők 51 százaléka megfelelőnek találta a gyorsaságot, azaz 30 percen
belül végzett. Természetesen bőven van
még hová fejlődnünk, de jó a tendencia.
– Kormánymegbízotti teendői mellett –
többek között – a biciklizés népszerűsítése
is szívügye.
– Igen, fiatal korom óta szívesen járok
kerékpárral. Az életben és a kormányzásban egyaránt az „is-is” híve vagyok
a „vagy-vaggyal” szemben. Stadionokat
is létre kell hoznunk, de a mindennapos
testnevelésóra bevezetése is hasznos. Építsünk sztrádákat, de ne feledkezzünk el az
alsóbbrendű utakról sem. Visszatérve a biciklizésre: gyakran utazom metróval, máskor kocsiba ülök, de olykor biciklivel jövök dolgozni. A lényeg, hogy adassék meg
a választás lehetősége! A közelmúltban
24 kilométernyi kerékpárút épült szerte a
megyében. És van egy egész Pest megyét
átívelő tervünk: a Duna mentén szeretnénk
egy kerékpárutat létrehozni.
Dr. Tarnai Richárd
1972-ben született Budapesten. Az ELTE jogi karán
végzett. Többféle feladatot
is ellátott a Szociális és
Családügyi Minisztériumban. 2010 óta országgyűlési képviselő. 2011 januárjától kormánymegbízottként
vezeti a Pest Megyei Kormányhivatalt. Nős,
öt gyermek édesapja.
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Érd, a sikerre ítélt város Pest megye legnagyobb, az

Érd az utóbbi évek egyik legeredményesebben pályázó városa volt. Ez meg is
látszik, hiszen olyan fejlesztéseket tudtak végrehajtani, amelyek többek között
az oktatásra, a kultúrára és a közlekedésre is hatással vannak. T. Mészáros
András polgármester foglalta össze a
legfontosabb eredményeket.

– Érd az utóbbi hat évben rendkívül eredményesen pályázott európai uniós forrásokra. Hogyan haladnak azok a beruházások, amelyekre e forrásokat fordították?
– Valóban, az elmúlt éveket tekintve Érd az
ország egyik legeredményesebben pályázó
városa volt. Közel 40 milliárd forint uniós
pályázati pénzt nyertünk, s ebből a város
számára kiemelkedően fontos fejlesztéseket
tudtunk végrehajtani. Ezek – ahogy azt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is megállapította az adósságkonszolidációról folytatott tárgyalásainkon – nem presztízsberuházások voltak, hanem az itt élők életkörülményeit jelentősen javító fejlesztések. Kiemelném ezek közül a járóbeteg-szakellátó intézményünk átépítését, a Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítását és gimnáziummá
bővítését, a Magyar Földrajzi Múzeum felújítását, a Városi Galéria megépítését, a
város új főterét, az óvodáink jelentős részének felújítását és bővítését, valamint a csapadékvízelvezető-rendszer felújítását.

Mind közül a legnagyobb programunk
pedig a csatornahálózat teljes rekonstrukciója volt. Ezt a közel 32 milliárdos beruházást, amely Érd mellett Tárnokot és
Diósdot is érintette, ezekben a hetekben
fejezzük be. Egy 250 km hosszú csatornarendszert építettünk ki, amely teljes egészében csatornázottá tette a várost. Ennek
eredményeképpen – és ez legalább olyan
fontos, mint a csatornázás – 40 km új utat
tudtunk építeni, többet, mint elődeink az
elmúlt évtizedekben bármikor. Ez a 40
km az Érd–Budapest–Érd távolságnak
felel meg. Pontosan ismerjük, milyen
gondok érintik Érdet, így tudjuk, hogy
ezzel együtt sok utat újjá kell még építenünk, s erre el is készült a közgyűlésünk
által jóváhagyott útkoncepció.
– Hogyan érintette Érdet a konszolidáció?
– Köszönhetően a kormány konszolidációs politikájának, Érd adóssága mára teljes
egészében megszűnt. Első lépcsőben is az
akkor lehetséges maximumértékben vállalta
át az állam az adósságot, a második lépcsőben pedig a maradék száz százalékát. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes személyesen jött el hozzánk, hogy áttekintse a város
gazdálkodását, és azt a jelentést küldte a
kormánynak, hogy minden elköltött pénz az
érdiek javát szolgálta.
– Hányan élnek Érden? Jellemző-e az
ingázás?

Élvonalban az érdi sportolók

A tavaly bronzérmet szerző érdi női kézilabdacsapat
Az érdi női kézilabdacsapat egyre jobban teljesít. Sikereik évről évre lelkesebb szurkolótábort vonzanak, és szép
példájuk nyomán remélhetőleg minél
több gyermek keres a lakóhelyén sportolási lehetőséget. Szerencsére a 2013-ban
átadott új sportcsarnok és uszoda méltó
helyszíne a mérkőzéseknek, sőt, egy-egy
nagyszabású kulturális eseménynek is.
Érd város neve a sportbarátok körében
azért is egyre ismertebb, mert az érdi női
kézilabdacsapat sikeresen szerepel a Magyar Nemzeti Bajnokság legmagasabb

osztályában. Az 1977-ben alakult klub egy
2006-ban elfogadott, városi sportfejlesztési
koncepciónak köszönhetően hat éven belül
a harmadosztályból nemzetközi kupán is
induló együttessé nőtte ki magát. Az NB
I-ben eltöltött negyedik szezonjából most
harmadszor jut be a legjobb négy közé az
alapszakaszban, ami újabb lehetőség a tavaly megszerzett bronzérem megtartására a
rájátszásban.
A csapat látványos fejlődése elsősorban
a kiváló szakmai munkának és a fejlődést
támogató városi háttérnek köszönhető. A
felnőtt csapat mellett az utánpótlás is lát-

Kicsik és nagyok egyaránt örömmel vették birtokba

– Érd egy dinamikusan fejlődő város,
Pest megye legnagyobb és az átlagéletkort
tekintve legfiatalabb városa. Közel 70 ezren
élnek itt, és minden évben mintegy 1200 új
lakó érkezik. Ez jó, mert azt jelzi, hogy Érd
vonzó lett. Nagy probléma azonban, hogy
nagyon sokan ingáznak. Az ő számukra
jelenleg Érd csupán alvóhely, sokan közülük

ványosan fejlődik: a Suli Kézilabda Utánpótlás Programnak köszönhetően már több
mint 2000 gyerek ismerkedik a kézilabdázás alapjaival, és vesz részt a klub életében.
Tekauer Norbert klubelnök maga is részt
vett a sportfejlesztési stratégia kidolgozásában. Mint mondta, a kézilabdasport fejlesztésének két nagyon fontos célja van. Az
egyik az, hogy a város gyermekeinek lehetőséget és motivációt adjon arra, hogy lakóhelyükön találjanak sportolási lehetőséget.
A másik cél pedig – amit a felnőtt női csapat
élvonalbeli szereplése igencsak előmozdít –
az, hogy minél nagyobb számú közönséget,
lelkes szurkolótábort vonzzanak Érdről és
környékéről a magas színvonalon szervezett, kiváló hangulatú mérkőzésekre.
Természetesen az sem mellékes, hogy
a kézilabdacsapatnak és az utánpótlásnak
végre megfelelő otthont, állandó bázist ad a
TAO-pályázat keretében, a látvány- és csapatsport-támogatási lehetőség felhasználásával sikeresen megvásárolt Városi Sportcsarnok és Uszoda. Az új sportcsarnok
az U19-es férfi kézilabda-világbajnokság
egyik helyszíneként mutatkozott be 2013
augusztusában. A kiváló sportlétesítmény
nemcsak a kézilabdásoknak, hanem a város
egyéb sportszakosztályainak is a rendelkezésére áll, sőt, közösségi rendezvények
szervezésére is alkalmas. A sportcsarnok
kulturális rendezvényeknek is otthont ad,
amelynek első példája a Ghymes együttes
2014. április 4-ei koncertje lesz.

a város
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bb, az átlagéletkort tekintve a legfiatalabb városa

rtokba

a város új főterét

a gyerekeiket is Budapestre járatják iskolába. Alapvető fontosságú, hogy munkahelyeket teremtsünk, amelyek itt tartanák az
embereket. Az infrastrukturális fejlesztések,
amelyek mindennek az alapját képezik, lassan befejeződnek, így a vállalkozások, a
beruházók számára is vonzó környezetet
tudunk kínálni.

– Milyen a kulturális élet Érden?
– Egy megyei jogú városban figyelmet
kell fordítani a kultúrára, azokra a lehetőségekre, amelyek megfelelő szórakozást
kínálhatnak az itt élőknek. A fővárosi
színházakkal természetesen nem tudunk,
nem is szeretnénk versenyezni, viszont
más jellegű programokat igyekszünk
támogatni. Mindenekelőtt a Magyar Földrajzi Múzeumot és a Városi Galériát említem. Az előbbi egy nemzetközi hírű,
Európában egyedülálló múzeum, amely
állandó és időszaki kiállításokat egyaránt
rendez. A galéria pedig városunk egyik
legújabb büszkesége, amely képzőművészeti tárlataival már most nevet szerzett
magának az országban. A Szepes Gyula
Művelődési Központ koncerteknek, előadásoknak ad otthont. Vannak állandó
városi rendezvényeink is, mint például a
nyár végi utcabál és az Érdi Napok rendezvénysorozat, vagy az őszi szőlővirág
ünnep. A napokban pedig megkezdte adását az új rádiónk, az ÉRD FM 101.3,
amely Érdet és a térség településeit érintő
információkat és híreket közöl, természetesen sok zenével, izgalmas magazin jellegű műsorokkal.
– Mesélne az érdi sportéletről?
– Érdnek ezen a téren két oka is lehet a
büszkeségre. Egyrészt Aradszki András
országgyűlési képviselőnk hathatós köz-

benjárásának is köszönhetően nemrég
megnyitottuk a városi sportcsarnokot,
amely így méltó otthona lehet női kézilabdacsapatunknak. Annak a csapatnak, amely
a hazai kézilabdázás történetében példátlan sikert tudhat magáénak. Néhány éve
ugyanis lányaink még az NB II-ben kézilabdáztak, ebben az évben viszont – miután tavaly bronzérmet szereztek a bajnokságon – már nemzetközi kupákon (a
BL-ben és a KEK-ben) is szerepeltek. Idén
jó esélyünk van arra, hogy ismét megszerezzük a harmadik helyet. A csapat körül
jelentős szurkolói bázis alakult, a város
magáénak érzi a sikert, ami jelentős közösségformáló tényező. Érd ugyanis sikerre
ítélt város. Szépen fejlődik, és ez a fejlődés
remélhetőleg folytatódik.
t. Mészáros András
1954-ben született Jászkiséren, 1965 óta él Érden.
Érettségi után fényképésznek
tanult, majd a Corvinus
Egyetem Közigazgatástudományi Karán diplomázott.
1998-tól 2002-ig a Pest
Megyei Közgyűlés elnöke
volt. 2006 óta Érd polgármestere. Nős, két
gyermek édesapja.

Egyre épül és szépül a város
Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató
Kft. öt évvel ezelőtt jött létre. Fő feladata
a vagyonkezelés és a létesítményüzemeltetés. Tevékenysége nyomán sorra épülnek és szépülnek Érd intézményei,
legyen szó óvodáról, könyvtárról vagy
sportuszodáról.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése 2009 januárjában 100 százalékos önkormányzati tulajdonú cégként
hozta létre az Érdi Városfejlesztési és
Szolgáltató Kft.-t. A társaság főtevékenysége a vagyonkezelés (holding), feladata
továbbá az Érdi Kistérség fejlesztésének
előmozdítása az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési
projektek tervezésén, lebonyolításán és
üzemeltetésén való részvételen keresztül.
2009 augusztusában a városrehabilitációs
vagyonszerződésnek megfelelően az Érdi
Városi Televízió és a Központi Kávéház
épületének vagyonkezelési feladatai is
átkerültek a városfejlesztési társasághoz. A
kft. az elmúlt években számos sikeres projektet valósított meg.
Az építésszervezési munkák során 2010ben elkészült az Alsó u. 27. alatti lakóház
zenei könyvtárrá történő átalakítása.
A társaság végezte el a 2010–2011-ben
megépített Holló utcai háromcsoportos

óvoda és tornaterem építésének terveztetését és a kivitelezés lebonyolítását is.
Az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. beolvadásával a városi intézmények üzemeltetése – így az Érd város tulajdonát képező
Gárdonyi Géza utcai Tanuszoda és az Ercsi
u. 34. alatt található sportpálya komplett,
mindenre kiterjedő üzemeltetése és fenntartása – is az Érdi Városfejlesztési Kft.
feladataivá váltak. A sportpályán a locsolóhálózat kiépítése, a center- és a műfüves
kispályák kialakítása ugyancsak a társaság
munkáját dicséri.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiai
Fejlesztések keretein belül a szervezet projektmenedzserként részt vállalt az „Érd
Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésének fejlesztése” és a „Napenergia hasznosítása villamosáram-termelésre az érdi tanuszodában” című KMOPpályázatok megvalósításában is.
Jelenleg „Az érdi fenntartható városfejlesztési programok készítése” című nyertes
KMOP-pályázat megvalósítása során felmerülő projektmenedzsment-tevékenység
ellátása és a megkötött közszolgáltatási
szerződés keretén belül a haszonbérletbe
vett Velencei út 39–41. szám alatti uszoda,
sport- és rendezvénycsarnok működtetése
tartozik a társaság feladatai közé.

A főtér és a zenélő harang
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Gyökeres értékváltozás zajlik Törökbálinton

Tavaly adták át az új iskolát, amely remek konferenciahelyszín is lehet
A törökbálinti önkormányzat feltett
szándéka, hogy logisztikai központból
termelőtevékenységet végző várossá tegye Törökbálintot. Turai István, az őszszel leköszönő polgármester összegezte,
mi mindenre lehet büszke Törökbálint,
és milyen feladatok várnak majd az új
városvezetésre.
– Mekkora lélekszámú Törökbálint?
– Jelenleg 14 ezer, de a betelepülőknek
köszönhetően folyamatosan nő a lakosság.
Volt olyan év, hogy ötszázzal emelkedett a
lélekszám, ami a humán ellátásban százmilliós nagyságrendű többletköltséggel jár.
– Manapság melyek a legfontosabb változások a város életében?
– Törökbálint hosszú éveken át elsősorban logisztikai központként, depóként mű-

ködött. A városvezetésnek nagyon határozott
célja, hogy ellépjen ettől a besorolástól, és
termelőtevékenységet, mégpedig tudástermelést hozzon a városba. Ennek már látszanak is a jelei. Itt van például a jelentős kutatás-fejlesztést felmutató Telenor, továbbá
Közép-Európa két legnagyobb szerverközpontjának egyike. Legyen Törökbálint egy
tudásközpont! Ez egy paradigmaváltás, egy
gyökeres cél- és értékváltás, amihez fogható
szerintem 24 év alatt nem történt a városban.
– Ehhez nagyon fontos a megfelelő képzés biztosítása…
– Igen, ahhoz pedig megfelelő infrastrukturális háttér kell. Egy 8 milliárd forintos
beruházás keretében tavaly szeptemberben
adhattunk át egy 25 tanteremmel rendelkező általános és középiskolát, hatalmas
sportcsarnokkal és uszodával. Az épületben

ráadásul egy 300 fős, lépcsős előadó és egy
500 négyzetméteres nagyterem is található,
ami akár a konferenciaturizmusnak is alapja
lehet. Nem mellesleg ez az iskola 47 új állást is teremtett. Egyébként az említett iskolaépület teljes energiaellátását geotermikus
és napenergiával biztosítjuk, sőt, még két
további ilyen épülettel is büszkélkedhetünk.
– Leköszönő polgármesterként mit hagy
örökül az utódoknak?
– Még a jelenlegi városvezetés feladata
a településszerkezeti terv és a helyi építési
szabályzat elkészítése. Egészen friss a településmarketing-tervünk és a cselekvési
programunk is. De kidolgoztunk egy civil
koncepciót is arra nézve, hogy miképpen lehetne fejleszteni a helyi közösséget. Mindez
több év eredménye, és bízunk benne, hogy
az utódaink folytatják majd ezt a munkát.
Turai István

1951-ben született Budafokon
német identitású családok
leszármazottjaként. A Budapesti Műszaki Egyetemen
végzett. Gépészmérnök, informatikus és tanár. Hosszú éveken át dolgozott az MTA
SZTAKI kötelékében. 1989
óta vállal szerepet a közéletben. Több választási
cikluson át volt Törökbálint polgármestere.

Kisvárosias kényelem jellemzi Dunavarsányt

A város egyik büszkesége a tavaly
átadott új, modern rendőrőrs
A városvezetés szeretné, ha a dunavarsányaik jól éreznék magukat a városukban. Az elmúlt években impozáns
beruházások segítségével igyekeztek
lépést tartani a lakosságszám növekedésével. Bóna Zoltán polgármester
büszke a városára, amely az idén éppen tízéves.

A rendszerváltáskor ötezer lakosú Dunavarsányban ma nyolcezren élnek. Igaz, a
lakosságszám-növekedés üteme lelassult,
ám továbbra is az jelenti a legnagyobb
kihívást az önkormányzat számára, hogy
az infrastrukturális és intézményi háttér
együtt fejlődjön a város lélekszámának növekedésével.
A polgármester szerint a városias kényelem biztosítása a cél: szeretné, hogy a
dunavarsányiak jól érezzék magukat a városukban. Minden olyan családot, ahol az
édesanya otthon van gyesen, havi ötezer
forinttal támogatnak. Az elmúlt években
felújították az általános iskolát, a kerítéstől a tornaterem padlójáig, renoválták a
Petőfi Klubot, új játszótereket telepítettek
és megújult a polgármesteri hivatal előtti
tér is. Igaz, maga a polgármesteri hivatal
épülete már szűkös és elavult, ezért a városvezetés álma, hogy 2015-ben új épületet
avathassanak.
Hosszú évek óta problémát jelentett
az 51-es út és a dunavarsányi bekötőút
találkozásánál lévő veszélyes csomópont. A polgármester örömmel nyugtázza, hogy felerészben állami hozzájárulásból, felerészben pedig önerőből az
idén végre megépülhet egy biztonságos
körforgalom.
Bóna Zoltán büszke arra, hogy tavaly év
végén egy modern, impozáns rendőrőrsöt

avattak Dunavarsányban, így sokat tettek a
város közbiztonságáért.
Bár egyelőre sokan a fővárosban dolgoznak, a városvezetés fontos célja, hogy
elősegítse a dunavarsányi munkahelyek
létesítését is. Ipari parkjukban több mint
tíz éve működik egy kétezer főt foglalkoztató japán autóipari cég, és egy száz százalékban magyar tulajdonú vállalkozás is
betelepül a közeljövőben.
Dunavarsány színes kulturális élete
három közösségi színtéren szerveződik,
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban, a
Petőfi Klubban és a Petőfi Művelődési
Házban. A városban mintegy negyven civilszervezet működik. A település az idén
ünnepli várossá válásának tizedik évfordulóját, amelyről az év folyamán több
rendezvényen is megemlékeznek.
Bóna Zoltán
Születése óta (1981) Dunavarsányban él. Diplomáját a
Selye János Egyetem Református Teológia Karán szerezte
teológus-lelkészként. 2005ben időközi választáson lett
Dunavarsány polgármestere.
2010 óta Pest Megye Közgyűlésének tagja. A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás alelnöke.
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Diósd tavaly városi rangot kapott, amire Spéth Géza polgármester nagyon
büszke. Mint mondja, a lakosság folyamatosan növekszik, és annak ellenére,
hogy a munka miatt sokan ingáznak
Budapestre, Diósd mégsem csupán „alvóváros”.
– Diósd tavaly város lett…
– A városi cím megszerzésében elévülhetetlen érdemei vannak dr. Aradszki András
országgyűlési képviselő úrnak, akinek segítségét itt is szeretném megköszönni. Persze
a várossá nyilvánítás a jelenlegi és a korábbi
ciklusok képviselő-testületeinek munkáját is
tükrözi, és minden diósdi polgár közös sikere. Egyszerre vagyok hálás és büszke.
– Hány lakosa van Diósdnak? Sokan
ingáznak?
– A lakosság csaknem 10 ezer fő, de folyamatosan növekszik. Az ingázás jellemző, de nemcsak tőlünk járnak el dolgozni,
hanem Diósdra is sokan ingáznak, hiszen
egyes helyi cégek gyártási folyamatai bonyolult betanított munkát igényelnek.
– Milyen beruházások zajlottak-zajlanak a városban?
– Most fejeződik be az Érddel és Tárnokkal közös csatornázási beruházásunk, csaknem 4 milliárd forintból, jelentős pályázati
támogatással. Egy 150 millió forintos európai
uniós támogatásnak köszönhetően decem-

ber elején kezdte meg működését egy, a 21.
századi követelményeknek teljes mértékben
megfelelő, akadálymentesített, zöld tetős épületben lévő bölcsőde. Öt éve adtuk át a szintén
uniós támogatással megépült új óvodánkat.
Még az idén szeretnénk három tanteremmel
bővíteni az iskolát. A Polgármesteri Hivatal
átalakítása is időszerűvé vált. Tervezzük még
az Egészségház korszerűsítését, akadálymentesítését is.
– Milyen Diósdon a közlekedés?
– Kifejezetten jó. A település bármely
pontjáról tíz percen belül három autópálya is elérhető, és a főváros központjába is
mintegy 20 percnyi autózással el lehet jutni.
Szerződéses megállapodás alapján a BKK
üzemelteti a 13-as és a 113-as buszokat a
településen, valamint Volán-járatok is indulnak tőlünk, illetve áthaladnak Diósdon.
– Milyen az élet Diósdon?
– A diósdi emberek nyíltszívűek, szeretik a településüket. Hagyományos ünnepeink például a Tavaszköszöntő vagy a Szent
Gellért-napok, de még közös disznóvágást
is rendezünk. Én magam is Diósdon születtem, és nagyon szeretem a várost. Az önkormányzat kiváló kapcsolatot ápol a 24 civilszervezettel (közöttük három kórus is van),
amelyeknek sok jó kezdeményezést, programot köszönhetünk. Az is sokatmondó, hogy
nálunk nincs valódi politikai széthúzás: a
nemzeti ünnepeinken együtt koszorúznak

Spéth Géza polgármester átveszi a város
kulcsát dr. Fazekas Sándor minisztertől
a pártok és a civilszervezetek. Szoros testvérvárosi kapcsolatokat ápolunk többek között a németországi Alsbach-Hähnleinnel, a
lengyelországi Cieszanówval, az Erdélyben
lévő Marosvéccsel. Legnagyobb örömünkre tavasszal a kárpátaljai Kisgejőccel is aláírunk egy testvérvárosi szerződést.
Szent Gellért legendájáról
bővebben is olvashat honlapunkon!
w w w. c o s m o m e d i a . h u

Biatorbágy fejlődik, de megőrzi saját karakterét

A Matuska Szilveszter 1931-es merényletéről elhíresült viadukt ma védett kilátó
Biatorbágy közel van Budapesthez, de
nem közvetlenül határos a fővárossal.
Tarjáni István polgármester ezt előnynek
tartja, hiszen a település, amely 2007-ben
városi rangot kapott, a fejlődés előnyeit élvezve is, meg tudta őrizni saját arculatát.
– Hányan élnek Biatorbágyon?
– Míg 1990-ben hétezer lakosa volt a
településnek, addig ma már több mint
tizenháromezren élnek a városban, és a
lélekszám folyamatosan emelkedik.
– Lépést tud tartani ezzel a növekedéssel
az infrastruktúra?
– Általában megfelelő az ellátottság, de
sajnos az oktatási épületek terén nagy a lemaradásunk. Az elmúlt négy év egyik fontos

fejlesztése az új, 72 férőhelyes bölcsődénk
átadása volt, emellett megkezdtük egy
használaton kívüli kastélyépületünk felújítását, amely ebben az évben már 11 általános iskolai osztálynak fog otthont adni.
Megfelelő megoldást azonban csak az új
16 tantermes iskola átadása hozhat, hiszen
minden évben néggyel több első osztály indul, mint ahány a nyolcadikból elballag. Az
építési engedélyt megkaptuk, és a kiviteli
tervek is hamarosan rendelkezésre állnak.
Az építés azonban már meghaladja az önkormányzat saját erejét, ezért külső forrás
szükséges majd a megvalósításhoz.
– Milyen a kulturális élet Biatorbágyon?
– Biatorbágy civil és kulturális élete színes és szerteágazó. A Faluház nevű

művelődési intézményünknek a hajdani
vasútállomás és a mellé épített színházterem az otthona. Ez egy szimbolikus hely,
hiszen az állomásépület kötötte össze egykor Biát és Torbágyot, melyből a mai Biatorbágy kialakult.
– Jó-e a közlekedés?
– Jók az adottságaink, de itt is van előrelépés. Idén a vasútállomás mellett megépül
egy P+R parkoló, melyet remélhetőleg hamarosan követ az állomás épületének felújítása. További jó hír számunkra, hogy a
Budapest–Balaton kerékpárút Biatorbágyon
halad majd keresztül. Mindezek esélyt adnak arra, hogy a jelenleginél sokkal nagyobb
mértékben használjuk ki a turizmusban rejlő
lehetőségeket, hiszen Biatorbágy bővelkedik
természeti és épített értékekben.
tarjáni istván
1958-ban született Biatorbágyon, és azóta is a településen
él. Villamosmérnök. 1991 óta
saját számítástechnikai kisvállalkozást vezet. Két gyermek édesapja. A 2010-es
önkormányzati választásokon
a Fidesz képviselőjelöltjeként
nyerte el a város polgárainak bizalmát és nyitott
új korszakot Biatorbágy életében.
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Üllő nagy büszkesége a tavaly átadott városháza

Az egy év alatt felépült új városháza és környéke a település szíve lett
Üllő lakossága folyamatosan növekszik,
a városban pedig újabb és újabb fejlesztések biztosítják az egyre jobb életkörülményeket. Tavaly ráadásul átadták az új
városházát, amely nemcsak a hivataloknak ad otthont, de rendezvényhelyszínként is funkcionál.
– Hányan élnek Üllőn?
– Mintegy tizenegy és fél ezer fő Üllő lakossága, de ez a szám folyamatosan növekszik.
Két ipari parkunk is van, amelyet megtölthetnek a vállalkozások. Jelentős a kiköltözők
száma, és szerencsére sok gyermek születik a
városunkban. Nem csoda, hogy éppen most
kezdünk egy nagyszabású, 150 millió forintos bölcsőde-felújítási, -bővítési programba,
amely remélhetőleg őszre be is fejeződik. Az
állami fenntartású, de a város által működ-

tetett, 800 tanulót befogadó általános iskola
korszerűsítésére is benyújtottunk egy pályázatot, s reméljük, sikerrel járunk.
– Milyen beruházások zajlanak még a
közeljövőben?
– 400 millió forintot nyertünk a KEOP
ivóvízminőség-javító pályázaton. A közbiztonságot is szeretnénk megerősíteni. Eddig
Vecséshez tartoztunk ebből a szempontból,
de április 1-jétől önálló rendőrőrsünk lesz.
– Milyen az egészségügyi ellátás?
– Jelenleg négy felnőtteket és két gyerekeket ellátó praxis működik Üllőn. Szeretnénk elindítani az ötödik felnőtt praxist is.
Célunk, hogy még az idén megreformáljuk
az éjszakai ügyeleti rendszert. A következő lépés pedig a szakrendelések kialakítása
lesz. Jelenleg az üllői lakosoknak Monorra
vagy Vecsésre kell utazniuk ezért.

– Tavaly adták át az új városházát.
– 2012 áprilisában tettük le az alapkövet,
és 2013 májusában már átadtuk az épületet.
Négy év előkészítés és kétfordulós pályázat
előzte meg ezt a munkát, amelyre 700 millió
forintot az Európai Uniótól kaptunk támogatásként, a 206 millió forintos önrészt pedig az
önkormányzat vállalta. Az épület kívül-belül
gyönyörű, többfunkciós belső terekkel, amelyekben az „aprók tánca” program éppúgy
helyet kap, mint a zeneiskola koncertjei. Kivetítővel, nyomógombos szavazógéppel és
akusztikus fallal felszerelt tárgyalóval is rendelkezünk. Az épületen belül alakítottuk ki a
járási hivatal kirendeltségét is. A városháza
előtti tér szintén megújult, csobogóval és szabadtéri színpaddal gazdagodott, ami tavasztól
őszig zenés, táncos, hagyományőrző rendezvényeknek adhat otthont. Az épület egyik
szárnyában éttermet építettünk, jelenleg helyi
vállalkozó bérli a lakosság örömére.
Kissné Szabó Katalin
1955-ben született. A tíz év hivatali munkából származó műszaki
tapasztalatot és a 20 éves vállalkozói vezetői gyakorlatot jelenleg
is jól tudja hasznosítani a munkájában. 2002-ben Pro Urbe-díjat
kapott Üllő önkormányzatától.
2007 óta polgármester. Férjével öt
gyermeket neveltek fel. Hat unokájuk mellé hamarosan újabb kettő érkezik.
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Az államigazgatási szervek átalakulása,
számos beruházás befejezése, egy kulturális központ átadása… Vecsésen látványos fejlődés zajlik, hála az ambíciózus
városvezetésnek. Ám, mint Szlahó Csaba polgármester mondja, szó sincs arról,
hogy hátra lehetne dőlni: rengeteg terv
megvalósítása vár még rá.
– Milyen változások történtek tavaly?
– A tavalyi rendhagyó év volt, hiszen
a 2010-ben meghirdetett programunk teljesítése mellett az államigazgatási reform
kihívásainak is meg kellett felelnünk.
Országszerte átalakultak a polgármesteri
hivatalok, létrejöttek a kormányablakok,
felállt a járási hivatalok rendszere. Ráadásul 2012-ben azért is sokat küzdöttünk,
hogy Vecsés járási központ lehessen, és
– a városi összefogásnak is köszönhetően
– sikerült is elérnünk ezt a célunkat. Februárban integrált kormányablakot avattunk
Vecsésen, amely az országban a harmadik,
Pest megyében az első. A hivatalokat érintő
átalakítások nem mindig mehetnek végbe
zökkenőmentesen, de mi nem hagytuk magukra az intézményeket, anyagi és technikai értelemben is segítjük a munkájukat.
– Hogyan érintette a konszolidáció?
– Tavaly év elején még sorsdöntő kérdésnek tűnt az adósságátvállalás mértéke,
és sokat dolgoztunk azért, hogy a Belügyminisztériumban az átvállalt hitel mértékéről szóló szerződésekbe a 40 százalék helyett 60 százalékos arány kerüljön, amely
számokban kifejezve több százmillió forintos könnyebbséget jelent a javunkra. Végül
a teljes önkormányzati hitelállomány állami kézbe került, aminek nagyon örülök.
– Meséljen a közelmúlt beruházásairól!
– Új bölcsődét építettünk. Megújítottuk
a Mosolyország Óvoda komplett fűtésrendszerét, a Petőfi Sándor Általános Iskola és
Gimnázium régi épületszárnyát és udvarát,
valamint a Gondozási Központot. A beruházások egy részéhez külső forrásokat is
igénybe kellett vennünk. Az óvoda esetében
egy német multinacionális cég, az iskolát
illetően pedig a Magyar Katolikus Egyház
anyagi támogatását élvezhettük. A pályázati
pénzekkel együtt több mint 600 millió forintot fordíthattunk beruházásokra.

Tudta-e a káposztáról?
Vecsés messze földön híres ízes savanyúságairól, káposztájáról. Bár az
emberiség több ezer éve termeszti ezt a
növényt, és maga a savanyítás is egészen az ókorig nyúlik vissza, a vecsési
savanyú káposzta 2012-ben méltán
kapta meg a Hagyományok–Ízek–
Régiók (HÍR) védjegyet. A vecsési savanyúságok és káposztás ételek legnagyobb gasztrokulturális eseménye a
Káposztafeszt, melyet az idén immár 14.
alkalommal rendeznek meg.

Megszépült az általános iskola udvara és a Petőfi tér is
A legnagyobb büszkeségünk pedig az,
hogy átadhattuk a Bálint Ágnes Kulturális
Központot. Az akadálymentesített épületet
Fazekas Miklós tervezte, és 2800 négyzetméteren várja a látogatókat. Koncerteknek, színházi előadásoknak, gyerekprogramoknak, kiállításoknak, ismeretterjesztő
előadásoknak éppúgy otthont adhat, mint
egy-egy konferenciának. Tavaly májusban
stílszerűen egy mesefesztivállal ünnepeltük
az átadást, amiből szeretnénk hagyományt
teremteni: az idén újra megrendezzük.
– Milyen a város közlekedése?
– Mint eddig minden évben, tavaly is sok
utat és járdát építettünk. Csaknem 2,5 kilométerrel bővült a szilárd burkolatú utak hossza.
Mivel a közelmúltban nem írtak ki számunkra
elérhető útépítési pályázatot, a teljes bekerülési költséget (115 millió forintot) önerőből biztosítottuk. Régi álmom vált valóra azzal, hogy
rendbe rakhattuk a buszmegállókat. Ezt a fejlesztést jól kiegészítené a MÁV-állomások és
a környező területek rendezésének befejezése,
ami évek óta foglalkoztat bennünket.
– Hol tart most ez a projekt?
– Ahhoz képest, hogy milyen szépek
a vonatok, az állomások és azok környéke áldatlan állapotban van. Három évet
vesztegettünk el a MÁV Zrt. által beígért
rekonstrukciós program előkészítésére,
eddig minden kézzelfogható eredmény
nélkül. Tavaly úgy döntöttünk, nem várunk
tovább, és önerőből megkezdjük a munkát,
hogy a kis- és a nagyállomás épülete és
környéke európai színvonalú legyen.
– Folyamatosan szépülnek a közterületek...
– Valóban, 2006 óta következetesen szépítjük a közterületeinket, és fejlesztjük a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas övezeteket. Nem telt el olyan év, hogy ne avattunk

Bálint Ágnesről többet is
megtudhatnak honlapunkon!
w w w. c o s m o m e d i a . h u
volna játszóteret, szabadtéri fitneszeszközöket, labdázóhelyeket vagy ügyességi pályát.
– Lassan lezárul egy újabb polgármesteri ciklus. Hogyan értékeli ezt az időszakot?
– Kijelenthetem, hogy a programunkban vállalt feladatokat teljesítettük, sőt, még
többet is, pedig még nem zárult le a ciklus.
Ennek ellenére a városban sétálva számtalan
megoldandó feladattal, kihívással találkozom, ezért soha nem lehetek teljes mértékben elégedett. Az elmúlt években sikeresen
megvalósított beruházások után sem apadt a
vállalkozási kedvünk. A terveink között szerepel egy városi sportcsarnok és egy európai
színvonalú mentőállomás építése. Ez utóbbit
a Dózsa György úti rendelő korszerűsítésével
egyidejűleg képzeljük el. Tartozunk továbbá a
városnak azzal, hogy megújítjuk a ravatalozó
épületét. Örömmel mondhatom, hogy nemrég
már a kivitelezési szerződést is aláírtuk, így az
építkezés hamarosan megkezdődhet.
Szlahó Csaba

1969-ben született Budapesten, de Vecsésen nőtt fel.
1997-ben szerzett történelemtanári diplomát, 2000-ben
pedig közgazdászként is diplomázott. Történelmet tanított a
Petőfi Sándor Általános Iskola
és Gimnáziumban. 1998-ban
önkormányzati képviselővé választották. 2006
óta polgármester. Nős, két gyermek édesapja.
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Újhartyán – egy város, vidéki hagyományokkal

A Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvodának az egészségtudatos nevelés is fontos célja
Újhartyán, a sváb gyökerekkel rendelkező település tavaly városi rangot kapott.
Schulcz József polgármester büszke
erre, de azt is hangsúlyozza, hogy nem
vágynak a „felhőkarcolós” városi életmódra, inkább őrzik vidéki-falusias hagyományaikat.
Újhartyán a középkorban is lakott település volt, de a török időkben elnéptelenedett.
A Grassalkovich család nevéhez fűződik az újbóli betelepítése. Újhartyánba 1764-ben érkezett az első negyven sváb család. A sváb gyökerek a mai napig fontosak az újhartyániaknak,
ami az életszemléletben, a munkához való hozzáállásban, sőt, a gasztronómiában is tükröződik. Ez utóbbi a Hartyánfeszt rendezvényein
is megtapasztalható.

Újhartyán tavaly lett város, és mint a
polgármester hangsúlyozza, ez az első példa arra, hogy egy község megkapta ezt a
rangot anélkül, hogy előbb nagyközséggé
vált volna. Schulcz József szavai szerint a
nyolcvanas években még egy funkció nélküli, „elsorvasztásra ítélt” község volt. A
rendszerváltással együtt azonban új lehetőség érkezett: az itteniek a kezükbe vehették
a sorsukat, és ők éltek is vele.
Újhartyán jó adottságokkal rendelkezik.
A város a 405-ös és az M5-ös főút találkozásánál fekszik, ami frekventált csomóponttá teszi. Nagyon sok vállalkozás telepedett meg itt, Újhartyán ipari parkjában
több világcég kelet-európai központja képviselteti magát. A város büszke arra, hogy
a dr. Kökényesi Imre alpolgármester cége

Innovatív fröccsöntés
Az újhartyáni Mould Kft. olyan
családi vállalkozás, amely immár húszéves tapasztalattal
rendelkezik a hőre lágyuló műanyagok fröccsöntése területén. Kancsár Zoltán ügyvezető
avat be abba, hogy mit is takar
a cég szlogenje: „Műanyagba
öntjük elképzelését”.
A Mould Kft. 1994-ben jött
létre, és 2000 óta működik az
újhartyáni ipari parkban, csak-

A tapasztalat nyitottsággal párosul

nem 1800 négyzetméteren.
Elsősorban műanyag alkatrészeket gyártanak (például
porszívókhoz), de például műanyag palackokat is.
A Mould Kft. vezetősége
kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre. Olyan technológiát alkalmaznak, amely
segítségével a gyártási hulladékok feldolgozásával kiváló
minőségű másodanyagokat
tudnak előállítani.
A vállalkozás munkatársai
a tervezéstől az anyag- és a
színválasztáson át a gyártásig mindenben partnernek
tekintik a megrendelőt, akinek a pozitív visszajelzése
a legfontosabb a számukra.
Egyedi igényeket is figyelembe vesznek. Az idei év újdonsága, hogy termékeik immár
webáruházukban is megrendelhetőek.
Nem csoda, hogy a cég eddig több mint 50 millió legyártott alkatrésszel büszkélkedhet, a nemzetközi és a hazai
partnerek legnagyobb megelégedésére.

www.mould.hu • mould@mould.hu

által kifejlesztett Podiart talpbetét tavaly
Magyar Termék Nagydíjat kapott.
A város eddig is jól gazdálkodott. A
jelenlegi képviselőtestület 2006-ban 670
millió forintos főösszeggel kezdte a költségvetést, amely mára megháromszorozódott. Ami a közeljövőt illeti, a polgármester
szívügye, hogy a Albertirsa–Dabas összekötő és a kivezető út találkozásánál körforgalom épüljön. Újhartyán a pályázatok
terén is sikeres. A 2006 óta megvalósult beruházások összege több mint kétmilliárdhatszázmillió forint.
Sokan mondják, hogy Újhartyán egy
kulturált, kedves osztrák kisvároshoz hasonlít. Az emberek pedig, ahogyan a polgármester fogalmaz, bebizonyították, hogy
ha hagyják őket dolgozni, akkor akarnak és
tudnak is tenni a településükért.
Schulcz József
1972-ben született Budapesten, de Újhartyánban nőtt
fel. Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskolán végzett történelem
szakon, de később pénzügyvállalkozás szakon is abszolutóriumot szerzett. Korábban televíziózással és adótanácsadással egyaránt foglalkozott. 2006 óta polgármester.

Manna Ice,

a kézműves fagylalt mestere

A Manna Ice 2009 óta édesíti meg
a mindennapokat remek kézműves
fagylaltjaival.
A cég fagylaltkészítő cukrászmesterei a legendásan finom olasz
kézműves fagylaltok alapjaira építve
alakították ki saját receptúrájukat.
Büszkék arra, hogy minőségi magyar
termékkel kedveskedhetnek a fagyos
nyalánkságok kedvelőinek. A Manna
Ice termékeket jelenleg 27 értékesítési
ponton kóstolhatják meg a fagylaltkedvelők Pest, Vas és Békés megyében.
A cég nagy hangsúlyt fektet a folyamatos fejlődésre és megújulásra.
2013-ban az országban egyedülálló,
új építésű, 400 négyzetméteres, a
legmodernebb technológiának megfelelően kialakított kézművesfagylaltüzemet létesítettek Újhartyánban.

A Manna Ice vezetősége hisz abban,
hogy nemcsak az ízkavalkád, hanem a
szemet gyönyörködtető látványvilág is
fontos. Hogy a vendégek a legapróbb
műhelytitkokba is bepillantást nyerhessenek, a fagylaltkészítés teljes folyamata
megtekinthető az újhartyáni központban,
a fagylaltmúzeumban pedig további érdekességeket lehet megtudni a fagylaltról.
A Manna Ice jelenleg a viszonteladói
hálózat bővítésén dolgozik. Olyan, a
vendéglátás iránt elkötelezett partnereket keresnek, akik kávézót, fagyizót,
éttermet, party service céget üzemeltetnek, és prémium kategóriás termékkel
kívánják bővíteni kínálatukat. A Manna
Ice igény szerint biztosítja a szolgáltatás
teljes technikai hátterét a fagyasztóvitrintől a hűtőpulton és a tégelyeken át egészen a megállító táblákig.

Halmi Dániel termékmenedzser
+36 30 521 79 77 • h.daniel@mannaice.hu • www.mannaice.hu
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Cegléd éppen hatszázötven éve lett város
Cegléd fekvését és méretét tekintve is kiváló adottságokkal rendelkezik, és a ceglédiek élnek is a kínálkozó lehetőségekkel.
Földi László polgármester alig győzi sorolni a befejezett vagy folyamatban lévő
fejlesztéseket. Cegléden egyre nagyobb
fordulatszámon pörög az élet, miközben a
város nem veszíti el az emberléptékűségét.
– Cegléd két olimpiai ezüstérmessel is
büszkélkedhet. Milyen fejlesztések zajlanak
a sport terén?
– Valóban büszkék vagyunk Lőrincz Tamás
birkózóra és Ungvári Miklós cselgáncsozóra, akik a 2012-es londoni olimpián „ezüstös várossá” varázsolták Ceglédet. Azt is
szoktuk mondani, hogy Cegléd a birkózók
városa. Természetesen más sportágakra is
nagy figyelmet fordítunk, többek között a
vízi-, a kézi- és a kosárlabdára, valamint
a focira is. Jelenleg több sportfejlesztés is
zajlik városunkban: TAO-pályázat segítségével már elkészült a műfüves pálya,
azonban ezt a létesítményt tovább fejlesztjük. Befejeződött a városi uszodaépítés I.
üteme. Jómagam is rendkívül fontosnak
tartom, hogy a fiatalokat egészséges életmódra és rendszeres sportolásra neveljük.
– Mit tudhatunk az új uszodáról?
– Az uszoda 81 évvel ezelőtt épült, ezért
már nem volt korszerű. A Ceglédi Vasutas
Sportegyesület a társasági nyereségadóból
kapott 450 millió forintot, amelyet a város
saját forrásaiból további 200 millióval egészített ki. Így egy teljesen új uszodát építhettünk. Az uszoda mellett természetesen
továbbra is nagyon népszerű a termálfürdőnk és szabadidőparkunk, amelyben wellness-szolgáltatásokat éppúgy igénybe lehet
venni, mint gyógyászati kezeléseket.
– Milyen jelentős fejlesztés zajlott még a
közelmúltban?
– Az egyik legnagyobb projektünk a
több mint kétmilliárd forintos szennyvízberuházás III. üteme. Ez év végére fejezzük
be. Jelenleg a városnak 72 százaléka csatornázott, ám ez az arány hamarosan eléri
a 95 százalékot.
A másik komoly fejlesztés a közvilágítást érinti: 594 millió forint uniós támogatást nyertünk arra, hogy egy energiatakarékos, LED-es rendszert alakítsunk ki.
A támogatási szerződést megkötöttük, a
kivitelezés előkészítése zajlik.
– Hogyan érintette Ceglédet a konszolidáció?
– Nagyon nagy könnyebbség, hogy az
állam I. ütemben átvállalt 3,8 milliárd forint adósságállományt, és most a hátralévő
több mint másfél milliárdnyi hitel gondját is levette a vállunkról. Cegléd teljesen
adósságmentessé vált, így 2014-ben a költségvetés mintegy negyven százalékát (4,2
milliárd forintot) tudjuk fejlesztésekre, beruházásokra fordítani.
– Milyen Cegléd közlekedése?
– Meggyőződésem, hogy Cegléd Magyarország egyik legjobb fekvésű városa.
Budapest 70, Ferihegy 50 kilométerre ta-

Cegléd elég nagy a sok lehetőséghez, de elég kicsi az emberi találkozásokhoz
lálható tőlünk, Debrecen és Szeged felé
pedig főutak vezetnek. Mindez nagyon előnyös, de egyben feladatokkal is jár. Mivel
kelet felé óriási a kamionforgalom, a 4-es
út négysávosítása évek óta kulcskérdés.
Cegléd a fejlettnek számító Közép-magyarországi régióba tartozik, ezért például
útfejlesztés címén nem kaphatunk uniós
támogatást. A 4-es főútnak ezért a közeljövőben csak az Abony és Fegyvernek közötti szakaszán indulhat meg a négysávosítás. Én ennek is örülök, hiszen bizonyára
Cegléd környékén is érezhető lesz, hogy
gyorsul a forgalom. Hazai forrásból 2016ban már Ceglédtől is elindulhat egy ilyen
fejlesztés. Ez azért is fontos, mert a befektetők is szívesebben telepszenek meg ott,
ahová autópályán is el lehet jutni.
– Mire számíthatnak a biciklisek?
– Nagykőrösig tervezünk egy bicikliutat
a 441-es út mentén, ugyanígy fontos lenne
a Cegléd–Csemő közötti kerékpárút megépítése is. A termálfürdőhöz vezető kerékpárutat viszont sikerült megvalósítanunk,
azt három éve adtuk át.
– Milyen kulturális programokat ajánlana Cegléden?
– 2014 különös esztendő a település
életében, hiszen Cegléd éppen 650 évvel
ezelőtt kapott városi rangot. Ez év május
első hétvégéjén tartjuk ennek a kiemelkedő ünnepét. Nagy rendezvényeink továbbá
júniusban a Bor- és Laskafesztivál, szeptemberben a Kossuth Toborzó Ünnepség.
Ezt annak emlékére rendezzük meg, hogy
1848. szeptember 24-én Kossuth Lajos
Cegléden tartotta első, alföldi toborzó beszédét. Ebben az évben ötvenéves a gimnázium leánykara, huszadik alkalommal
rendezzük meg a Dobos- és Ütősgálát.

Kossuth Lajos toborzó körútjáról
bővebben is olvashatnak honlapunkon!
w w w. c o s m o m e d i a . h u
– Milyen Cegléden élni? Milyenek a
ceglédiek?
– A város élhető. Elég nagy ahhoz,
hogy sok lehetőséget tartogasson, de elég
kicsi ahhoz, hogy az emberek találkozzanak, beszélgessenek egymással. Öröm volt
például látni, ahogyan az elmúlt évben az
adventi rendezvényen több ezren sétáltak a
Szabadság téren. Én magam nagyon büszke vagyok arra, hogy itt élhetek.
– Polgármester úr indul az országgyűlési képviselői választásokon, de ez nem fér
össze a polgármesteri tisztséggel. Milyen
szívvel zárja le ezt az időszakot?
– Egy polgármester megfelelő csapat
nélkül nem is boldogulna. Nem tudnám a
munkámat végezni, ha nem kapnék nap mint
nap impulzusokat a munkatársaimtól, a képviselőtársaimtól, a családomtól és a tágabb
környezetemtől. Örömmel végzem mind a
polgármesteri, mind a képviselői munkámat.
Földi László
1952-ben született Abonyban.
Nyíregyházán szerzett biológia-földrajz szakos tanári diplomát. Tizenegy évig a ceglédi
katolikus általános iskola igazgatója volt. 2006-tól Cegléd
polgármestere, a Ceglédi
Többcélú Kistérségi Társulás
elnöke. 2010-től országgyűlési képviselő. Nős,
négy gyermek édesapja, három unokája van.
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Jövőre lesz tízéves város Pilis

A Beleznay-Nyáry-kastély 1750 körül épült, barokk stílusban
Pilisnek rendkívül kedvező az elhelyezkedése: szinte az ország közepén fekszik,
a repülőtértől kicsit több mint 20 kilométerre, az autópályától 10-15 percnyire, és a 4-es út közvetlen szomszédságában. Szabó Márton polgármester szerint
ez a munkahelyteremtés lehetőségét is
magában rejti.
Pilis vonzerejét még tovább növeli, hogy
a tervek szerint 2016-ban elindul az M4es autópálya elkerülő szakaszának építése,
ami közvetlenül Pilis mellett halad majd el.
Ez a beruházás még könnyebbé teszi Pilis
megközelíthetőségét, illetve tehermentesíti
a várost most kettészelő 4-es utat.

A városon belüli közlekedés is sokat
fejlődött az elmúlt években. Állami beruházás keretében megújult a vasúti pálya
és a peron, valamint elkészült egy gyalogos-aluljáró. A vasútállomás épületének
rendbehozatala azonban idáig váratott
magára, most erre is sor kerülhet. Az állomás melletti területen buszfordulót terveznek. Már elkészült 90 P+R parkoló,
amit további 30 parkolóhellyel szeretnének kiegészíteni.
Az elmúlt nyolc évben végrehajtott fejlesztések értéke meghaladja a 3 milliárd
forintot. Nagy fegyvertény például, hogy
több mint 50 kilométernyi utat leaszfaltoztak, felújították a Gerje-patak forrásvidékét,

a központi óvodát és a városközpontot. Elkészült a város új bölcsődéje is, amely 48
gyermeket tud befogadni. Kihívás elé állítja
az önkormányzatot az, hogy nem mindegyik
általános iskola rendelkezik tornateremmel.
A polgármester nagy álma, hogy létrehozzanak egy olyan városi sport- és szabadidőközpontot, amely az iskolai testnevelésóráknak,
valamint a város kulturális és sportéletének is
méltó helyszíne lehetne.
Helyben viszonylag kevés a munkalehetőség, ám a városvezetés mindent megtesz
annak érdekében, hogy elősegítse új munkahelyek létrehozását. Az M4-es autópálya
szomszédságában a módosított városrendezési tervben két, ipari célra alkalmas területet is kijelöltek, ahová tárt karokkal várják
a beruházókat.
A város számos kulturális eseménye közül kiemelkedik a Nyári-Nyáry Muzsika,
amelynek a gyönyörű Beleznay-Nyárykastély ad otthont.
Szabó Márton

1955-ben született Budapesten.
Agrárközgazdász. Tagja a
Magyar Gazdakörök Szövetségének. A Pest Megyei Agrárkamara
alapítója, az ellenőrző bizottságnak sok éven keresztül elnöke
volt. 2002 és 2006 között önkormányzati képviselő, 2006-tól Pilis
polgármestere. 2010-ben a Pest Megyei Közgyűlés
tagja volt. Nős, két felnőtt gyermek édesapja.

„Aki” az erdőre vigyáz: Erdőszöv® Zrt.
Az Erdőszöv® Zrt. Magyarország első magánerdőgazdasági társaságaként alakult meg. Négy megyében is végez különféle tevékenységeket, de központja a Pest megyei Pilisen van. Mihályfalvy István vezérigazgató összegezte a közelmúlt történéseit és a jövőbeli terveket.
Az Erdőszöv® 1993-ban jött létre, majd 1996-ban alakult át zártkörűen működő részvénytársasággá. Kezdettől fogva magyar természetes személyek a tulajdonosok. A cég Szolnok, Bács-Kiskun és
Csongrád megyében is dolgozik, de legfőbb feladatai természetesen Pest megyéhez kötődnek. A központja is Pilis településen van.
Az Erdőszöv® főképpen magántulajdonban és önkormányzati
tulajdonban lévő erdőterületek teljes körű működtetésével foglalkozik. Ebbe a körbe tartozik többek között az erdőtelepítés, a
faanyag-felvásárlás, az erdőművelés és a különféle gépi munkák.
Mint Mihályfalvy István mondja, számukra kiemelt fontosságú, hogy valamennyi, az erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatot
maguk végezzenek el, hiszen egyetlen hibásan végrehajtott munka
is helyrehozhatatlan károkat okozhat egy erdőben. A társaság erdőmérnökökből és technikusokból álló szakembergárdája biztosítja a
munkavégzés magas színvonalát és azt, hogy minden munkafolyamat az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény előírásaival
összhangban történjen. A minőségre a folyamatosan fejlesztett,
európai előírásoknak megfelelő géppark is garancia.
A részvénytársaság a közelmúltban nyerte el az erdészeti bemutatóüzem címet, ami azt jelenti, hogy a szakemberei nyár elejétől
Pest megye területén bemutatókat tarthatnak például a csemetekerti munkákról, korszerű fakitermelési technológiákról vagy különféle erdőfelújítási módokról.
Mihályfalvy István a jövőbeli terveikről szólva elsőnek említi,
hogy jó lenne helyrehozni a telephely épületeit, és reméli, kiírnak

Minden munkát saját szakember végez
majd olyan pályázatot, amelyen részt vehetnek ebből a célból.
Nagy lehetőségeket rejthet magában az a kétszáz hektáros terület
is, amellyel kapcsolatban Pilis és Nyáregyháza önkormányzata,
valamint egy bioenergetikai befektető és az Erdőszöv® Zrt. 2008ban aláírt egy szándéknyilatkozatot ipari park létesítéséről. Mint a
vezérigazgató mondja, a megyei földhivatal már engedélyezte a
termőföldek kivonását, de a gazdasági válság miatt a projekt
kibontakozása sajnos még várat magára.
A társaság nyitott a turisztikai jellegű fejlesztésekre is, ami például tanösvények kialakítását vagy erdei iskola létrehozását jelentheti.

Erdőszöv® Zrt. • 2721 Pilis, Vasvári Pál út 35. • +36-29-696-020, +36-70-337-9185 • titkarsag@erdoszovzrt.hu • www.erdoszovzrt.hu
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Az Újszülöttek Ligetéhez vezető cölöpjárda

A megújult városközpont madártávlatból

Az idén huszonöt éves Dabas, a tudatos város
Dabas négy faluból jött létre, ez a város
szerkezetét és identitását egyaránt meghatározza. Mind infrastrukturális, mind
szellemi értelemben Dabas huszonöt éve
a fejlődés útjára lépett. Bármelyik európai országban megállná a helyét,- vélekedik Kőszegi Zoltán, aki tizenöt éve
Dabas polgármestere.
– Hogyan jött létre a mai Dabas?
– Dabas négy falu – Alsó- és Felsődabas,
Sári és Gyón – egyesülésével jött létre az
1960-as években. Még napjainkban is egy
jó értelemben vett kettős identitás kialakítása a célunk. Arra törekszünk, hogy az
egyes településrészek megőrizzék saját arculatukat, saját hagyományaikat, ám Dabas
egésze mégis egységet alkosson, és a helyiek büszkék legyenek arra, hogy dabasiak.
– Milyen speciális nehézségekkel jár ez
a városszerkezet?
– Nagyok a távolságok, a két egymástól legmesszebbre eső közigazgatási pont
között például húsz kilométer. Nem csoda,
hogy 130 kilométernyi közúttal rendelkezünk. Igyekszünk jó állapotban tartani az
utakat, és nagyon komoly célunk, hogy kerékpárút-hálózattal tegyük áthidalhatóvá a
nagy távolságokat.
A sári templom felé induló zarándokok

– Milyen utat járt be Dabas a várossá
válás óta?
– Dabas 1989. március 1-jén lett város. Már akkor is járásszékhely voltunk,
és mondhatom, megőriztük régióközponti
szerepünket. Különösen az utóbbi tizenöt
évre vagyok büszke. Egy valódi megtartó
erővel bíró várossá fejlődtünk, amelynek
– meggyőződésem – Európa bármelyik
országában lenne létjogosultsága. A dabasi
iskolákban minőségi tudásra lehet szert tenni, a mi fiataljaink huszonkét sportág közül
válogathatnak, két művészeti iskolában
bontakoztathatják ki a tehetségüket. Szakrendelőnkben kórházi szintű ellátást biztosítunk, sőt, még egynapos sebészeti beavatkozások elvégzésére is van lehetőség.
Olyan diagnosztikai eszközökkel rendelkezünk, amelyek egy átlagos magyarországi
kórházban ritkaságszámba mennek. Teljesen megújult a főterünk, és valamennyi
általános iskolánk épületét korszerűsítettük. A kirándulókra is figyelmet fordítunk,
hiszen Dabas része a Magyar Zarándokútnak. Létrehozunk egy zarándokközpontot,
amely nemcsak szállást biztosít, hanem
kulturális igényeket is kielégít, valamint
áprilisban adjuk át a zarándokút részeként
az Újszülöttek Ligetéhez vezető cölöpjárda
első szakaszát.
– Milyen rendezvényekkel ünneplik a
várossá válás évfordulóját?
– Az év folyamán több rendezvényünk
is kapcsolódik majd a jubileumhoz, s
ezekkel minden korosztályt szeretnénk
megszólítani. Szeptemberben a XVI. Dabasi Napokon átadunk egy újonnan alapított kitüntetést, Pro Urbe Díjjal ismerjük
majd el mindazok munkáját, akik az elmúlt 25 évben sokat tettek a városért. A
Dabasi Napokat minden évben Kossuth
Lajos születésnapja, azaz szeptember
19. köré szervezzük. Idén egy másik, a
Kossuth-családhoz fűződő eseményről is
meg kell emlékeznünk, mégpedig az apa,
Kossuth László halálának 175. évfordulójáról. A bebörtönzött Kossuth idős szüleit
a reformeszméket magáénak valló dabasi közösség fogadta be két évre. Kossuth

László itt is halt meg 1839-ben. 1880-ban
állítottak neki síremléket, amely a helyi
összefogás szép példája volt: a szabadságharc leverése után talán ez volt az első
alkalom, hogy több ezer ember állt ki
egy nemes ügyért. Míg édesapja halálakor Kossuth Lajos börtönben volt, addig
a síremlék avatásának idején már emigrációban élt. Nem tudott személyesen itt
lenni, de egy porcelánkoszorút küldött a
sírra. Ezt a koszorút ereklyeként őrizzük a
református templomban.
Más típusú jubileum, de szintén fontos:
éppen az idén tíz éve, hogy megépült a
sportcsarnokunk, ahol az évek során fontos nemzetközi sportesemények és remek
koncertek is helyet kaptak. Számos rendezvényt tervezünk ide ebben az évben is.
– Úgy tűnik, fontos a városvezetésnek,
hogy szellemi téren is összefogja a lakosságot.
– Igen, olyannyira, hogy minden évben
más-más mottót hirdetünk meg. A tavalyi
év például a tudás és a tudatosság jegyében
telt. Ám hamar rájöttünk arra, hogy egy
esztendő kevés ahhoz, hogy a tudatosságot életformává tegyük, ezért immár a
Tudatosság Évtizedéről szól a mottónk.
Az idei év a Tisztelet és Megbecsülés Éve
Dabason. Elsősorban eleink, az idősek, az
értünk áldozatot hozók emléke előtt kívánunk tisztelegni. A megbecsülés a hétköznapi mozzanatokban is jó, ha jelen van, és
persze ahogyan másokat, úgy magunkat
is becsülnünk kell. Mindez fontos ahhoz,
hogy számíthassunk egymásra.
Kőszegi Zoltán
1964-ben született. A dabasi
képviselő-testületnek 1994 óta
tagja, 1996-tól alpolgármester,
majd 1998 óta Dabas város
DAFI-Fideszes polgármestere.
2010-től országgyűlési képviselő. A Magyar Zarándokút és az
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás elnöke. Nős, felesége Volenszki
Judit, házasságukból négy gyermek született.
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Maglódon ismét a beruházásoké a főszerep
Az ősi településmag lakosságát a két
világháború között egy polgári réteg,
az 1960-as, 1970-es években pedig az
Alföldről meginduló bevándorlók csoportja növelte. Mint Tabányi Pál polgármestertől megtudtuk, Maglód lakossága
jelenleg is növekszik, ami új kihívások
elé állítja az önkormányzatot.
Napjainkban leginkább a Budapestről kiköltözők keresnek és találnak itt új otthont.
Az M0-ás autópálya közelsége még inkább
kedveltté teszi Maglódot, hiszen autóval
húsz perc alatt elérhető a főváros.
Mindez új feladatokat jelent a városvezetésnek, ugyanis folyamatosan bővítenie
kell az intézményhálózatot és fejlesztenie
az infrastruktúrát. Mint a polgármester
mondja, a korábbi ciklusban Maglód igen
jól szerepelt a pályázatokon: sikerült óvodát építeni, iskolát bővíteni, és tetemes
mértékben növekedett a burkolt útszakaszok hossza is. Igaz, ezeknek a fejlesztéseknek megvolt a böjtje: az önerőt az
önkormányzat csak kötvénykibocsátással
tudta biztosítani.
Most ismét eljött az ideje annak, hogy a
város beruházásokra fordítson pénzt, az idén
130 millió forinttal többet, mint tavaly: csatornaépítésre és aszfaltozásra van szükség,
és az iskolát is muszáj bővíteni. A polgármesternek további célja, hogy a közműcé-

A Maglódi Művelődés Háza a város egyik büszkesége
gekkel közös ügyfélszolgálatot hozzon létre,
egybekötve azt a városháza bővítésével.
A város két MÁV-állomását 2012-ben
újították fel, mégpedig úgy, hogy a MÁV
vállalta a korszerűsítés költségeit, az épületek üzemeltetése azonban immár a város
feladatait gyarapítja. Most közösen egyegy 70 férőhelyes P+R parkolót is kialakítanak az állomások mellett.
A polgármester nagyon büszke a maglódi
művelődési házra, amely a városi könyvtárnak is otthont ad, 300 fős díszterme pedig a
legkülönbözőbb programok helyszíne lehet.
A város pezsgő kulturális életének szervezésében egyébként fontos szerepet játszanak a
civilszervezetek. Nyolcéves hagyománya van
immár az „Apáink nyomdokain” elnevezésű

találkozónak, amelyre évről évre több mint
száz vendég érkezik a felvidéki, a kárpátaljai,
az erdélyi, a vajdasági, a muravidéki, az őrvidéki és a drávaszögi magyar településekről.
Tabányi Pál
1958-ban született. Korábban a Metrimpex Rt. üzletágigazgatója, majd egy nemzetközi szállítmányozó cég ügyvezetője. 1990 és 1998
között önkormányzati képviselő. 2002 óta Maglód polgármestere, 2010-ben a Maglódi Polgári Kör támogatásával választották
újra. Elkötelezett lokálpatrióta.

Monor: megszépült város az Alföld határán

A templomok közt meghúzódó városi könyvtár impozáns kulturális központ is egyben
Színvonalas közoktatás, megújult bel- és a képzett munkaerő miatt az országos átváros és virágzó sportélet jellemzi Mo- lagnál alacsonyabb a munkanélküliség.
nort. Pogácsás Tibor polgármester szeA város kiépült közműhálózata, a szirint a város 18 ezer lakója és a környező lárd burkolatú utak, az új kerékpárutak,
településeken élők számára Monoron a felújított közterületek, közparkok, az
minden adott a kényelmes, tartalmas impozáns kulturális központ egyaránt elélethez.
nyerte a fiatalok és az idősek tetszését. Az
1900-as évek elején kialakított városias
Pest megye déli, délkeleti részén még nem arculat mára megújult. A bíróság, a váérezhető a főváros és az M0-ás autópálya rosháza, a posta, a pénzintézetek és üzlegazdaságélénkítő hatása. Mint a polgármes- tek sora mind-mind korszerű környezetet
ter mondja, ezért is fontos, hogy a település biztosít az ügyintézéshez. A térség legformindent megtegyen a lakosság megtartásá- galmasabb fedett piacán igazán irigylésre
ért, és azért, hogy vonzóvá váljon a befek- méltó környezetben találkozhat a vásárló
tetők számára. Monor járási székhely, ahol az őstermelőkkel, sőt, a vásárcsarnok
minden közigazgatási funkció megtalálható, rendszeresen helyet ad koncerteknek is.

Pogácsás Tibor hangsúlyozza, hogy
Monoron a versenyképes oktatás feltételei
adottak – a két középiskolában minden
oktatási forma elérhető. A városi uszoda, a nagy tornatermek, a sporttelep és
több teniszpálya biztosítja a helyszínt a
tömegsporthoz és a versenysporthoz is.
Monor a turisták számára is vonzó. Hangulatos, minden kényelmet biztosító termálszálló, golfpálya, valamint lovaglási lehetőség
csalogatja az utazókat. Monor az országban
egyedülállóan szép, egységes pincefaluval
büszkélkedhet. Kevesen tudják, hogy Monor
mellett található a megye legnagyobb összefüggő szőlőterülete. A Borrend, a Borút Egyesület és a Gazdakör munkájának eredményeként a helyi nedű egyre előkelőbb helyet vív
ki magának a jó borok között. Erről a nyitott
pincék hétvégéin bárki meggyőződhet.
Pogácsás Tibor
1964-ben született Budapesten.
Győrben végzett gépészmérnökként, az idén pedig mesterdiplomát szerzett a Budapesti
Műszaki Egyetemen. 1990-től
önkormányzati
képviselő,
1994-től alpolgármester, 1998tól polgármester. 1998-tól
2006-ig, valamint 2010-től ismét országgyűlési
képviselő. Három gyermek édesapja.
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A 2013 májusában átadott, új gyáli városháza a polgármesteri hivatalnak és a járási hivatalnak is otthont ad

Egy dinamikusan fejlődő kertváros: Gyál
Gyál, a főváros délkeleti határában fekvő,
kertvárosias jellegű település a rendszerváltoztatást követően hatalmas fejlődésen
ment keresztül. Az 1997 óta városi ranggal rendelkező településen 2010-re kiépült
a teljes infrastruktúra, az összes utcát
szilárd burkolattal látták el, és az igénybe
vehető szolgáltatások köre is megsokszorozódott. Az elmúlt négy évben új kihívásokkal kellett szembenézni, de a városvezetők felkészültségének köszönhetően
ezekkel is sikerült megbirkózni.

A 2010-ben polgármesterré választott Pápai Mihály nem kisebb feladattal nézett
szembe, mint azzal, hogy Gyált „élettel”
töltse meg. Amint azt választási kampányában is hangsúlyozta, az volt a célja, hogy
a várost az ott élő emberek lakóhelyéből
valóban az otthonukká tegye.
Gyál nem túl régi település. Bár első
írásos említése 1324-re tehető, maga a

Tudta-e a Galopp Majorról?
Gyál egyik idegenforgalmi nevezetességének számít a Galopp Major, amely
Némediszőlő városrész és az M5-ös
autópálya között helyezkedik el. Az
öthektárnyi, részben erdős területen a
vendégeket 30 négyzetméteres, gomba
alakú „kunyhók” várják, de sátorozásra is nyílik lehetőség. A vályogból,
nádból és fából épült 2-10 férőhelyes
bioházakban fürdőszoba és mini konyha
is található.
A néprajzi hagyományokhoz igazodó
épületegyüttes harmonikusan illeszkedik a tájba. A vendégek festői környezetben pihenhetnek és sportolhatnak. Az
egyharmad hektáros mesterséges tó
csónakázásra is alkalmas. A majorban
lovaglásra is nyílik lehetőség a tizenkét
ló valamelyikén. Sőt, lovas kirándulásokon is részt lehet venni. A legkisebbek
pedig pónilovakkal ismerkedhetnek.

település a 20. század elején alakult ki.
A város soha nem rendelkezett klasszikus értelemben vett városközponttal. Az
elmúlt néhány évben európai uniós forrásokból, illetve a város saját forintjaiból
modern, a 21. század igényeinek megfelelő városközpont alakult ki. Szemet gyönyörködtető közparkot hoztak létre, teljesen felújították a piacteret és a központi
utakat, parkolókat építettek. Mindemellett új városháza is épült, amely nem csupán a Polgármesteri Hivatalnak, hanem
a Gyáli Járási Hivatalnak is otthonául
szolgál. Az új gyáli városközpontot 2013.
május 17-én adták át.
A város otthonosabbá tételének következő lépcsőfoka a közbiztonság megerősítése volt. A város saját erőből (90 millió
forint értékben) új rendőrőrsöt épített. Ennek – és a folyamatosan növekvő rendőri
létszámnak – köszönhetően a bűnesetek
száma érezhető mértékben visszaszorult.
Pápai Mihály szerint az újonnan átadott
városközponton és a közbiztonság megerősítésén túl nagyon fontos szerepe van a közösségépítésben a település arculatának, illetve a helyi programok széles palettájának.
Az arculat korszerűsítése felé vezető úton
mérföldkőnek számított, amikor 2011-ben
teljesen megújították a város honlapját, és
a legnépszerűbb közösségi oldalon is hivatalos profillal jelentkezett Gyál. Emellett a
helyi és az országos médiumokban is egyre
többször szerepel a város. Fontos, kézzelfogható arculati elem az is, hogy a település összes utcasarka 2013-ban időtálló
utcanévtáblákkal gazdagodott, és 2014-ben
minden házra házszámtábla is kerül.
A rendszerváltás és a városi rang megszerzése óta létrehozott közös értékek
mára beépültek a gyáliak mindennapjaiba.
A helyiek többsége előtt ismert és kedvelt
rendezvény a városi gyermeknap, az
augusztusi utcabál és fogathajtó fesztivál,
az adventi rendezvénysorozat és a Gyáli
Téli Tárlat. A felsoroltakon túl a közelmúltban újabb sikeres rendezvényekkel
is bővült a városi események palettája.
2014 februárjában második alkalommal

rendezték meg a Gyáli Böllérversenyt,
amelyen a 15 versenyző csapat között
idén már határon túli csoport is szerepelt.
Új színfolt a Pünkösdi Utcazenei Fesztivál és a Hang–Szín–Hely, a zenélő képzőművészek és a képzőművész zenészek
háromnapos találkozója is.
A helyi kultúra és a civil társadalom erősítése nem áll le a város, illetve az ország
határainál. Gyál 2010 óta résztvevője a Comenius Régió Programnak, együttműködésben a Bajor Oktatási Minisztériummal.
A fejlesztés, a közösségépítés folyamatos munkát, odafigyelést igényel, a város
vezetői nem dőlhetnek hátra. Eltökélt szándékuk, hogy 2014-ben korszerűsítik Gyál
felső vasútállomását. Ehhez kész engedélyes és kiviteli tervek állnak rendelkezésre.
Ugyancsak az idei évben felújítják a település buszváróit és a Városi Egészségügyi
Központot, teljes egészében önerőből. A
hosszabb távú tervek között szerepel még
egy multifunkcionális sportcsarnok építése
(a tervek ugyancsak készen állnak), amely
nemcsak sporteseményeknek, hanem különböző koncerteknek, konferenciáknak is
otthont adhat majd.
Gyálon tehát – miközben a város fejlődik és bővül – egyre inkább megerősödnek
a közösségi értékek. Budapest közelsége, a
helyben igénybe vehető szolgáltatások széles köre, a csöndes, ligetes utcák, a megteremtődő hagyományok mind-mind a teljes
értékű vidéki, mégis városias élet feltételeit
kínálják az itt élők számára.
Pápai Mihály

1959-ben született Budapesten. 1990-től tagja a település
képviselő-testületének. 1998
és 2010 között tagja volt Pest
Megye Közgyűlésének, évekig a Gazdasági Bizottság
elnöki posztját is betöltötte.
2006 és 2010 között alpolgármesterként segítette a város fejlődését, 2010-től
polgármester. Nős, két gyermek édesapja.
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Történelmi fejlődés tapasztalható Tökölön

Csaknem egymilliárd forintból újult meg
Tököl városmagja. A beruházás során
megszépült a város jelképének számító
Kisboldogasszony-templom, kicserélték
számos közintézmény nyílászáróit, szigetelték a homlokzatukat, jó néhányra napkollektort is felszereltek, továbbá utak,
járdák, parkok épültek. Mint Hoffman
Pál polgármester mondja, a több helyszínen zajló fejlesztés során soha nem látott
módon alakul át a település belvárosa.

Rendkívüli esemény egy kisváros életében
az egymilliárd forintos fejlesztés, amely során a település látványosan európai arculatot
kap. – Ilyen lehetőség eddig még nem adódott Tököl történelmében. A város korábban
még soha nem esett át ekkora horderejű,
látványos és tartalmas fejlesztésen ily rövid
időszak alatt, ezért úgy kellett megterveznünk a fejlesztés irányait, hogy szem előtt
tartottuk: mit várnak el a tököli családok a
város vezetésétől – mondja Hoffman Pál (Fidesz-KDNP), a város polgármestere.
A városközpont fejlesztése nem előzmény
nélküli, az önkormányzat már korábban is pályázott európai uniós forrásokra, és ezek során
sok tapasztalatot, tudást szereztek. – Gyakran
hangzik el, hogy azelőtt sok „presztízsberuházás” került tető alá, aminek a látványon
kívül kevés haszna volt, ám az adott település,
illetve annak gazdasága nem profitált a projektből. Ez azonban Tökölön nem így van,
nálunk igenis fontos szempont volt a használhatóság. A legfontosabb lépés, hogy széthúztuk az „akciórádiuszt”, azaz megnöveltük
azt a területet, ahol a pénzt felhasználtuk: tíz
helyszínen számos épületet érint a változás –
hangsúlyozza a városvezető. A polgármesteri
hivatal, valamint a közelében fekvő Millen-

niumi Parkban további három közigazgatási
épület újult meg, ami a homlokzat renoválását
éppúgy magában foglalta, mint a szigetelést
vagy a nyílászárók és a tetőcserepek kicserélését. Az önkormányzat épülete mögötti területen egy füves labdarúgópályát, egy hagyományos és egy extrém játszóteret alakítottak
ki. A Fő úton álló, középkori alapokra emelt
katolikus Kisboldogasszony-templom felé
sétálva látható, hogy a korábbi belső renoválás után most a homlokzat is megújult, és az
épület környéke is kulturáltabb lett. A templom eredeti stílusát megőrizték, közvetlen
környezetét viszont teljesen megújították: a
kert új növényekkel és utcabútorokkal gazdagodott. Az Isten háza mögött hamarosan egy
új kálvária kap majd helyet. Ezzel megszépült
a szakrális központ, amelynek egy kilométeres körzetében az összes fontosabb intézmény
megtalálható.
Az 1848-as emlékmű mögötti régi iskolaépületet elbontották, helyét zöldellő közpark
foglalta el. A református templom melletti
kis sétányon, amelyet romos épületek helyén alakítottak ki, az új helyi piachoz ér a
sétáló, ahol a munkások az utolsó simításokat végzik. Itt piaci pavilont is emeltek,
amelynek árkádja alatt a Csepel-sziget minden településének címerét kifüggesztették. A
sportcsarnok új helyiségekkel bővült, homlokzata újjáépült, tetőzetén napkollektorokat
helyeztek el, ahogy a korábban a város szélén található ezerlakásos lakónegyed szomszédságában álló uszodáén is. A művelődési
központ és könyvtár korszerűsítése szintén
energiamegtakarítást eredményez a városnak. A projektek ezért (is) jelentősek, hiszen
komoly költségmegtakarítással járnak.
A közelmúltban elvégzett beruházásoknak
köszönhetően Tököl biztonságosabbá vált:

járdák épültek, több veszélyes útcsatlakozást
építettek át vagy szüntettek meg. Száz parkolóhellyel, köztük mozgáskorlátozottak számára fenntartottakkal gazdagodott a város, és
térfigyelő kamerarendszert is telepítettek.
2013 márciusában, a Város a fiatalokért rendezvény keretében bábelőadással,
kézműves-foglalkozással és népszerű énekesek meghívásával mondott köszönetet a
városvezetés Tököl lakóinak azért, hogy
a felújításokkal kapcsolatos apró kellemetlenségeket, útlezárásokat példás türelemmel tolerálták. Az önkormányzat bízik
abban, hogy minden nehézséget feledtet a
megújult, megszépült város, ahol a közösségi élet számára is több tér jut.
Ahogyan Hoffman Pál fogalmaz, a
városrehabilitációs programmal nem állt
meg a folyamat: a külső városrészekre,
amelyek ezúttal nem kerültek be a projektbe, már kész akciótervekkel, fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek, így a büntetésvégrehajtási intézet melletti terület, a volt
szovjet laktanya egyes részei vagy a HÉVmegálló környéke részesülhet majd a következő pályázati forrásokból. Tököl folyamatosan halad a maga által eltervezett úton.
Hoffman Pál

Tanár,
szaküzemgazdász.
Korábban válogatott kézilabdázó, majd edző és sportvezető. A
Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt, a Hazáért Emlékérem és a Polgármesteri Ezüstlánc kitüntetettje. 1990 óta polgármester. A legnagyobb elismerés számára a tököliek 24 éve tartó bizalma. Nős,
felesége Hoffman Ildikó. Két gyermek édesapja.
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A felújított Baktay tér a dunaharaszti születésű Baktay Ervin szobrával
Az országon végigsöprő gazdasági válságot Dunaharaszti is megérezte, de jóval
kisebb mértékben, mint az önkormányzatok többsége – tudtuk meg dr. Szalay
Lászlótól, a város polgármesterétől, aki
immár tizenkét éve vezeti a települést.
Ez – többek között – a helyben működő cégek számára kedvező vállalkozási
környezetnek is köszönhető.
Újra növekszik a munkahelyek száma,
és vannak olyan társaságok is, amelyek
mostanában telepedtek meg ebben a kedves, nyitott kisvárosban, amely remekül
kihasználja kedvező fekvését is. A Budapest déli kerületével, Soroksárral összeérő
települést az M0-ás autópálya és az 51-es

Tudta-e Baktay Ervinről?
Baktay Ervin művészettörténész, festőművész, író, orientalista, India-kutató,
asztrológus, műfordító volt. Felkutatta
Kőrösi Csoma Sándor egykori tartózkodási helyeit és emlékeit. Egyike volt
annak a tizenhét nem buddhista
személynek, akit meghívtak a Buddha
születésének 2500. évfordulójára rendezett nagyszabású ünnepségsorozatra
Indiába, 1956-ban.
főközlekedési út határolja, így több neves
logisztikai cég választotta már székhelyéül, és az újonnan jövőket is várják a város
ipari parkjai, melyekben további szabad
területek állnak rendelkezésre.
Dr. Szalay László elmondta azt is, hogy
bevételeiket jó gazda módjára használják
fel. A város nem halmozott fel adósságot,

és nem élte fel tartalékait sem, így például
megtartotta értékes területeit, ahol további
fejlesztésekre kerülhet sor. Mivel a kellő
önerő rendelkezésre áll, minden lehetséges
uniós és hazai pályázaton elindulnak, és
azokat – felkészült szakembereiknek is köszönhetően – általában meg is nyerik. Így
az elmúlt évtizedben a nyolcvanas-kilencvenes évek „alvóvárosát” szinte újjávarázsolták. Dunaharaszti óriási hendikeppel
indult a térségi versenyben, de mára a KisDuna mente meghatározó városává vált.
Tíz év alatt teljesen újjáépítették a település
úthálózatát, új főteret és városmagot alakítottak ki, szobrokat állítottak, felújították a
település két műemlékét, a Városházát és
a korábban lebontásra ítélt, mára kulturális centrumként működő, az elmúlt évek
fejlődését kiválóan szimbolizáló Laffertkúriát. Az önkormányzat vezetése kiválóan
együttműködik a helyi civilszervezetekkel,
egyházakkal és a nemzetiségi önkormányzatokkal, melyekből négy (német, bolgár,
cigány és lengyel) működik a városban.
Rendezvényeiket, a hagyományőrzést és a
kulturális értékteremtést komoly összegekkel támogatják.
Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy
töretlenül folytatódik a fiatal családok beáramlása a városba. 2000-ben, a várossá
válás évében 15 ezren éltek itt, mostanra a
lakosság 22 ezer főre bővült, és az új lakónegyedekben további építési területek várják az ideköltözni szándékozókat. De vajon
mi az, ami a felsoroltakon túl még vonzó
lehet a számukra? A polgármester szerint
Dunaharaszti oktatási intézményrendszere,
amelynek fejlesztését – a közlekedési infrastruktúra mellett – az önkormányzat prioritásként kezeli. Folyamatosan bővítik is-

koláikat és óvodáikat. Ami az utóbbit illeti:
éppen most építenek egy teljesen új, hatcsoportos óvodát, melyet a nyár folyamán
adnak át. Ennek költségeit uniós pályázati
forrásból és saját erőből teremtették elő.
– Legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy az ideköltözők minden igényének eleget tudjon tenni a város, legyen szó
akár oktatásról, kultúráról, vagy éppen a
sportolási lehetőségekről – hangsúlyozza a
polgármester, aki maga is aktívan sportol. –
Hiszem, hogy az a magas támogatás, amit
a város sportegyesületének adunk, a jövőt
illetően is jó befektetés – mondja lelkesen.
Valóban ritka dolog manapság, hogy a
Dunaharaszti MTK tíz szakosztályt működtet, és mintegy hatszáz igazolt játékost
versenyeztet. A város vezetése a tömegsportot is támogatja, és amellett, hogy szinte minden évben átad egy új játszóteret, egy
ma még ritkaságnak számító, első osztályú
gördeszkapályát is épített a fiataloknak, jól
érzékelve az új generációk igényeit. Az ő
érdekeiket szem előtt tartva fejlesztették szabadidőközponttá a város egyik ékkövét, a
Sport-szigetet a Duna partján, ahol játszóteret
és sétautakat alakítottak ki, valamint szánkódombot és műfüves futballpályát építettek.
– Ezt a frissességet, nyitottságot akarom
megőrizni, hogy fogékonyak legyünk az
új dolgokra és a megváltozott igényekre
– fogalmazza meg céljait a polgármester,
bízva abban, hogy a lendület tovább tart
majd az elkövetkező években is. Továbbra sem tett le arról, hogy megvalósítsa régi
vágyát, egy városi uszoda létrehozását. Ám
tudja, hogy ehhez önmagában kevés a város ereje. Bízik abban, hogy lesz pályázati
forrás, vagy állami segítség ennek megvalósításához. Rajta nem fog múlni, jelenti
ki határozottan, s elmondja, hogy remekül
együttműködik mind a kormányhivatallal,
mind a tankerület vezetésével, ahogy a
képviselő-testületben is ritkán látható összhangot lehet tapasztalni. A bizottságokban
megvitatott előterjesztéseket pártállásra
tekintet nélkül, egyhangúlag fogadják el a
képviselők, szinte minden esetben. – Úgy
érzem, Dunaharaszti tényleg a béke szigete
– nyugtázza elégedetten dr. Szalay László,
végezetül hangsúlyozva, hogy ez az egyik
titka Dunaharaszti töretlen fejlődésének és
elismertségének. A másik pedig a kemény
munka, a lehetőségek, az adottságok és az
erőforrások pontos, reális felmérése.
Dr. Szalay László
1969-ben született Budapesten,
de Dunaharasztiban nőtt fel.
A Baktay Ervin Gimnázium és
Szakközépiskolában érettségizett. A Rendőrtiszti Főiskola
bűnügyi szakának elvégzése
után a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
karán jogi diplomát szerzett. 12 éve Dunaharaszti polgármestere. Nős, két gyermek édesapja.
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Büszke lehet a helyiek összefogására Csömör

Az új játszóterek azonnal megtelnek élettel
Mindössze egy kilométerre a fővárostól,
a XVI. kerület határán fekszik Csömör,
melynek erdei, dombjai, patakpartja és
horgásztava, úgynevezett „zsákfalu” jellege (nincs átmenő forgalma) kellemes
természeti környezet. számos egyesülete, önkéntes csoportja, aktív egyházi
gyülekezetei és kiemelkedően gazdag
kulturális, közösségi és sportprogramjai
pezsgő társadalmi életet biztosítanak az
itt élők számára. Az önkormányzat ezekre az „adottságokra” alapozza fejlesztéseit, melyekről Fábri István polgármesterrel beszélgettünk.
– Aki először jár Csömörön, annak a település rendezettsége mellett azonnal feltűnik, hogy sok a játszótér és a park.
– Az általunk irigyelt országok és a hazai, hasonló méretű települések, kisvárosok között
számomra a legfeltűnőbb különbség, hogy
Magyarországon hétköznap és ünnepnapon
is sokkal kevesebb ember tartózkodik az
utcán, a közterületeken. Ennek két oka van:
az egyik, hogy kevés a kulturált közösségi
tér, park, játszótér – és persze a vendéglő, a
presszó, a cukrászda, a kávézó –, a másik pedig, hogy ritkán elérhetőek a polgárok találkozását szolgáló közösségi események, renA tavalyi siker után az idén újra
megszervezik a bringafesztivált

dezvények. A „Miénk itt a tér!” programunk
célja ezért az, hogy minél több parkot, játszóteret, sport- és rekreációs teret alakítsunk
ki. Mindezeken kívül sokat dolgozunk azon,
hogy folyamatosan gazdagítsuk a – szerencsére – községünkben hagyományosan élénk
közösségi, kulturális és sportéletet, bővítsük
a programkínálatot. A tapasztalatok visszaigazolják a munkánkat: az új parkok és játszóterek szinte azonnal megtelnek emberekkel, illetve szinte minden új vagy rendszeres
közösségi programon sokan vesznek részt.
Meggyőződésem, hogy egy önkormányzat
ezzel járulhat hozzá leginkább a valódi polgári társadalom fejlődéséhez.
– Az elmúlt két évtizedben kis híján megkétszereződött a község lélekszáma. Hogyan
tudják kezelni a „kiköltözési hullámot”?
– Jelenleg csaknem tízezer ember él
Csömörön, így hazánk mintegy háromezer községe közül a második legnagyobb
lélekszámú település vagyunk az országban. Komoly kihívás az intézményi infrastruktúra folyamatos fejlesztése, bővítése.
Jelentős állami támogatással 2007-ben új
óvoda épült, amit 2013-ban két új csoportszobával, európai uniós támogatással bővítettünk, sőt, még mobilóvoda létesítésével
is kezeltük a férőhelyproblémát. Jelenleg
minden gyermeket fel tudunk venni óvodába. Az általános iskolánkban mintegy hatszáz diák tanul, melynek bővítését szintén
elkezdtük, de mellette egy közel háromszáz
fős zeneiskola is működik Csömörön. Az
iskolai fenntartás államosításakor természetesen vállaltuk, hogy továbbra is működtetjük oktatási intézményeinket.
– Ha már az iskoláknál tartunk: sok intézményben problémákat okozott a mindennapos testnevelés bevezetése. Önök hogyan
feleltek meg ennek a kihívásnak?
– Szerencsések vagyunk, hiszen az iskolánk mellett lévő sportcsarnok a térség

egyik legnagyobb és legmodernebb fedett
sportlétesítménye, ahol nemrég komoly
értékben végeztünk felújításokat. A csömöri gyerekek így kiváló körülmények
között vehetnek részt a testnevelésórákon.
A csarnok délután és este tömegsportcentrummá alakul, ahol számtalan sportágnak
hódolhatnak a mozgásra vágyók. A nagy
hagyománnyal rendelkező kézilabdacsapatunk mellett a futsalcsapatunk az első
osztályú bajnokság állandó tagja, sőt, a
kerékpáros szakosztályunk mountain bike
szakága évek óta az ország legeredményesebb csapata.
Az idei év mérföldkő lesz a helyi sportéletben, hisz több mint százmillió forintos
beruházással elkezdjük az iskolai, valamint a verseny- és szabadidősport céljait
egyaránt szolgáló szabadtéri sportcentrum
építését, ahol futballpálya, atlétikai pálya
és teniszpálya is helyet kap.
Az európai uniós és állami támogatások mellett fejlesztéseink pénzügyi alapját
a jelentős számú helyi cég adóbefizetései
biztosítják.
– Tavaly ősszel a patak mellett sétányt
alakítottak ki a helyi civilszervezetekkel közösen. Mennyire egyedi az ilyenfajta kezdeményezés a településen?
– Büszkén mondhatom, nem egyedi az
eset. A civilszervezetek segítségére mindig
számíthatunk. A civil összefogással kialakított pataksétány a falu központjában igazi
gyöngyszemnek számít, különleges színfoltja Csömörnek.
– Tavaly rendezték meg a média által is
nagy figyelemmel kísért I. Csömöri Bringafesztivált, amelynek helyszíne a kivételesen
szép környezetet biztosító Kálvária-erdő és
Bulgárkert volt.
– Igen, és ennél a programunknál is
nagyon fontos szerepet játszott a helyiek összefogása, hiszen a kerékpárverseny
erdei pályáját a mi szakosztályunk tagjai
alakították ki, a fesztivál és a verseny sikeres lebonyolítását pedig több tucat önkéntes segítette. Az eseménnyel az volt a
célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kerékpáros közlekedés fontosságára, nemcsak a településen belül, hanem a közeli
települések között is. A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva idén június 21-én ismét
lesz bringafesztivál, ahol már nemzetközi,
olimpiai kvótafutó versennyel és még több
fesztiválprogrammal várjuk az érdeklődőket Csömör egyik legszebb helyszínén.
Fábri istván
1968-ban született, és azóta is
Csömörön él. Az ELTE-n
szerzett filozófia és szociológia szakos diplomát. 1990 és
1998 között az önkormányzat
egyetlen, pártoktól független
képviselője, 2010 óta a száz
százalékban civil képviselőkből megalakult önkormányzat polgármestere a
Csömöri Civil Egyesület színeiben.
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Kistarcsa, az élhető kisváros
Kistarcsa sokáig tipikus agglomerációs
„alvóváros” volt. Mint Solymosi Sándor
polgármester mondja, a rendszerváltozás óta küzdenek azért, hogy ez megváltozzon, és Kistarcsa egy élhető, szerethető kisváros legyen. Sokaknak az egykori
internálótábor jut eszébe a városról: a
polgármester nagy álma, hogy méltó
emlékhelyet alakítson ki.
– Hogyan küzdenek az „alvóváros” jelleg
ellen?
– Szerencsére egyre élénkebb a civil, a
kulturális és a sportélet, de azért alapvetően olyan fejlesztésekben lehetünk sikeresek, amelyek kiegészítik a főváros nyújtotta lehetőségeket. Nálunk például sokkal
ideálisabb körülmények között lehet sportolni, mint Budapesten, ezért sokan a fővárosból is „kijárnak” kistarcsai egyesületekbe. Különösen a triatlon nagyon népszerű.
– Mitől különleges Kistarcsa városszerkezete?
– Kistarcsát gyakorlatilag kettévágja a
hármas út és a HÉV-sínpár. Tudatosan
törekszünk arra, hogy egyik városfél se
kerüljön túlsúlyba, egyik se fejlődjön
aránytalanul jobban, mint a másik. Ha
tehát az egyik oldalon iskola és uszoda
van, akkor a másik oldalra művelődési
házat, Egészségházat és Alapszolgáltatási
Központot telepítünk. Ha pedig egyszer a
BKV is partner lesz ebben, akkor a szűkös
HÉV-átjárót is kibővítjük.
– Hogyan értékelné a hamarosan lezáruló polgármesteri ciklust?
– Szívesen mondanám, mint egy szlogent, hogy „megígértük – megcsináltuk”,
hiszen az ígéreteink többségét teljesítettük.
Ennek ellenére rengeteg még a tennivalónk, különösen a külső területeken. Nem
dőlhetünk hátra.
– Mesélne a közelmúltban megvalósult
beruházásokról?
Az egykori kistarcsai internálótábor

– Sok olyan fejlesztést hajtottunk végre,
amely már nagyon régóta időszerű volt.
Ilyen a katolikus templom előtti sétány
felújítása, ahol korábban porban, sárban
kellett közlekedni, mára azonban a város
színfoltjává, egyfajta alközponttá vált. Számos járdát építettünk, utat szélesítettünk
ki. Felújítottuk a Csigaházat, azaz a művelődési házunkat. Két gyűjtőutat is rendbe
tettünk: az egyik Kerepes, a másik pedig
Budapest felé vezet. Hat csoportszobával
bővítettük az óvodát. Teljesen felújítottuk a
Tölgyfa Óvodát. Az általános iskola régi
nyílászáróit kicseréltük, műfüves pályát
építettünk az iskola udvarán.. Az ehhez
szükséges összeg egy része pályázati forrásból származott. Az óvoda fejlesztésével
egyfajta demográfiai szükségletnek is
igyekszünk megfelelni, ugyanis a lakosságszám folyamatosan nő.
– Milyen fejlesztéseket terveznek a
jövőben?
– A legnagyobb projektünk egy ivóvízminőség-javító beruházás, amely nettó egymilliárd forintba kerül. Kerepessel közösen nyújtottunk be pályázatot erre a célra. Ez a projekt
előreláthatólag a jövő év első negyedévében
zárul. A saját kútjaink vizét kell megtisztítani, mivel jelenleg a víz nitráttartalma olyan
magas, hogy a pici babáknak nem is szabad
adni: az önkormányzat „csecsemővizet” biztosít a családoknak. Nagy előrelépés lesz a
település életében, ha végre jó minőségű
ivóvizünk lesz.
– Kistarcsa „híres” az internálótáborról…
– Igen. Így, idézőjelben! A 30-as években tönkrement egy akkor már 30 éve
Kistarcsa szívében működő gyár. A hozzá
tartozó szolgálati lakások megürültek, s a
belügyminisztérium tulajdonába kerültek
az épületek. Eleinte Itt különítették el a
nemkívánatos elemeket, akik között munkakerülők, prostituáltak és elítélt bűnözők
is voltak. A második világháború alatt a
tábor a zsidó emberek gyűjtőhelyévé vált.
1950-ben az ÁVH vette át az épületet. A
rendszer ellenségeit kegyetlen körülmények között tartották. A kínzásokba sokan
belehaltak, többek között Meszlényi Zoltán püspök, akit a pápa 2009-ben boldoggá
avatott. A rabok nagy részére Kistarcsa
után a recski munkatábor várt. Nagy Imre
ugyan bezáratta a kistarcsai tábort, 1956
után azonban újra sok ezer ártatlan embert
internáltak ide.
A legtöbb internálótábor nyomtalanul
eltűnt, az itteni épületek azonban nagyon jó
állapotban maradtak fenn. Az elmúlt években több ötlet is született arra nézve, hogy
mit kezdjen az önkormányzat a tábor épületével: lehetett volna belőle például egyházi iskola.
Nagy álmunk, hogy a kistarcsai internáltak tiszteletére emlékhelyet alakítsunk ki
az épületben. Kötelességünk gondozni ezt
a nehéz örökséget. Komoly terveink vannak arra nézve, hogyan is irányíthatnánk a
figyelmet múltunk homályos időszakára.
Alapítványt hoztunk létre, amely adomá-

Kistarcsán született Simándy József
(1916–1997) operaénekes
nyokat gyűjt, felajánlásokat vár. Céljaink
megvalósításában segítségünkre van
dr. Bank Barbara, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett történész, akinek
éppen az internálások a szakterülete.
– Ehhez kapcsolódóan ön egy különleges programot is tervez.
– Igen, május 9-én és 10-én az üggyel
szimpatizálókkal együtt elbiciklizünk
Recskre. Ezen a mintegy 100 kilométeres
útszakaszon megállunk az útba eső
városokban: Gödöllőn, Hatvanban,
Gyöngyösön és Parádon is. Amikor telefonon elkezdtem szervezni ezt az utat,
minden érintett polgármester kifejezte,
mennyire fontosnak tartja ezt az ügyet,
és szinte mindenkinek a családjában volt
valaki, aki érintett volt. Az akciónknak
az a célja, hogy az egész ország figyelmét felhívjuk erre az utolsó megmaradt
táborépületre, amelyben egyelőre nincs
méltó helye a megemlékezésnek. Reméljük, hogy üzenetünk célba ér, mert a
kistarcsai internálótábor nemzeti ügy. Az
ország szinte minden településéről hoztak ide ártatlanokat.
A kistarcsai internálótáborról
többet is megtudhat honlapunkon!
w w w. c o s m o m e d i a . h u
Solymosi Sándor
1967-ben született Nyíregyházán. Orosz-testnevelés
szakos tanárként végzett.
Általános iskolában tanított,
majd a Kistarcsai Úszó- és
Triatlon Klub ügyvezető
elnöke és edzője volt. 2006tól két évig alpolgármesterként dolgozott a városvezetésben. 2010 óta
polgármester. Nős, két gyermek édesapja.
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A Duna-part gyöngyszeme a rózsás Ráckeve
Ráckeve a Csepel-sziget déli részén található a Kis-Duna partján. Szadai József
polgármester méltán büszke városára,
hiszen nem csupán nagy horderejű fejlesztések zajlottak itt a közelmúltban, de
az élhető, szerethető környezetért is sokat tett a városvezetés.
Az elmúlt időszak legfontosabb, legnagyobb horderejű, a lakosokat leginkább
érintő fejlesztése a „Levegőt! Ráckeve élhetőbb központjáért” című projekt,
amelyre a város 2011-ben 544 millió forint
európai uniós támogatást nyert. Ebből a
keretből számos fejlesztést sikerült megvalósítani, sőt, még többet is, mint amennyit
eredetileg terveztek. Így szépült meg többek között a Szent István tér, a Posta köz
és a könyvtár mögötti terület is. Parkokat
alakítottak ki, padokat és új szemétgyűjtőket helyeztek ki.
A polgármester nagyon büszke a városi
konyhára, amely naponta akár 1500 adag
étel elkészítésére is alkalmas. Így az intézményi étkeztetést korábban végző, budapesti székhelyű multiszolgáltató helyett
immár helyi szakácsnők főznek: ők látják
el a város összes óvodájának, valamint általános és középiskolájának diákjait bőséges és finom ebéddel.
Mint Szadai Józseftől megtudtuk, a jövőre nézve fontos terve a városvezetésnek

A csodálatos Duna-part ad otthont a különleges csónakos piacnak is
az ivóvízminőség-javító beruházás, amely
még az idén elkezdődik, csakúgy, mint
az üdülőterületek csatorna-beruházása.
Céljuk, hogy az Angyali- és a Kerekzátony-sziget ivóvízellátását is megoldják.
A város geotermikus kútja számos további lehetőséget rejt magában, de ez még a
jövő zenéje.
Ráckeve nem csupán tízezer lakosa számára kíván élhető, szerethető környezetet
teremteni, de a turistáknak is bőven tartogat
lehetőségeket. Két négycsillagos szállodája
a pihenésre és wellness-szolgáltatásokra vágyók oázisa. Európában egyedülálló szerb
temploma, különleges hajómalma és a történelmi emlékeket idéző épületei a város
múltja iránt érdeklődőknek lehetnek csemegék. Sőt, hétvégi reggeleken a különleges
csónakos piacon sétálgatva alkudhatunk a
portékákra. Ráckeve a helyieknek és a turis-

táknak egyaránt gazdag programkínálattal
kedveskedik, amelyekről a www.rackeve.hu
honlapon lehet tájékozódni.
Ráckeve minden évben indul a Virágos
Magyarországért versenyen, ahol tavaly a
régió Arany Rózsa-különdíjában részesült.
Szadai József
1971-ben született. Végzettsége szerint mérlegképes
könyvelő. Három és fél évig
dolgozott a pénzügyi bizottság külsős tagjaként, majd
négy évig a pénzügyi és
pályázati bizottság elnöke
volt. 2010-től polgármester.
Hobbija az úszás, már tízszer átúszta a Balatont! A vízilabdát és a labdarúgást is kedveli.
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Minden korosztály örül az új játszótérnek és a megszépült parknak

A Kiskunság kapujában vár Kiskunlacháza
A két települést, amelyből Kiskunlacháza létrejött, már a XIII-XIV. században említik az oklevelek. A jelenleg
kilencezer lakosú nagyközség a Kiskunság legészakibb települése, amely
ma is őrzi a kun hagyományokat.
Dr. Répás József polgármester büszke a
dolgos és kreatív lacháziakra. A helyiek
szorgalmának és a lendületes városvezetésnek köszönhetően Kiskunlacháza
rohamosan fejlődik.

– Kiskunlacháza két település egyesülésével jött létre. Ez mennyiben meghatározó
még napjainkban?
– Valóban, a település két önálló falu,
Lacháza és Pereg egyesítésével született
meg 1950-ben. Érdekesség, hogy ezáltal
egy katolikus-református vegyes vallású
község jött létre. A kettős gyökerek ma
már nem jelentenek nehézséget, inkább azt
mondanám, hogy sajátos identitás, színes
kulturális háttér jellemzi Kiskunlacházát.
– Milyen a település gazdálkodása?
Elégedettek-e a rendelkezésre álló forrásokkal?
– Örülnénk, ha bőségesebb források állnának rendelkezésünkre, de nem panaszkodom. Jellemző, hogy sok kisebb családi
vállalkozás működik nálunk. Ez egyrészt
növeli a foglalkoztatottságot, másrészt pedig a gazdasági válság kitörése után erősíFolyamatban a szennyvízberuházás

tette a lakosok biztonságérzetét, hogy nem
valaki mástól függött a megélhetésük.
Az agrárium egyre hangsúlyosabb Kiskunlacházán. Viszonylag nagy külső, mezőgazdasági jellegű területekkel rendelkezünk,
amelyeken sokan kertészettel, zöldség- és
gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. A
mezőgazdasági tevékenység egyre dominánsabb, és ez jó, mert munkahelyeket teremthet. Bízom abban, hogy a jövőben az
állattenyésztés is hangsúlyosabbá válik.
– Milyen beruházások zajlottak Kiskunlacházán a közelmúltban?
– A korábbi polgármesteri ciklusban jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtottunk végre. Korszerűsítettük például a felső
tagozatos iskolát, amibe minden beletartozik, az akadálymentesítéstől kezdve a nyílászárók cseréjén, a fűtéskorszerűsítésen, a
nyelvi labor fejlesztésén, az új sportcsarnok
létrehozásán és a díszudvar kialakításán át
egy biciklimegőrző elhelyezéséig.
Mindezeken kívül mintegy három kilométernyi utat láttunk el aszfaltburkolattal, és több száz méternyi járdát alakítottunk ki. Játszóteret és parkot hoztunk
létre. Mindez bő egymilliárd forintnyi
fejlesztést jelentett.
– Melyek a jelen legnagyobb projektjei?
– Már 1993-ban elkezdődött a szennyvízhálózat kiépítése, de az a beruházás akkor félbemaradt. Most, húsz év elteltével
végre lehetőségünk nyílik végrehajtani,
befejezni ezt a nagy ívű projektet, ami a
szennyvízhálózat-építést éppúgy magában
foglalja, mint a komposztáló és a szennyvíztisztító telep korszerűsítését. Ez a beruházás bruttó két és fél milliárd forintba
kerül, és reményeink szerint még az idén
pontot tehetünk a végére.
Tavasszal a 800 millió forintos ivóvízminőség-javító beruházásunk is megkezdődik.
Új víztornyot építünk, és lehetővé válik az
arzénmentesítés. Tizenhárom másik településsel egyetemben részt veszünk az RSD
(azaz Ráckevei–Soroksári Duna-ág) Parti
Sáv Projektben, amelynek célja az üdülőterületek szennyvízelvezetése és a Duna vízminőségének javítása. A beruházás összköltsége ötmilliárd forint. A projektet az Európai

Unió is támogatja, de a településeknek még
így is összesen több mint egymilliárd forint
önrészt kell vállalniuk.
Egy-két kisebb beruházással igyekszünk komfortosabbá tenni a lakók életét,
ilyen például az utcanévtáblák kihelyezése vagy a piacunk felújítása. Összességében elmondható, hogy az elmúlt másfél
évben véghezvitt vagy folyamatban lévő
fejlesztéseink értéke meghaladja a négymilliárd forintot.
– Milyen az élet Kiskunlacházán?
– Meghatározó, hogy a lacháziak barátságos, szorgalmas, ügyes emberek.
Gyerekeink a sportban és a tanulásban is
tehetségesnek bizonyulnak, rendre szép
eredményeket érnek el az országos versenyeken. Kreativitásukat az alapfokú művészeti iskolánkban bontakoztathatják ki. A
társasági élet is élénk, több civilszervezet,
nyugdíjas klub és sportegyesület működik a
településen. Negyventagú fúvószenekarunk
világszerte öregbíti a település hírnevét. Nagyon szép művelődési ház ad otthont a kulturális programoknak. Igazi kuriózum az a
tájház, amelyet egy több mint kétszáz éves
parasztházból alakítottak ki: segítségével
jobban megismerhetjük eleink életmódját.
– Azt mondják, Kiskunlacháza a Kiskunság kapuja.
– Valóban, a Kiskunság legészakibb települése vagyunk. Igyekszünk ápolni a kun
hagyományokat. A Kunok Világtalálkozóján is részt szoktunk venni, legutóbb egy
autentikus, az ukrajnai pusztákra jellemző
öltözetet viselő kun babát is készíttettünk.
dr. Répás József
1971-ben született Kiskunlacházán, és ott is nőtt fel. A szentendrei Kossuth Lajos Katonai
Főiskolán végzett, majd az
ELTE Jogi Karán szerzett diplomát. 1994 és 1998 között Pest
megyei önkormányzati képviselő, 1889-tól 2006-ig pedig Kiskunlacházán önkormányzati képviselő. 2006-tól
polgármester. Nős, két kisfiú édesapja.
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Gödöllő, a
sportfellegvár

Ahol Sisi otthon érezte magát…

Az elmúlt időszakban Gödöllő a sport
kapcsán is szerepelt a híradásokban. Mint
Gémesi György polgármester mondja,
nemcsak a hagyományosan itt megrendezett kardvívó BEK-ről vagy a női röplabda-bajnokságban érdekelt TEVA-GRCről van szó, hanem arról is, hogy a tervek
szerint uszoda épül a városban.
Állami beruházásként 50 méteres medencéjű fedett versenyuszoda épül a városban,
melynek teljes költsége várhatóan 2,5-3
milliárd forint lesz.
– Örömteli, hogy az uszoda-beruházással
a város és a térség is gazdagodik. Gödöllő
város önkormányzata köszönetét fejezi ki,
hogy a kormány ezzel a lépésével elismerte
és méltányolta a sport terén évek óta zajló munkát, elsősorban az utánpótlásért

Fontos az utánpótlás-nevelés
tett erőfeszítéseket. A város természetesen
nyitott minden további együttműködésre.
Egyetértek Balog Zoltán miniszter úrral,
aki azt mondta, hogy az állam abban érdekelt, hogy egészséges nemzedékek nőjenek
fel – mondta Gémesi György.
A város ugyanis a 2007-ben hétéves
időtartamra szóló sportkoncepciójának
köszönhetően 2008 óta több mint 1 milliárd forintot fordított sportlétesítményberuházásokra: új sportcsarnokot kapott
két általános iskola, új vívóterem épült,
és elkészült egy sportcentrum is két műfüves és egy nagypályával. A város mindezeken kívül komolyan támogatja az
utánpótlássportot, évente 50 milliót oszt
szét a sportszervezetek között.
Az újabb, várhatóan áprilisban a városi
képviselő-testület elé kerülő sportstratégia
továbbviszi ezt a lendületet.
Gémesi György

1956-ban született Budapesten. A SOTE-n szerzett diplomát. A Magyar Vívószövetség
alelnöke (1992-1998), majd
elnöke (1998-2008) volt. A
Magyar Olimpiai Bizottság
alelnöki tisztét is betöltötte
(2000-2009), majd az ötfős
elnökség tagja lett (2012). 2009-től a Nemzeti
Sportszövetség elnöke. 1990-től polgármester.

A kastély interaktív kiállításokkal várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt
Hazánk kiemelkedő műemléke, a folyamatosan megújuló Gödöllői Királyi
Kastély a sokszínűség szimbóluma.
Olyan közeg, ahol békében megfér egymás mellett a kulturális, a turisztikai és
a protokolláris funkció, – s mindez családbarát szolgáltatásokkal kiegészítve.
Mint Gönczi Tibor ügyvezető igazgató
mondja, a kastélyegyüttes felújítása a
90-es évek elején kezdődött, s kapuinak
1996-os megnyitása óta a világ csaknem
minden tájáról fogadja látogatóit.
– A kastélynak mekkora hányadát állították helyre?
– A közelmúlt felújítási munkáinak elképesztő tempóját ismerve azt is gondolhatnánk, hogy a gödöllői kastélyt teljes egészében renoválták, ám eddig valójában alig
több mint a felét állítottuk helyre. Két
kiemelt uniós projekt keretében megújult a
kastély parkjának központi része, újjáépült
az Erzsébet-veranda és a Horthy-bunker,
valamint a lovarda és a barokk istálló.
– Milyen egyéb fejlesztések történtek a
kastélyban, amelyek méltán tarthatnak
számot a vendégek, főképp a gyermekek,
fiatalok érdeklődésére?
– Tartós tudást az élményszerű megismerés eredményez. Mi ebben hiszünk, s
ennek szellemében dolgoztuk ki széles
körű múzeumpedagógiai kínálatunkat,
melyhez egy online feladatgyűjtemény és
a pedagógusok számára módszertani eszköztár, segédlet is tartozik. Ez utóbbit a
tavalyi évben Múzeumpedagógiai Nívódíjjal jutalmazták.
A kastély kiállításai számos interaktív
elemet sorakoztatnak fel, például a gyermekeknek szóló kastélyos témájú számítógépes játékokat, de a kihúzható fiókokban a látogatókat további felfedeznivaló
is várja.
– Magyarország 2011-es európai uniós
elnökségének idején pompájában megújulva
várta a kastély a nemzetközi delegációkat.
– Valóban, a korhűen felújított, a legmagasabb protokolláris igényeket is kielégítő
reprezentatív terek a komoly elvárásoknak
megfelelve – azt gondolom – jelesre vizsgáztak, így azóta és a jövőben is remek
helyszínként szolgálnak különböző protokolleseményeknek vagy akár vállalati rendezvényeknek is.

– Az ön által említettek mellett a kastély
színes kulturális programkínálatáról is
híres. Mire készülnek az idei évben?
– Hagyományosan öt nagy vendégváró
hétvége kínál tartalmas kikapcsolódást a
családoknak. Emellett egész évben a muzsika hangjai töltik majd be a történelmi tereket. Izgalmas és egyedi színházi élményeket kínál a kastély barokk színháza is. A
kicsiknek és nagyoknak szóló programjainkról részletesen is tájékozódhatnak az
érdeklődők a www.kiralyikastely.hu oldalon, ahol a rendezvényhelyszíneket is
bemutatjuk.
– Időszaki tárlatok is helyet kaphatnak
egy ilyen színes palettán?
– Természetesen, a Rudolf-szárnyban
kialakított terek időutazásra csábítanak, s
aki ide belép, évről évre igazi különlegességek közt találja magát. 2014. május végétől
szeptember végéig látható Titánia lovagjai
– I. Ferenc József című kiállításunk azt a
folyamatot mutatja be, hogy miként változott a magyarok Ferenc József-képe, a császár és király megítélése hosszú uralkodása
folyamán, s milyen szerepet játszott ebben a
folyamatban a szeretett társ, Erzsébet, aki
egyébként nagyon kedvelte Gödöllőt.
– Igen gazdag a kínálat, de minden
bizonnyal dolog akad még bőven.
– Valóban, a kastély felújítása még
koránt sincs készen. Helyreállításra vár az
egykori muzsikus szárny, a narancsház és
más épületrészek is. De nagyon fontosnak
gondolom azt is, hogy megmutassuk
magunkat, bemutassuk azokat az eredményeket, amiket már elértünk. Így érzékeltethetjük azt a teljesen egyedi, különleges
hangulatot, ami a kastélyt Magyarország
egyik legvonzóbb, legizgalmasabb turisztikai célpontjává teszi.
Gönczi Tibor
1971-ben született Debrecenben. Első végzettségét
tekintve angoltanár, később
közgazdasági diplomát is
szerzett. Korábban a versenyszférában dolgozott, a
reklám és a média különböző területein. Kilenc éve a
kastély munkatársa, 2010 decembere óta az
igazgatója. Nős, 2 gyermek édesapja.
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Hagyományőrzés és fejlődés Solymáron
Az ország legnépesebb nagyközsége
Solymár. A több mint 10 500 lakosú település Pest megyében, a főváros határában, a Budai-hegység és a Pilis hegyei
közötti csodálatos medencében terül el.
A helyi fejlesztések egyes lépéseit, valamint a Solymár által kínált látnivalókat
és kulturális programokat dr. Szente
Kálmán polgármester foglalta össze.
Solymár és környéke mindazt a szépséget
kínálja – hegyet, völgyet, patakokat, erdőt
–, amit csak nyújthat a természet. Talán
ezért is választották lakóhelyül e területet
már a bronzkori emberek is, majd a rómaiak, a honfoglalók, később pedig a XVIII.
században érkező német telepesek, akiknek
utódai az üldöztetés és a kitelepítés ellenére
büszkén vállalják német gyökereiket. A falu
a németek betelepülése után jórészt a földművelésnek és a kézműiparnak, nem utolsósorban pedig a főváros közelségének köszönhetően dinamikus fejlődésnek indult.
1946-ban Solymár lakosságának csaknem
felét kitelepítették. A háború után több gyár
is működött a településen. Az 1980-as évek
végén igen sok hazai és külföldi tulajdonú
vállalkozás próbált szerencsét a községben.
Solymáron jelenleg is csaknem 1500 vállalkozás működik, és termel jelentékeny
adóbevételt, amiből igen sok önként vállalt
feladatot lát el az önkormányzat, mondta el
dr. Szente Kálmán polgármester. Az 1980-as
években egyre több budapesti lakos vásárolt
telket a község zöldövezeteiben. Először
csak hétvégi pihenőhelynek szánták, majd a
rendszerváltás után egyre többen választották
állandó lakóhelyüknek Solymárt. Az 1970-es
lélekszám – 4000 fő – mára közel megháromszorozódott, lassan eléri a 11 ezret.
– Általános célunk, hogy Solymár élhető, modern, kertvárosi jellegű település legyen, ahol a lakosság megtalálja mindazo„Hagyomány” – készítette: Kovács Jenő

Az új Liget Bölcsőde 2013-ban nyitotta meg kapuit
kat az életfeltételeket, amelyek manapság
a legfejlettebb európai országok hasonló
adottságú kisvárosaira jellemzőek. Ugyanakkor kerüljük a túlzsúfoltságot, a lakóparkok személytelenségét és a környezetet
romboló és csúfító „nehézipart” – hangsúlyozta dr. Szente Kálmán. A városvezetés
célja, hogy Solymárt egyszerre jellemezze
kulturális pezsgés és sokszínűség, minél
több változatos szabadidő-eltöltési lehetőség, „falusias”, csendes és nyugodt természeti környezet, valamint a XXI. századhoz
méltó települési szolgáltatások sora.
Sajáterős, továbbá hazai és európai uniós pályázatoknak köszönhetően az elmúlt
fél évtizedben igen sok fejlesztést sikerült
megvalósítani Solymáron. Saját szennyvíztisztító teleppel rendelkeznek, s 2013-ra a
település teljes lakóterületét csatornázták,
több kilométer új aszfaltút és járda épült.
Akadálymentessé tették és felújították az
Ezüstkor Szociális Gondozóközpontot és
a polgármesteri hivatalt. Komplett energetikai felújítással átépítették az óvodát,
bővítették a Lustige Zwerge Nemzetiségi
Óvodát. Folyamatosan újítják fel a közterületeiket, játszótereket, parkolókat alakítanak ki. Szintén pályázati forrásból megépült
a bölcsőde, ahol négy csoportban közel 50
kisgyermek ellátásáról gondoskodnak. A
közeljövő állami nagyberuházásainak megvalósulásával (vasút- és közútfejlesztés) új
projektek tervezhetők. Elkészült az új szerkezeti és szabályozási terv is, így lehetőség
nyílik a hosszabb távú tervezésre, vázolta a
jövőt dr. Szente Kálmán, aki rámutatott arra
is, hogy a fejlesztések során – az agglomerációra oly jellemző – nagyarányú betelepüléssel járó feladatokra kell koncentrálni.
Ezek közé sorolható a jelentékeny számú
fiatal családnak köszönhető magas gyermeklétszám, amely további óvodabővítéseket kíván. Ilyen feladat még a közlekedés problémáinak megoldása, utak, járdák
építése és a tömegközlekedés fejlesztése,
a művelődési és sportolási lehetőségek további fejlesztése.
Solymár rengeteg látnivalót kínál. Szemet gyönyörködtetőek a természet adományai: a Jegenye-völgy a Rózsika-forrással,

az Ördöglyuk-barlang, a Szélhegy, és érdemes megcsodálni a templomot, a várat, a
szobrokat, a régi házakat, s a helytörténeti
gyűjteményt is. A Mátyás-hegyen található solymári vár 1355-ben épült, feltárása
1929-ben kezdődött, 2006-ban pedig felújították. A várban – amely a visegrádit
leszámítva Pest megye egyetlen kővára –
a mai napig folynak régészeti feltárások.
A község jelentős anyagi áldozatot vállal a
falak továbbépítéséért.
A népszámlálás adatai szerint Solymáron a lakosság 15 százaléka vallotta magát német nemzetiségűnek. Ezért is fontos
a község régi hagyományainak ápolása,
amiről a nemzetiségi óvoda, az iskola és
a nagyszámú kulturális egyesület hivatott
gondoskodni. A településen több nyomtatott médium is megjelenik, illetve működik
a helyi televízió, de igen élénk a közösségi
és civil élet is. Se szeri, se száma a civilszervezeteknek, amire jó példa a négy solymári kórus, és szinte minden korosztálynak
van magyar és sváb tánccsoportja. Az önkormányzat évente több mint 35 millió forinttal támogatja e közösségeket.
A polgármester kiemelte, hogy kifejezetten pezsgő a kulturális élet, a civilszervezetek rendezvényei komoly összefogásról árulkodnak. A közösségi események
közül a legjelentősebbek: a kitelepítési
emléknap áprilisban, a majális a Jegenye-völgyben, a május végi Hősök napja,
amikor átadják a település kitüntetéseit,
illetve szeptember második hétvégéjén a
solymári búcsú.
dr. Szente Kálmán
1964-ban született. Agrármérnök, projektmenedzser,
környezet- és természetvédelmi szakértő. A Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen
szerzett diplomát. 2006-tól
Solymár polgármestere a
Solymári Polgári Körök
támogatásával, 2010-től pedig a Fidesz-KDNP
színeiben. Nős, négy gyermek édesapja.
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Göd egyaránt kellemes lakó- és üdülőhely
Stabil pénzügyi helyzet, folyamatos fejlődés, magas színvonalú közszolgáltatások és nyugodt közhangulat jellemzi
a fővárostól mindössze 25 kilométerre
északra fekvő kisvárost. Mint Markó
József polgármester büszkén mondja,
Göd az idén ünnepli városi rangra emelkedésének 15. évfordulóját.
A fővárosi agglomerációhoz tartozó települések között is egyedülállóan jó közlekedést
mondhat magáénak Göd, ahonnan Budapest belvárosa vonattal, autóval és busszal
is mindössze fél óra alatt megközelíthető.
A Duna bal partján fekvő településen a
XIX. század második felétől vásároltak telkeket a tehetősebb fővárosiak, és egymás
után építették fel impozáns villáikat, amelyek ma is meghatározzák a város arculatát.
A település különösen a 20-as, 30-as években vált felkapott üdülő- és fürdőhellyé:
dunai strandjait előszeretettel látogatták a
szabadba vágyó fővárosiak, többek között
például Karinthy, Rejtő Jenő vagy Latabár
Kálmán, aki villát is vásárolt a Duna közelében.
Ma is vonzó a város szívében található nagy kiterjedésű Nemeskéri-parkerdő,
a természet háborítatlan szépségét őrző
Szakáts-kert, a Feneketlen-tó és környéke,
illetve a növényritkaságokban bővelkedő
hathektárnyi arborétum, a Huzella-kert. A
Dunakanyart átszelő kerékpárút éppen e
csodálatos tájak közvetlen szomszédságában halad.
A Duna vízminősége a folyó e felső szakaszán kivételesen jó. A város területén két
szabad strand is működik, és szinte a teljes
gödi Duna-parton legálisan lehet fürdeni,
strandolni. Aki pedig inkább a gyógyhatású termálvíz jótékony hatásait élvezné, az
az egész éven át nyitva tartó meleg vizes
fürdőben találhat felüdülést.
Gödöt azonban nem csupán kivételes természeti adottságai miatt kedvelik az itt élők.
Markó József polgármester elmondta:
a városban hosszú évek óta töretlen a fejlődés, és az újabb beruházásokat teljesen
átlagosnak mondható lakossági terhek
mellett valósítják meg.
– A településen minden szolgáltatás elérhető. A lakosok rendelkezésére áll a járási
hivatal kirendeltségeként működő okmány-

Ismerje meg a gödi
Wigner-villát a honlapunkon!
w w w. c o s m o m e d i a . h u

Göd a 20-as, 30-as évek óta kedvelt fürdőhely
iroda, amelyet hamarosan kormányablakká
fejlesztenek. Országos összehasonlításban
is kimagaslóan szervezettek a helyi szociális ellátórendszer intézményei. A városban
modern bölcsőde várja a legkisebbeket. A
két önkormányzati fenntartású óvoda közül az egyik jelenleg az ország legnagyobb
óvodája. A másik intézményt 2011-ben
bővítettük 75 férőhellyel, és most épül egy
100 gyermek befogadására alkalmas újabb
óvodaegység. Göd mindhárom általános
iskolája kiváló eredményekkel büszkélkedhet, ezért a környékbeli településekről, sőt
még Budapestről is járnak hozzánk gyerekek – fogalmazott a polgármester.
A városi könyvtár és a művelődési ház,
valamint a magánkézben lévő, gyönyörűen
felújított Nemeskéri-kúria – ahol vadászati
kiállítás is működik – számos kulturális és
közösségi programot szervez.
A Gödi Sportegyesületben több százan
sportolnak. A társaságiadó-felajánlásoknak
köszönhetően a közelmúltban jelentős fejlesztések valósulhattak meg a városban, és
jelenleg is pályázati pénzekből folyik a kajak-kenu szakosztály épületének bővítése.
A tervek között szerepel egy versenymedence, valamint a két meglévő mellé egy
harmadik sportcsarnok megépítése is.
Markó József polgármester az utóbbi
időszak legfontosabb eredményeiről szólva
elmondta:
– A közelmúltban sikerült jelentősen
gyarapítanunk a város ingatlanvagyonát.
A termálfürdő közelében igen kedvező
áron vásároltunk meg egy modern szervizépületet, és tulajdonjogot szereztünk
egy másik épület felett is, amelyet átmenetileg az egyik iskolának adtunk használatba. Nagy esemény a város életében,
hogy hosszú évek után a kormány ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adta
azt a mintegy 18 ezer négyzetméter alapterületű, ősfás parkot és a rajta álló épületeket, amely korábban a Belügyminisztérium üdülőjeként működött. A közvetlenül

a Duna partján elhelyezkedő, mintegy
egymilliárd forint piaci értéket képviselő
ingatlant a város kulturális, szabadidős és
sportprogramjaihoz szeretnénk hasznosítani, és fejlesztésére pályázati forrásokat
keresünk.
A városkép egységesítése érdekében
a közelmúltban új utcanévtáblák, köztéri
hirdetőtáblák, buszvárók kerültek ki a közterületekre, tereket újítottak fel, termelői
és bolhapiacot alakítottak ki, most pedig a
város legfrekventáltabb részeinek további
parkosítását tervezi az önkormányzat.
– Göd pénzügyi helyzetét a változó viszonyok között is stabilitás jellemzi – hangsúlyozta a polgármester. – Göd vonzó lakóés üdülőhely, lakosságszáma folyamatosan
nő, a szomszédos Sződ-Nevelek településrész őszre várható csatlakozásával pedig
lélekszáma eléri majd a 20 ezer főt. Arra törekszünk, hogy folyamatos fejlesztésekkel
minél színvonalasabb életkörülményeket,
egyre kellemesebb lakókörnyezetet teremtsünk az itt élők számára, és egyúttal növeljük a település turisztikai vonzerejét is.
A fejlesztéseket azonban igyekszünk megfontoltan, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával megvalósítani, mindig
törekedve a város biztonságos működéséhez nélkülözhetetlen pénzügyi egyensúly
fenntartására – nyilatkozta Markó József
polgármester.
Markó József
1968 óta él Gödön. Villamosmérnök és településmenedzser. 1975-ben a
BME
villamosmérnöki
karán, 1999-ben pedig az
Államigazgatási Főiskola
településmenedzsment szakán szerzett diplomát. 2006
óta polgármester. Nős, négy felnőtt gyermeke és öt unokája van.
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Danubius-lánc: biztos pont a fővárosban

A Danubius Hotel Arena kiváló
konferenciahelyszín
Bár még tart a gazdasági válság, az
utóbbi években lassan, de észrevehetően emelkedett a vendégéjszakák száma
a fővárosban. Hogy ez minek köszönhető, arról Krausz György, a Best Western
Hotel Hungaria és a Danubius Hotel
Arena közös igazgatója számolt be.

A Best Western Hotel Hungaria és a Danubius Hotel Arena, a Danubius-szállodalánc két budapesti szállodája klaszter
rendszerben működik, azaz közös menedzsment irányítása alá tartozik. Ez a
hatékonyabb munkaerő-gazdálkodás, a
nyersanyagok szükség szerinti átirányítása (a nagyobb „forgási sebesség”), a centralizált értékesítés, az üzemelési eszközök
hatékonyabb kihasználása révén költségcsökkentő hatással bír. Az igazgató természetesen arra is törekszik, hogy a két
szálloda berendezésében, hangulatában,
stílusában is tükrözze: egy család tagjai.
„Legyen ugyanolyan ízű az erőleves” –
mondja Krausz György. Talán ennek a
tudatosan összehangolt működésnek is
köszönhető, hogy tavaly – annak ellenére, hogy a gazdasági válság még mindig
tart – mindkét szálloda sikeres évet zárt,
a kitűzött terveket jelentősen túlszárnyalták az eredményeik. A sikernek természetesen kulcsa a szolgáltatások minősége is:
a klaszterben magas színvonalon teljesítenek, miközben az értékesítés jóval alacsonyabb áron történik. Mint az igazgató
fogalmaz, a „nagy volumen – kis haszon”
elve alapján működnek: míg a szolgáltatások színvonala emelkedik, addig áremelést a piac nem nagyon fogad el.
A Danubius Hotel Arenát elsősorban
az üzleti élet képviselői részesítik előny-

ben. Az Arena valódi konferenciaszálloda,
amelyben variálható rendezvénytermek,
természetes megvilágítás és kiváló hangtechnika szolgálja a 21. századi igényeket. A sportlétesítmények közelsége miatt
gyakran szállnak meg az Arénában a nemzetközi sportesemények résztvevői is, legyenek játékvezetők, sportolók vagy nemzetközi szervezetek vezetői.
A Best Western Hotel Hungaria vendégei leginkább a turisták közül kerülnek ki. A népszerű fapados járatoknak
köszönhetően egész évben nagy a forgalom. Elsősorban a mediterrán országokból – Olaszországból, Spanyolországból,
Görögországból érkeznek sokan, de Izraelből és Oroszországból is évről évre növekszik az érdeklődés.
Krausz György
1969 óta dolgozik a szállodaiparban. 1984-ben végzett
a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskola vendéglátóipari szakán. 2005-től 2008ig a Magyar Szállodaszövetség dél-dunántúli régiójának
vezetője. Jelenleg a Best
Western Hotel Hungaria és a Danubius Hotel
Arena szállodaigazgatója.

A Pilisi Parkerdő Zrt. a bejárható erdőkért
A Pilisi Parkerdő Zrt.
erdő- és vadgazdálkodási feladatain kívül
évről évre nagyobb
figyelmet fordít az erdők bejárhatóságát,
turisztikai
értékét
és vonzerejét növelő
közjóléti fejlesztésekre. Az alábbi rövid
áttekintés a főváros
környékének 65 ezer
hektárnyi erdőségét
gondozó erdőgazdaság ezirányú legfontosabb beruházásaiba
enged bepillantást.

A Pilisi Parkerdő Zrt. egyik célkitűzése, hogy a Budapesten
és környékén élő mintegy hárommillió ember mindennapi
kikapcsolódásának helyszínéül szolgáló, általa gondozott
erdőségek egyre inkább alkalmassá váljanak a rekreációs és
turisztikai használatra, miközben szakmai tevékenységével
a növekvő látogatószám mellett is fenn kell tartania az
erdőgazdálkodás, a természetvédelem és a turizmus egyensúlyát.
Az erdők bejárhatósága érdekében a Parkerdő Zrt. 2013ban felújította az Országos Kéktúra 113 kilométeres szakaszát, ami a jelzések újrafestésén kívül jelentős mennyiségű
szemét összegyűjtését, a letelepedő- és tűzrakóhelyek felújítását, a turistautak belógó ágaktól való mentesítését is
jelentette. A Parkerdő egyik legismertebb kirándulóhelye a

felújított és megerősített biztonsági berendezésekkel ellátott Rám-szakadék, amelynek környékén a hely történelmét,
geológiáját, állat- és növényvilágát bemutató tanösvényt alakítottak ki.
A Pilisi Parkerdő Zrt. és tulajdonosa, a Magyar Fejlesztési Bank 2013-ban indult és idén záruló közös programjának
köszönhetően a szó szoros értelmében lakhatóbbá válnak
az erdők: megújulnak a kéktúra útvonala mentén található
szálláshelyek is.
2013 őszére elkészült Visegrádon a Jurta kemping
fogadóépülete, amely egyben „matracos” szálláslehetőséget
is biztosít. Orbán Viktor miniszterelnök tavaly októberben
adta át a gyönyörűen felújított Som-hegyi Turistaházat, idén
március 15-én avatták a kibővített és megszépült Kőhegyi
Menedékházat, áprilisra pedig befejeződik a Fekete-hegyi
kulcsosház, a vadregényes „Sasfészek” felújítása is.

A Som-hegyi Turistaház zárt verandája
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CBA: a hazai sikertörténet tovább folytatódik
A CBA, a magyar üzletlánc több mint
húsz éve írja sikertörténetét. Jelenleg
több mint háromezer üzlet tartozik a kötelékébe. Ezek mindegyikében minőségi,
és ha lehet, hazai termékekkel találkozhat a vásárló. A CBA filozófiájáról, történetéről és terveiről Fodor Attila kommunikációs igazgatót kérdeztük.
– Hogyan jött létre a CBA?
– A CBA üzletláncot 1992-ben alapította tíz
magánkereskedő, akik összefogtak, mert
felismerték, hogy együttes erővel sikeresebbek lehetnek, hiszen az egységes kereskedelmi politikában és a közös beszerzésben
rengeteg lehetőség rejlik. A CBA tizenhét
üzlettel indult hódító útjára, és egyre több
partner csatlakozott hozzá. Közben a tulajdonosi kör végig száz százalékban magyar
maradt, amire rendkívül büszkék vagyunk.
Jelenleg csaknem 3300 üzlet tartozik a CBA
kötelékébe. Több mint 1500 franchise-tagunk, amelyek mindegyike önálló gazdálkodó egység, önálló döntéshozatallal.
– A CBA külföldön is jelen van.
– Igen, a CBA nemzetközi hálózatának
formálódása az ezredforduló után kezdődött meg. Közös arculat, szinte azonos piaci megjelenés, azonos kereskedelempolitika és marketingstratégia, hasonlóképpen
felépülő szervezeti és működési struktúra
jellemzi az egyébként országonként önálló
gazdasági egységként működő hálózatokat
Szlovákiában, Csehországban, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban és
Szerbiában. Ma elmondhatjuk, hogy KeletKözép-Európában több mint 7000 eladóhelyen jelenik meg a CBA-embléma.
– A CBA kiemelten kezeli a magyar termékeket.
– Egyfajta missziónknak tekintjük, hogy
előmozdítsuk a magyar termékek érvényesülését és segítsük a magyar gazdákat. Két
éve indítottuk el a Gazda Programunkat,
amelynek lényege, hogy az őstermelők zöld
számon hívhatnak bennünket, felkínálhatA CBA Vinotéka széles kínálatában az üzletlánc saját bora, a Patronus is megtalálható

A CBA üzletlánc 17 üzlettel indult, ma pedig már csaknem 3300 bolt tartozik hozzá
ják számunkra a terményeiket, és a CBA
pedig az igényeknek megfelelően megvásárolja azokat és azonnal, készpénzben fizet.
Kettős célunk van ezzel. Egyrészt segítjük
a termelőket, másrészt biztosítjuk, hogy
a vásárlóink rendkívül értékes, minőségi
termékekhez juthassanak hozzá. A háztáji
gazdaságok felé is nyitottak vagyunk. A különleges, kis mennyiségben készülő termékeket is értékeljük, még akkor is, ha azokat
csak bizonyos üzleteinkben tudjuk értékesíteni. Nincs minimum mennyiség, a lényeg
a minőség. Minden újdonságra nyitottak
vagyunk. Hadd hozzam példának a wagyu
marhahúst, amelyet Magyarországon Zichy
Mihály kezdett először tenyészteni a Baranya megyei Ófaluban. Tőle vásároljuk ezt a
kiváló minőségű marhahúst.
– Milyen üzlettípusokat működtetnek?
– Az elmúlt években egyre inkább
strukturálódtak a vásárlói igények, ehhez
igyekeztünk igazodni, amikor különböző
bolttípusokat hoztunk létre. Kiemelném a
Príma üzleteket, amelyek közül 2009-ben
nyitottuk az elsőt, és ma már több mint 130
ilyen üzletünk van. Ezek esetében a kulcsszó a minőség, ami ugyanúgy vonatkozik
a termékekre, mint az üzlet belső kialakítására. Minden Príma boltunk kényelmes,
világos, exkluzív hangulatú. A „kötelező”
árucikkeken túl ezekben a CBA Vinotéka
termékválasztéka is megtalálható, mégpedig igen széles kínálattal, többek között
saját, Patronus márkanév alatt forgalmazott
borainkkal is.
A Cent üzleteink pedig a diszkont kategóriához tartoznak. Szűkebb a kínálat,
mint a Prímákban, de nagyobb, mint a többi, hazánkban működő diszkontüzletben.
Természetesen ezekben az egységeinkben
is fontos a minőség és mi a konkurenseinkkel ellentétben a magyar árukat részesítjük
előnyben.
– A közelmúltban melyek voltak a legnagyobb változások a CBA életében?
– A CBA 2012 végén egy konkurens
üzletlánc-csoport 48 üzletét vásárolta fel
és integrálta sikeresen. Jelentős árukínálatbővítést és belső átalakítást hajtottunk vég-

re. Ezekben a boltokban – amelyek többsége Príma-üzletként kezdte meg működését
a CBA-láncon belül – jelenleg a korábbi
forgalmuk két-háromszorosát hozzák.
– Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
– A Príma üzleteink számát a továbbiakban is növelni kívánjuk. Másfelől pedig
készen kell állnunk arra, hogy amennyiben
valamelyik élelmiszer-kiskereskedelmi lánc
úgy döntene, hogy felfüggeszti magyarországi működését, és az általa működtetett
egységekben mi látunk fantáziát, akkor képesek legyünk azokat megvásárolni.
Fontos célunk az is, hogy innovatív módon igazodjunk a vásárlók igényeihez. Azt
tapasztaljuk, hogy ők is nyitottak az újdonságokra. Az olyan, élelmiszerkereskedelemhez kapcsolódó tevékenységekre gondolok, mint a vendéglátás meghonosítása.
Az európai példák is azt mutatják, hogy ez
jó irányvonal.
Továbbá szeretnénk bővíteni a saját
gyártású árucikkek palettáját is. Ezeknél
a termékeknél mi magunk vásároljuk fel
a zöldséget, gyümölcsöt, azt a saját receptünk alapján dolgozzuk fel, így lesz belőle
például lekvár, bor vagy pálinka, amit saját
üzleteinkben értékesítünk. Így a teljes termékéletpályát nyomon tudjuk követni.
– Mire a legbüszkébb jelenleg?
– Számos eredményünk közül a három
évvel ezelőtti párizsi mezőgazdasági kiállítást és a tavalyi moszkvai Arany Ősz élelmiszeripari kiállítást emelném ki, ahol a
CBA nagyon komoly sikert aratott. Az
esemény nyitónapján Dimitrij Medvegyev
orosz miniszterelnök elsőként a magyar
standot látogatta meg, ahol a CBA séfmestere, Kovács Lázár láthatta vendégül a
magas rangú vendéget. Óriási megtiszteltetés, hogy az orosz miniszterelnök megkóstolta a Lázár által készített flambírozott
libamájat, valamint tokaji aszút és Dédikénk cseresznyepálinkát is fogyasztott. A
négynapos kiállításon a nagyközönség
körében is hatalmas sikert arattak a CBA
saját gyártású termékei: a Patronus borcsalád, az Öregapánk kedvence pálinkák és a
Dédikénk lekvárok is.

Po r t r é

Aki véletlenül lett tájépítész

Mőcsényi Mihály
Kertészmérnök, tájépítész, a tájrendezés magyarországi oktatásának megalapozója.
1919-ben született a Tolna megyei Mőcsényben, frank birtokos
családban. Mőcsényi Mihály a második világháborúban besorozott
katonaként eleinte Erdély területén
szolgált. 1944-ben Csehországban
területén részt vett a rajovi incidensben, amelyben cseh partizánokkal
és magyar katonatársaival együtt
védte a civil lakosságot az SS-katonák kegyetlenkedéseitől.
Kertészmérnökként diplomázott még a háború előtt, később
pedig közgazdász, agrármérnök,
településmérnök és művészettörténész képzettséget, végzettséget
is szerzett.
A háború után a Kertészeti
Egyetem kertművészeti tanszékén
tanársegédként kezdte megszervezni a tájrendezés oktatását. Egyetemi munkássága alatt két doktorátust, kandidátusi, majd nagydoktori
címet szerzett. 1991 és 1993 között
a Kertészeti Egyetem rektora.
Huszonöt év alatt családjával
és legkedvesebb tanítványaival
együtt Balatongyörökön egy régi
murvabánya udvarán felépítette
nyaralóját, amely a „kreatív táj”
mintapéldája. Számos korábbi
díja és kitüntetése közül igen rangos a 2012-ben átvett, nemzetközi
Sir Geoffrey Jellicoe-díj. Büszke
arra, hogy sikerült tisztáznia Eszterháza építéstörténetét, azt, hogy
reneszánszkori részét a Kanizsay
család, kora barokk hányadát a
Nádasdyak építtették, hogy a mai
állapotot Jacoby tervezte, akit Esterházy Miklós herceg többre értékelt Haydnnál.
Feleségével 1951 óta házasok,
két gyermekük, négy unokájuk és
hat dédunokájuk van.

Éppen most kapott Kossuth-díjat, amit a kimagasló művészeti-alkotói teljesítményért
adományoznak oda. Korábban Széchenyidíjban is részesült (kevesen büszkélkedhetnek
mindkettővel!), ami a legrangosabb állami
tudományos elismerés. Mint mondja, ez jól
szimbolizálja azt is, ami a táj lényege: egyaránt tartozik a tudomány és a művészet diszciplínái közé. Mőcsényi Mihállyal újbudai lakásában találkozunk. Miközben mesél, ránk
esteledik, kifogy a tollamból a tinta, és megismerek egy rendkívüli életutat.

– Hogy van?
– Köszönöm, jól. Amíg élünk, remélünk.
– Ön optimista?
– Hogy optimista vagyok-e? Inkább azt
mondanám, hogy meg tudok küzdeni azért,
amit szeretnék, hogy megvalósuljon. Meglehetősen kemény akaratú és következetes voltam,
ha a céljaimról volt szó, és ezek közül sok minden valóra is vált. Rendkívül sok dolog akadt
az életemben, amin valahogy túl kellett jutnom. Túljutottam rajtuk, de nem mondhatnám,
hogy mindig tudtam, hogy sikerülni fog. Sok
mindenben eltért az utam a megszokottól.
– Hogyan lett kertész?
– Véletlenül. Egy gimnáziumi osztálytársam
a bajai kertészképzőben volt gyakornok, és kért,
hogy látogassam meg. A nap végén kitöltettek
velem egy adatlapot, majd szóltak: „Most itt tessék aláírni”. Egy hét múlva jött az értesítés, hogy
„kérelmemet” elfogadták, és beosztottak gyakorlatra. Apám azt mondta, bajom nem lehet belőle.
– Az ön családját sok atrocitás érte.
– Apám, az egész rokonsággal együtt, náciellenes volt, és több zsidó családnak is segített megmenteni az értékeit. Ezért akár fel is
akaszthatták volna, és fel is jelentette valaki a
Gestapónál. Végül egy rokon közbenjárására
megmenekült. Amikor változott a világ, akkor
pedig kulákká minősítették, kitelepítették, elvették mindenünket. Apám belerokkant ebbe.
Hogy optimista vagyok-e?
– Arra a sok diplomára mind szükség volt?
– Arra jutottam, hogy nemcsak városokat és
parkokat kellene építeni, hanem az egész ország
teljes területét kellene jobb állapotba hozni, a
tájat fejleszteni. Ehhez szükséges műszaki, közgazdasági, esztétikai, pszichológiai és a jó ég
tudja, milyen más jártasság.

– Hogyan határozná meg a táj fogalmát?
– Több definícióm is létezik. A legtömörebb
szerint a táj a természet és az ember kölcsönhatásának tárgyiasulása. Menjünk csak vissza
a Bibliáig! Azt mondta a Jóisten az első emberpárnak: „Arcotok verejtékével, a föld művelésével keressétek meg kenyereteket!” Így
alakult a táj: a tudatos lény létrejöttével, a paradicsomból való kiűzetésével. Az ember kénytelen volt a természetet alakítani…
– Önnek hogyan alakult a magánélete?
– A nejem úgy döntött, hogy engem férjül választ. Nem részletezem, de így volt, szó szerint.
1951-ben összeházasodtunk. Éva rengeteget segített nekem akkor is, és később egy életen át.
Először egy kétszer három méteres cselédszobában laktunk, aztán nagyobb tér kellett. Sokat
sétáltunk a mostani lakhelyünk környékén, és
kiderült, hogy eladó egy házrész. Megvettük, de
jó ideig nem volt víz és villany. Egy kisszobában
rendezkedtünk be, amelybe nem fért be a kiságy,
így le kellett fűrészelnem belőle. Telt-múlt az
idő, és valami mégis lett belőle. Hogy optimista
vagyok-e? Biztos, hogy kell valami hit ahhoz,
hogy meg lehet csinálni mindazt, ami nem lehetetlen, ha az ember nagyon akarja.
– Mi a hosszú házasság titka?
– El kell viselni egymást. Segíteni kell a
másikat. És kellenek közös célok, amelyeket
meg lehet valósítani. Olyan közös alkotások,
amelyek összekötnek, amelyeket együtt kell
véghezvinni, amelyeknek együtt lehet örülni,
és amelyektől nem lehet elszakadni. Ezt most
fogalmazom meg először: egy házaspárnak
olyan értékeket kell produkálnia, amelyeket
csak közösen tudnak fenntartani. Nekünk igen
sok ilyen kincsünk van.
– Amióta nem dolgozik…
– Olyan nincs!
– Mit csinál szívesen a szabadidejében?
– Most vad dolgot fogok mondani. Nekem
mindig szabad volt az időm, amióta élek. Azt
csináltam, amit én akartam – eltekintve attól,
hogy a pártállam ránk vonatkozó előírásai
kötöttek. Hogy véletlenül kezdődött, az most
mindegy. Annyi sok minden történt életem
során, ami hihetetlenül tragikusnak, hátrányosnak, elviselhetetlennek tűnt, és a végén
kisült, hogy előnyömre vált. Hogy optimista
vagyok-e?
Dudics Emese

Mőcsényi Mihály és családja, valamint tanítványai huszonöt év alatt építették fel
a csodálatos balatongyöröki nyaralót

Fotópályázat!
Várjuk olvasóink Nógrád megyei fotóit 3 kategóriában:
1. táj, 2. épület, 3. esemény.
Beküldési cím: fotopalyazat@cosmomedia.hu.
Határidő: 2014. április 7. A legjobb fotók bekerülhetnek a készülő Nógrád megye
magazinunkba, a honlapunkra (www.cosmomedia.hu) és a Facebook-oldalunkra.

Pest megyei fotópályázatunk nyertese:
Petrovics Péter, fotója a 3. oldalon látható.
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